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«Τί γάρ ἐστι πόλεως ἐκπεσεῖν καὶ τόπους ἐκ τόπων ἀμείβειν καὶ πάντοθεν ἐλαύνεσθαι καὶ δημεύεσθαι καὶ εἰς δικαστήρια περιέλκεσθαι καὶ
ὑπὸ στρατιωτῶν σπαράττεσθαι καὶ ὑπὸ τῶν μυρία εὐεργετηθέντων τὰ
ἐναντία νῦν ὑπομένειν καὶ παρ’ οἰκετῶν καὶ παρ’ ἐλευθέρων ἐπηρεάζεσθαι, ὅταν τὸ τούτων ἔπαθλον ὁ οὐρανὸς ᾖ καὶ τὰ ἀκήρατα ἀγαθὰ ἐκεῖνα
τὰ μηδὲ λόγῳ ἑρμηνευθῆναι καὶ πέρας οὐκ ἔχοντα, ἀλλ’ ἀθάνατον παρέχοντα τὴν ἐξ αὐτῶν ἀπόλαυσιν;» 1

Ο ιερός Χρυσόστομος,
Επιστολή προς την αγ. Ολυμπιάδα

1

«Αὐτό θέλω νά πῶ· κι ἄν ζεῖς ἐξορισμένος ἀπὸ τὴν πόλη, κι ἄν σέ μετακινοῦν ἀπὸ τόπο σὲ τόπο, κι ἄν σέ
διώχνουν ἀπὸ παντοῦ, κι ἄν σέ ἀποστεροῦν ἀπό τά πάντα, κι ἄν σὲ σέρνουν στὰ δικαστήρια, κι ἄν σὲ καταβασανίζουν στρατιῶτες, κι ἄν ὑποφέρεις τώρα τὰ ἀντίθετα ἀπό κείνους πού μύριες φορές εὐεργέτησες, κι ἄν σέ κακομεταχειρίζονται καί οἱ ὑπηρέτες καί τά ἀφεντικά· τί σ ημασία ἔχουν, ὅταν ἡ ἀμοιβή γιά ὅλες αὐτές τίς ταλαπωρίες
εἶναι ὁ οὐρανὸς καὶ τὰ ἀγαθὰ ποὺ δέν περιγράφονται μέ λόγια οὔτε κι ἔχουν ὅρια, ἀλλὰ εἶναι αἰώνια ἡ ἀπόλαυσή
τους;» (Ἐπιστολή Νο 14, πρός τήν Ὀλυμπιάδα, βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 351-352· ΕΠΕ 96, σ. 531]).

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες………..………………………………………………....................... 7
Εισαγωγή. Ιστορία του ζητήματος………………………………………………… 10

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
1. Πηγές ………………………………………………………………..................... 35
1.1. Επιστολές του ι. Χρυσοστόμου…………………………………................... 46
1.2. Αγιολογικές πηγές………………………………………………………….. 55
1.3. Ιστορικές πηγές……………………………………………………………. 104
1.4. Ταξιδιωτικές Αναμνήσεις ......………………………………………………… 117
2. Βοηθήματα…………………………………………………………………….. 121
2.1. Πρώτη Περίοδος, 1530/31-1788………………………………………….. 122
2.2. Δεύτερη Περίοδος, 1788-1930……………………………………………. 124
2.3. Τρίτη περίοδος, από το 1930 έως σήμερα…………………………………. 136
3. Τόπος θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου……. 154
3.1. Ο ι. Χρυσόστομος: η δεύτερη τελική εξορία του, η ζωή του στην εξορία, ο θάνατος και ο ενταφιασμός του (404-407). Οι πληροφορίες των πηγών.………… 155
3.2. Κουκουσός και Αραβισσός – οι τόποι εξορίας του ι. Χρυσοστόμου…….. 238
3.3. Πιτυούς – ο τόπος της τελικής εξορίας του ι. Χρυσοστόμου……………. 242
3.4. Κόμανα της Αρμενίας (ή Καππαδοκίας)………………………………….. 245
3.5. Κόμανα του Πόντου………………………………………………………. 249
3.6. Κόμανα της Αμπχαζίας……………………………………………………. 256
Α. Το γυναικείο μοναστήρι των Αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου (από το
1898 μέχρι περίπου το 1924)…………………………………………………………….. 263
Β. Επαναλειτουργία ναού στα Κόμανα και ίδρυση ανδρικού μοναστηριού του
Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (από το 1988 μέχρι σήμερα)…………………………... 268
Γ. Η σαρκοφάγος του ι. Χρυσοστόμου…………………………………... 268
Δ. Ο τάφος και το Αγίασμα του αγ. Βασιλίσκου………………………….270
Ε. Ο τόπος της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του αγ. Ιωάννου του Προδρόμου……………………………………………………………………. 273

4

4. Ο έλληνας αρχαιολόγος Κ. Βρύσσης και η εκδοχή του για τον τόπο θανάτου του ι.
Χρυσοστόμου…………………………………………………………………. 278
4.1. Έρευνα της προσωπικότητας του Κ. Βρύσση και αναζήτηση των τυχόν δημοσιευμάτων του………………………………………………………….. 280
4.2. Μυριόβιβλος του Μ. Φωτίου και χειρόγραφο του 7403 (ή 995 μ.Χ.)…….290
5. Συμπεράσματα………………………………………………………………….. 297

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΑΝΩΝ
1.

Πηγές ………………………………………………………………………… 315
1.1. Οι πηγές περί την ζωή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις οποίες αναφέρεται και το όνομα του αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων…………………… 315
1.2. Αγιολογικές πηγές ………………………………………………………. 316
1.3. Ιστορικές πηγές ………………………………………………………….. 325
1.4. Ταξιδιωτικές Αναμνήσεις......…………………………………………….. 325

2.

Βοηθήματα………………....…………………………………………………. 326

3.

Ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος των Κομάνων (+ μεταξύ του 308 και 310)….. 336

4.

Συμπεράσματα………………………………………………………………... 353

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1.

Πηγές ………………………………………………………………………… 363
1.1. Αγιολογικές πηγές……………………………………………………….. 363
1.2. Ιστορικές πηγές…………………………………………………………... 373
1.3. Ταξιδιωτικές Αναμνήσεις ......……………………………………………. 375

2.

Βοηθήματα………………………………………………………………………… 376

3.

Μετακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου. Οι πληροφορίες των πηγών……………………………………………………………………………. 379

4.

Συμπεράσματα……………………………………………………………..… 390

5

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ …………………………………………………… 394
SUMMARY………………………………………………………………………... 396
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………….. 398
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ …………………………………………………………………… 433
1. Χάρτες
2. Εικόνες

6

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Act. SS

-

Acta Sanctorum, Antwerp – Venezia – Paris (Bruxellesr)

AK

-

Arbeiten zur Kirchengeschichte, Berlin

Ανάλ. Βλατ.

-

Ανάλεκτα Βλατάδων, Θεσσαλονίκη

Anal. Boll.

-

Analecta Bollandiana, Bruxelles

AOC

-

Archives de l’Orient Chrétien, Paris

ΑΠ

-

Αρχείο Πόντου, Αθήνα

ASP

-

Archiv für slavische Philologie, Berlin

Auct.BHG

-

Auctarium Bibliotheca Hagiographica Graeca

ВВ

-

Византийский временник, Москва

BCH

-

Bulletin de Correspondance Hellénique, Athènes

BiblSS

-

Bibliotheca Sanctorum, Roma

BibSac

-

Bibliotheca Sacra, Dallas

BHG

-

Bibliotheca Hagiographica Graeca

BHL

-

Bibliotheca Hagiographica Latina

BGL

-

Bibliothek der Griechischen Literatur, Stuttgart

ΒΚΜ

-

Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες, Θεσσαλονίκη

ВПСТГУ

-

BZ

-

Вестник Св.-Тихоновского Гуманитарного Университета,
Москва
Byzantinische Zeitschrift, Leipzig -München

ΒΣ

-

Βυζαντινοί Συγγραφείς, Θεσσαλονίκη

CC

-

Corpus Christianorum, Turnhout

CCG

-

Codices Chrysostomici Graeci

CCSG

-

Corpus Christianorum, Series Graeca, Turnhout-Leuven

CCThPG

-

CFHB

-

Corpus Christianorum, Thesaurus Patrum Graecorum, Turnhout
Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Berlin

CO

-

Cahiers d’Orientalisme, Genève

CPG

-

Clauis Patrum Graecorum

CPh

-

Classical Philology, Chicago

CPS SG

-

Corona Patrum Salesiana, Serie Greca, Torino

CSHB

-

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn

DCBLSD

-

Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines, London

DHGE

-

Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, Paris

DMA

-

Dictionary of the Middle Ages, New York

DOS

-

Dumbarton Oaks Studies, Washington
7

DTC

-

Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris

ΔΧΑΕ

-

Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα

ΕΓΛΕ

-

Επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος

ΕΕΒΣ

-

Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήνα

ΕΕΘΣΠΑ

-

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΕΘΣΠΘ

-

Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

ΕΕΘΣΠΘ Τμ. ΠΚΘ

-

Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου

Εκκλ. Αλ.

-

Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Εκκλησιαστική Αλήθεια, Κωνσταντινούπολη

EO

-

Echos d’Orient, Constantinople-Paris

ΕΠΕ

-

Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας

ΕΠΕΙΛΠ

-

Εγκυκλοπαίδεια

του

Ποντιακού

Ελληνισμού,

Ιστορία-

Λαογραφία-Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη
ΕΦ

-

Εκκλησιαστικός Φάρος, Αλεξάνδρεια

ΕΦΣΚ

-

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος εν Κωνσταντινούπολει

ΘΗΕ

-

Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήνα

GCS

-

Die griechischen christlichen Schriftsteller, Berlin

ИАНО

-

Известия Абхазского Научного Общества, Сухум

ИИРГО

-

Известия Императорского Русского Географического Общества, Санкт-Петербург

JÖB

-

Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Wien

JRGSL

-

Journal of the Royal Geographical Society of London

ΚΒΙ

-

Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας, Αθήνα

ΚΒΛ

-

Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας, Αθήνα

Κληρ.

-

Κληρονομία, Θεσσαλονίκη

LThK

-

Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg

МАК

-

Материалы по Археологии Кавказа, Москва

ΜΕΕ

-

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήνα

MSR

-

Mélanges de Science Religieuse, Lille

ΝΣ

-

Νέα Σιών, Ιερoσόλυμα

OCA

-

Orientalia Christiana Analecta, Roma

OCP

-

Orientalia Christiana Periodica, Roma

ODB

-

The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan

PG

-

Patrologia Graeca, ed. J.-P. Migne

PL

-

Patrologia Latina, ed. J.-P. Migne

PO

-

Patrologia Orientalis, Paris

POC

-

Proche-Orient Chrétien, Jérusalem
8

PTS

-

Patristische Texte und Studien, Berlin

ППС

-

Православный Палестинский Сборник, Санкт-Петербург

ПЦВ

-

Прибавления к Церковным ведомостям, Санкт-Петербург

ПЭ

-

Православная энциклопедия, Москва

RA

-

Recherches Augustiniennes, Paris

RE

-

REB

-

Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft,
Stuttgart
Revue des Εtudes Byzantines, Paris

ROC

-

Revue de l’Orient Chrétien, Paris

SC

-

Sources Chrétiennes, Paris

SH

-

Subsidia Hagiographica, Bruxelles

SEA

-

Studia Ephemeridis Augustinianum, Roma

SP (Berlin)

-

Studia Patristica (= Texte und Untersuchungen), Berlin

SP (Leuven)

-

Studia Patristica, Leuven

St.Pont.

-

Studia Pontica, Bruxelles

SR

-

Studi Religiosi

СЗМ

-

Сотрудник Закавказской Миссии, Сухум

ST

-

Studi e Testi, Vaticano

ТАГМ

-

Труды Абхазского Государственного Музея, Сухум

ТАНИИК

-

Труды Абхазского Научно-Исследовательского Института

ТКДА

-

Краеведения, Сухум
Труды Киевской Духовной Академии, Киев

TH

-

Théologie Historique, Paris

VCSS

-

Variorum Collected Studies Series

VigChr

-

Vigiliae Christianae, Boston

ЦГАА

-

Центральный Государственный Архив Абхазии

ХА

-

Христианская Абхазия, Сухум-Новый Афон

ΧΓ

-

Χριστιανικά Γράμματα, Αθήνα

ХЧ

-

Христианское чтение, Санкт-Петербург

ΥCΗ

-

Υδρία – Cambridge - Ηλίας. Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα

9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Από τις βιογραφίες του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (349/50 - 407)2 γνωρίζουμε ότι το
404 ο Άγιος εξορίζεται για δεύτερη φορά και οριστικά από την Κωνσταντινούπολη και οδηγείται στη μακρινή κωμόπολη Κουκουσό της Αρμενίας (σημερ. Göksun, Τουρκία, βλ. χάρτη Νο 1).
Παραμένει εκεί για τρία χρόνια. Στο διάστημα αυτό και συγκεκριμένα στις αρχές του 406 για
κάποιο διάστημα μεταφέρεται κατ’ ανάγκην στο ασφαλέστερο κοντινό φρούριο της κωμόπολης
Αραβισσού (σημερ. Afşin, Τουρκία), για προστασία από τις ληστρικές επιθέσεις των Ισαύρων. Η
Αραβισσός βρισκόταν σε απόσταση περ. 50 χλμ. από την Κουκουσό (βλ. χάρτη Ν ο 6). Το 407 ο
αγ. Ιωάννης εξορίζεται από την Κουκουσό για την ακόμη πιο απόμακρη Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα, Αμπχαζία, βλ. χάρτη Ν ο 7), στην απέναντι του Πόντου ακτή της Μαύρης Θάλασσας.
Στη διαδρομή με προορισμό την Πιτυούντα, ο Άγιος μαζί με τους εντολείς - συνοδούς στρατιώτες φθάνουν στην πόλη Κόμανα και αναγκαστικά διανυκτερεύουν στο μαρτύριο (ναό) του
αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, ενταφιασμένου στον τόπο εκείνο. Ο ναός βρισκόταν έξω από τα τείχη
της πόλης των Κομάνων. Την ίδια νύχτα παρουσιάζεται στον ι. Χρυσόστομο ο αγ. Βασιλίσκος
και τον ενθαρρύνει: «Θάρσει, ἀδελφὲ Ἰωάννη, αὔριον γὰρ ἅμα ἐσόμεθα!». Την επόμενη μέρα οι
στρατιώτες με τον Άγιο ξεκινούν πάλι για το διαταγμένο προορισμό τους, την Πιτυούντα. Όμως, με την εξάντληση από τις πολλές ταλαιπωρίες, η κατάσταση της υγείας του ι. Χρυσοστόμου ξαφνικά επιδεινώθηκε σε οριακό σημείο, και οι συνοδοί στρατιώτες αναγκάζονται να τον
επαναφέρουν στα Κόμανα, στο μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου. Εκεί ο Άγιος άφησε την τελευταία του πνοή αναφωνώντας: «Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!». Αυτό συνέβη στις 14 Σεπτεμβρίου 407. Το σώμα του ενταφιάστηκε μέσα σ᾽ αυτόν το ναό του αγ. Βασιλίσκου, στα Κόμανα.
2

Στη ζωή και δράση του ι. Χρυσοστόμου είναι αφιερωμένα πολλά αγιολογικά κείμενα (βλ. BHG 870-881x,
Auct.BHG 870-881x) που έχουν τη μορφή Εγκωμίου, Ομιλίας, Βίου, Διηγήσεως των Θαυμάτων (βλ.: Savilius H. S.,
Ioannis Chrysostomi Opera Graece, t. 8, Eton 1613· PG 47, vol. 1-264· Halkin F., Douze récits byzantins sur saint
Jean Chrysostome, Bruxelles 1977 (= SH, 60)· Palladios, Dialogue sur la Vie de Jean Chrysostome, Introd., texte critique, traduction et notes par A.-M. Malingrey avec Ph. Leclercq, 2 t., Paris 1988 (= SC, 341, 342)· Χρυσοστόμου
Παπαδάκη, αρχιμ., Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Επί τῃ συμπληρώσει 1600 ετών από της
κοιμήσεως αυτού 407-2007, τ. 1, Βιογραφικά και εγκωμιαστικά, Ι. Μονή Βατοπεδίου, Άγιον Όρος - Αθήνα 2007·
Древние жития Святителя Иоанна Златоуста: тексты и комментарий. Пер., вступ. cт., комм. А. С. Балаховской, общ. ред. А. И. Сидорова. Μόσχα 2007). Σ’ αυτά τα κείμενα περιλαμβάνεται και η περιγραφή της μετακομιδής του αγίου λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη. Για την έρευνα των τελευταίων χρόνων της ζωής του Αγίου εξαιρετική σημασία παρουσίαζουν εύλογα οι Επιστολές του ι. Χρυσοστόμου (CPG 44024405, BHG 881y-881z, Auct.BHG 881y-881zj), γραμμένες από την εξορία, την τελευταία τριετία της ζωής του. Ο
αριθμός των σωζομένων Επιστολών του είναι 238 (βλ. ΕΠΕ, 96, 104· Jean Chrysostome, Lettre d’Exil à Olympias et
à tous les fidèles, introduction, texte critique, traduction et notes par A.-M. Malingrey, Paris 1964 (= SC, 103)· Jean
Chrysostome, Lettres à Olympias. Seconde édition augmentée de la Vie Anonyme d’ Olympias, introduction, texte
critique, traduction et notes par A.-M. Malingrey, Paris 1968 (= SC, 13bis)). Πληροφορίες για τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου ανευρίσκονται επίσης και σε διάφορες άλλες εκκλησιαστικές και βυζαντινές πηγές, που θα εξεταστούν λεπτομερώς παρακάτω.
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Το 438 έγινε η ανακομιδή του αγίου λειψάνου του και η μετακομιδή από τα Κόμανα στην Κωνσταντινούπολη, όπου και τοποθετήθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων.
Σύμφωνα με ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες, σ το έδαφος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπήρξαν πάνω από μία πόλεις με την ίδια ο νομασία Κόμανα3. Οι πιο γνωστές από
αυτές ήταν τα Κόμανα της Αρμενίας ή Καππαδοκίας (σημερ. Şar/Adana, Τουρκία, βλ.
χάρτη Ν ο 10) και τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία, βλ. χάρτες Νο 15.A,
15.B, 15.C.)4. Όπως μας πληροφορούν ο αρχαίος γεωγράφος Στράβωνας και ο βυζαντινός ιστορικός Προκόπιος Καισαρείας, η ίδρυση των Κομάνων του Πόντου και των Κομάνων της Καππαδοκίας (ή Αρμενίας) συνδέεται με το όνομα του Ορέστη και της αδελφής του Ιφιγένειας, κόρης του Αγαμέμνονα. Ο Ορέστης, οδηγημένος από κάποιο χρησμό, για να θεραπευτεί από την
ασθένειά του, έκτισε αυτές τις όμορφες πόλεις με ναούς προς τιμήν της Αρτέμιδος. Και στις δύο
αυτές πόλεις αφιέρωσε τα «πένθιμα» μαλλιά του, την “κόμην” του, και απ᾽ αυτό το γεγονός
προέρχεται το όνομα των δύο πόλεων – Κόμανα (ἡ κόμη, δωρική κόμα, λατ. coma, που σημαίνει
τα μαλλιά) [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 161, 184, 433, 459· Прок. Кесар., Войны и
Тайная история, 1998, σ. 45].
Μέχρι το 1884 ως τόπο θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου θεωρούσαν τα
Κόμανα του Πόντου (βλ. χάρτες Νο 12, 15) (βλ. [Путеш. Патр. Макария, Муркос, 1896, σ.
128-130· Ιωαννίδη, 1880, σ. 107-109· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 247]).
Το 1884 προέκυψε μια άλλη εκδοχή περί τα Κόμανα, την οποία θα περιγράψουμε αμέσως, αφήνοντας τη διερεύνησή της επιστημόνως για την πορεία της εργασίας μας.
Εκείνη τη χρονιά, ο γνωστός Ρώσος μελετητής στο χώρο της εκκλησιαστικής αρχαιολογίας, ηγούμενος της Αγίας Λαύρας του Αγ. Σεργίου, α ρχιμανδρίτης Λέων Καβέλιν (βλ.
εικόνα Ν ο 1) επισκέφθηκε την Αμπχαζία 5 (αρχ. και βυζ. Αβασγία)6. Κατά τη δίμηνη παραμο-

3

Ο ιερέας Л. Петров στο έργο του με τίτλο Учебный церковно-исторический атлас, που εκδόθηκε το

1867, ομιλεί για τέσσερις πόλεις υπό την ονομασία Κόμανα (βλ. [Петров Л., свящ., 1867, σ. 37]).
4

Βλ.: DHGE, 14 (1953), p. 353-355· Bryer A., Winfield D., The Byzantine Monuments and topography of the

Pontos, vol. 1, Washington 1985, p. 8, 21, 42, 106 (= DOS, 20).
5

Βλ.: Abasgia-Abchasia // ODB, 1 (1991), p. 2-3· Γιαννουλάτου Α., Οι Αβασγοί // ΘΗΕ, 1 (1962), σ. 16-17·

Deeters G., Abchasen // LThK2, 1 (1957), p. 10· Esbroeck van M., Abchasien, Abchasish // LThK3, 1 (1993), p. 15-16·
Κραλίδη Α. Φ., Οι Χαζάροι και το Βυζάντιο. Ιστορική και θρησκειολογική προσέγγιση, Αθήνα 2003, σ. 45-46· Άσερσον Ν., Μαύρη Θάλασσα. Λίκνο πολιτισμού και βαρβαρότητας, μτφρ. Λ. Καρατζάς, Αθήνα 2003, σ. 462-485.
6

Βλ. Фонченко В., διάκονος, Церковно-археологические труды отца архимандрита Леонида (Кавели-

на), Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, Λαύρα-Ζαγόρσκ 1970-1972, σ. 47-50. Ο διάκονος Β. Φοντσενκό σ’ αυτήν
την εργασία γράφει ότι ο αρχιμ. Λέων Καβέλιν το 1884 δημοσιεύει βιβλίο με τίτλο Ταξίδι στον Καύκασο και παραμονή στο μοναστήρι του Σίμωνα του Κανανίτου του Νέου Άθωνος· όμως, στην εκτύπωση του συγκεκριμένου βιβλίο
δεν αναφέρεται το όνομα του αρχιμ. Λέοντα ως συγγραφέα (βλ. Путешествие на Кавказ и пребывание несколько дней в Ново-Афонском Симона–Кананитском монастыре, Μόσχα 1884). Το 1885 στη Μόσχα και από
το ίδιο τυπογραφείο εκδόθηκε βιβλίο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο και περιεχόμενο· σ᾽ αυτήν την έκδοση ως συγγραφέας αναφέρεται το όνομα ενός προσκυνητού, του Μ. Σίζικωφ (βλ. Первая книжица о Ново-Афонской обители.
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νή του στην Αμπχαζία, έμεινε στο μοναστήρι του Αγ. Αποστόλου Σίμωνα του Κανανίτου στην
πόλη Νέος Άθωνας (βυζ. ἡ Τραχεῖα και ἡ Ἀνακουφία ή Ἀνακούπια), το οποίο ιδρύθηκε το
1875 από μοναχούς του Αγίου Όρους7. Με την επιστροφή του στη Μόσχα το 1885, ο αρχιμ.
Λέων δημοσιεύει το έργο του με τίτλο Αμπχαζία και το μοναστήρι του Σίμωνα του Κανανίτου του Νέου Άθωνος8, το οποίο απετέλεσε μια πρώτη μονογραφία για την ιστορία της
Αμπχαζίας9 και θεωρήθηκε από τα καλύτερα έργα για την ιστορία του Χριστιανισμού στην Αμπχαζία (βλ. εικόνα Ν ο 2)· επανεκδόθηκε το 1887 με τίτλο Αμπχαζία και οι χριστιανικές αρχαιότητές της10.
Κατ᾽ αποκλειστικότητα ο αρχιμ. Λ. Καβέλιν ισχυρίζεται πως, ετοιμάζοντας το προαναφερθέν βιβλίο του, είχε πληροφορηθεί από την Ι. Μονή Απ. Σίμωνα του Κανανίτου στο Νέο
Άθωνα μια πρόσφατη τότε ανακάλυψη (εκδοχή) ως τόπο θανάτου του ι. Χρυσοστόμου από κάποιον έλληνα αρχαιολόγο, ονόματι Κωνσταντίνο Βρύσση. Επικαλούμενος τις πληροφορίες
από το Νέο Άθωνα, παρουσίαζε ως είδηση πως ο έλληνας αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Βρύσσης
το Νοέμβριο του 1884 είχε μεταβεί από την Κωνσταντινούπολη στην Αμπχαζία, στο Μοναστήρι του Απ. Σίμωνα του Κανανίτου και εκείνος εντόπιζε και παρουσίαζε μια τοποθεσία και χωροθεσία της πόλης των Κομάνων στην Αμπχαζία, όπου έλεγε πως είχε πεθάνει και ενταφιαστεί ο
ι. Χρυσόστομος καθ’ οδόν προς την Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα, Αμπχαζία). Αυτήν την ανακάλυψη ο αρχαιολόγος ελέγετο πως την εστήριζε σε ένα περγαμηνό χειρόγραφο «ανακαλυφθέν
προσφάτως» σε κάποια ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη, με χρονολόγηση τα 7403 έτη από ιδρύσεως κόσμου (ή 995 μ.Χ.)11. Αυτό το χειρόγραφο, πάντα κατά τον ισχυρισμό του Κ. Βρύσση, όπως τον
επικαλείται ο αρχιμ. Λ. Καβέλιν στο βιβλίο του, αποτελούσε «αρχαιολογικό συμπλήρωμα»
Путешествие на Кавказ и пребывание несколько дней в Ново-Афонском Симона–Кананитском монастыре,
паломник М. Сизиков, Μόσχα 1885).
7

Βλ.: Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь // «К свету» (περιοδικό), 16 (1997), σ. 3-252·

Восторгов И., прот., Полное собрание сочинений, τ. 4, Αγία Πετρούπολη 1916, σ. 155-193· Μοναχού Μερκουρίου, Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Το μαρτυρικό τέλος των μοναχών της Μονής του Νέου Άθωνος στον Καύκασο, μτφρ. από τα ρωσικά Α. Ντανίλιν, Θεσσαλονίκη 1997.
8

Βλ. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, с планом Абхазского приморского берега, с 21-м рисунком памятников христианства в Абхазии и с планом Ново-Афонского монастыря, составил А. Л., Μόσχα 1885.
9
Βλ. Воронов Ю., Листая страницы старых изданий. 100-летие первой книги по истории Абхазии //
«Σοβιετική Αμπχαζία», 13ης Μαρτίου του 1984.
10

Βλ. Абхазия и ее христианские древности, с планом Абхазского приморского берега, составил А.
Леонид, издание второе, Μόσχα 1887. Η διαφορά του περιεχόμενου αυτής της έκδοσης από την έκδοση του 1885
είναι ότι λείπει ολόκληρο το δεύτερο μέρος του βιβλίου, δηλ. η ιστορία της Ι. Μονής Αγ. Απ. Σίμωνα του Κανανίτου στο Νέο Άθωνα.
11

Στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του αρχιμ. Λέοντα Καβέλιν Αμπχαζία και το μοναστήρι του Σίμωνα του

Κανανίτου του Νέου Άθωνος, αναφέρεται ότι το χειρόγραφο, βάσει του οποίου ο Κ. Βρύσσης έκανε την ανακάλυψή του, χρονολογείται τ ο 74 03 ή 9 95 μ. Χ. (βλ. [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 57]). Από τη δεύτερη και
στις επόμενες εκδόσεις έχουμε άλλη χρονολόγηση του χειρογράφου - τ ο 640 3 ή 8 95 μ. Χ . (βλ. [Леонид
Кавелин, архим., 1887, σ. 58· И. Н., 1899, σ. 124]). Μάλλον έγινε τυπογραφικό λάθος στη δεύτερη έκδοση του
βιβλίου του αρχιμ. Λέοντα, από την οποία η λαθεμένη χρονολογία πέρασε και στην επόμενη συμπληρωμένη έκδοση του 1899 που εξέδωσε ο ιερομόναχος Νήφων (βλ. [И. Н., 1899, σ. 254]).
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στο διάσημο σύγγραμμα του Μ. Φωτίου Μυριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη12. Πάντα σύμφωνα με τον
αρχιμ. Λ. Καβέλιν, ο έλληνας αυτός αρχαιολόγος είχε κι ένα χάρτη της «ανατολικής ακτής της
Μαύρης Θάλασσας», δικό του σχεδίασμα βάσει του ως άνω χειρογράφου. Συνοδευόμενος από
ένα ξεναγό, ο Κ. Βρύσσης αναχώρησε από το Σουχούμ (σύγχρονη πρωτεύουσα της Αμπχαζίας, αρχ. Διοσκουριάς, ρωμ. και βυζ. Σεβαστούπολη)13 προς την συμβολή των εκβολών των
ποταμών της Ανατολικής Γουμιστά και της Δυτικής Γουμιστά (στα αμπχαζικά, Ҳәыҧси και
Гәымсҭеи), όπου βρίσκονταν τα ερείπια αρχαίων κτιρίων και παλαιοχριστιανικής εκκλησίας.
Αυτό ακριβώς το μέρος, σε απόσταση περ. 15 χλμ. από το Σουχούμ (βλ. χάρτη Νο 11), ο έλληνας μελετητής το όριζε ως την πόλη Κόμανα ή Κούμανα, και τα ερείπια του ναού ως την εκκλησία του ιερομάρτυρα Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων (4ου αι.) μέσα στην οποία είχε ενταφιαστεί και ο αγ. Ιωάννης [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 57-58].
Εφόσον το βιβλίο του αρχιμ. Λ. Καβέλιν εκδόθηκε το 1885 για πρώτη φορά, και εκεί δημοσιεύει την πληροφορία για το ταξίδι του έλληνα αρχαιολόγου στην Αμπχαζία μέσα στο 1884,
υποθέτουμε πως ο Κ. Βρύσσης πρέπει να έφυγε από την Αμπχαζία το αργότερο στο τέλος του
1884, αφήνοντας στην Ι. Μονή του Νέου Άθωνος ένα σύντομο σημείωμά του για την ανακάλυψη αυτή14. Συνάντηση μεταξύ τους δεν υπήρξε, ούτε και αναφέρονται ονόματα μοναχών ή
άλλων προσώπων ως αυτοπτών και αυτήκοων μαρτύρων του αναφερομένου αρχαιολόγου.
Αυτή η ανακάλυψη του «έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση» διαφοροποιείται από την καθιερωμένη, μέχρις εκείνη την εποχή, γνώμη για τον τόπο θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου, δηλ. για τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία), στην απέναντι από
την Αμπχαζία νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Ο νεοφανής αυτός ισχυρισμός προκάλεσε το
ενδιαφέρον ιστορικών, ιδιαίτερα Ρώσων, να διερευνήσουν το θέμα του τόπου θανάτου του ι.
Χρυσοστόμου. Το ενδιαφέρον τους επιτεινόταν από το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο η Α12

Βλ. Photius, Bibliothèque. Texte établi et traduit René Henry, 9 tt., Paris 1959-1971· Φωτίου Πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεως, Άπαντα τα έργα, τ. 5-9, Μυριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 2001 (= ΕΠΕ, 134).
13
Βλ. Подосинов А. В., Восточная Европа в римской картографической традиции. Μόσχα 2002, σ.
237-239· Gabelia A. N., Dioscurias // Ancient Greek colonies in the Black Sea, ed. D. V. Grammenos and E. K.
Petropoulos, vol. 2, Thessaloniki 2003, p. 1215-1265· Κάλφογλου Ι. Η., Διοσκουριάς-Σεβαστούπολις, Σουχούμ-Κάλε
/ Κάλφογλου Ι. Η., Οι Έλληνες εν Καυκάσῳ. Ιστορικόν δοκίμιον. Εκδίδεται προς όφελος της εν Βατούμ Ελληνικής
Ευεργετικής Αδελφότητος. Αθήνα 1908, σ. 143-149· Βλ. επίσης: [Maricq, 1952, p. 350-354].
14
Ο αρχιμ. Λέων Καβέλιν στις υποσημειώσεις του βιβλίου του αναφέρει και ένα απόσπασμα από το “σημείωμα” του Κ. Βρύσση, όπου σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Βρύσση, αυτή η ανακάλυψη έγινε με βάση πληροφορίες που δανείστηκαν «από το σύγγραμμα του αγ. Φωτίου, του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, την “Βιβλιοθήκη” και από το ανέκδοτο χειρόγραφο του 7403 (ή 995 μ.Χ.), που βρέθηκε σε μια ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη» [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 57, υποσημ. 1]. Άγνωστη όμως παραμένει η τύχη αυτού του χειρόγραφου, το οποίο,
όπως ελέγετο, δόθηκε στην Ι . Μονή του Νέου Άθωνος. Υποθέτουμε πως το 1924, όταν το σοβιετικό καθεστώς
έκλεισε το Μοναστήρι, το σημείωμα του Κ. Βρύσση μπορεί να μεταφέρθηκε μαζί με άλλα έγγραφα του Μοναστηριού στο Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της Αυτόνομης Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αμπχαζίας. Δυστυχώς, αυτό το Κρατικό Αρχείο κάηκε στη διάρκεια του πολέμου του 1992-1993. Ξέρουμε ότι στο Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της Αμπχαζίας βρίσκονταν 10.058 εκκλησιαστικά έγγραφα, τα οποία ανήκαν στην Ι. Μητρόπολη του
Σουχούμ και εξ αυτών τα 154 έγγραφα αφορούσαν στο Μοναστήρι του Νέου Άθωνος (βλ. [ЦГАА, 1975, σ. 5]).
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μπχαζία αποτελούσε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, και ο τόπος θανάτου και ενταφιασμού
ενός τόσο μεγάλου πατέρα και οικουμενικού διδασκάλου της Εκκλησίας εφέρετο πως ευρισκόταν στα όρια της κανονικής επικράτειας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας, κάτι που προσέδιδε ιστορική εκκλησιαστική αίγλη15.
Η πρώτη προσπάθεια σύγκρισης της παραδοσιακής άποψης για τον τόπο θανάτου του
αγ. Ιωάννου (Κόμανα του Πόντου) με τη νεοφανή ανακάλυψη του έλληνα αρχαιολόγου (Κόμανα της Αμπχαζίας) έγινε από τον ίδιο τον αρχιμ. Λέοντα Καβέλιν. Σε ένα υποκεφάλαιο του
προλεχθέντος βιβλίου του, με τίτλο Η πόλη Κόμανα και τα ερείπια της εκκλησίας στο
όνομα του ιερομάρτυρα Βασιλίσκου, επισκόπου Κομάνων, όπου ενταφιάστηκε ο
αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος, για πρώτη φορά εστίασε την προσοχή του στα γεγονότα της
εξορίας του ι. Χρυσοστόμου· μνημονεύει συγκεκριμένα ότι τον Άγιο τον οδήγησαν γρήγορα και
σε διάστημα τριών μηνών στον τελικό τόπο της εξορίας του, την Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα, Αμπχαζία). Κατά τη γνώμη του, από γεωγραφική άποψη, αυτό συνεργούσε στο συμπέρασμα πως ο ι. Χρυσόστομος πέθανε στα Κόμανα της Αμπχαζίας [Леонид Кавелин, архим., 1885,
σ. 59-60]. Ο αρχιμ. Λέων στο βιβλίο του για πρώτη φορά δημοσίευσε και ένα σχεδίασμα - γραφική αναπαράσταση με τα ερείπια του ναού των Κομάνων της Αμπχαζίας, για τον οποίο έγραφε πως ο έλληνας αρχαιολόγος Κ. Βρύσσης είχε χαρακτηρίσει εκκλησία του ιερομάρτυρα Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων και μέσα στην οποία ελέγετο πως συνετάφη και ο αγ. Ιωάννης (βλ.
εικόνα Νο 3).
Ο αρχιμ. Λέων Καβέλιν παραθέτει ωστόσο και άλλη μία διαφορετική πληροφορία για το
ζήτημα του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου. Γράφει πως είχε δει στο μεγάλο ναό της Πιτσούντας (στην Πιτυούντα όμως, όχι στα Κόμανα), ακριβώς κάτω από το χώρο
του Ιερού, τον τάφο (λάρνακα) τον οποίο σύμφωνα με την τοπική παράδοση προσκυνούσαν ως
τάφο του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου16· μια πρώτη σύνδεση αυτού του τάφου - λάρνακας
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Στο εκκλησιαστικό δελτίο Прибавления к Церковным ведомостям, Αγία Πετρούπολη, έτος 1907, τεύ-

χος 46, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα μικρό άρθρο με τίτλο Τόπος θανάτου του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου
διαβάζουμε τα εξής: «Στη Ρωσία, ελάχιστοι γνωρίζουν γι’ αυτό (δηλ. για τα Κόμανα της Αμπχαζίας), λίγοι άνθρωποι ξέρουν ότι ο μεγάλος Άγιος πέθανε μέσα στα σύνορα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και στον τόπο του θανάτου
του υπάρχει ένα μοναστήρι. Ακόμη και οι προσκυνητές που σε μεγάλα πλήθη επισκέπτονται τον πολυτελή Νέο
Άθωνα, συχνά αγνοούν την ύπαρξη Ι . Μονής στα Κόμανα. Δεν θέλουμε να παροραθεί αυτό το μέρος, ώστε να
προσελκύσει τους ανθρώπους για προσκύνημα, για να “ρέει” πλήθος προσκυνητών μαζί με τις γενναιόδωρες δωρεές από την καρδιά της Ρωσίας όχι μόνο στον απίστευτα όμορφο, μαγευτικό Νέο Άθωνα, αλλά να περάσουν και
εδώ (στα Κόμανα), για να δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο διαμονής που θα συνδέει τη μακρινή και πνευματικά φτωχή έσχατη περιοχή μας με την ενιαία, αδιαίρετη Ρωσία» [ПЦВ, 1907, Ν ο 46, σ. 2031-2032].
16
Ο αρχιμ. Λ. Καβέλιν σημείωνε για τη θέση αυτού του τάφου – λάρνακας στο Ναό της Πιτυούντας, που
διασώθηκε μεν ως κτίσμα, αλλά δεν διασώθηκε το τέμπλο του: (Στη σύνθεση του τέμπλου, από τα αριστερά της
Ωραίας Πύλης και) «από τη μεριά της τελευταίας (δεύτερης) τεμπλέας εικόνας (με το εφέστια τιμώμενο πρόσωπο)
προς τα νότια υπήρχε μία είσοδος για ένα στενό υπόγειο χαμηλό διάδρομο, (υπόγεια περιμετρικό) όσο εκτείνεται
ολόκληρο το εσωτερικό τοίχωμα του Ιερού. Κατεβαίνοντας στο διάδρομο μερικά βήματα και σκύβοντας, φτάνουμε στο σημείο του διαδρόμου, όπου ακριβώς αποκάτω του ιερού χώρου βρίσκεται ένα κενοτάφιο, το οποίο, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, θεωρείται ως τάφος του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου· αν και είναι γνωστό ότι ο
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στην Πιτυούντα με τον ι . Χρυσόστομο, βρίσκουμε στις ταξιδιωτικές σημειώσεις του А. Н.
Муравьев 17, στο πρώτο ήμισυ του 19ου αι. Έχουμε, συνεπώς, δύο εκδοχές από την ίδια γεωγραφική περιοχή: τα νεότερα Κόμανα της Αμπχαζίας από τα τέλη του 19ου αι. και την αρχαία
Πιτυούντα με ταξιδιωτικές αναμνήσεις από το πρώτο ήμισυ του 19ου αι.
Σε μία από πιο γνωστές θαυματουργές φορητές εικόνες της Αμπχαζίας, στην Παναγία της
Πιτυούντας, σε σύνθεση δεήσεως υπάρχουν εκατέρωθεν η μορφή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και η μορφή του αγ. Ιωάννου του Βαπτιστή (βλ. εικόνα Νο 4)18.
Οφείλω να υπογραμμίσω με τη δέουσα επιστημονική έμφαση ότι ο αρχιμ. Λέων Καβέλιν
είναι ο αρχικός συγγραφέας ο οποίος μνημονεύει έλλη να αρχαιολόγο με το όνομα Κ. Βρύσση
με τη νεοφανή ανακάλυψή του, χωρίς όμως άμεση επικοινωνία μαζί του, χωρίς να έχουμε πουΆγιος πέθανε στο δρόμο προς Πιτυούντα, στα Κόμανα. Προφανώς, αυτή η παράδοση εξυπηρέτησε μόνο την εκθείαση του ρόλου του ναού της Πιτσούντας στα μάτια των γύρω κατοίκων και έτσι διατηρήθηκε μέχρι την εποχή
μας» [Леонид Кавелин, архим., 1887, σ. 34]. Βλέπουμε τον ίδιο το συγγραφέα να αναιρεί πολύ λιτά αυτήν την
τοπική εκδοχή.
17
«Ακόμη μία άλλη τοπική παράδοση - έγραψε ο А. Н. Муравьев - ονομάζει αυτόν τον τάφο ως τάφο του
Χρυσοστόμου, αφού είναι γνωστό από την ιστορία ότι ήθελαν να τον εξορίσουν σε έναν έρημο (τόπο) ονόματι
Πύθιον (Πιτυούντα), επειδή δεν ήταν ικανοποιημένοι από τη σκληρή φυλάκισή του στην περιοχή της Μικρής Αρμενίας» (Муравьев А. Н., Грузия и Армения, τ. 3, Αγία Πετρούπολη 1848, σ. 307). Έχει ενδιαφέρον και άλλη μία
πληροφορία που μας δίνει ο А. Муравьева: «Έχω ακούσει από τους άρχοντες της Γούρια (περιοχή στη σημερινή
νότια Γεωργία) ότι σε ένα μοναστήρι της γης τους μέχρι τώρα δείχνουν τον τάφο του Χρυσοστόμου, και μάλιστα
αυτό το μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται κοντά στην κύρια πόλη του Οζουργέτ, είναι και έδρα του επισκόπου της
Γούριας. Εγώ ζήτησα από τον Έξαρχο της Γεωργίας να ρωτήσει με έγγραφο το Σεβασμιότατο Ευθύμιο, και έλαβα
ως απάντηση ότι ούτε στο μοναστήρι Σεμοκ-Μέντι που είναι και έδρα του, ούτε στο Ντζουμάτσκ που είναι π ιο
κοντά στη θάλασσα, δεν υπάρχει ο τάφος του Χρυσοστόμου, αν είναι αληθινές οι πληροφορίες του» [Муравьев,
1848, σ. 311-312]. Παρόλο που εδώ δεν έχουμε τοποθεσία Κόμανα, πάντως βλέπουμε άλλη μιαν εκδοχή σε γειτονική προς την Αμπχαζία περιοχή. Προφανώς όλες αυτές οι τοπικές εκδοχές δημιουργήθηκαν σε συσχετισμό με την
ονομαστή πλέον Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα) την ορισμένη ως τόπο τελικής εξορίας του Αγίου.
18
Σχετικά με την Παναγία της Πιτυούντας, ο А. Н. Муравьев έγραψε: «Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παλαιά εικόνα της Πιτυούντας, ο Άγιος (Ιωάννης ο Χρυσόστομος) πάντα ζωγραφίζεται μαζί με τον προστάτη του τον
Πρόδρομο, εκατέρωθεν της Μητέρας του Θεού» [Муравьев,1848, σ. 312]. Παρόμοια εικονογραφική παράσταση
έχουμε και σε ελληνική φορητή εικόνα του 17ου αι. (Ένθρονος Θεοτόκος με Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Άγιο
Ιωάννη τον Χρυσόστομο) (βλ. [Protopapadakis-Papaconstantinou, 1993, p. 279]). Ο καθηγ. Н. Кондаков στο έργο
του με τίτλο Опись памятников древности в некоторых храмах и монастырях Грузии μας δίνει και περιγραφή της εικόνας της Παναγίας της Πιτυούντας, η οποία εκείνη την εποχή φυλασσόταν στο ναό του αγ. Γεωργίου
του Μοναστηρίου Γελάτι (βλ. [Кондаков, 1890, σ. 35-36]). Απλώς αναφερόμενοι τέλος, επισημειώνουμε πως παραμένει εντελώς αδιερεύνητη και ανεξήγητη η ταυτότητα ενός ονόματος που συναντούμε συχνά στα αμπχαζικά
παραδοσιακά τραγούδια: Ντάντ Ιουάνας, Δεσπότης Ιωάννης (βλ. Ковач К. В., 101 Абхазская народная песня.
Этнографическая запись с историческими справками, Σουχούμ 1929, σ. 30). Δυστυχώς, δεν αντέχει σε επιστημονική κριτική η αιτιογένεση του φαινομένου από τις εκδοχές της σύγχρονης λαογραφικής έρευνας της Αμπχαζίας. Κατά τη δική μας εκτίμηση, σημείο εκκίνησης για τη μελέτη και του ζητήματος αυτού είναι να προσδιοριστεί η
προέλευση του ονόματος Ιουάνας, προφανέστατη ακόμη και σε μη εμπειρογνώμονες της αμπχαζικής γλώσσας.
Δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποια “γενετική” σύνδεση μεταξύ του ονομάτος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
από τοπικές παραδόσεις σε σχέση με την Πιτυούντα των αγιολογικπών αναφορών, και του εξυμνούμενου λαϊκού
“ήρωα” Ντάντ Ιουάνου.
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θενά σωζόμενα άμεσα στοιχεία από τον ίδιο τον Κ. Βρύσση, με την απλή επίκληση ενός χειρογράφου “σημειώματός” του που δεν διασώθηκε. Οι επόμενες πληροφορίες από μέρους άλλων
τυχόν συγγραφέων περί Κ. Βρύσση όλες παραπέμπουν στις εκδόσεις της εργασίας του αρχιμ.
Λέοντα Καβέλιν.
Εκτός όμως από τη βιβλιογραφική αναπαραγωγή της ειδήσεως, μετά τη δημοσίευση του
βιβλίου, προκλήθηκε και μια έντονη κίνηση περί τον τόπο αυτόν.
Ο αρχιμ. Λέων, κλείνοντας το υποκεφάλαιο για τα Κόμανα της Αμπχαζίας έγραφε: «Ας
ελπίσουμε ότι αυτή η ανακάλυψη θα παρακινήσει την ευλαβή καρδιά κάποιου, ώστε να μην παραμείνει ο τόπος αυτός για πάντα στη θλιβερή ερειπίωση, εκεί όπου υπήρξε ο προσωρινός τάφος του μεγάλου αγίου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και όπου τα άγια λείψανά του
φυλάσσονταν για 33 χρόνια, μέχρι την μετακομιδή τους στην Κωνσταντινούπολη το 437, και
όπου είναι ενταφιασμένα τα ιερά λείψανα του ιερομάρτυρα επισκόπου Βασιλίσκου, Προκαθήμενου της Εκκλησίας των Κομάνων, ώστε στο μέλλον να ανεγερθεί ο ναός στο όνομα των δύο
αγίων των πρωτοχριστιανικών αιώνων» [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 60].
Η ευχή του αρχιμ. Λέοντα εισακούστηκε πολύ σύντομα. Το 1898 μερικές γυναίκες από το
Νέο Άθωνα, με τη βοήθεια του Μητροπολίτη του Σουχούμ Αρσένιου (1895-1905)19, άρχισαν
ενέργειες για την οικοδόμηση μοναστηριού στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Το 1901 τελέστηκαν
εκεί τα επίσημα εγκαίνια της γυναικείας κοινοβιακής Ι. Μονής των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου (βλ. εικόνα Νο 5). Το 1908 ο αριθμός των μοναζουσών της Ι. Μονής είχε ανέλθει περίπου στις 200 (βλ. [Кременецкий, 1908, σ. 15-16]).
Το 1886 ο Κωνσταντίνος Δ. Ματσαυαριάνι (1850-1922) θα δημοσιεύσει στην εφημερίδα Новости и биржевая газета (Νο 50), στην Αγία Πετρούπολη, ένα άρθρο με τον τίτλο
Σουχούμ. Αναφέρεται στα ερείπια του παλαιοχριστιανικού ναού τα ανευρεθέντα το 1885 στην
περιοχή Τσεμπελντά (Αμπχαζία) και εξέφραζε την ελπίδα ότι ο γνωστός ερευνητής Β. Ι. Τσερνιαύσκι (1846-1915)20, ο οποίος μετέβη στον τόπο όπου βρέθηκε ο ναός, θα έδινε «ακριβείς και
επιστημονικές πληροφορίες» για το ναό αυτό. Στο τέλος του άρθρου ο Κ. Ματσαυαριάνι δήλωνε: «Κατά τη γνώμη μου πρέπει να δώσουν προσοχή στο ναό του ιερομάρτυρα Βασιλίσκου, επισκόπου των Κομάνων (4ου αι.), ο οποίος βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουμιστά, 12 μίλια
από το Σουχούμ, όπου το 404 (407) ενταφιάστηκαν τα λείψανα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και βρίσκονταν εκεί μέχρι την μετακομιδή τους στην Κωνσταντινούπολη το 437 (438).
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του έλληνα αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βρύσση, ο τόπος θανάτου
του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν η πόλη Κούμανα, η οποία βρισκόταν στη σημερινή
Αμπχαζία, στις όχθες του ποταμού Κούμα, παραπόταμου του ποταμού Κουμιστά (στην αμπχα19

Βλ.: Мануил Лемешевский, митр., Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг., ч. 1, Erlangen 1979, σ. 389.
20
Ο Владимир Иванович Чернявский (1846-1915) υπήρξε μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Μόσχας και από την έβδομη δεκαετία του 19ου αι. διέμενε στο Σουχούμ. Ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές των
αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών μνημείων της Αμπχαζίας (βλ. [Дзидзария, 1979, σ. 147· Абхазия и абхазы в
росс. периодике, 2008, βιβλ. 2, σ. 449]).
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ζική προφορά Γουμιστά, παραπόταμου του Γούμα, και πόλη Γούμ)» (βλ. [Абхазия и абхазы в
росс. периодике, 2008, βιβλ. 2, σ. 143-145]).
Παρά ταύτα, όπως θα δούμε παρακάτω, ο К. Мачавариани σε μεταγενέστερο βιβλίο του
άρχισε να αμφισβητεί το ενδεχόμενο ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας (βλ. [Мачавариани, 1913, σ. 79, 330])!
Το 1891 η διάσημη Ρωσίδα αρχαιολόγος κόμισσα Πρασκόβια Σ. Ουβάροβα (184021
1924) εξέδωσε το έργο Καύκασος: η Αμπχαζία, η Αντζαρία, η Σαυσετία. Την ίδια χρονιά η ενότητα του βιβλίου για την Αμπχαζία δημοσιεύτηκε αυτοτελώς με τίτλο Αμπχαζία, ταξιδιωτικές
σημειώσεις της Κόμισσας Ουβάροβα. Η συγγραφέας δίνει και μια περιγραφή της περιοχής στην
κοιλάδα του ποταμού Γουμιστά, όπου «με τις οδηγίες των αρχαίων συγγραφέων θα πρέπει να
είναι τα ερείπια της πόλης Κομάνων, που εξορίστηκε ο Ιωάννης Χρυσόστομος» (βλ. [Уварова,
1891, σ. 115]). Και σημειώνει ότι «ο τόπος αυτός, επιθεωρούμενος από το Νικίτιν22, παρουσιάζεται σαν απομεινάρια των πολλών ερειπίων, με τα οποία θα έπρεπε στο μέλλον να ασχοληθεί
κάποιος ιδιαίτερα. Ο Νικίτιν έμεινε εκεί μερικές ημέρες και το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν
η ανασκαφή και η έρευνα μιας μεγάλης εκκλησίας· στηριζόμενος στην άποψη του Τσερνιαύσκι23, της έδωσε το όνομα του αγ. Βασιλίσκου» [Уварова, 1891, σ. 115]. Στο ίδιο βιβλίο δημοσιεύεται και ένα «Σχέδιο της πόλης Σουχούμ και της περιοχής της», σχεδιασμένο από τον Τσερνιαύσκι. Όμως έχουμε μια διαφορότητα ανάμεσα στα δεδομένα εκείνου του τοπογραφικού σχεδίου και στα σημερινά δεδομένα: η ανασκαφείσα εκκλησία αγ. Βασιλίσκου (κατά Τσερνιαύσκι
και Νικίτιν), σήμερα στο χώρο της τωρινής Μονής των Κομάνων Αμπχαζίας ονομάζεται Ναός
Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου (έχουμε δηλ. μια μετεξέλιξη ταυτότητος και ονοματοδοσίας)· τουναντίον τα ερείπια των δύο κτιρίων, σε ένα των οποίων σήμερα ενυπάρχει και ονοματίζεται Τάφος
Αγ. Βασιλίσκου, στο βιβλίο της Ουβάροβα και το σχέδιο του Τσερνιαύσκι δεν προσδιορίζονται
ως εκκλησιαστικά κτίσματα, αλλά ως κτίσματα Παλατιού (βλ. εικόνα Νο 6) [Уварова, 1891, σ.
91].
Το 1899 επανεκδόθηκε το βιβλίο του αρχιμ. Λέοντα Καβέλιν, με αρκετές συμπληρώσεις
από τον ιερομόναχο της Ι. Μονής Νέου Άθωνος Νήφωνα 24. Σε παράρτημα αυτής της
εκδόσεως με τίτλο Αναγκαία συμπλήρωση, ο ιερομ. Νήφων αναφέρεται κριτικά και στο ζήτημα
τοποθεσίας της πόλης των Κομάνων σε σχέση με τον αγ. Χρυσόστομο. Σημειώνει ότι τα πολύ
21

Βλ. Comtesse P. S. Ouvarova. Souvenir et Hommage // Seminarium Kondakovianum, t. 1, Prague 1927, p.
303-306. Βλ. επίσης: [Άσερσον, 2003, σ. 142-143].
22
Ο Н. В. Никитин, μέλος της Αυτοκρατορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας της Μόσχας (βλ. [МАК, 4
(1894), σ. 8, 16]).
23
Ο В. И. Чернявский (1846-1915), βλ. υποσημ. 20. Δεν βρήκαμε στα έργα του ίδιου В. И. Чернявский
καμία πληροφορία σχετικά με τα Κόμανα της Αμπχαζίας, βλ.: Чернявский В. И. Из исследований в ЮгоЗападном Закавказье // ИИРГО, τ. 13 (1877), τεύχος 5, σ. 330-349· Чернявский В. И. Краткий очерк Абхазии
// ИИРГО, τ. 13 (1877), τεύχος 6, σ. 415-430, κ.ά.
24

Βλ. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, с картами Абхазского побережья и части Риской империи, с рисунками памятников христианства в Абхазии, видов НовоАфонского монастыря и портретами почивших старцев Афонского Св. Пантелеймонова монастыря, составил И. Н., Μόσχα 1899.
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«σημαντικά για την εκκλησιαστική ιστορία και την αρχαιολογία» στοιχεία του έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση για τα Κόμανα της Αμπχαζίας «προς το παρόν παραμένουν ασαφή». Οι πληροφορίες για τα Κόμανα της Αμπχαζίας από το βιβλίο του αρχιμ. Λέοντα Καβέλιν είναι γνωστές σε ελάχιστους, ακόμα και από τους Ρώσους μελετητές, επειδή αυτό το βιβλίο δεν είχε μεγάλη κυκλοφορία. Στους δυτικούς ερευνητές το βιβλίο του αρχιμ. Λέοντα είναι ακόμη λιγότερο
γνωστό από άγνοια της ρωσικής γλώσσας. Για το χειρόγραφο που επικαλούνταν ο Κ. Βρύσσης
ως βάση για τη νέα ανακάλυψή του, εάν είχε προβεί κάπου αλλού σε σχετική αναφορά, ο ιερομ.
Νήφων σημειώνει ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει τίποτε επ᾽ αυτού (βλ. [И. Н., 1899, σ. 254-255]). Εξετάζει μερικά έργα Ρώσων μελετητών του β΄ ημίσεος του 19ου αι. με υποδείξεις για την πόλη Κόμανα όπου είχε πέθανε ο ι. Χρυσόστομος και καταλήγει ότι είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν αυτές οι υποδείξεις με την ανακάλυψη του Κ. Βρύσση! Προέβαλε μάλιστα δύο αντικειμενικές ενστάσεις: Πρώτον, κατά τα χρόνια του ι. Χρυσοστόμου, εκτός από τη Μαύρη Θάλασσα ο
όρος Πόντος θα έπρεπε να αποτελεί και όνομα επαρχίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι τις
ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας ώστε να περιλάμβανε και τα Κόμανα που ο Βρύσσης
ισχυριζόταν ότι βρήκε στην Αμπχαζία! Μόνο σ᾽ αυτήν την περίπτωση το όνομα Κόμανα του
Πόντου θα μπορούσε να αποδοθεί και στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Και εκτός αυτού, θα έπρεπε
να απορρίψουμε σαν λανθασμένες τις μαρτυρίες όλων των συγγραφέων, ακόμα και των αρχαίων, σχετικά με την τοποθεσία των Κομάνων όπου είχε κοιμηθεί ο ι. Χρυσόστομος, και να αποδεχθούμε αποκλειστικά τη φερόμενη ανακάλυψη Κ. Βρύσση [И. Н., 1899, σ. 259]. Τέλος, ο ιερομ. Νήφων έγραψε ότι με το ζήτημα του τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου πρέπει να βρεθεί
μία τελική λύση, επειδή η καθυστέρηση της διερεύνησής του θα προκαλεί συνεχώς σύγχυση.
Εξέφρασε την ελπίδα πως το Αρχαιολογικό Συνέδριο, τον Αύγουστο του 1899 στο Κίεβο, θα
έδειχνε ενδιαφέρον και για το θέμα αυτό [И. Н., 1899, σ. 260]. Δυστυχώς στις μέρες μας τα πορίσματα εκείνου του Συνεδρίου παραμένουν άγνωστα. Ο ιερομ. Νήφων θεωρούσε ως λυδία λίθο για μια πιθανή επίλυση του ζητήματος την άποψη του Αρχιεπισκόπου Σέργιου Σπάσσκι στο
έργο του Το πλήρες Μηνολόγιο της Ανατολής25 όπου και αναφέρει ότι υπάρχουν δύο άγιοι
με το όνομα Βασιλίσκος: ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος των Κομάνων και ο ιερομάρτυρας
Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων [И. Н., 1899, σ. 259]. Συνεπώς, ο π. Νήφων για πρώτη φορά
μίλησε σαφώς για την ασυμφωνία των αγιολογικών πηγών με τη νεότερη ανακάλυψη του έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση. Και μάλιστα, σε επανέκδοση του έργου του αχιμ. Λ. Καβέλιν!
Τις αμφιβολίες τους περί της νεότερης εκδοχής του Κ. Βρύσση είχαν ήδη διατυπώσει και
άλλοι Ρώσοι επιστήμονες της ίδιας εποχής.
Σύμφωνα με πληροφορία του ίδιου του π. Νήφωνα, ένας καθηγητής Θεολογικής Ακαδημίας (χωρίς να αναφέρεται ποιος καθηγητής και ποιας Ακαδημίας), ενδιαφερόμενος για τη νέα
ανακάλυψη του έλληνα αρχαιολόγου, το καλοκαίρι του 1897 επισκέφθηκε τα Κόμανα της Αμπχαζίας· δεν πείσθηκε όμως, επισημαίνοντας ότι «ο Ιωάννης Χρυσόστομος πήγε στην εξορία

25

Βλ.: Сергий Спасский, архиеп., Полный Месяцеслов Востока, τ. 3, Μόσχα 1997, σ. 191-192.
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διά θαλάσσης, ενώ το μέρος αυτό (τα Κόμανα της Αμπχαζίας) βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα»26 [И. Н., 1899, σ. 256].
Άλλος Ρώσος επιστήμονας, ο Γαβριήλ Λάσκιν, στα σχόλιά του στη ρωσική έκδοση των
έργων του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου (908-959), τόνισε ότι πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί, εφεκτικοί, στην καινοφανή άποψη για μια νέα τοποθεσία των Κομάνων
όπου εκοιμήθη ο ι. Χρυσόστομος, επειδή «ο έλληνας μελετητής θα μπορούσε να είχε γίνει θύμα
μιας μεταγενέστερης θεωρίας» (βλ. [Конст. Багрян., 1899, σ. 211]).
Το 1904 στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις για την επέτειο συμπλήρωσης 1500 ετών από την κοίμηση του αγ.
Χρυσοστόμου (μέχρι τότε, στη ρωσική παράδοση ως χρονολογία θανάτου του ι. Χρυσοστόμου,
λανθασμένα θεωρούνταν το 404 αντί του 407)27. Σύμφωνα με τον ιστορικό Α. Β. Καρτασέφ
(1875-1960), η Ι. Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας ανέθεσε στους καθηγητές της
Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης Αλέξανδρο Ι. Μπριλλιάντωφ28 και Βλαδίμηρο
Ν. Μπενεσέβιτς29 μαζί με Γεωργιανούς επιστήμονες «να καθορίσουν τον τόπο της εξορίας και

26

Τη λανθασμένη εντύπωση πως ο Χρυσόστομος μετέβη τελικά στην Πιτυούντα διά θαλάσσης (ή διά πο-

ταμού) την επεκαλείτο και ο αρχιμ. Λέων Καβέλιν: «Στο σύγγραμμα του Γεωργίου (Αρχιεπίσκοπου Αλεξανδρείας)
αναφέρεται ότι οι στρατιώτες που συνόδεψαν τον ι. Χρυσόστομο, επέστρεψαν στην εκκλησία της πόλης των Κομάνων όχι με τα πόδια, αλλά πλέοντας 30 στάδια· επίσης, όταν ο Άγιος ετοιμάστηκε για το θάνατό του, μοίρασε τα
υπάρχοντά του σ᾽ αυτούς που “έπλεαν μαζί του στο καράβι”. Αυτό σημαίνει ότι ο Άγιος αναχώρησε από τα Κόμανα προς την Πιτυούντα (Πιτσούντα) όχι πλέον διά ξηράς, αλλά διά θαλάσσης (ή ποταμού). Με αυτό συμφωνεί η
τοποθεσία της πόλης Κόμανα που βρίσκεται στη συμβολή των εκβολών των ποταμών Κούμα και Κιμιστρά (Γουμιστά), οι οποίοι εκβάλλουν στη Μαύρη Θάλασσα» [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 58· И. Н., 1899, σ. 125]. Ο
αρχιμ. Λ. Καβέλιν και σ᾽ αυτό το σημείο δεν ερείδεται στο Βίο του ι. Χρυσοστόμου τον συνταγμένο από τον Γεώργιο Αλεξανδρείας (BHG 873)! Δεν υπάρχουν στο Βίο του ι. Χρυσοστόμου BHG 873 αναφορές για επιστροφή των
στρατιωτών με τον ι. Χρυσόστομο πίσω στα Κόμανα διά θαλάσσης ή διά ποταμού, ούτε για το μοίρασμα των υπαρχόντων του σε συμπλέοντες μαζί του (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 258-263· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 449-455]). Εκτός αυτού, οι θεμελιώδεις πηγές περί του ι. Χρυσοστόμου, όπως
αναλυτικά θα τις εξετάσουμε, δεν μας αναφέρουν πουθενά ότι ο Άγιος έφθασε στον τόπο της τελικής εξορίας του
και μάλιστα διά θαλάσσης.
27
Πράγματι, σε πολλά ιστορικά-εκκλησιαστικά έργα που εκδόθηκαν στη Ρωσία πριν την επανάσταση του
1917, όπου αναφερόταν το όνομα του ι. Χρυσοστόμου, συχνά ως χρονολογία του θανάτου του μνημονευόταν το
έτος 404. Όμως, στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης, η εορταστική εκδήλωση για την επέτειο συμπλήρωσης 1500 ετών από το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου πραγματοποιήθηκε το 1907 (βλ. [ПЦВ, 1907, Ν ο 46, σ.
2032-2034]).
28
Ο А. И. Бриллиантов (1867-1930/1933) υπήρξε ιστορικός της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Το
1900 εξελέγη υφηγητής και το 1904 καθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης. Ήταν μέλος
της Τοπικής Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας του 1917-1918. Το θεμελιώδες έργο του Η επίδραση
της ανατολικής θεολογίας στη δυτική θεολογία, στα έργα Ι ωάννου του Σκώτου Εριγένη τον έκανε διάσημο στον
επιστημονικό χώρο. Το 1930 συνελήφθη από το σοβιετικό καθεστώς και λίγο αργότερα πεθαίνει στο δρόμο προς
το κρατητήριο Σβιρλάγ (βλ. Бриллиантов А. И. Влияние восточного богословия на западное в произведениях
Иоанна Скота Эригены, Μόσχα 1998, σ. 3-5).
29
Ο В. Н. Бенешевич (1874-1938) υπήρξε νομικός, βυζαντινολόγος και ιστορικός του Εκκλησιαστικού Δικαίου. Μελέτησε πολλά ελληνικά χειρόγραφα νομικού περιεχομένου. Το 1905 εξελέγη υφηγητής και το 1909 κα-
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του θανάτου του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας» [Карташев, 19942, σ. 183]. Ο ίδιος ο καθηγ.
Καρτασέφ σημείωνε ότι εκείνη την εποχή «αυτοί οι τόποι ακόμα βρίσκονταν εντός των συνόρων της Ρωσίας και δεν είχαν παραδοθεί στους Τούρκους»30, αλλά «έρχεται το χάος του πολέμου και της επανάστασης (1914-1920) που παρέδωσε αυτό το έργο στη λησμονιά» [Карташев,
19942, σ. 183]. Έτσι μείναμε χωρίς τις μελέτες των κορυφαίων αυτών ρώσων επιστημόνων31.
Το έργο αυτό το ανέλαβε από μόνος του ο ιερέας Αλέξανδρος Κρεμενέτσκι, ο οποίος το 1905 επισκέφθηκε τα Κόμανα της Αμπχαζίας32. Με βάση το υλικό που συγκέντρωσε
και τα αρχαιολογικά ευρήματα, θα δημοσιεύσει μια μικρή μελέτη με τίτλο Τόπος θανάτου
και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και το γυναικείο κοινοβιακό
μοναστήρι των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου στην Αμπχαζία 33. Αυτό το βιβλίο είναι το μοναδικό έργο αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στα Κόμανα της Αμπχαζίας (βλ. εικόνα
Νο 7). Στο βιβλίο σημειώνεται ότι υπάρχει και μια σύντομη περιγραφή της Ι. Μονής των Κομάνων της Αμπχαζίας, άγνωστου συγγραφέα, εκδοθείσα το 1905 από τη Σκήτη του Προφήτη Ηλία του Αγίου Όρους [Кременецкий, 1908, σ. 3, υποσημ. 3].
Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη, όπως το δηλώνει και ο τίτλος. Το πρώτο αναφέρεται στο
ζήτημα του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου και το δεύτερο στο Μοναστήρι των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας.
Στο πρώτο μέρος προσέγγιζε το ερώτημα: σε ποια από τις τρεις πόλεις με την ίδια ονομασία Κόμανα (Κόμανα της Αρμενίας; Κόμανα του Πόντου; Κόμανα της Αμπχαζίας;) είχε τελειώσει τη ζωή του ο αγ. Ιωάννης; Ο π. Α. Κρεμενέτσκι σημειώνει ότι οι Ρώσοι αγιολόγοι, καθοδηγούμενοι από τις πληροφορίες των αρχαίων συγγραφέων (Θεοδώρητου, Σωζομενού, Σωκράτη κ.ά.), ομιλούν για τα Κόμανα του Πόντου ως τόπο θανάτου και ενταφιασμού
του ι. Χρυσοστόμου. Αλλά τον «τελευταίο καιρό» προκλήθηκε μια διαφωνία, λόγῳ της νεότερης ανακάλυψης του έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση. Αναφέρεται στην άφιξη του Κ. Βρύσση
στην Αμπχαζία και στο χειρόγραφο που βρήκε ο έλληνας αρχαιολόγος, βασιζόμενος εξ ολοκλήρου στο βιβλίο Αμπχαζία και το μοναστήρι του Σίμωνα του Κανανίτου του Νέου Άθωνος,
έκδοση του 1899 [Кременецкий, 1908, σ. 2]. Για να απαντήσει στο τιθέμενο ερώτημα, προβαίνει σε μια σύντομη περιγραφή της διαδρομής που ακολούθησε ο ι. Χρυσόστομος στη δεύτερη

θηγητής του Πανεπιστημίου της Πετρούπολης. Τον σκότωσαν στα κρατητήρια της NKVD στις 27.01.1938 (βλ.
[Παπουλίδη, 2001-2002, σ. 282]).
30

Ο καθηγ. Карташев θεώρησε ότι τα Κόμανα όπου πέθανε και ενταφιάστηκε ο ι . Χρυσόστομος βρίσκονταν στην Υπερκαυκασία (βλ. [Карташев, 19942, σ. 241]).
31
Όπως επισήμανε ο Д. В. Зайцев, συγγραφέας ενός κειμένου του μεγάλου λήμματος για τον ι. Χρυσόστομο στην Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια (Μόσχα), «αντίθετα με την άποψη του Карташев, η πρωτοβουλία αυτή παρεμένει στην αφάνεια, όχι λόγῳ του πολέμου και της επανάστασης που συνέβη, αλλά οι Ρώσοι επιστήμονεςβυζαντινολόγοι θεώρησαν “την αμπχαζική εκδοχή” ως εντελώς αβάσιμη» [ПЭ, τ. 24 (2010), σ. 230].
32
Το έτος επίσκεψης του ιερέα Α. Κρεμενέτσκι στα Κόμανα της Αμπχαζίας είναι γνωστό από δική του σημείωση στο βιβλίο, όπου αναφέρει ότι επισκέφθηκε την Ι. Μονή της Πιτσούντα στην Αμπχαζία το Σεπτέμβριο του
1905 [Кременецкий, 1908, σ. 21, υποσημ. 7].
33

Βλ.: Место блаженной кончины и погребения св. Иоанна Златоуста, и Василиско-Златоустовский

общежительный женский монастырь в Абхазии, составил свящ. А. Кременецкий, 2 изд., Βορόνεζ 1908.
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εξορία του (404-407), από την Κωνσταντινούπολη προς Κουκουσό και έπειτα από Αραβισσό
προς Πιτυούντα [Кременецкий, 1908, σ. 3-5]. Σημειώνει ότι τα Κόμανα της Αρμενίας δεν ήταν
μέσα στη διαδρομή του Αγίου από την Αραβισσό προς τ ην Πιτυούντα. Τα Κόμανα του Πόντου, αντίθετα, θα μπορούσαν να είναι μέσα στη διαδρομή του ι. Χρυσοστόμου, αλλά βρίσκονταν πολύ κοντά στην Αραβισσό, δηλ. 5-6 ημέρες δρόμο. Αυτό δεν είναι συμβατό με τις αγιολογικές πηγές ως προς τους τρεις μήνες που απαιτήθηκαν για τη μετάβαση από την Αραβισσό μέχρι τα Κόμανα. Έτσι, απέμενε ως πιθανότερο ό,τι ανέφερε ο Κ. Βρύσσης, ότι δηλ. «ο τόπος
της κοίμησης και του ενταφιασμού του Αγίου ήταν τα αρχαία Κόμανα ή Κούμανα στην Αμπχαζία» [Кременецкий, 1908, σ. 5-6].
Για πρώτη φορά, ο ιερέας Α. Κρεμενέτσκι στο έργο του εστίασε την προσοχή του στο εξής: προκειμένου να δοθεί λύση στο ζήτημα, έπρεπε να μελετηθούν οι βιογραφίες του αγ. Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων και του συμμάρτυρά του πρεσβυτέρου της Αντιοχείας Λουκιανού
[Кременецкий, 1908, σ. 8]. Όπως θα εξετάσουμε παρακάτω, σε μία από τις πρώτες βιογραφίες
του ι. Χρυσοστόμου, στο Διάλογο του Παλλαδίου BHG 870, αναφέρεται ότι πριν το θάνατό του
στα Κόμανα εμφανίστηκε σ ’ αυτόν ὁ τοῦ τόπου ἐκείνου μάρτυς, Βασιλίσκος ὄνομα αὐτῷ, ὃς
μαρτυρεῖ, ἐπίσκοπος ὢν Κομανῶν, ἐν Νικομηδείᾳ ἐπὶ Μαξιμιανοῦ, ἅμα Λουκιανῷ τῷ ἐν Βιθυνίᾳ,
πρεσβυτέρῳ ὄντι Ἀντιοχείας καί εἶπε: Θάρσει, ἀδελφὲ Ἰωάννη, αὔριον γὰρ ἅμα ἐσόμεθα [Palladios, Dialogue, t. 1, 1988, p. 226]. Ο π. Κρεμενέτσκι επισημαίνει για τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο
ότι το όνομά του αναφέρεται δύο φορές στα Μηνολόγια της Ορθόδοξης Εκκλησίας: 3 Μαρτίου
και 22 Μαΐου. Πρόκειται για τον ίδιο άγιο μάρτυρα Βασιλίσκο, ανιψιό του αγίου μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου του Τήρωνος. Στο Βίο του «δεν φαίνεται ότι αυτός ήταν επίσκοπος· δεν λέγεται
ούτε μια λέξη γι’ αυτό, ακόμη και στο κείμενο της ακολουθίας προς τιμήν του μάρτυρα» [Кременецкий, 1908, σ. 8]. Συμπεραίνει λοιπόν ότι «ο Βασιλίσκος που εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο δεν ήταν αυτός ο οποίος μαρτύρησε στα Κόμανα, αλλ᾽ αυτός που μαρτύρησε στη Νικομήδεια μαζί με το Λουκιανό τον πρεσβύτερο της Αντιόχειας» [Кременецкий, 1908,
σ. 8]. Δυσκολεύεται όμως να εξηγήσει πώς ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων, ο οποίος
μαρτύρησε στη Νικομήδεια, «αναπαύθηκε στην εκκλησία με το όνομά του στα Κόμανα η οποία
βρίσκεται στην Αμπχαζία και απέχει από τη Νικομήδεια περίπου 2.000 μίλια μακριά» [Кременецкий, 1908, σ. 10]. «Εφόσον δεν έχουμε στοιχεία, για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό
θετικά, - έγραφε ο ιερέας Κρεμενέτσκι - δεν έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε ούτε και αρνητικά» [Кременецкий, 1908, σ. 11] 34.
Καταλήγοντας, σημείωνε: «Πόσο πιθανό είναι ό,τι μας αναφέρει ο έλληνας αρχαιολόγος
Βρύσσης, ότι δηλ. ο τόπος θανάτου και ενταφιασμού του Αγίου δεν ήταν τα Κόμανα του Πόντου, αλλά τα Κόμανα της Αμπχαζίας; Κατά την άποψή μας, ναι, είναι πιθανό· επειδή, αυτό που
αναφέρει ο Βρύσσης είναι βασισμένο σε αρχαίο χειρόγραφο του πιο διάσημου και πιο μορφωμένου Πατριάρχου, του Φωτίου, το οποίο ο ίδιος (τ.έ. ο Βρύσσης) ανακάλυψε35· (είναι βασισμένο)
34

Γι’ αυτό το θέμα βλ.: Delehaye H., Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1933, p. 170-172 (= SH, 20).
Ο έλληνας αρχαιολόγος Κ. Βρύσσης στο σημείωμά του, που λέγεται πως άφησε στη Μονή Νέου Άθωνος,
δεν φέρεται να ισχυρίζεται πως αυτό το χειρόγραφο το είχε ανακαλύψει ο ίδιος [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ.
57, υποσημ. 1]· απλά και μόνο λέγεται πως το επεκαλείτο.
35
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σε τέτοιο έγγραφο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, και μας επιβεβαιώνει ότι ο τόπος θανάτου
και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν τα Κόμανα της Αμπχαζίας» [Кременецкий, 1908, σ. 13].
Μεγάλο ενδιαφέρον στο έργο του π. Α. Κρεμενέτσκι έχει η όλη περιγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων στα Κόμανα Αμπχαζίας και κυρίως μ ιας σαρκοφάγου (βλ. εικόνες Ν ο
8.Α, 8.Β, 30), την οποία από κάποια χρονική στιγμή άρχισαν να θεωρούν και να προβάλλουν ως
τάφο του ι. Χρυσοστόμου [Кременецкий, 1908, σ. 22-23, υποσημ. 11, 18]· όπως επίσης και τα
παρεχόμενα εθνογραφικά στοιχεία για τα Κόμανα της Αμπχαζίας (βλ. [Кременецкий, 1908, σ.
5-6]).
Εμφανέστατο όμως μειονέκτημά του Κρεμενέτσκι είναι ότι δεν γνώριζε σωστά και επαρκώς τις αρχαίες ιστορικές πηγές που αναφέρονται στον ι. Χρυσόστομο, και τις αγιολογικές μαζί,
γι’ αυτό και υποστηρίζει ανεξακρίβωτα στοιχεία. Για παράδειγμα, επικαλείται στο βιβλίο του ως
πληροφορία από το Θεοδώρητο, το Σωζομενό και το Σωκράτη, ότι σύμφωνα με αυτούς ο ι.
Χρυσόστομος οδηγήθηκε από την Αραβισσό μέχρι τα Κόμανα σε διάστημα περίπου τριών μηνών [Кременецкий, 1908, σ . 6]. Όμως, οι προαναφερόμενοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί δεν δί νουν τέτοια πληροφορία περί του απαιτηθέντος χρόνου! Πληροφορίες για τρεις μήνες δίνουν
άλλες αγιολογικές πηγές, π.χ. ο Παλλάδιος στο Διάλογό του BHG 870.
Στις αρχές του 20ού αι., πριν την επανάσταση του 1917, εξαιτίας της νέας ανακάλυψης του
Κ. Βρύσση και της ίδρυσης Ι. Μονής, τα Κόμανα της Αμπχαζίας έγιναν τόπος προσκυνήματος,
όπου από όλα τα μέρη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας προσέρχονταν χριστιανοί να προσκυνήσουν στο θεωρούμενο ναό του αγ. Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων, μέσα στον οποίο ελέγετο
πως ενταφιάστηκε ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στα περιοδικά τα εκδιδόμενα στη Ρωσία δημοσιεύονται μικρά αφιερώματα γι᾽ αυτόν τον προσκυνηματικό τόπο36. Πολλοί ταξιδιωτικοί οδηγοί δημοσιευμένοι στη Ρωσία εκείνη την εποχή, για τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας από την
πλευρά του Καυκάσου, δίνουν πληροφορίες και για τα Κόμανα της Αμπχαζίας37. Σ᾽ έναν τέτοιο
οδηγό εκδοθέντα στην Πετρούπολη το 1916, δημοσιεύθηκαν και οι πρώτες φωτογραφίες της
Μονής των Κομάνων Αμπχαζίας και του Αγιάσματος του μάρτυρα Βασιλίσκου38 (βλ. εικόνα Νο
9). Τα Κόμανα Αμπχαζίας αναφέρονται και στον Οδηγό για την πόλη Σουχούμ και την περιοχή
36

Το 1907 στο εκκλησιαστικό δελτίο Прибавлениях к Церковным ведомостям (Νο 46) είχαν ανατυπωθεί
κάποια μικρά άρθρα για τα Κόμανα της Αμπχαζίας από τα ρωσικά περιοδικά «Новое время» και «Московские
ведомости» με το γενικό τίτλο Τόπος θανάτου του Ιωάννου του Χρυσοστόμου [ПЦВ, 1907, Νο 46, σ. 2030-232].
37

Βλ.: Денисов Л. И., Православные монастыри Российской империи, Μόσχα 1908, σ. 371-372· Полное

иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне,
приложение к журналу «Русский паломник» за 1909 г., σ. 673· Москвич Г., Путеводитель по Черноморскому
Побережью, изд. 22, Πετρούπολη 1915, σ. 92 κ.ά.
38

Βλ. Черноморское побережье Кавказа, справочная книга, издание М . А. и Б. А. Сувориных,
Πετρούπολη 1916, σ. 437-439. Η λεζάντα στη φωτογραφία του Αγιάσματος στα Κόμανα της Αμπχαζίας αναγράφει: «Το Αγίασμα (η πηγή). Ο τόπος όπου σύμφωνα με την παράδοση βρίσκονταν προσωρινά ενταφιασμένα τα
λείψανα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου» [Суворины, 1916, σ. 438]. Πρόκειται για σύγχυση περί την ονομασία
του Αγιάσματος, από τους συντάκτες του βιβλίου.
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της, εκδοθέντα το 1913 από τον Κ. Δ. Ματσαυαριάνι [Мачавариани, 1913, σ. 79]39. Όμως, ο
Ματσαυαριάνι αποδεχόταν ως σίγουρη τη νεότερη πιθανότητα ο αγ. Ιωάννης να πέθανε στην
Αμπχαζία, οπότε, χωρίς να δίνει εξηγήσεις, θεώρησε πως ο τόπος θανάτου του έπρεπε να είναι
όχι στα Κόμανα, αλλά στην τοποθεσία όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός της Λιχνί (στην περιοχή
Γουντότα της Αμπχαζίας) [Мачавариани, 1913, σ. 330]40.
Από την επανάσταση του 1917 και εξής, είναι κατανοητό ότι δεν μπορούσε να ασχοληθεί
ιδιαίτερως κανείς με το ζήτημα του τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου. Τα Κόμανα της Αμπχαζίας αναφέρονται απλώς χωρίς κάποια έρευνα, στα έργα του С. Басария 41 και του В.
И. Стражев 42.
Το 1924 περίπου, το Μοναστήρι στα Κόμανα της Αμπχαζίας κλείστηκε από το σοβιετικό
καθεστώς. Πριν το κλείσιμο της Μονής, ένας από τους τελευταίους προσκυνητές στα Κόμανα
της Αμπχαζίας ήταν και ο νέος άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, ο όσιος Γεώργιος Καρσλίδης (1901-1959). Αυτός, φθάνοντας στο Σουχούμ το 1923, είχε επισκεφθεί μαζί
με άλλους προσκυνητές τη Μονή των Κομάνων της Αμπχαζίας. Ο ιερέας Ευστάθιος Γιαννακίδης, δάσκαλος εκείνη την εποχή των Ποντίων μεταναστών στην Αμπχαζία, μαζί με τον άγιο
Γεώργιο Καρσλίδη σ’ αυτό το προσκύνημα, διέσωσε και κατέθεσε αργότερα την πληροφορία
39

«Το γυναικείο Μοναστήρι των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου με τα ερείπια ενός αρχαίου ναού. Στα
12 χλμ. από το Σουχούμ. Σε μισό χιλιόμετρο από το μοναστήρι βρίσκονται τα ερείπια αρχαίου ναού του 5ου αι.
Πάνω στο λόφο φαίνονται επίσης τα ερείπια του ανακτόρου και άλλων κτιρίων της αρχαίας πόλης “Κόμανα”. Σ᾽
αυτήν την πόλη μαρτύρησε ο επίσκοπος των Κομάνων, ο αγ. Βασιλίσκος. Όσον αφορά στο αν ήταν ενταφιασμένος
εδώ ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα» [Мачавариани, 1913, σ. 79].
40
«Ότι ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν στην Αμπχαζία - έγραφε ο К. Мачавариани - και επισκέφθηκε
την Διοσκουρία (σημερ. πρωτεύουσα της Αμπχαζίας Σουχούμ) δεν υπάρχει αμφιβολία, επειδή οι φύλακες που τον
οδηγούσαν από την Τραπεζούντα, έπρεπε πρώτα να επισκεφτούν τη Διοσκουρία και μετά να συνεχίσουν το δρόμο
τους προς το μοναστήρι της Πιτυούντας - προορισμό για την εξορία του Μεγάλου Διδάσκαλου, όμως δεν επρόκειτο να δει ο Ποιμενάρχης αυτό το μέρος: πέθανε στο δρόμο. Διευκρινίζουν ότι πέθανε στην πόλη Κόμανα, σε απόσταση 12 μίλια από το Σουχούμ (στα βουνά της Αμπχαζίας), όπου βρίσκεται τώρα το γυναικείο μοναστήρι των
Κομάνων, αλλά αυτό ήταν σχεδόν αδύνατο, καθώς οι φρουροί οδηγούσαν τον Χρυσόστομο ακολουθώντας συνεχώς την ακτή της θαλάσσης. Αντίθετα, αναγκαστικά θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο άγιος Πατέρας πέθανε εκεί
όπου βρίσκεται τώρα η εκκλησία της Λιχνί, κοντά στην Γουντότα» [Мачавариани, 1913, σ. 330].
41
Ο Симон Басария στο έργο του με τίτλο Абхазия в географическом, этнографическом и
экономическом отношении, το οποίο δημοσιεύθηκε το 1923, για τα Κόμανα της Αμπχαζίας έγραψε: «Αυτό το
μνημείο της χριστιανικής αρχαιότητας βρίσκεται σε απόσταση 12 μίλια από το Σουχούμ στις όχθες του ποταμού
Γούμα. Εδώ βρισκόταν η αρχαία πόλη και ο ναός Καμάνα, τα ερείπια των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. Το 404
εδώ ενταφιάστηκε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος» (βλ. Басария С. Абхазия в географическом, этнографическом и
экономическом отношении, Сухум-Кале 1923, σ. 141).
42

Ο В. И. Стражев στο έργο του με τίτλο Руинная Абхазия, που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος του επι-

στημονικού περιοδικού Известия Абхазского Научного Общества (του 1925), ανέφερε: «Τα Κόμανα - σε απόσταση 12 μίλια από το Σουχούμ, κοντά στο χωριό Μιχαήλοβσκ, στη συμβολή του (ποταμού) Γουμιστά και τον
παραπόταμό του Γούμα. Για την ιστορία της ανακάλυψης εδώ από τον έλληνα αρχαιολόγο Κ. Βρύσση των ερειπίων ενός μεγάλου ναού και “της πόλης Κομάνων”, όπου υποτίθεται ότι πέθανε και ενταφιάστθηκε προσωρινά ο
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας πληροφορεί ο αρχιμ. Λέων (Καβέλιν). Πληροφορίες για τις αρχαιολογικές έρευνες
εδώ από άλλους ερευνητές, όπως φαίνεται, δεν έχουμε» [ИАНО, 1 (1925), σ. 158].
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από εκείνο το προσκύνημά τους πως υπήρχε «λαξευτός λίθος, όπου βρισκόταν το άγιο λείψανο
του Ιωάννου Χρυσοστόμου ώς την μετακομιδή το 438 εις Κωνσταντινούπολη» [Χατζοπούλου,
Διαμαντοπούλου, Η ζωή, σ. 46-47]. Οι συντάκτες της τρίτομης πρώτης βιογραφίας του οσίου
Γεώργιου Καρσλίδη Γ. Κ. Χατζόπουλος και Ι. Σ. Διαμαντόπουλος, μη γνωρίζοντας καθόλου τη
γεωγραφική τοποθεσία των Κομάνων της Αμπχαζίας, ταύτιζαν τα Κόμανα που επισκέφτηκε ο
όσιος Γεώργιος με την Κουκουσό, τόπο εξορίας του ι. Χρυσοστόμου [Χατζοπούλου, Διαμαντοπούλου, Η ζωή, σ. 47]43.
Στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αι., το θέμα που προκάλεσε ο Κ. Βρύσσης με τη νεοφανή ανακάλυψή του συζητιέται ακροθιγώς στα επιστημονικά έργα που διαβάζονται από ευρύ κοινό, αφιερωμένα στην περιγραφή των ιστορικών και αρχιτεκτονικών μνημείων στο έδαφος της Αμπχαζίας44. Σε μερικά, οι σοβιετικοί ερευνητές έδιναν την εξήγηση πως η σύνδεση του ονόματος
του αγ. Βασιλίσκου και του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου με τον τόπο της γυναικείας Μονής
των Κομάνων Αμπχαζίας έγινε σκόπιμα από τις μοναχές, για να προσελκύσουν προσκυνητές
στο μοναστήρι τους45. Η σκοπιμότητα αυτής της «ερμηνείας» είναι προφανής, αλλά λειτουργεί
και ως μαρτυρία εκ του αντιθέτου, διότι παρά τον αντιθρησκευτικό αγώνα του σοβιετικού καθεστώτος στην Αμπχαζία, ο κόσμος εξακολουθούσε να επισκέπτεται στα Κόμανα το θεωρούμενο Αγίασμα του μάρτυρα Βασιλίσκου και τα ερείπια του ναού του ι. Χρυσοστόμου στην εγκαταλειμμένη Μονή46. Η παραπάνω “μομφή” ήταν μία από τις μεθόδους με τις οποίες οι σοβιετικές αρχές προσπαθούσαν να «θάψουν» τα προσκυνήματα των Κομάνων της Αμπχαζίας.
Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αμφιβολία των σοβιετικών ιστορικών είναι δικαιολογημένη. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σαρκοφάγο που κ αι τώρα βρίσκεται στο Μοναστήρι
των Κομάνων της Αμπχαζίας και τιμάται από τους χριστιανούς της Αμπχαζίας ως ο τάφος του
ι. Χρυσοστόμου (βλ. εικόνες Ν ο 8.Α, 8.Β). Παρόλο που η σαρκοφάγος των Κομάνων της Α μπχαζίας πραγματικά είναι παλαιοχριστιανική47, η συγκεκριμένη εκδοχή είναι αμφίβολη. Ήδη ο
ιερέας Α. Κρεμενέτσκι, που έδωσε την πρώτη πληροφορία για τη σαρκοφάγο των Κομάνων της
43

Αυτό το λάθος επαναλαμβάνεται και στη νεότερη βιογραφία του οσίου Γεώργιου Καρσλίδη που συντάχθηκε από το μοναχό Μωυσή Αγιορείτη, ο οποίος γράφει ότι ο Γεώργιος Καρσλίδης επισκέφθηκε με άλλους προσκυνητές το μοναστήρι «στα Κόμανα (Κουκουσό) της Αρμενίας» [Μοναχού Μωυσέως, 2002, σ. 50]. Επίσης αυτή η
λαθεμένη πληροφορία μαζί με άλλες ανακρίβειες περιλαμβάνονται και στη ρωσική έκδοση της βιογραφίας του
οσίου Γεώργιου Καρσλίδη, την οποία έχει κάνει η Ι. Μονή της Υπαπαντής στη Μόσχα [Монах Моисей, 2000, σ.
25-26].
44

Βλ. Воронов Ю. Н., В мире архитектурных памятников Абхазии, Μόσχα 1978, σ. 31-33.

45

Βλ.: Пачулиа В. П., По древней, но вечно молодой Абхазии, научно-популярный очерк, Σουχούμ

1969, σ. 48· Пачулиа В. П., Падение Анакопии. Легенды Кавказского Причерноморья, Μόσχα 1986, σ. 140· Пачулиа В. П., Сухум и Акуа (от Диоскурии до наших дней), историко-культурный очерк, Σουχούμ 1989, σ. 171.
46
Το 1962, στην εφημερίδα «Σοβιετική Αμπχαζία» (Νο 126) δημοσιεύεται ένα μικρό άρθρο του Φ. Τόκαρεφ
με τίτλο “Αγία” αγορά και αναφέρεται στη σύναξη των πιστών μαζί με τους ιερείς από την Εκκλησία του Σουχούμ,
στο χώρο του Αγιάσματος του μάρτυρα Βασιλίσκου στα Κόμανα της Αμπχαζίας, στις 9 Ιουνίου 1962! «Αυτό το
γεγονός – σχολίαζε ο Φ. Τόκαρεφ - δεν θα άξιζε να έχει καμία σημασία, αν δεν αποδείκνυε σε μας ότι η αθεϊστική
προπαγάνδα είναι ακόμα σε αδύνατη θέση και ιδιαίτερα μεταξύ των κατοίκων των χωριών» (Советская Абхазия,
1962, Νο 126).
47

Βλ. Хрушкова Л. Г., Раннехристианские саркофаги из Абхазии // ВВ, 45 (1984), σ. 207-210.
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Αμπχαζίας, ωστόσο δεν υποστήριζε καθόλου πως αυτή ανήκε στον ι. Χρυσόστομο [Кременецкий, 1908, σ. 23, υποσημ. 18]48.
Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε και ένα άλλο ζήτημα, που επίσης μας προκαλεί κάποιες αμφιβολίες περί το ζητούμενο και έχει σχέση με τους έλληνες μετανάστες στην Αμπχαζία49. Μήπως το τοπωνύμιο Κόμανα υιοθετήθηκε στην Αμπχαζία από τους έλληνες πρόσφυγες εκ Πόντου οι οποίοι, τέλη του 19ου αι., μετακόμισαν στην Αμπχαζία και ειδικά στην περιοχή όπου ο Κ.
Βρύσσης όριζε ως τοποθεσία της πόλης των Κομάνων και του ναού του αγ. Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων;50 Η υπόθεση αυτή δεν είναι αβάσιμη, καθώς οι έλληνες πρόσφυγες συχνά ονομάτιζαν τα νέα μέρη εγκατάστασής τους με την ονομασία των χωριών που είχαν αναγκασθεί να
εγκαταλείψουν. Χαρακτηριστική περίπτωση έχουμε και στο έδαφος της σύγχρονης Ελλάδας
όπου για παράδειγμα στην Πτολεμαΐδα υπάρχει ένα χωριό που ονομάζεται Κόμανος [ΕΓΛΕ,
2001, σ. 363· ΕΠΕΙΛΠ, 2, σ. 248]. Η κοινότητα με το όνομα Κόμανος ιδρύθηκε εκεί στο τέλος
του 1918 (βλ. [Δρακάκη, Κουνδούρου, 1939-1940, σ. 521]). Ίσως η ονομασία αυτή να δόθηκε
από τους πρόσφυγες του Πόντου51.
Για να επιλυθεί το ζήτημα, πότε εμφανίζεται το τοπωνύμιο Κόμανα στην Α μπχαζία, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η πληροφορία από ένα χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Μαδρίτης, στην οποία εστίασε την προσοχή του ο γνωστός ιστορικός της Αμπχαζίας
καθηγ. Σ. Δ. Ινάλ-ιπά. Αυτό το χειρόγραφο με τίτλο «Το βιβλίο γνώσεων για όλα τα βασίλεια,
τα κράτη και τις περιουσίες, που υπάρχουν στον κόσμο…» είχε γραφτεί το 1350-1360 από φρα48

«Από το πίσω μέρος του βήματος του ναού – αναφέρει ο ιερέας Α. Κρεμενέτσκι – στον ανοιχτό χώρο, βρίσκεται τάφος μεγάλου μεγέθους, λαξευμένος από μονόλιθο. Ο τάφος αυτός βρέθηκε, όταν καθάρισαν τα ερείπια
του ναού. Μέσα του βρίσκονταν οστά, τα οποία έμειναν εκεί κατά τη διάρκεια κάποιων χρόνων. Το 1905, με την
ευλογία του Δεσπότη (του Μητροπολίτη της Ι. Μητρόπολης Σουχούμ), έβγαλαν τα οστά από τον τάφο και τα έθαψαν σε κατάλληλο χώρο. Δεν υπάρχουν όμως ιστορικές πληροφορίες ποιανού ήταν αυτός ο τάφος. Πρέπει να υποθέσουμε ότι ο τάφος που βρέθηκε, ήταν η κλίνη αναπαύσεως κ άπ ο ι ου γν ω σ τ ού κ ληρ ικ ο ύ, μ π ορ εί κ αι
το υ ε πί σκ οπ ο υ» [Кременецкий, 1908, σ. 23, υποσημ. 18].
49
Το 1907 στο περιοδικό Εκκλησιαστική Αλήθεια παρουσιάστηκε ένα άρθρο με τίτλο Ελληνικές κοινότητες
εν Ρωσία, όπου αναφέρθηκε ότι εκείνη τη στιγμή σε όλο το Καύκασο υπήρχαν 75 ελληνικές κοινότητες, στις οποίες παρέμεναν 37.456 Έλληνες Ορθόδοξους (βλ. [Εκκλ. Αλ., τ. 31 (1907), σ. 387]).
50

Ο ιερέας Α. Κρεμενέτσκι επίσης θεώρησε ότι το τοπωνύμιο Κόμανα μπορεί να υιοθετήθηκε στην Αμπχαζία από τους μετανάστες χριστιανούς, καθώς περισσότεροι από αυτούς, σύμφωνα με τη γνώμη του π. Α. Κρεμενέτσκι, ήταν από τα Κόμανα του Πόντου και της Αρμενίας. Αυτοί μπορεί και να έκτισαν στον καινούριο τόπο της
εγκατάστασής τους και ναό με το όνομα του Αγίου του οποίου τα λείψανα δεν αποκλείεται να μετέφεραν μαζί
τους, σ’ αυτήν την περίπτωση του αγ. Βασιλίσκου. Όμως, ο π. Κρεμενέτσκι θεωρεί πως κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβη όχι το 19ο αι., αλλά πολύ παλαιότερα [Кременецкий, 1908, σ. 11-12]. Το πιο κοντινό στα Κόμανα της Αμπχαζίας χωριό με έλληνες μετανάστες, με το όνομα Μ ιχάηλοβσκογιε, κτίστηκε το 1880, δηλ. τέσσερα χρόνια
πριν από τη νέα ανακάλυψη του έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση.
51
Είναι ενδιαφέρον ότι μαζί με τους έλληνες από τον Πόντο στην περιοχή της Πτολεμαΐδας μετακόμισαν
και αμπχάζοι, περίπου 170 οικογένειες, οι οποίοι το 19ο αι. αναγκάστηκαν να φύγουν από την Αμπχαζία στην Οθωμανική Τουρκία (βλ. Сагариа Б. Е., Македонские абхазы, Σουχούμ 1996). Μπορεί μεταξύ τους να ήταν και
αυτοί που έφυγαν από εκείνο το μέρος της Αμπχαζίας, όπου ο Κ. Βρύσσης θεωρούσε ως τοποθεσία της πόλης των
Κομάνων.
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γκισκανό μοναχό από την Ισπανία. Ο ανώνυμος συγγραφέας μας πληροφορεί ότι μεταξύ του
κύριου πληθυσμού «του βασιλείου Σαντ-Εστρόπολης», δ ηλ. του Σουχούμ (σημερινή πρωτεύουσα της Αμπχαζίας) ήταν «κόμανοι-χριστιανοί» και π ολλοί Εβραίοι επίσης χριστιανοί. Ο
καθηγ. Σ. Ινάλ-ιπά θεώρησε ότι ο συγγραφέας του χειρόγραφου με την ονομασία κόμανοι κατά
πάσα πιθανότητα εννοούσε «τους αμπχάζους του Γούμα, τους κατοίκους του Γούμα – της ιστορικής δηλαδή περιφέρειας της Αμπχαζίας η οποία βρισκόταν στην περιοχή του Σουχούμ και τα
περίχωρά του» [Инал-ипа, 1992, σ. 29-30]. Συνεπώς α ναφέρεται στον αρχαίο πληθυσμό που
κατοικούσε στο έδαφος της περιοχής όπου ο Κ . Βρύσσης τοποθέτησε την πόλη Κόμανα της
Αμπχαζίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του В. Е. Кәарҷиа, ο τόπος που βρίσκονται τα σημερινά
Κόμανα της Αμπχαζίας αρχικά ονομαζόταν Τζεϊτσίρχα (στα αμπχαζ. Ӡеиҵырха) ή Τζεϊτσίχρα
(στα αμπχαζ. Ӡеиҵыхра), και διοικητικά ανήκε στο χωριό Γούμα (στα αμπχαζ. Гәыма)
[Кәарҷиа, 2002, σ. 140-142]52.
Το 2001 παρουσίασα στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας διατριβή με θέμα: Η ιστορία
του χριστιανισμού στην Αμπχαζία στην πρώτη χιλιετία53. Ένα από τα κεφάλαια αυτής της εργασίας μου είχε ως θέμα ειδικά τον τόπο θανάτου του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Дбар, 2001, σ. 133148· Дорофей Дбар, иером., 2005, σ. 143-158]). Ο καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας
της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας Αλέξης Ι. Σίντορωφ στην κριτική του για την προαναφερθείσα μελέτη μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στο κεφάλαιο αυτό. Χαρακτήρισε το περιεχόμενο
του κεφαλαίου ότι «είναι αναμφίβολη συμβολή στην ορθόδοξη εκκλησιαστικο-ιστορική και πατρολογική επιστήμη μας»54. Ο δεύτερος ωστόσο κριτής της διατριβής, ο υφηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας πρωθιερέας Βαλεντίν Άσμους, επισήμανε ότι στην εργασία υπήρχε υπερβολικός «πατριωτισμός» για την Αμπχαζία, ως προς το ζήτημα του τόπου θανάτου του
αγ. Χρυσοστόμου55.
Στο εν λόγῳ κεφάλαιο της προαναφερόμενης μελέτης, ε στίασαν την προσοχή τους και
άλλοι ερευνητές. Συγκεκριμένα η επιστημονική συνεργάτις του Ινστιτούτου της Παγκόσμιας
52

«Τζεϊτσίρχα || Τζεϊτσίχρα || Κομάν || Κόμανα. Ο τόπος που βρίσκεται ανάμεσα στη συμβολή των ποταμών Χούψσι και Γουμστά. Η δεύτερη ονομασία Κόμανα δεν συναντάται σε χάρτες και πηγές, πρώτη φορά εμφανίζεται κατά το δεύτερο μισό του 19ου αι. Όπως μας λέει ο И. Воронов, το 1884 τη Γούμα επισκέπτεται ο αρχαιολόγος Βρύσσης, ο οποίος την ονομασία “Γούμα” που άκουσε εκεί, θεώρησε ότι είναι πολύ κοντά με την ονομασία της
πολιάς πόλης “Κόμανα”, γι’ αυτό το λόγο οι ξένοι άρχισαν να αποκαλούν το Τζεοίτσιρχα ως “Κόμανα”»)
[Кәарҷиа, 2002, σ. 141-142].
53

Το 2005 η διατριβή εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Στρατόφιλος» (βλ. Дорофей Дбар, иером., История христианства в Абхазии в первом тысячелетии, Νέος Άθως: Εκδ. «Στρατόφιλος» 2005).
54

Βλ. Σίντορωφ Α. Ι., Η κριτική για τη διατριβή του Δημητρίου Ντμπάρ με θέμα «Η ιστορία του χριστιανι-

σμού στην Αμπχαζία στην πρώτη χιλιετία», Μάϊος του 2001, Αρχείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.
55

«Ο συγγραφέας (Δ. Ντμπάρ) μετ’ επιμελείας εξετάζει αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα, προσπαθώντας να

αποδείξει ότι ο Άγιος (ο Ιωάννης Χρυσόστομος) κοιμήθηκε όχι στα Κόμανα της Αρμενίας, αλλά στα Κόμανα της
Αμπχαζίας… Ίσως, όλοι θα θέλαμε να είναι ο τόπος της κοίμησης του Μεγάλου Αγίου μέσα στα σύνορα της πατρίδας μας, όμως αυτό θέλει πιο σταθερή απόδειξη» (βλ. Άσμους Β., πρωθιερέας, Η κριτική για τη διατριβή του
Δημητρίου Ντμπάρ με θέμα «Η ιστορία του χριστιανισμού στην Αμπχαζία στην πρώτη χιλιετία», 31 Μαΐου του 2001,
Αρχείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας).
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Λογοτεχνίας της Μόσχας Α. Σ. Μπαλαχόβσκαγια στα σχόλιά της για τη ρωσική έκδοση του
Διαλόγου του Παλλαδίου BHG 870, σημείωσε ότι στην εργασία «έχει αποδειχθεί με πειστικό
τρόπο» το γεγονός ότι ο αγ. Ιωάννης πέθανε στα Κόμανα της Αμπχαζίας (βλ. [Палладий, Диалог, 2002, σ. 204-205, υποσημ. 337· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 423,
υποσημ. 339]). Επίσης, ο αρχιμ. Ματθαίος Ψωμάς στο άρθρο του με τίτλο Χρυσοστομική Λειψανολογία αναφέρεται στο εν λόγῳ κεφάλαιο (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 247, 263 υποσημ.
12]) και ο Д. В. Зайцев, συγγραφέας ενός από τα τμήματα του μεγάλου άρθρου αφιερωμένου
στον ι. Χρυσόστομο, στην Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια (Μόσχα) (βλ. [ПЭ, τ. 24 (2010), σ. 230])56.
Εκ των υστέρων όμως διαπιστώθηκε ότι «η συμβολή» του παραπάνω κεφαλαίου της εργασίας μας στην ορθόδοξη επιστήμη δεν προσκόμιζε τότε όλα τα «αποδεικτικά πειστήρια» πως
ο τόπος θανάτου του αγ. Ιωάννου ήταν η Αμπχαζία, αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα να ερευνήσουμε όλες τις πηγές που απαιτούνταν γι’ αυτό το θέμα. Παρά ταύτα ήταν μια προσπάθεια
για να εστιάσουν οι ερευνητές την προσοχή τους σε κ άποια προβλήματα που αφορούσαν το
εξεταζόμενο θέμα μας. Πρώτον, κατά την εκπόνηση της εργασίας που είχαμε κάνει στην Μόσχα διαπιστώθηκε ότι στην ορθόδοξη εκκλησιαστικο-ιστορική επιστήμη δεν έχουμε ακόμα κανένα θεμελιώδες επιστημονικό έργο με τη βιογραφία α υτής της κορυφαίας εκκλησιαστικής
προσωπικότητας, τῆς οἰκουμένης ἁπάσης διδάσκαλου57, του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Γι᾽
αυτό και παραμένουν αδιερεύνητα τα τελευταία χρόνια του Αγίου, η εξορία του και ο θάνατός
του58. Προκαλεί απορία και το γεγονός ότι στους τιμητικούς τόμους που δημοσιεύθηκαν αρχές
56

«Ο πιο αδύναμος κρίκος “στην αμπχαζική θεωρία” - δηλώνει ο Д. В. Зайцев - είναι η έλλειψη του “αρχαιολογικού παραρτήματος”, το οποίο σε κανέναν, εκτός από τον πολύ μυστηριώδη Βρύσση, δεν ήταν γνωστό. Επιπλέον, σε καμία μεταγενέστερη ρωμαϊκή ή βυζαντινή πηγή δεν αναφέρεται η πόλη Κόμανα στο έδαφος της σημερινής Αμπχαζίας. Αυτή η τοπωνυμία εμφανίζεται μόνο στο τέλος του 19ου αι. (οπωσδήποτε με επιρροή της θεωρίας
του Βρύσση) ως μια προσπάθεια ερμηνείας της αμπχαζικής ονομασίας τότε της τοποθεσίας αυτής (Γούμα)» [ПЭ,
24 (2010), σ. 230].
57
Βλ. Γεωργίου Ἀλεξανδρείας, ἐξήγησις ἤτοι βίος καὶ πολιτεία καὶ θαύματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ
οἰκουμενικοῦ διδασκάλου καὶ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου // Halkin F. Douze
récits byzantins sur saint Jean Chrysostome, Bruxelles 1977, p. 71 (= SH, 60).
58
Το 1926 ο Ν. Μπέηνζ έγραψε: «Είναι παράξενο ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε επαρκή βιογραφία του ι.
Χρυσοστόμου» (βλ. [Васильев, 1998, σ. 152]). Οι περισσότεροι ερευνητές ασχολούνταν, κυρίως, με τα συγγράμματα του αγ. Ιωάννου. Αυτό εξηγείται, αν θα λάβουμε υπόψη την ποσότητα και τη διαφορετικότητα των έργων
που μας άφησε ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας. Είναι απίστευτη η ποικιλία των θεμάτων που έχουν
διαπραγματευτεί οι ερευνητές για τη διδασκαλία του ι. Χρυσοστόμου. Για παράδειγμα, Οι κοσμοθεωρητικές απόψεις του Χρυσοστόμου εν σχέσει προς τας αντιλήψεις των ιστορικών του Σοσιαλισμού M. Beer, R. Pöhlmann και άλλων (Χατζηϊωάννου Δ., Αθήνα 1948) ή Le travail selon Saint Jean Chrysostome (Daloz L., Paris 1959) ή Η μνημοτεχνία του θείου λόγου κατά τον ι. Χρυσόστομο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Β. Γλάρου (Αθήνα
2007). Βέβαια όσον αφορά και τα έργα του ι. Χρυσοστόμου, ακόμα δεν έχουν ερευνηθεί όλα όπως πρέπει. Η καθηγήτρια Wendy Mayer το 2005, στο έργο Progress in the field of Chrysostom studies (1984-2004), για το θέμα αυτό έγραψε τα έξης: “Yet, despite that incentive, when we look at the major patristics conferences of the past decade
and compare the number of papers delivered on topics relevant to Chrysostom studies with those devoted to that
other major patristic figure, Augustine, we can only conclude that to this day the field of Chrysostom studies remains sadly understaffed, under-resourced and undervalued” [Mayer, 2005, p. 10]. Ίσως, λόγῳ έλλειψης στην Ορθόδοξη Εκκλησία επαρκούς επιστημονικού έργου της βιογραφίας του αγ. Ιωάννου, σε πολλές ορθόδοξες χώρες
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του 20ού αι. και αρχές του 21ου αι., κατά τους εορτασμούς αντίστοιχα της 1500ης και 1600ης επετείου από την κοίμηση του ι. Χρυσοστόμου, δεν υπάρχει κανένα άρθρο, μέσα στο οποίο να εξηγείται με σχετική ακρίβεια το διερευνώμενο ζήτημα του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του
Αγίου59. Την ίδια κατάσταση βλέπουμε και στα επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και συμπόσια,
έγινε δημοφιλές το σύγγραμμα του Γάλλου συγγραφέα Amé dé e T h ie rry (1797-1873) με τίτλο Saint Jean
Chrysostome et l’impératrice Eudoxie, la société chrétienne en Orient, το οποίο πρώτη φορά δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Revue des deux Mondes, το 1867-1870 [RDM, 70 (1867), p. 273-321· 71 (1867), p. 73-131· 81 (1869), p.
257-294, 828-870· 85 (1870), p. 25-60, 586-627]. Ως βιβλίο εκδόθηκε το 1872 (η δεύτερη έκδ. 1874). Το έργο του
A. Thierry στη ρωσική μετάφραση εκδόθηκε για πρώτη φορά σε συνέχειες στο περιοδικό Труды Киевской Духовной Академии, το 1867-1870 [ТКДА, 4 (1867), σ. 210-265· 1 (1868), σ. 149-220· 3 (1869), σ. 139-189б 440-493· 1
(1970), σ. 677-720· 2 (1970), σ. 355-395]. Ξεχωριστή έκδοση αυτής της μετάφρασης έγινε το 1884. Στα τελευταία
15 χρόνια επίσης στη Ρωσία, το σύγγραμμα του Thierry επανεκδόθηκε δύο φόρες, αλλά στις τελευταίες εκδόσεις
δεν αναφέρθηκαν ούτε το όνομα του αληθινού συγγραφέα, ούτε ο τίτλος που είχε το βιβλίο από την αρχή. Αντί
του ονόματος του A. Thierry, ίσως για το λόγο ότι αυτός ανήκε στη Δυτική Εκκλησία, έβαλαν το όνομα κάποιας
Ο. Β. Ορλόβα, η οποία εμφανίζεται ως «η συντάκτρια και γενική επιμελήτρια» του έργου. Στο βιβλίο δόθηκε και
νέος, πιο «ορθόδοξος», τίτλος: Η σταυρωμένη οδός του Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Μόσχα 1995). Το σύγγραμμα
του A. Thierry εκδόθηκε δύο φορές και στην Ελλάδα. Η πρώτη ελληνική μετάφραση του έργου του Thierry, την
οποία είχε εκπονήσει ο Ν. Σταματιάδης, δημοσιεύεται το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. Αυτή η έκδοση, σε σχέση
με την τελευταία, κράτησε τον τίτλο που είχε εξαρχής το βιβλίο του Thierry: ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η αυτοκράτειρα Ευδοξία. Η χριστιανική κοινωνία εν Ανατολῄ (Σάμος 1892). Στα τελευταία χρόνια έχει γίνει έκδοση του
έργου του Thierry και στα νεοελληνικά. Οι σύγχρονοι Έλληνες εκδότες, σε σχέση με τους Ρώσους, κράτησαν το
όνομα του αληθινού συγγραφέα, όμως πάλι άλλαξαν τον τίτλο. Στη νεοελληνική απόδοση το βιβλίο τιτλοφορείται ως εξής: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μεγαλομάρτυρας μετά τους διωγμούς (Θεσσαλονίκη 20032). Το 2013 ο
πρωτοπρ.-καθηγ. Θεόδωρος Ζήσης στο περιοδικό Θεοδρομία δημοσιεύει το άρθρο του Η εξορία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τοποχρονολογικό Διάγραμμα 404-407, το οποίο συντάχτηκε με βάση τη μονογραφία του A.
Thierry [Θεοδρομία, 3 (2013), σ. 344-349]. Το έργο του A. Thierry που είχε γραφεί από τον συγγραφέα με ωραιότατο λογοτεχνικό τρόπο (εδώ έγκειται και το δημοφιλές του βιβλίου) δεν είναι ακριβώς ιστορικό. Σύγχρονος ερευνητής της ζωής του Αγίου, ο Fl. van Ommeslaeghe, σημειώνει ότι ο Α. Thierry «θα πετάξει» στο κοινό μια περιγραφή της προσωπικότητας του ι. Χρυσοστόμου, στην οποία είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίζεις τον Άγιο όπως τον ξέραμε πραγματικά μέχρι την εποχή που γράφτηκε αυτό το βιβλίο. « L’évêque y prend plutôt les traits
d’un Gracchus ou d’un tribun déchaîné, menant le plèbe à l’assaut de la cour et des classes possédantes et sombrant, tel un héros tragique, dans une catastrophe qu’il a déclenchée sans avoir la force de dominer le mouvement.
Beau tableau, il est fort à craindre qu’il ne se rapproche pas plus des faits survenus à Constantinople que les « Sabines » de David ne s’approchent de l’histoire romaine » [Van Ommeslaeghe, 1979, σ. 143]. Βέβαια, πρέπει να
πούμε ότι στη δυτική εκκλησιαστικο-ιστορική επιστήμη υπάρχουν αρκετές σοβαρές μελέτες για τη ζωή του α γ.
Ιωάννου. Μια από αυτές, αναγνωρισμένη ως η καλύτερη, είναι το έργο του Chr. Baur με τίτλο Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit (München 1929-1930). Βλ. επίσης: Kelly J. H. D., Golden Mouth. The Story of John
Chrysostom - Ascetic, Preacher, Bishop (London 1995).
59
Στην αρχή του 20ού αι., κατά τον εορτασμό της 1500ης επετείου από την κοίμηση του αγ. Ιωάννου, στη
Ρωσία και στην Ιταλία δημοσιεύτηκαν τιμητικοί τόμοι με επιστημονικά άρθρα, αφιερωμένα στην έρευνα της ζωής
και των συγγραμμάτων του ι. Χρυσοστόμου (βλ. Юбилейный сборник статей, посвященных блаженной памяти св. Иоанна Златоуста, Казань 1903· Χρυσοστομικά. Studi e ricerche intorno as. Giovanni Crisostomo a cura
del comitato peril XV centenario della sua morte, 407-1907, Roma 1908). Ο όγκος του έργου που εκδόθηκε στη
Ρώμη το 1908, με τίτλο Χρυσοστομικά, Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo a cura del comitato per il
XVo centenario della sua morte, 407-1907, αποτελούνταν από 1151 σελ. Το 1908, στο γνωστό περιοδικό Echos
d’Orient, το οποίο εκδιδόταν στην Κωνσταντινούπολη από το 1897, δημοσιεύθηκαν μια σειρά από άρθρα και ση-
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για τον σχετικά πρόσφατο εορτασμό της 1600ης επετείου από την κοίμηση του ι. Χρυσοστόμου,
τα οποία πραγματοποιήθηκαν το 2007 σε διάφορες χώρες60.
Θα υπέθετε κανείς ότι, μετά την μετακομιδή των αγίων λειψάνων του αγ. Ιωάννου στην
Κωνσταντινούπολη, ο τόπος θανάτου του, τα Κόμανα, δεν θα προκαλούσε πλέον το ενδιαφέρον στους ιστορικούς. Ωστόσο ήταν αδύνατον να μείνει ασχολίαστη η ασυμφωνία των δεδομένων των πηγών για τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αγίου, για την εξορία και το θάνατό του,
όπως επίσης και η ασυμφωνία των πληροφοριών που μας δίνουν οι πηγές για τον αγ. Βασιλίσκο, ο οποίος εμφανίστηκε στον ι. Χρυσόστομο σε όραμα και στου οποίου το ναό εκοιμήθη και
ενταφιάστηκε. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό ιστορικό Σωκράτη το Σχολαστικό (380-438), ο αγ. Ιωάννης πέθανε ἐν Κομάνοις τοῦ Εὐξείνου Πόντου [PG 67, col. 725].
Σύμφωνα με τον Ερμεία το Σωζομενό (400-450), ἐν Κωμάνοις τῆς Ἀρμενίας [PG 67, col. 1592].
Σύμφωνα με το Θεόδωρο Τριμιθούντων (δεύτερο ήμισυ 7ου αι.), τῇ λεγομένῃ Κουκουσῷ [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 31]. Μερικές φορές στην ίδια πηγή (για παράδειγμα, σε έναν από
τους κώδικες του έργου του προαναφερόμενου Θεοδώρου Τριμιθούντων BHG 872b ή στο Συναξάρι της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης), όταν περιγράφονται τα τελευταία χρόνια της
ζωής του ι. Χρυσοστόμου, αναφέρεται πως ο Άγιος είχε πεθάνει στην Κουκουσό της Αρμενίας·
αλλ’ όταν περιγράφεται η μετακομιδή του αγίου λειψάνου του, αναφέρεται πως αυτό μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τα Κόμανα ή τα Κόμανα της Αρμενίας [Douze récits byz.,

μειώματα, αφιερωμένα στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο [EO, t. 11 (1908), σ. 5-15, 50-52, 80-81, 101-113, 129131, 193-202]. Μετά από ένα αιώνα, στη Ρώμη θα δημοσιευθεί νέος τιμητικός τόμος με τίτλο Giovanni Crisostomo.
Oriente e occidente tra IV e V secolo, ο όγκος του οποίου θα είναι 1049 σελ. (βλ. [SEA, 93/1,2]). Στην Ελλάδα το
2007, κατά τον εορτασμό της 1600ης επετείου από την Κοίμηση του ι. Χρυσοστόμου, η Αποστολική Διακονία της
Εκκλησίας της Ελλάδος πραγματοποίησε Συμπόσιο και δημοσίευσε το βιβλίο με τίτλο Χρυσοστομικό Συμπόσιο. Η
προσωπικότητα και η θεολογία αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 846 σελ. (Αθήνα 2007). Το 2008 στο Βερολίνο από
τη σειρά Arbeiten zur Kirchengeschichte θα δημοσιευθεί επίσης τιμητικός τόμος με τίτλο Chrysostomosbilder in
1600 Jahren. Facetten der Wirkungsgeschichte eines Kirchenvaters (466 σελ.), τον οποίο ετοίμασαν οι M. Wallraff
και R. Brändle (Berlin-New York 2008). Σε κανένα από τα προαναφερόμενα βιβλία δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο
αφιερωμένο ειδικά στο θέμα του θανάτου του ι. Χρυσοστόμου. Το μοναδικό έργο αφιερωμένο σ’ αυτό το θέμα, το
οποίο γνωρίζουμε εμείς μέχρι σήμερα, είναι ένα μικρό άρθρο του J. H. Gruninger με τίτλο Les dernières années de
Saint Jean Chrysostome 404-407, son second exil et sa mort, που δημοσιεύθηκε το 1956 στο περιοδικό Proche-Orient
Chrétien που εκδίδεται στα Ιεροσόλυμα [POC, 6 (1956), p. 3-10].
60
Το 2007, επιστημονικά συνέδρια, fora και συμπόσια, αφιερωμένα στον εορτασμό της 1600ης επετείου από
την κοίμηση του αγ. Ιωάννου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από διάφορες χώρες, πραγματοποιήθηκαν: στην
Κωνσταντινούπολη στις 13-18 Σεπτέμβριου [Orthodoxes Forum, 22 (2008), p. 125]· στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στις 22-25 Νοεμβρίου (βλ. [Θεοδρομία, 4 (2007), σ. 485-487, 626-640])· στη Βέροια (βλ.
[Γεώργιου Χρυσοστόμου, αρχιμ., 2007])· στο Μόναχο στις 27 Νοεμβρίου (βλ. [Orthodoxes Forum, 22 (2008), p.
125]), και στη Σεούλ στις 10 Νοεμβρίου (βλ. [Πάντα τα έθνη, 104 (2007), σ. 20-21]). Στις 12 και 13 Νοεμβρίου του
1907 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της επετείου των 1500 χρόνων από το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης [ПЦВ, 1907, Νο 46, σ. 2032-2034]. Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν και
στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης στις 24 Νοεμβρίου του 1907 [ΕΦ, 1 (1908), σ. 55-56]. Το
1973 από το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών στη Θεσσαλονίκη επίσης οργανώθηκε Διεθνές Συμπόσιο
αφιερωμένο στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο (βλ. [Κληρ., 5 (1973), σ. 253-254]). Οι μελέτες αυτού του Συμποσίου
δημοσιεύθηκαν στο ειδικό τεύχος της σειράς Ανάλεκτα Βλατάδων [Ανάλ. Βλατ., 18 (1973), σ. 13-136].
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Halkin, 1977, p. 31, 38-39· Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 219, 425]. Αυτές οι διαφωνίες στις
πηγές επηρέασαν άμεσα και τα έργα πολλών συντακτών, είτε παλαιών είτε σύγχρονων, της
βιογραφίας του Αγίου. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς πολύ συχνά κατά τη σύνταξη των συγγραμμάτων τους χρησιμοποιούσαν μία ή δύο πηγές, τις οποίες είχαν στη διάθεσή τους. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια πληθώρα διαφόρων ερμηνειών και εκδοχών για τον
τόπο θανάτου του ι. Χρυσοστόμου, που συναντάμε μέχρι και σήμερα στα διάφορα βιβλία.
Ένα καίριο ερώτημα στο οποίο εστιάσαμε την προσοχή μας σχετίζεται με τη γεωγραφική
τοποθεσία των πόλεων που φέρουν την ίδια ονομασία Κόμανα, οι οποίες και «διεκδίκησαν» τον
τόπο θανάτου και ενταφιασμού του Αγίου. Τα Κόμανα της Αρμενίας, τα Κόμανα του Πόντου
και τα Κόμανα της Αμπχαζίας βρίσκονται, όντως, μεταξύ της Κουκουσού της Αρμενίας, τόπου
της δεύτερης εξορίας του ι. Χρυσοστόμου (σημερ. Göksün, Τουρκία) και της Πιτυούντας, τόπου
της τελικής εξορίας του (σημερ. Πιτσούντα, Αμπχαζία). Με άλλα λόγια, και τα τρία Κόμανα θα
μπορούσαν να βρίσκονται στην πορεία του Αγίου από την Κουκουσό προς την Πιτυούντα (βλ.
χάρτη Ν ο 12). Και τα τρία αυτά Κόμανα ως χωροθεσίες τόσο πολιτικά όσο και εκκλησιαστικά,
την εποχή του αγ. Ιωάννου, ήταν στην επικράτεια της Διοίκησης Ποντικής (Dioceses Pontica)
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας61. Άρα, κάθε ένα από τα τρία Κόμανα με αυτά τα γεωγραφικά
στοιχεία θα μπορούσε να ονομαστεί ως Κόμανα του Πόντου. Αυτό περιπλέκει επιπλέον το πρόβλημα καθορισμού του τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου.
Επιπλέον, μετά τις μεταρρυθμίσεις της διοικητικής διαίρεσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία των Θεμάτων (από τον 7ο έως τον 11ο αι.)62, τα Κόμανα του Πόντου θα
μπορούσαν να ονομαστούν ως Κόμανα της Αρμενίας, επειδή το Θέμα όπου βρίσκονταν τα Κόμανα του Πόντου ονομάζεται Αρμενιακών (βλ. [ST, 160, σ. 117-120· Kaegi, 1982, σ. 491· Kean,
2006, σ. 52-53, 79· Μικρά Ασία των Θεμάτων, 1998, σ. 113-161, 373-389]). Γι᾽ αυτό το λόγο,
προφανώς, στο Μηνολόγιο του βυζαντινού αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (976-1025) αναφέρεται ότι ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος καταγόταν ἐκ τῆς χώρας τῶν Ἀρμενιακῶν [Menolog.
Graec. Basilii, 1894, col. 469].
Στην προαναφερθείσα μεταπτυχιακή εργασία μας, για πρώτη φορά, χρησιμοποιήσαμε τις
πληροφορίες που παραδίδονται σε σύγγραμμα του 17ου αι. με τίτλο Το ταξίδι του Πατριάρχου
της Αντιοχείας Μακαρίου, που γράφτηκε από τον Παύλο του Χαλεπίου, προκειμένου να συζητήσουμε πληρέστερα το πρόβλημα προσδιορισμού του τόπου θανάτου του αγ. Ιωάννου. Οι επίσημες μαρτυρίες των δύο προσκυνητών, του Πατριάρχη της Αντιόχειας Μακαρίου (16471672) και του γιού του, του αρχιδιακόνου Παύλου του Χαλεπίου, συνιστούν μια πηγή για τα
Κόμανα του Πόντου ως τόπο θανάτου του ι. Χρυσοστόμου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τους, το
1658 είχαν επισκεφθεί τα Κόμανα του Πόντου, που βρίσκονταν μεταξύ του Ομαλά (σημερ.
Gözova, Τουρκία) και του Τοκάτ (Τουρκία), όπως ισχυρίζεται ο αρχιδιάκονος Παύλος, και
61

Βλ. Δρακούλη Δ. Π., Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (4ος – 6ος αιώνας), τ. 2, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 1-83 (= ΒΚΜ, 53B)
62

Περί των «Θεμάτων» βλ.: Πλακογιαννάκη Κ. Ε., Ελληνική Ανατολική Αυτοκρατορία των Μέσων Αιώνων.

Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο. Θεσσαλονίκη, 2001. – Σ. 129-164.
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προσκύνησαν τη μαρμάρινη σαρκοφάγο του ι. Χρυσοστόμου (βλ. χάρτες Ν ο 15.Α, 15.Β) (βλ.
[Путеш. Патр. Макария, Муркос, 1896, σ. 128-130]).
Κατά την εκπόνηση της εργασίας μας στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, δεν μπορούσαμε να ερευνήσουμε κάποια σημαντικά θέματα που είχαν άμεση σχέση με το ζήτημα του
τόπου θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου, επειδή δεν είχαμε διαθέσιμες απαραίτητες
πηγές.
Ένα από τα πρωταρχικά ζητήματά μας ήταν ο εντοπισμός του πρόσωπου του αγ.
Βασιλίσκου ο οποίος εμφανίστηκε στον ι. Χρυσόστομο στα Κόμανα, πριν το θάνατό του, εφόσον από έγκυρη πηγή μαρτυρείται ότι ο αγ. Ιωάννης είχε ενταφιαστεί στο ναό (μαρτύριο)
του αγ. Βασιλίσκου. Με τα υπάρχοντα δεδομένα εστιάζουμε την προσοχή μας στα εξής: ο αγ.
Βασιλίσκος ήταν στρατιώτης που μαρτύρησε στα Κόμανα ή ήταν επίσκοπος των Κομάνων που
μαρτύρησε εκεί και έγινε ιερομάρτυρας; Ο αναφερόμενος στρατιώτης-μάρτυρας Βασιλίσκος
των Κομάνων και ο ιερομάρτυρας Βασιλίσκος επίσκοπος των Κομάνων ταυτίζονται ή αποτε λούν δύο διαφορετικά πρόσωπα που έχουν σχέση με δύο διαφορετικές πόλεις με την ίδια ονομασία Κόμανα; Ο εντοπισμός του προσώπου του αγ. Βασιλίσκου, και κατά συνέπεια η διαλεύκανση του τόπου μαρτυρίου και ενταφιασμού του, θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο ζήτημά
μας για τον τόπο θανάτου του ι. Χρυσοστόμου.
Ένα ακόμη αδιερεύνητο θέμα, που προέκυψε στην πορεία της εργασίας μας, ήταν τα γεγονότα της μετακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου. Από ποια Κόμανα μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη; Καταρχήν είχαμε περιοριστεί στις μαρτυρίες του βυζαντινού ιστορικού και σχολιαστή των Κανόνων Ιωάννη Ζωναρά, ότι το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από την Πιτυούντα, δηλ. από την Αμπχαζία (βλ.
[CSHB, t. 3 (1897), σ. 105-106· Ζωναράς, Επίτ. Ιστορ., τ. 1, σ. 164-167]). Είναι ωστόσο αξιόπιστη, αληθινή, βεβαιώσιμη αυτή η πληροφορία;
Τελευταίο ακόμη άλυτο ζήτημα της εργασίας μας αποτελούσε ο προσδιορισμός του τόπου της τρίτης ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. Όπως μας αναφέρουν τα Συναξάρια, έγινε στα Κόμανα στα μέσα του 9 ου αι. Το ερώτημα όμως είναι σε ποια
από τα τρία Κόμανα εντοπίστηκε η Τίμια Κάρα του Αγίου; Μια έρευνα σε βάθος αυτού του υποθέματος ίσως βοηθήσει να εντοπίσουμε ιστορικές πληροφορίες για τα Κόμανα της Αμπχαζίας. Πάντως σήμερα τα Κόμανα της Αμπχαζίας, σύμφωνα με τοπική παράδοση και χωρίς καμιά
ιστορική αναφορά, θεωρούνται ως τόπος της τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου (βλ. εικόνες Νο 10.Α, 10.Β).
Το κεφάλαιο αυτό της εργασίας μας κατέληγε με την παρατήρηση ότι το πρόβλημα του
τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, σε περίπτωση που ανευρισκόταν το σχετικό χειρόγραφο με συμπλήρωμα στο Μ. Φώτιο στο οποίο λεγόταν πως βασίστηκε ο Κ. Βρύσσης, ώστε να επαληθεύσουμε την αυθεντικότητα των πληροφοριών του έλληνα
αρχαιολόγου.
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Το 2007, έτος εορτασμού της 1600ης επετείου από την κοίμηση του αγ. Ιωάννου, είχαμε
την ευκαιρία επανέλθουμε στο θέμα διερεύνησης του τ όπου θανάτου και ενταφιασμού του63.
Κατάλληλο τόπο για τον εντοπισμό δημοσιευμάτων του «έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση» που θα μας οδηγούσαν στην εύρεση του περιβόητου χειρογράφου - καθώς και εύκολη πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές για τον ι. Χρυσόστομο, θεωρήσαμε την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, διαπιστώσαμε ότι με το θέμα του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του ι.
Χρυσοστόμου στην ελληνική εκκλησιαστικο-ιστορική επιστήμη δεν είχε ασχοληθεί κάποιος ερευνητής64. Η πλειοψηφία των ελλήνων συγγραφέων αναφέρει απλώς την ευρέως διαδεδομένη
άποψη ότι ο αγ. Ιωάννης πέθανε στα Κόμανα του Πόντου, κατά την εξορία του προς την Πιτυούντα. Το όνομα του αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βρύσση και η ανακάλυψή του είναι εντελώς άγνωστα στους έλληνες ιστορικούς και πατρολόγους. Πολλοί έλληνες συγγραφείς, όταν
περιγράφουν τα τελευταία χρόνια της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, δεν έχουν μια καθαρή εικόνα
για την ύπαρξη περισσοτέρων της μιας πόλεων με την ίδια ονομασία Κόμανα και τις γεωγραφικές τοποθεσίες τους65. Ωστόσο, στην Ελλάδα, βρήκαμε πολλά νέα στοιχεία για το εν λόγῳ θέμα
63

Βλ. Дорофей Дбар, иером., К 1600-летию со дня кончины св. Иоанна Златоуста в Команах // ХА,

2007, Ν ο 6 (22), 7 (23). Το άρθρο αυτό ξαναδημοσιευτηκε στο νέο βιβλίο μας Православная Церковь в Абхазии:
прошлое, настоящее, будущее (βλ. [Дорофей Дбар, архим., 2012, σ. 255-264]).
64
Ο καθηγητής Πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής Τίμιου Σταυρού Βοστώνης πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας, στο τέλος του άρθρου του με τίτλο Perceptions of John Chrysostom in Contemporary Greek Orthodoxy, δίνει
αρκετά συμπληρωμένη τη βιβλιογραφία με έργα των ελλήνων συγγραφέων του 20ού αι., αφιερωμένα στη μελέτη
της ζωής και των συγγραμμάτων του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Chrysostomosbilder, 2008, p. 390-409]).
65
Στα δημοσιεύματα τα οποία σχετίζονται με τον αγ. Ιωάννη και εκδόθηκαν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, μερικές φορές παρουσιάζονται οι φωτογραφίες της Ι. Μονής των Κομάνων της
Αμπχαζίας, οι οποίες όμως έχουν σαν λεζάντα το όνομα των Κομάνων του Πόντου! Για παράδειγμα, στη μεγάλη
τιμητική έκδοση της Ι. Μονής του Βατοπεδίου του Άγιου Όρους με τίτλο Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου. Επί τη συμπληρώσει 1600 ετών από της κοιμήσεως αυτού 407-2007, δημοσιεύτηκε η φωτογραφία της
σαρκοφάγου του ι. Χρυσοστόμου από τα Κόμανα της Αμπχαζίας, η οποία συνοδεύεται με την εξής επιγραφή: «Η
προσκυνούμενη πέτρινη λάρνακα ταφής στα Κόμανα του Πόντου, του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. “Νέος
Άθως”, Αμπχαζία» (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 898]). Ο αρχιμ. Ματθαίος Ψωμάς
στο προαναφερόμενο άρθρο του μας επισημαίνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας έχουν “ανεβάσει” τη φωτογραφία της σαρκοφάγου του ι. Χρυσοστόμου από τα Κόμανα της Αμπχαζίας και
λανθασμένα την παρουσιάζουν ως φωτογραφία από τα Κόμανα του Πόντου (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 263]).
Ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος Αβαγιανός στο έργο του Σκηνές από το δράμα του ι. Χρυσοστόμου, στο μέρος όπου δίνεται περιγραφή της κοίμησης του αγ. Ιωάννου παρουσιάζει και την φωτογραφία της
λάρνακας του Αγίου από τα Κόμανα της Αμπχαζίας (βλ. [Χρυσοστόμου, μητρ., 2013, σ. 316]). Βλ. επίσης:
http://proskynitis.blogspot.gr/2011/05/blog-post_9720.html. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και ένα άλλο ενδιαφέρον
γεγονός. Στο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Ι το οποίο αναγνώσθηκε από το Μητροπολίτη
Τυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμονα Ροδόπουλο, κατά την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου αφιερωμένου
τον εορτασμό της 1600 ης επετείου από την κοίμηση του ι. Χρυσοστόμου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 22-25 Νοεμβρίου), αναφερόταν το εξής: «Τό ἔργον καί ἡ ζωή τοῦ μεγάλου τούτου ἀνδρός ἐξακολουθεῖ
ἐπί δέκα καί ἕξ συνεχεῖς αἰῶνας νά ἀποτελῇ πηγήν ἐμπνεύσεως καί μετανοίας διά τούς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης
χριστιανούς. Οὐχί μόνον πηγήν ἐμπνεύσεως, ἀλλά καί μαρτυρίου, ὡς ἀπέδειξεν ὁ κατά τούς ἐσχάτους ἡμῶν
χρόνους μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἀειμνήστου Γεωργιανοῦ ἱερομονάχου Ἀνδρέου, φυλάττοντος τόν ἐν Κομάνοις
τάφον τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς βεβηλώσεως τῶν ἀσεβῶν». Το γεγονός που έχει σχέση με τη δολοφονία του ιερομονάχου
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μας, μελετήσαμε όλες σχεδόν τις πρωτογενείς πηγές και τις σύγχρονες μελέτες. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο το έργο του Π. Καρολίδη το οποίο εκδόθηκε το 1882 στην Αθήνα με τίτλο Τα Κόμανα και τα ερείπια αυτών, ήτοι μονογραφία αρχαιολογική και τοπογραφική περί Κομάνων (βλ.
[ΕΒ, 1864-1900, τ. 2, σ. 1534]). Αυτό είναι το μοναδικό βιβλίο εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στη
μελέτη της ιστορίας και της αρχαιολογίας των Κομάνων της Αρμενίας (ή Καππαδοκίας). Ο
συγγραφέας είχε επισκεφτεί τα Κόμανα της Αρμενίας, όπου και μελέτησε τα αρχαία ερείπια της
πόλης (βλ. [Καρολίδη, 1882, σ. 6]).
Έτσι λοιπόν, με βάση όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι το ζήτημα του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου και τα συνδεόμενα μ’ αυτόν, δηλ. το πρόσωπο του αγ.
Βασιλίσκου των Κομάνων, καθώς και ο τόπος από τον οποίο έγινε η μετακομιδή του λείψανου
του ι. Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη, όπως και η διαδρομή μέχρι τη βασιλεύουσα, δεν
έχουν ακόμα διερευνηθεί ολοκληρωτικά και διαλευκανθεί. Αυτό, όπως έχουμε σημειώσει, εξακολουθεί να δημιουργεί την ποικιλία των ερμηνειών και των εκδοχών που συναντάμε μέχρι και
σήμερα στα διάφορα βιβλία. Γι’ αυτό στην παρούσα διδακτορική διατριβή μας επανήλθαμε στο
θέμα του τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου, θέτοντας τους εξής στόχους:
1.
Διερεύνηση, με χρονολογική τάξη και κριτική ανάλυση, όλων των διαθέσιμων
πηγών οι οποίες άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τα προαναφερόμενα τρία θέματα, ήτοι: ο τόπος
του θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου, το πρόσωπο του αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων
και η μετακομιδή του λείψανου του ι. Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη.
2.
Εξέταση, όσο είναι δυνατόν, των μελετών σχετικά με τη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου, οι οποίες παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, την εξορία του, το θάνατό του και τη μετακομιδή του λειψάνου του.
3.
Διερεύνηση για την ύπαρξη του προσώπου του «έλληνα αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βρύσση» και των τυχόν δημοσιευμάτων του για το θέμα που μας ενδιαφέρει και, φυσικά,
προσπάθεια εντοπισμού του χειρογράφου με βάση το οποίο ο Βρύσσης προέβη στην ανακάλυψη και στον ισχυρισμό του για τον τόπο θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου.
4.
Διερεύνηση και περιγραφή, με τη χρήση των ανάλογων στοιχείων, των γεωγραφικών τοποθεσιών που συνδέονται με το ζήτημα του θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου, ήτοι: της Κουκουσού, της Αραβισσού, της Πιτυούντας, των Κομάνων της Αρμενίας, των
Κομάνων του Πόντου και των Κομάνων της Αμπχαζίας.

Ανδρέου έγινε στα Κόμανα της Αμπχαζίας, κατά τον πόλεμο του 1992-1993. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μέχρι σήμερα παρέμενε ανοικτό σε διαφορετικές εκδοχές και έχρηζε ακριβέστερης μελέτης και
απαντήσεως.
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1. ΠΗΓΕΣ.
Για τη μελέτη των τελευταίων χρόνων της ζωής του μεγάλου διδασκάλου της Εκκλησίας1,
της εξορίας και του θανάτου του, εύλογα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εμείς τις ίδιες πηγές
που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί και οι πατρολόγοι, καθώς δεν υπάρχουν κάποιες άλλες πηγές
ειδικά για το θέμα αυτό. Πρώτα απ’ όλα έχουμε κείμενα του ίδιου του ι. Χρυσοστόμου2 και για
το ειδικό θέμα και την έρευνα της παρούσας εργασίας μας την προτεραιότητα κατέχουν οι Επιστολές του Χρυσοστόμου, οι οποίες ως γνωστό γράφτηκαν από την εξορία κατά τα τελευταία
τρία χρόνια της ζωής του. Ο συνολικός αριθμός τους είναι 238 (βλ. CPG 4402-4405, BHG 881y-

1

Ο Θεοδώρητος Κύρου (περ. 395 – 460) αποκαλούσε τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο ως «μέγαν τῆς

οἰκουμένης φωστῆρα» (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 27) και ως «μέγαν διδάσκαλον τῆς οἰκουμένης» (Εκκλ. Ιστορία,
βιβλ. 5, κεφ. 34) [PG 82, col. 1255, 1264· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 204, 208]. Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας (620-630) τον χαρακτήριζε «τῆς οἰκουμένης ἁπάσης διδάσκαλον» και «τῆς ἐκκλησίας διδάσκαλον»
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 71-73]· και μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, οι εκκλησιαζόμενοι ακροατές των ερμηνειών του πάνω στην Αγία Γραφή τον εξυμνούσαν ως «τρισκαιδέκατον τῶν ἀποστόλων» [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 196]. Ο αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός αποκάλεσε τον Χρυσόστομο ως «Πάτερα Πα τέρων» [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 278]. Γενικά για το ρόλο της προσωπικότητας του
ι. Χρυσοστόμου βλ.: Прозоров Г. Я., Св. Иоанн Златоуст: значение его в истории Церкви. Киев, 1902· Μπαλάνου Δ., Πατρολογία (οι εκκλησιαστικοί πατέρες και συγγραφείς των οκτώ πρώτων αιώνων) [Μπαλάνος, 1930, σ.
374-376]· Μπρατσιώτη Π. Ι., Οι Τρείς Ιεράρχαι ως Διδάσκαλοι της Οικουμένης και ι δίᾳ των Ελλήνων // Ακτίνες
(Αθήνα), 18 (1955), σ. 2-4· Florovsky G., Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ο προφήτης της αγάπης // Ακτίνες (Αθήνα), 18 (1955), σ. 5-10· Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου, Ένας Άγιος πίσω από την ιστορία και τα φαινόμενα
[Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 147-153]· Κρικώνη Χ., Γενική παρουσίασις της προσωπικότητος του Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου [Πρακτικά ΙΣΤ΄ Θεολ. Συνεδ., 1996, σ. 223-251]· Ζήση Θ., πρωτοπρ., Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
Το μεγαλείο και η προσφορά του // Θεοδρομία, 3 (2013), σ. 327-343, κ.ά.
2

Στον ι. Χρυσόστομο ανήκουν σχεδόν 9 00 σ υγ γρ ά μ μ ατ α (βλ. CPG 4305-5197). Αυτοβιογραφικές πλη-

ροφορίες περιέχονται στους λόγους του Περί Ιερωσύνης CPG 4316 (Λόγος Α΄), όπου ο ίδιος μιλάει για τη μητέρα
του και τη ζωή του στην Αντιόχεια (βλ. [Χρυσόστομου, Περί Ιερωσύνης, 2010, σ. 23-49], στις Επιστολές του, με τις
οποίες θα ασχοληθούμε ξεχωριστά (CPG 4402-4405), και σε κάποια άλλα συγγράμματά του (CPG 4317, 4394,
4395, 4396, 4398) (βλ. [ПЭ, 24 (2010), σ. 196]). Βλ. επίσης: Χρυσοστόμου Αβαγιανού, αρχιμ., Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου αυτοβιογραφικές σελίδες [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 219-262]. Οι πιο
γνωστές εκδόσεις των Απάντων του ι. Χρυσοστόμου, οι οποίες περιελάμβαναν και τα παραπάνω αναφερόμενα
έργα του, έχουν πραγματοποιηθεί: από τον H . S av i li u s το 1612-1613 (σε 8 τόμους) [Chrys. Opera Graeca, Savilius, 1612-1613]· από το Βενεδικτίνο μοναχό B er n ar d de M o n tf a u co n το 1718-1738 (σε 13 τόμους) [Chrys.
Opera Omnia, Montfaucon, 1718-1738] με ένα πλήρες 13τομο αντίτυπο αυτής της έκδοσης στη βιβλιοθήκη της Ι.
Μονής του Ευαγγελισμού Θεοτόκου της Σκιάθου [Κατάλ. Χειρογ. Σκιάθου, Μητροπ. Αντωνίου, 1961, σ. 531, 614615]· από τον J .- P . M ig n e το 1858-1862 στην πασίγνωστη σειρά PG (σε 18 τόμους) [PG 47-64]· το 1978-1990
στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (σε 38 τόμους)· στη σειρά Sources Chrétiennes, με κριτική έκδοση μερικών έργων του (βλ. [SC 13bis, 28, 50, 79, 103, 117, 125, 138, 188, 304, 433 και άλλους]). Πιο αναλυτικά, για τις εκδόσεις των συγγραμμάτων του ι. Χρυσοστόμου βλ.: [Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αρχιμ., 1908-1909, σ. 514-516·
Chrysostomosbilder, 2008, p. 406-409· ПЭ, 24 (2010), σ. 198-199]. Επίσης, κατά τα έτη 1895-1906, στην Αγία Πετρούπολη δημοσιεύθηκε η ρωσική μετάφραση των Απάντων του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σε 12 τόμους.
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881z, Auct. BHG 881y-881zj). Ύστερα ακολουθεί μεγάλος αριθμός3 αγιολογικών κειμένων (ή
αγιογραφικών κατά τη διεθνή ορολογία)4 αφιερωμένων στον ι. Χρυσόστομο υπό μορφήν Εγκωμίου (Laudatio), Ομιλίας, Βίου (Vita), Διηγήσεως των Θαυμάτων (βλ. BHG 870-881x, Auct. 870881x). Σ᾽ αυτά περιέχονται και περιγραφές της ανακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου
από τα Κόμανα στην Κωνσταντινούπολη. Οι τελευταίες πηγές είναι ιστορικές: οι Εκκλησιαστικές Ιστορίες, οι Χρονογραφίες και άλλες βυζαντινές και δυτικές πηγές, στις οποίες διασώζονται
πληροφορίες για τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου.
Λόγῳ της πληθώρας των πηγών για την έρευνα της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να τις εξετάσουμε ιδιαίτερα, να κάνουμε μια γενική εκτίμηση, να τις κατανείμουμε σε ομάδες ανάλογα με τις χρονολογήσεις τους και την ιστορική αξία τους.
Ο ανώνυμος συγγραφέας του Βίου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 876, που
χρονολογείται στον 10ο αι., στο προοίμιο αναφέρει ότι γνωρίζει και τα ονόματα άλλων 20 συγγραφέων που έγραψαν για τον ι. Χρυσόστομο από τους οποίους και ο ίδιος άντλησε πληροφορίες. Ο ανώνυμος συγγραφέας του BHG 876 αναφέρει και τα ονόματά τους: Σωκράτης, Παλλάδιος Ελενουπόλεως, Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, Κύριλλος Αλεξανδρείας, Γεώργιος Αλεξανδρείας, Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, Ιωάννης Δαμασκηνός, Μαρτύριος Αντιοχείας, Διάκονος
Κοσμάς Αποστολιτών, Θεοδώρητος Κύρου, Νείλος ο Μέγας, Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, Ευάγριος Ασκητής, Κοσμάς Βεστήτωρ, Λέων ο Βασιλέας, Νικήτας ο Παφλαγόνας, Ευστάθιος ο
Πρίμι, Βασίλειος ο Πρωτόθρονος και Κωνσταντίνος ο Π ορφυρογέννητος (βλ.[Chrys. Opera
Graeca, Savilius, 1612, vol. 8, p. 293· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 313])5.
Το 1753, ο Βολλανδιστής Joanne Stiltingo ετοίμασε, για το μήνα Σεπτέμβριο των Acta
Sanctorum, ένα εκτενές άρθρο για το θέμα της βιογραφίας του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
[Act. SS., Sept., t. 4 (1753), p. 401-700]. Ο ερευνητής κατέταξε τις πηγές για τη βιογραφία του
Χρυσοστόμου ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο, όπου επικαλείται το Διάλογο του Παλλαδίου Ελενουπόλεως, σχολιάζοντάς τον παρεμβάλλει και άλλες αγιολογικές πηγές, μεταξύ των οποίων οι
βίοι που συντάχθηκαν από το Γεώργιο Αλεξανδρείας και το Θεόδωρο Τριμιθούντων· στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά επικαλείται τις Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη, του Σωζομενού
και του Θεοδωρήτου και στη συνέχεια τα έργα μεταγενέστερων βυζαντινών συγγραφέων (του

3

Ο καθηγ. Σ. Γ. Παπαδόπουλος, με βάση τα δεδομένα των BHG και Auct. BHG, ομιλεί για 60 περίπου α-

γιολογικά κείμενα [Παπαδοπούλου Σ., 2007, τ. Α΄, σ. 29]. Ο Α. Φ. Κραλίδης, με βάση τα ίδια δεδομένα των BHG
και Auct. BHG, ομιλεί για 107 αγιολογικά κείμενα, αφιερωμένα στον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο [Κραλίδη, 2004,
σ. 163].
4
Οι δυτικοί μελετητές χρησιμοποιούν τους όρους hagiographique (στα γαλλ.) και hagiographical (στα αγγλ.), δηλ. αγιο-γραφικά, για κείμενα με τις βιογραφίες Αγίων. Στα λατινικά ο αντίστοιχος όρος είναι ομώνυμος
όπως και στα ελληνικά: hagiologium. Βλ. επίσης: [Στεργιούλη, 2009, σ. 47, υποσημ. 35].
5
Όπως σημειώνει ο π. Γεώργιος Δράγας, μερικοί από αυτούς δεν είναι γνωστοί (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007,
σ. 313]). Εμείς από την πλευρά μας δεν κατορθώσαμε να βρούμε κάποια συγγράμματα περί του ι. Χρυσοστόμου
από το Σωφρόνιο Ιεροσολύμων, το Διάκονο Κοσμά Αποστολιτών (εάν βεβαίως υπό το όνομα δεν υπονοείται ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης), τον Ευάγριο Ασκητή, τον Ευστάθιο τον Πρίμι και το Βασίλειο τον Πρωτόθρονο (μάλλον
κάποιος επίσκοπος Καισαρείας).
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αυτοκράτορα Λέοντος Σοφού, του Συμεών Μεταφραστή και άλλων, μεταξύ των οποίων και το
σύγγραμμα του Ψευδο-Μαρτυρίου της Αντιόχειας) [Act. SS., Sept., t. 4 (1753), p. 401-408].
Ο αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809) στον Εγκωμιαστικό Λόγο στην ανακομιδή του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου σημειώνει ότι ο Βίος του Αγίου και τα
Εγκώμια προς τιμήν του γράφτηκαν από πέντε Πατριάρχες, δύο βασιλείς και δύο άρχοντες συγκλητικούς και συγκεκριμένα· από τον αγ. Πρόκλο Κωνσταντινουπόλεως, τον αγ. Κύριλλο Αλεξανδρείας, το Γεώργιο Αλεξανδρείας, το Σωφρόνιο Ι εροσολύμων, το Μαρτύριο Αντιοχείας,
το Θεοδώρητο Κύρου, τον Παλλάδιο Ελενουπόλεως, το Λέοντα τον σοφό βασιλέα, τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο τον βασιλέα, το Βασίλειο τον Πρωτόθρονο, το Συμεών το Μεταφραστή και «ὅλους τούς λοιπούς» είκοσι δύο τον αριθμό (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 877-878· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007 (1), σ. 14]).
Ο Μανουήλ Γεδεών στο διάσημο έργο του Πατριαρχικοί Πίνακες, στο λήμμα περί του
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παραθέτει και τα ονόματα των 23 αρχαίων συγγραφέων στα
έργα των οποίων υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του: ο Σωζομενός, ο Σωκράτης, ο Θεοδώρητος, ο Κάλλιστος, ο Παλλάδιος Ελενουπόλεως, ο Πρόκλος, ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, ο Ισίδωρος Πηλουσιώτης, ο Γεώργιος Αλεξανδρείας, ο Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, ο Κοσμάς Βεστήτωρ, ο Μαρτύριος Αντιοχείας, ο Συμεών Μεταφραστής, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, ο
Λέων Σοφός, ο Γεώργιος Παχυμέρης, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ιωάννης Ευχαΐτων, ο Θεόδωρος Τριμιθούντων, ο Φιλόθεος Κωνσταντινουπόλεως, ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο Θεόδωρος
Μετοχίτης και ο Ματθαίος Καμαριώτης (βλ. [Γεδεών, 1885-1890, σ. 154]).
Στο μοναχό Chrysostomus Baur ανήκουν δύο σπουδαία έργα για τον ι. Χρυσόστομο:
S. Jean Chrysostome et ses œuvres dans l’histoire littéraire (Louvain-Paris, 1907) και Der heilige
Johannes Chrysostomus und seine Zeit (München, 1929-1930).
Στο πρώτο έργο κατατάσσει τις πηγές που περιγράφουν τη ζωή του Αγίου ως εξής:
« S. Chrysostome dans l’ Historiographie grecque »:
I. SOURCES: 1) Le Dialogue de Palladius· 2) Le Panégyrique de Martyrius· 3) La Vie de
Porphyrius, évêque de Gaza· 4) Socrate· 5) Sozomène· 6) Théodoret· 7) Zosime· 8) Photius· 9)
Fragmentum historicum Anonymi.
II.
TRAVAUX LITTERAIRES: 1) La biographie de Théodore de Trimithus· 2) La
biographie de Georges d’ Alexandrie· 3) La biographie de Léon le Sage· 4) La biographie de l’
Anonyme· 5) La biographie de Syméon Métaphraste· 6) La biographie de Nicéphore Calliste.
III.
CHRONIQUEURS: 1) Chronicon Paschale· 2) Theophanes· 3) Georges Hamartolus· 4) Annales d’ Eutychius d’ Alexandrie· 5) Compendium Historiarum de Georges Cedrenus· 6) Zonaras· 7) Michel Glykas· 8) Chronographie de Joel.
IV.
PANEGYRISTES: 1) Syméon le Métaphraste· 2) S. Jean Damascène· 3) Philothé,
Patriarche de Constantinople· 4) Théodoret· 5) Cosmas Vestitor· 6) Nicétas Paphlago· 7) Michel
Psellus· 8) Neophytus Encleistos· 9) Constantin Diaconus· 10) Constantin Porphyrogenète…
(και μερικούς άλλους συγγραφείς με το πρόθεμα Ανώνυμος).
V.
POΕSIES: Jean Euchaites (και μερικούς άλλους ποιητές).
« S. Chrysostome dans l’ Historiographie latine »:
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I.
LES BIOGRAPHES: 1) Historia Tripartita· 2) La biographie de “Leo Clericus”.
II.
LES CHRONIQUEURE: 1) Prosper d’ Aquitaine· 2) Idatius· 3) Hermann Contractus· 4) Bernoldus· 5) Marcellinus Comes· 6) Fréculphe· 7) Segebert de Gembloux· 8) Anonymus Mellicensis· 9) Ado de Vienne· 10) Lambert de Hersfeld· 11) Otto de Freysingue· 12)
Vincent de Beauvais· 13) Jacques de Voragine· 14) Bonin Mombritius· 15) Antonin de Florence
(βλ. [Baur, 1907, p. 37-60, 75-82]).
Ο Chr. Baur και στην εισαγωγή του άλλου έργου του, Der heilige Johannes Chrysostomus
und seine Zeit (München, 1929-1930), παρουσιάζει επίσης μιαν αρκετά λεπτομερή ανάλυση των
πηγών βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Baur, 1929, t. 1, p. XI-XXVII]).
Ο Δημήτριος Σ. Μπαλάνος στο έργο του Πατρολογία, Οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες
και Συγγραφείς των οκτώ πρώτων αιώνων (Αθήνα, 1930), και συγκεκριμένα στο λήμμα περί του
ι. Χρυσοστόμου, κατατάσσει τις πηγές περί του Αγίου σε δύο ομάδες: αὗται δέον νὰ διαιρεθῶσιν
εἰς πρωτευούσας καὶ δευτερευούσας. Στην πρώτη ομάδα (πρωτευούσης σημασίας) περιλαμβάνει: τα συγγράμματα του ι. Χρυσοστόμου, το Διάλογο του Παλλάδιου Ελενουπόλεως και
τη Μυριόβιβλο του Μ. Φωτίου. Στη δεύτερη ομάδα (δευτερευούσης σημασίας) ανήκουν: οι Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη, του Σωζομενού, του Θεοδωρήτου και οι μετέπειτα Χρονογραφίες· οι βιογραφίες του ι. Χρυσοστόμου από το Γεώργιο Αλεξανδρείας, το Θεόδωρο Τριμιθούντων, το Μαρτύριο Αντιόχειας και το Συμεών Μεταφραστή· τα Εγκώμια του Θεοδωρήτου
Κύρου, του Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως, του Λέοντος Σοφού, του Κοσμά Βεστήτορος, του
Νεοφύτου Εγκλείστου και του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου (βλ. [Μπαλάνος, 1930, σ.
343-344, υποσημ. 4]).
Ο Florent van Ommeslaeghe σε ένα από τα πρώτα έργα του, αφιερωμένο στην έ ρευνα της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, με τίτλο La valeur historique de la Vie de S. Jean Chrysostome attribuée à Martyrius d’Antioche (βλ. [SP (Berlin), 12 (1975), p. 478-483]), επισημαίνει ότι
κυριότερη αξία για τη μελέτη της ζωής του έχουν οι τρεις πηγές: ο Διάλογος
του Παλλαδίου και οι δύο Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη και του Σωζο μενού [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 478]. Επακολουθεί μια σειρά αγιολογικών αφηγήσεων και
εγκωμίων για τον ι. Χρυσόστομο, τα οποία όμως, σύμφωνα με τον Fl. van Ommeslaeghe, χρήζουν έρευνας και επιβεβαίωσης επειδή « que leur auteurs et leurs dates sont en partie inconnus »
[Van Ommeslaeghe, 1975, p. 478].
Ο Fl. van Ommeslaeghe στα πλαίσια άλλου άρθρου του με τίτλο Jean Chrysostome en
conflit avec l’impératrice Eudoxie. Le dossier et les origines d’une légende (βλ. [Anal. Boll., 97
(1979), p. 131-159]), παρουσιάζει αναλυτικά και τις πηγές για τη βιογραφία του Αγίου, τις οποίες χωρίζει σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα, Αρχαίες πηγές, περιλαμβάνει τα συγγράμματα του Παλλαδίου, του Σωκράτη, του Σωζομενού, του Θεοδωρήτου, του Φιλοστοργίου και
του Ζωσίμου. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα αγιολογικά κείμενα: ο Βίος του αγ. Πορφυρίου
της Γάζης και οι βιογραφίες του ι. Χρυσοστόμου από το Θεόδωρο Τριμιθούντων, το Γεώργιο
Αλεξανδρείας και το Νικήτα Φιλόσοφο. Σύμφωνα με το Fl. van Ommeslaeghe, όλα τα αγιολογικά κείμενα με τη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου β ασίζονται σε συγγράμματα των δύο συγγραφέων: του Παλλαδίου και του Σωκράτη Σχολαστικού [Van
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Ommeslaeghe, 1979, p. 133]. Ο Fl. van Ommeslaeghe, ξέχωρα από τις δύο αναφερόμενες ομάδες πηγών, εξετάζει και το σύγγραμμα του Ψευδο-Μαρτύριου Αντιοχείας, στο οποίο και αποδίδει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τη μελέτη της ζωής του ι. Χρυσοστόμου.
Ο Στυλιανός Γ . Παπαδόπουλος στο δίτομο έργο του για τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο (θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω), ασχολούμενος με τη ζωή του, μνημονεύει
κατ᾽ αρχάς τις βασικές πηγές βιογραφίας του Αγίου (βλ. [Παπαδοπούλου Στ., 2007, τ. Α΄, σ.
28-29]): ο Διάλογος του Παλλαδίου Ελενουπόλεως, πηγή όλων των μεταγενέστερων, σύμφωνα
με τον καθηγητή· οι Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη, του Σωζομενού και του Θεοδωρήτου· η Νέα Ιστορία του Ζωσίμου· το Εγκώμιο του Ψευδο-Μαρτυρίου Αντιοχείας (περιέχεται
στην PG)· ο Βίος του Χρυσοστόμου του Θεοδώρου Τριμιθούντων· ο ανέκδοτος Βίος του Χρυσοστόμου Ψευδο-Μαρτυρίου Αντιοχείας (αν και αποτελεί έργο συναφές με το Εγκώμιον, ο καθηγητής δεν τον απαριθμεί σε συνάφεια, αλλά ξέχωρα)· ο Βίος του Χρυσοστόμου του Γεωργίου
Αλεξανδρείας. Στη συνέχεια, αναφέρεται συνολικά σε αριθμό περί τα 60 αγιολογικά κείμενα
υπό τη μορφή Εγκωμίου, Βίου, Διηγήσεως των Θαυμάτων, Περιγραφής μετακομιδής των λειψάνων του ι. Χρυσοστόμου. Και τέλος αναφέρει ως πηγή τον Grumel V. Les Regestes des actes du
Patriarcat de Constantinople. Vol. 1. Les actes des patriarches. Fasc. I. Les Regestes de 381 à 715.
Paris 1932. Nο 13-34.
Ο Απόστολος Φ. Κραλίδης, στην εισαγωγή άρθρου του «Ποίας θρησκείας πέλεις;»
Ειδωλολατρικές θρησκείες και δοξασίες στους Βίους του Χρυσοστόμου (βλ. [ΕΕΘΣΠΘ Τμ. ΠΚΘ,
9 (2004), σ. 161-211]), εμπεριέχει μια σύντομη περιγραφή των βασικών πηγών της βιογραφίας
του. Σημειώνει ότι σημαντικότεροι βιογράφοι του ήταν ο Παλλάδιος επίσκοπος Ελενουπόλεως,
ο οποίος συνέταξε το σύγγραμμά του αμέσως μετά το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου· και ο Μαρτύριος Αντιοχείας, στον οποίο αποδίδεται με επιφύλαξη ένα Εγκώμιο αναφερόμενο στο ι. Χρυσόστομο από την ίδια περίοδο. Περαιτέρω επικαλείται μια σειρά αποσπασματικές αναφορές για
τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου, από τους ιστορικούς του 5ου αιώνα Σωκράτη, Σωζομενό, Θεοδώρητο και Ζώσιμο· από τον 7ο αι. το Βίο του Χρυσοστόμου του Θεοδώρου Τριμιθούντων και στη
συνέχεια του Γεωργίου Β΄ πατριάρχη Αλεξανδρείας, τον οποίο ακολούθησαν ο Λέων ΣΤ΄ ο
Σοφός, ο Συμεών ο Μεταφραστής, ο Κοσμάς Βεστίτωρ και ο Νεόφυτος Έγκλειστος. Τέλος, ο Α.
Κραλίδης παραπέμπει στα έργα του Chr. Baur και του Στ. Γ. Παπαδοπούλου, για να σημειώσει
ότι οι βιογραφίες του ι. Χρυσοστόμου από τον Παλλάδιο και το Γεώργιο Αλεξανδρείας «αποτελούν και τις βασικές πηγές για τη μ ετέπειτα παραγωγή αγιολογικών κειμένων προς τιμή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου» [Κραλίδη, 2004,
σ. 163-165].
Ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας στο άρθρο του Τα πατερικά και βυζαντινά συναξαριακά κείμενα που αναφέρονται στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 269-332]),
καταρχάς εξηγεί τι εννοεί με τον όρο συναξαριακά κείμενα: «συναξαριακά λέγονται τα αγιολογικά κείμενα που σχετίζονται με τις εορταστικές συνάξεις και λοιπές εκδηλώσεις των χριστιανών που γίνονται στις μνήμες των αγίων. Έχουν λοιπόν άμεση σχέση με τις εορτές και με τους
αγίους και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως εορτολογικά και αγιολογικά». Τα διακρίνει σε δύο είδη:
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Πρώτα, στα «εορτολογικά συναξαριακά κείμενα», που ε ίναι συνοπτικά, καταχωρισμένα
στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας (π.χ. Ωρολόγιο, Μηναία, Τυπικά, Εορτολόγια, Αγιολόγια,
κ.ά.), με σκοπό να παράσχουν βασικές πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο και το περιεχόμενο
των εορτών. Την πιο σημαντική θέση σ᾽ αυτή την ομάδα των πηγών, σύμφωνα με τον π. Γεώργιο, καταλαμβάνουν τρεις βυζαντινές πηγές: Το Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας (9-10ου αι.), το
λεγόμενο Σιρμονδιανό Συναξάριο Κωνσταντινουπόλεως (10ου αι.) και το Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου (περί το 1000 μ.Χ.).
Δεύτερον, στα εκτενέστερα «αγιολογικά, εγκωμιαστικά, πανηγυρικά και λοιπά συναξαριακά κείμενα» των βίων των αγίων της Εκκλησίας ή σημαντικά ιστορικά γεγονότα από τους
βίους των αγίων αυτών (π.χ. μαρτύριο, ανακομιδή λειψάνων, συλλογή θαυμάτων, κ.ά.), όλα
καταχωρισμένα σε αγιολογικές συλλογές: Μαρτυρολόγια, Μηνολόγια, Αγιολόγια, Συναξαριστές, Βίοι Αγίων κ.α.) (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 269-271]).
Με βάση την παραπάνω κατάταξη των συναξαριακών κειμένων στα δυο είδη, κατατάσσει
τις αγιολογικές πηγές περί του Αγίου μας ως εξής.
1. Εορτολογικά Χρυσοστομικά συναξαριακά κείμενα.
Στα λειτουργικά βιβλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σημειώνει ο π. Γεώργιος Δράγας, υπάρχουν τρεις χρυσοστομικές εορτές και τρία είδη εορτολογικών κειμένων: 13 Νοεμβρίου
για τη μνήμη του ι . Χρυσοστόμου· 27 Ιανουαρίου για την ανακομιδή του λειψάνου του ι.
Χρυσοστόμου· και 30 Ιανουαρίου για την εορτή των Τριών Ιεραρχών (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ.,
2007, σ. 271-274]).
2. Αγιολογικά, εγκωμιαστικά και λοιπά συναξαριακά κείμενα για τον ι.
Χρυσόστομο.
Αναφέρονται τα αγιολογικά κείμενα με παρουσίαση του περιεχομένου τους κατά χρονολογική σειρά.
5 ο ς αιώνας: ο Βίος του Χρυσοστόμου του Μαρτυρίου Αντιοχείας και ο Ιστορικός Διάλογος του Παλλαδίου Ελενουπόλεως. Σύντομος εγκωμιαστικός λόγος του Πρόκλου Κωνσταντινου-πόλεως προς τιμήν του ι. Χρυσοστόμου ειδικά για το γεγονός της ανακομιδής του λειψάνου του, και επί τῃ ευκαιρίᾳ άλλα μεταγενέστερα αγιολογικά κείμενα για το ίδιο γεγονός (βλ.
[Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 274-289])· περί αυτών θα μιλήσουμε στο τρίτο μέρος.
7 ο ς αιώνας: οι Βίοι του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας και
του Θεοδώρου Τριμιθούντων (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 289-302]).
8 ο ς - 9 ο ς αιώνας. Πέντε αγιολογικές πηγές, ήτοι το Εγκώμιο του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού· ο Βίος και πολιτεία του Χρυσοστόμου του Κοσμά Βεστήτορος· το Εγκώμιο επίσης
του Κοσμά Βεστήτορος· το Εγκώμιο του Νικήτα του Παφλαγόνος και το Εγκώμιο του Λέοντος
ΣΤ΄ Σοφού (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 302-313]).
10 ο ς αιώνας: Κατά σειράν, δύο μεγάλα αγιολογικά κείμενα με την περιγραφή της ζωής
του Αγίου και ένα μικρότερο βασισμένο στα προηγούμενα: Βίος και Πολιτεία του ι. Χρυσοστόμου ανωνύμου συγγραφέως (BHG 876)· Βίος και Πολιτεία του ι. Χρυσοστόμου του αγ. Συμεών
Μεταφραστή (BHG 875)· και Βίος και Πολιτεία του ι. Χρυσοστόμου επίσης ανωνύμου συγγραφέως (BHG 875d) (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 313-321]).
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Ο Ю. А. Казачков, ένας από τους συντάκτες του μεγάλου λήμματος για τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο στον 24ο τόμο της Ορθόδοξης Εγκυκλοπαίδειας που δημοσιεύθηκε στη
Μόσχα το 2010, στην αρχή παρουσιάζει γενική ανάλυση των πηγών (βλ. [ПЭ, 24 (2010), σ.
159-160]). Ομιλεί για τα κείμενα του ίδιου του ι. Χρυσοστόμου με βιογραφικά στοιχεία, μεταξύ
των οποίων το έργο Περί Ιερωσύνης και οι Επιστολές. Περαιτέρω, ο Ю. А. Казачков ως πιο
σημαντικές πηγές βιογραφίας μνημονεύει: τις Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σω κράτη, του Σωζομενού και του Θεοδωρήτου, το Διάλογο του Παλλαδίου BHG
870 και το σύγγραμμα του Ψευδο-Μαρτυρίου BHG 871. Μετά, αναφέρεται στη Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου, με τις πληροφορίες και τα υπομνήματα της Συνόδου παρά την Δρυν
(Phot. Bibl. 59). Ακολούθως περιλαμβάνει μια ομάδα μεταγενέστερων αγιολογικών πηγών: ο
Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873, του Θεοδώρου
Τριμιθούντων BHG 872, του Νικήτα του Φιλοσόφου BHG 876k, του Συμεών Μεταφραστή
BHG 875· ο ακέφαλος Βίος BHG 874h· ο Βίος του ι. Χρυσοστόμου ανωνύμων συγγραφέων BHG
874d, BHG 875d, BHG 876, BHG 880h. Στην ομάδα όλων αυτών των αγιολογικών πηγών ο Ю.
А. Казачков καταχωρίζει και τα Εγκώμια για την ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου, δηλ. το
Εγκώμιο αγνώστου συγγραφέως BHG 878b, σωζόμενο σε πολλά αντίγραφα, και τα πέντε Εγκώμια του Κοσμά Βεστήτορος BHG 877v-z, 878, 878a. Τέλος, ο Ю. А. Казачков ομιλεί για τον
Βίο του αγ. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης του διακόνου Μάρκου BHG 1570, για τη Νέα Ιστορία
του Ζωσίμου και την Εκκλησιαστική Ιστορία του Φιλοστοργίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα έργα, για την εργασία μας θα μπορούσαμε να
ταξινομήσουμε όλες τις πηγές βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου στις ακόλουθες ομάδες:
1.1.

Επιστολές του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (CPG 4402-4405, BHG
881y-881z, Auct.BHG 881y-881zj).

Οι Επιστολές του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου συνιστούν ασφαλώς μια από τις σημαντικότερες πηγές για τη μελέτη των τελευταίων χρόνων της ζωής του Αγίου, επειδή σχεδόν όλες γράφτηκαν από την εξορία, τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του (404 - 407). Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στις λεπτομέρειες των επιστολών του από τις οποίες πληροφορούμεθα άμεσα
τα γεωγραφικά σημεία της διαδρομής για τον τόπο της δεύτερης και τελικής εξορίας, με την
καταληκτική μεταγωγή του, όπως επίσης πληροφορούμεθα και τοπογραφικές ονομασίες πόλεων και χωριών από όπου διήλθε. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σε χρονολογικές αναφορές
που συναντούμε στις Επιστολές, για ασφαλέστερη προσέγγιση του χρόνου που απαιτήθηκε για
να φθάσει ο Άγιος από την Κωνσταντινούπολη στην Κουκουσό, αρχικό τόπο της δεύτερης εξορίας του, αλλά και των ημερομηνιών και του συνολικού χρόνου της μεταγωγής για την τελική εξορία του με διαταγμένο προορισμό την Πιτυούντα.
1.2.
Αγιολογικές πηγές.
Την πρώτη θέση κατέχει ο Διάλογος του Παλλαδίου Ελενουπόλεως (BHG 870, αρχές 5ου
αι.). Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, αυτό το σύγγραμμα του Παλλαδίου είναι μία
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από τις πρώτες βιογραφίες του αγ. Ιωάννου και μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές για την έρευνα
της ζωής του6. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το σύγγραμμα του Παλλαδίου αυτοτελώς, ξέχωρα από τις άλλες υπάρχουσες αγιολογικές και ιστορικές πηγές. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας ότι
σ’ αυτό το σύγγραμμα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, βασίζονται όλα τα επόμενα αγιολογικά κείμενα περί της ζωής του ι . Χρυσοστόμου (με ε ξαίρεση ίσως το Εγκώμιο του Ψευδο Μαρτυρίου Αντιοχείας BHG 871), το εντάσσουμε μέσα στην ομάδα των αγιολογικών πηγών.
Τη δεύτερη θέση, μετά το Διάλογο του Παλλαδίου, καταταλαμβάνει το Εγκώμιο (Επιτάφιος Λόγος) εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον, αποδιδόμενο στον Μαρτύριο επίσκοπο Αντιοχείας (BHG 871, επίσης αρχές 5ου αι.), παρά το γεγονός ότι το έργο αυτό, σύμφωνα με τις
τελευταίες έρευνες, γράφτηκε πριν το σύγγραμμα του Παλλαδίου. Ένας από τους κορυφαίους
ερευνητές της ζωής του ι. Χρυσοστόμου στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αι., ο βολλανδιστής Fl. van
Ommeslaeghe, πίστευε πως η συγκεκριμένη πηγή είναι πιο σημαντική από τον Διάλογο του
Παλλαδίου για τη μελέτη της ζωής του Αγίου. Την άποψή του θα τη συζητήσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω.
Στην αυτή ομάδα των αγιολογικών πηγών περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα έργα:
- Πέντε Λόγοι εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον, του Θεοδωρήτου επισκόπου Κύρου
(BHG 878t-878x· CPG 6225, πρώτο ήμισυ 5ου αι.).
- Εξήγησις ήτοι βίος, πολιτεία και θαύματα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Γεωργίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας (BHG 873, πρώτο ήμισυ 7ου αι.).
- Ομιλία περί του βίου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Θεοδώρου επισκόπου
Τριμιθούντων (BHG 872, δεύτερο ήμισυ 7ου αι.).
- Εγκώμιον εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομο, του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού
(BHG 879, πρώτο ήμισυ 8ου αι.).
- Βίος και πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Κοσμά Βεστήτορος (BHG
876m, 9ος αι.).
- Εγκώμιον εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον, του Κοσμά Βεστήτορος (BHG 880a,
880b, 9ος αι.).
- Λόγος, του Κοσμά Βεστήτορος, για την εξορία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
(BHG 880d, 9ος αι.).
- Εγκώμιον εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον, του Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού (BHG 880,
δεύτερο ήμισυ 9ου αι.).
- Εγκώμιον εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον, του Νικήτα του Παφλαγόνος (BHG
881c, πρώτο ήμισυ 10ου αι.).
- Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Νικήτα Φιλόσοφου (= Παφλαγόνος)
(BHG 876k, πρώτο ήμισυ 10ου αι.).
- Βίος και Πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 876, ανωνύμου συγγραφέως
(10 αι.).
ος

6

Για παράδειγμα, ο Chr. Baur, ένας από τους κορυφαίους ερευνητές της βιογραφίας του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, παρατηρούσε πως ο Διάλογος του Παλλαδίου είναι « la plus importante et la plus authentique »
πηγή για τον ι. Χρυσόστομο [Baur, 1907, p. 38].
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- Ακέφαλος Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (BHG 874h, 10ος αι.).
- Βίος και Πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του αγ. Συμεών του Μεταφραστή
(BHG 875, δεύτερο ήμισυ 10ου αι.).
- Επίτομος Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 874d, ανωνύμου συγγραφέα
(10ος αι.).
- Βίος και Πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 875d, ανωνύμου συγγραφέα
(10ου - 11ου αι.).
- Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λανθασμένα αποδιδόμενος στον πρεσβύτερο
Ησύχιο Ιεροσολυμίτη (BHG 880h).
- Εγκώμιο εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον, του Νεοφύτου του Εγκλείστου (BHG
881, 12ος -13ος αι.).
- Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Φιλοθέου Κοκκίνου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (14ος αι.)7.
Στο πλαίσιο της ίδιας ομάδας θα εξεταστούν και κάποιες άλλες πηγές, στις οποίες ανευρίσκονται μερικές πληροφορίες για τη ζωή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου:
- Επιστολές του αγ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας (πρώτο ήμισυ 5ου αι.).
- Βίος του αγ. Πορφυρίου, επισκόπου Γάζης, του διακόνου Μάρκου Καλλιγράφου (BHG
1570, πρώτο ήμισυ 5ου αι.).
- Επιστολές του αγ. αββά Νείλου (5ος αι.).
- Επιστολές του αγ. Ισιδώρου του Πηλουσιώτη (πρώτο ήμισυ 5ου αι.).
- Λειμωνάριον του Ιωάννου Μόσχου (6ος αι.).
- Υπομνήματα του Ιωάννου μητροπολίτου Ευχαΐτων (11ος αι.).
Στο πλαίσιο της ίδιας ομάδας πηγών θα εξεταστούν επίσης εορτολογικά συναξαριακά κείμενα και εκκλησιαστικά ημερολόγια ή εορτολόγια (calendar) και συγκεκριμένα:
- Συναξάριον της Εκκλησίας της ΚΠόλεως (Synax. Eccl. CP, Delehaye, 10ος αι.)
- Μηνολόγιον του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ (Cod. Vaticanus gr. 1613, έτη 979-989).
- Παλαιστινιακό-Γεωργιανό εκκλησιαστικό εορτολόγιο (Cod. Sinaiticus 34, 10ος αι.).
- Le Calendrier de Marbre (Delehaye, 1939) κ.ά.
Να σημειώσουμε ότι το Εγκώμιο (Laudatio), ο Βίος (Vita) κλπ., που αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος στη
Χριστιανική Γραμματολογία, έχουν το δικό τους “τρόπο” δομικής σύνθεσης και περιεχομένου. « Les hagiographes
– λέει ο Fl. van Ommeslaeghe - eux, soucieux d’édifier le lecteur, s’ appliquent plutôt à dessiner la portrait du héros
chrétien et à mettre en valeur la noblesse de son témoignage ou la perfection de ses vertus » [Van Ommeslaeghe,
1979, p. 134]. Aπό τους αγιογράφους (αγιολόγους, στα ελληνικά), από αυτούς που συνέταξαν κατά καιρούς βίους
Αγίων, δεν πρέπει κανείς να περιμένει ούτε επιστημονική έρευνα ούτε κριτική ανάλυση. Όμως, η σύγκριση των
έργων τους με τις πιο αξιόπιστες πηγές, δίνει την ευκαιρία να δούμε με ποιον τρόπο ένα συγκεκριμένο γεγονός του
7

Βίου κάποιου αγίου έχει γίνει αποδεκτό και έχει ερμηνευθεί από μια κοινότητα πιστών και πώς προστέθηκαν σ’
αυτό, με την πάροδο του χρόνου, διάφορες εκδοχές [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 134]. Περί της επιδεικτικής χριστιανικής ρητορείας βλ. [Στεργιούλη, 2009, σ. 39-83].
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1.3.
Ιστορικές πηγές.
Την πρώτη θέση στην ερευνητέα ομάδα των ιστορικών πηγών θα κατέχει η Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωκράτη Σχολαστικού (CPG 6028, πρώτο ήμισυ 5ου αι.), επειδή σ’ αυτήν βασίζονται περισσότερο ή λιγότερο τόσο η πλειοψηφία των προαναφερομένων αγιολογικών κειμένων, όσο και οι επόμενες ιστορικές πηγές.
Εκτός από το σύγγραμμα του Σωκράτη, αυτή η ομάδα θα περιλαμβάνει:
- την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Ερμείου Σωζομενού (CPG 6030, πρώτο ήμισυ 5ου αι.).
- την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Θεοδωρήτου Κύρου (CPG 6222, πρώτο ήμισυ 5ου αι.).
- την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του ευνομιανού Φιλοστοργίου (CPG 6032, α΄ μισό 5ου αι.).
- τη Νέαν Ιστορίαν του Ζωσίμου (δεύτερο ήμισυ 5ου αι.).
- το Chronicon του Marcellini Comes (6ου αι.).
- την Χριστιανικήν Τοπογραφίαν του Κοσμά Ινδικοπλεύστη (πρώτο ήμισυ 6ου αι.).
- την Χρονογραφίαν του αγ. Θεοφάνη του Ομολογητή (αρχές 9ου αι.).
- τη Μυριόβιβλον ή Βιβλιοθήκην του Μ. Φωτίου Πατριάρχου ΚΠόλεως (9ος αι.).
- το Σύντομον Χρονικόν του μοναχού Γεωργίου του Αμαρτωλού (9ος αι.).
- το Χρονικόν του Ευτυχίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας (πρώτο ήμισυ 10ου αι.).
- τη Σύνοψιν Ιστοριών του Γεωργίου Κεδρηνού (11ος - 12ος αι.).
- την Επιτομήν Ιστοριών του Ιωάννη Ζωναρά (πρώτο ήμισυ 12ου αι.).
- τη Χρονικήν Βίβλον του Μιχαήλ Γλυκέος (12ος αι.).
- την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου (13ος - 14ος αι.).
Στην ομάδα των ιστορικών πηγών ασφαλώς ανήκουν και ιστορικά έγγραφα - επίσημες
επιστολές, διατάγματα αυτοκρατόρων, εκκλησιαστικές αποφάσεις και πράξεις Συνόδων - που
είχαν σχέση με τον Άγιό μας, τα οποία διασώθηκαν μερικώς εμπεριεχόμενα σε διάφορες πηγές
και παρουσιάζονται σε ποικιλία συλλογών. Για τη μελέτη της ζωής του ι. Χρυσοστόμου ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξής συλλογές:
- Codex Theodosianus (5ος αι.)8.
- Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, Νο 13-34 (ετ. 398-404)9.
- Οι Πράξεις της Συνόδου παρά την Δρυν (του 403) και η Δεύτερη Σύνοδος (του 404) με
την καταδίκη του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Photius, Biblioth., Cod. 59· Sacrorum Conciliorum, Mansi, III)10.
8

Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://ancientrome.ru/ius/library/codex/theod/liber02.htm

Βλ. Grumel V., Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. 1. Les actes des patriarches.
Fasc. I. Les Regestes de 381 à 715. Paris 1932. Nο 13-34.
10
Η Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου (Сod. 59) δίνει πληροφορίες από 13 υπομνήματα της Συνόδου παρά την
Δρυν ΚΠόλεως, του 403, η οποία καταδίκασε τον ι. Χρυσόστομο και όλο το κατηγορητήριο με 29 κατηγορίες κα9

τά του Αγίου (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 52-57· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 94-103· Thesaurus
Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV· Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 97-115· Палладий, Диалог, 2002, σ. 245-247]).
Σύμφωνα με τον Ю. А. Казачков, αυτό είναι «η μόνη πηγή που περιέχει τις πράξεις της Συνόδου, οι οποίες συντάχθηκαν από τους αντιπάλους του Ιωάννου του Χρυσοστόμου με επικεφαλής τον Θεόφιλο επίσκοπο Αλεξανδρεί-
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Η ομάδα των πηγών βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου, που αναφέρονται ειδικότερα στην
ανακομιδή και μετακομιδή του ι. λειψάνου του από τα Κόμανα στην Κωνσταντινούπολη, θα
παρατεθεί και θα εξεταστεί χωριστά στο τρίτο μέρος της εργασίας μας (βλ. σελ. 362-371).
1.4.
Ταξιδιωτικές αναμνήσεις.
Οι πηγές αυτής της ομάδας δεν σχετίζονται άμεσα με τη μελέτη της ζωής του ι. Χρυσοστόμου. Πρόκειται για ταξιδιωτικές σημειώσεις, αναμνήσεις και αναφορές με γεωγραφικές, ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες των τοποθεσιών που μνημονεύονται στις άμεσες πηγές για τα τελευταία χρόνια της ζωής, την εξορία και το θάνατό του. Η ομάδα περιλαμβάνει:
- Το ταξίδι του Πατριάρχου της Αντιοχείας Μακαρίου, που γράφτηκε από τον Παύλο Χαλεπίου (μέσα 17ου αι.).
- τις Οδοιπορικές Αναμνήσεις του Σάββα Ιωαννίδη (του 1880).
- Εξερευνητικό ταξίδι στον Πόντο του J. G. C. Anderson (του 1899).
- Έκθεση για το εξερευνητικό ταξίδι στον Πόντο και την Καππαδοκία του Henri Grégoire
(του 1907).

ας» (βλ. [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 159]). Ο ίδιος ερευνητής παρατηρεί ότι οι Πράξεις της Συνόδου παρά την Δρυν επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες πληροφορίες από το Διάλογο του Παλλαδίου και την περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου του Ψευο-Μαρτυρίου (βλ. [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 159]). Βλ. επίσης: Mansi J. D., Sacrorum Conciliorum
Nova et Amplissima Colectio. Vol. 3. Graz 1960r. – P. 1141-1162.
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1.1.

Επιστολές του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (CPG 4402-4405, BHG 881y-

881z, Auct. BHG 881y-881zj).
Ιστορία των κειμένων των Επιστολών. Τα κείμενα των Επιστολών του ι. Χρυσοστόμου βρίσκονται στους ακόλουθους κώδικες: 1) Cod. Parisiensis gr. 657 (φφ. 183-257v, 12ου
αι., προς αγ. Ολυμπιάδα) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968, p. 44]· 2) Cod. Madrid. gr. 4747
(φφ. 387-520, ετ. 1552) [Catal. Cod. Gr. Bibl. Nac. Madrid, Andres, 1987, p. 333-336] κ.ά.
Τα κείμενα των Επιστολών του ι. Χρυσοστόμου δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά από τον
Erasmus του Ρότερνταμ το 1529 (βλ. [Νικολοπούλου, 1973, σ. 67]). Έπειτα, δημοσιεύονται
στην έκδοση των Απάντων του ι. Χρυσοστόμου, από τον H. Savilius το 1612-1613 [Chrys.
Opera Graeca, Savilius, 1612-1613, t. 7, p. 51-171]· από το μοναχό B. de Montfaucon το 17181738 [Chrys. Opera Omnia, Montfaucon, 1718-1738, t. 3, p. 515-671]11· από τον J.-P. Migne το
1858-1862 [PG 52, col. 529-760· επίσης: 60, col. 751-756· 64, col. 493-497].
Το 1964 στη σειρά Sources Chrétiennes (τόμος 103) έγινε κριτική έκδοση των Επιστολών
προς την αγ. Ολυμπιάδα, εκπονηθείσα από την A.-M. Malingrey [Chrys., Lettres d’Exil, 1964, p.
56-145]. Το 1986 στην ίδια σειρά (τόμος 13bis) επανεκδίδονται οι Επιστολές προς την αγ. Ολυμπιάδα με συμπλήρωμα το Βίο της αγ. Ολυμπιάδας ανωνύμου συγγραφέως [Chrys., Lettres à
Olympias, 1968, p. 106-449]12. Και αυτήν την έκδοση ετοίμασε η ίδια Α.-Μ. Malingrey. Τα ελληνικά κείμενα των Επιστολών προς την αγ. Ολυμπιάδα, που δημοσιεύθηκαν σε δύο τόμους
του SC, συνοδεύονται από γαλλική μετάφραση. Το 1978, η κ. Malingrey δημοσιεύει το Indices
Chrysostomici, με το ευρετήριο των Επιστολών προς την αγ. Ολυμπιάδα (Ad Olympiadem), των
Επιστολών από την εξορία (Ab exilio Epistulae) και του συγγράμματος του ι. Χρυσοστόμου Περί
τῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ (De Providentia Dei) [Malingery, Indic. Chrys., Ι, 1978]13. Το 1988, ως
παράρτημα στην κριτική έκδοση του κειμένου του Διαλόγου του Παλλαδίου BHG 870 η A.-M.
Malingrey εκδίδει και την πρώτη επιστολή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τον αγ. Ιννοκέντιο επίσκοπο Ρώμης (CPG Ν 4402), με λεπτομερή ανάλυση του κειμένου της επιστολής,
της χρονολογίας της και την εξήγηση πώς η επιστολή αυτή παρενεβλήθη στο Διάλογο του
Βλ.: Concasty M.-L., A propos de l’édition des Œuvres de S. Jean Chrysostome par Montfaucon // Actes du
XIV Congrès international des Etudes Byzantines. Vol. 3. Bucuresti 1976. – P. 71-76.
12
Σχολιασμό στο έργο αυτό βλ.: REB 27 (1969), p. 275-276.
11

e

13

Το 1978 στο περιοδικό Κληρονομία ο Π. Χρήστου δημοσιεύει μικρή περίληψη-βιβλιοπαρουσίαση αυτού

του έργου της Α.-Μ. Malingrey [Κληρ., 10 (1978), σ. 372-373]. Για τις συγκεκριμένες τρεις ομάδες έργων του αγ.
Ιωάννου (Επιστολές προς την αγ. Ολυμπιάδα, Επιστολές από την εξορία και Περί της Προνοίας του Θεού), επισήμανε ότι «τα έργα ταύτα έχουν δύο κοινά μεταξύ των· ότι προέρχονται από τα τελευταία έτη του βίου του Ιεράρχου (404-407) και ότι περικλείουν όλο τον πόνο του διά την εξορία και την αγάπη του προς τους μαθητές του.
Τρίτον κοινό είναι ότι εξεδόθησαν εις την σειρά των Sources Chrétiennes, εις τρία χωριστά τομίδια, υπό της παρούσης συγγραφέως αδελφής A.-M. Malingrey με εξαιρετική επιμέλεια» [Κληρ., 10 (1978), σ. 373]. Σημειωτέον ότι
οι προαναφερόμενες υπό τον τίτλο Επιστολές από την εξορία οι δημοσιευμένες στα Sources Chrétiennes (= SC
103), στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια δεύτερη έκδοση των αυτών πάντα Επιστολών προς την αγ. Ολυμπιάδα (= SC 13bis).
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Παλλαδίου ως δεύτερο κεφάλαιο (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 47-95]). Στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας14 πραγματοποιήθηκε η έκδοση των Απάντων του ι. Χρυσοστόμου
(38 τόμοι) με μετάφραση στα νεοελληνικά. Ο τόμος 37 (= ΕΠΕ 96), που δημοσιεύθηκε το 1989,
περιλαμβάνει και 17 επιστολές προς την αγ. Ολυμπιάδα [ΕΠΕ 96, σ. 343-557]15. Ο τόμος 38 (=
ΕΠΕ 104), που κυκλοφόρησε το 1990, περιελάμβανε τις υπόλοιπες 230 επιστολές του ι. Χρυσοστόμου [ΕΠΕ 104, σ. 18-433]16. Οι προειρημένες μεταφράσεις στα νέα ελληνικά, στη σειρά ΕΠΕ,
των μεν Επιστολών προς την αγ. Ολυμπιάδα έγινε από τον Ε. Μερετάκη, των δε υπολοίπων
από τον Π. Παπαευαγγέλου.
Ρωσική μετάφραση των Επιστολών του αγ. Ιωάννου δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην
έκδοση των Απάντων του ι. Χρυσοστόμου που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το
1895-1906 [Златоуст, Творения, т. 3, τεύχος 2, σ. 565-820]17.
Δυστυχώς, κριτική έκδοση του κειμένου όλων των Επιστολών του Χρυσοστόμου δεν έχει
γίνει ακόμη.
Πριν αρχίσουμε την ανάλυση των Επιστολών του αγ. Ιωάννου, θα αναφέρουμε μερικά
έργα, αφιερωμένα στη μελέτη τους, μολονότι αυτά είναι ελάχιστα.
Ο Paolo Ubaldi το 1900 στο περιοδικό Bessarione δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με
την 125η επιστολή (Προς τον επίσκοπο Κυριάκο) του αγ. Ιωάννου (βλ. Ubaldi P., Di una lettera
di S. Giovanni Crisostomo // Bessarione, t. VIII (1900), p. 244-264)18. Το 1901 ο ίδιος ερευνητής
στο ίδιο περιοδικό δημοσίευσε νεότερο άρθρο για την 233η επιστολή του ι. Χρυσοστόμου (βλ.
Ubaldi P., La lettera CCXXXIII πρὸς τὸν Ἀντιοχείας dell’ Epistolario di S. Giovanni Crisostomo //
Bessarione, serie II, t. I (1901), p. 69-79)19.
Το 1908 στο Κίεβο εκδόθηκε το έργο του καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας του Κιέβου π. Δημητρίου Богдашевского με τίτλο Святой Иоанна Златоуст по его письмам.
Το 1945 ο G. Bardy στο περιοδικό Mélanges de Science Religieuse δημοσίευσε το άρθρο
La chronologie des lettres de st. Jean Chrysostome à Olympias [MSR, 2 (1945), p. 271-284].
Το 1952 στην Αθήνα δημοσιεύθηκε η διδακτορική διατριβή του αρχιμ. Βαρνάβα
Τζωρτζάτου (μετέπειτα μητροπολ. Κίτρους †) με τίτλο Ιωάννης ο Χρυσόστομος επί τῃ βάσει
των επιστολών αυτού, που είχε παρουσιαστεί στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-

14

Βλ.: Κληρ., 7 (1975), σ. 387-392.

15

Οι Επιστολές προς την αγ. Ολυμπιάδα σε μετάφραση στα νεοελληνικά είχαν εκδοθεί και νωρίτερα, το

1955 (βλ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Επιστολές προς την διακόνισσαν Ολυμπιάδα, σε νεοελληνική απόδοση Π.
Στάμου. Θεσσαλονίκη 1955. - 128 σ.). Βλ. επίσης: Θεολογία, 27 (1956), σ. 652.
16

Βλ. επίσης: Ιωάννου του Χρυσόστομου, 40 επιστολές χριστιανικής αγάπης. Σε νεοελληνική απόδοση Π.

Στάμου (Αθήνα 1956)· Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ιεραποστολή από την εξορία: Έξι επιστολές για την ιεραποστολή
της Φοινίκης (Αθήνα 1982).
17

Το 2005, ο εκδοτικός οίκος της Ι. Μονής Υπαπαντής της Μόσχας δημοσιεύει μερική συλλογή των Επι-

στολών του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου με τίτλο Слава Богу за все (βλ. [Златоуст, Письма, 2005, σ. 23-341]).
18

Βλ.: Anal. Bollan., 20 (1901), p. 340-341.

19

Σχολιασμό του H. Delehaye για το άρθρο βλ.: Anal. Bollan., 22 (1903), p. 495-496.
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νών. Η γενική ανάλυση των Επιστολών του ι. Χρυσοστόμου βλ. [Βαρνάβα Τζωρτζάτου, αρχιμ.,
1952, σ. 21-39].
Το 1964 και το 1968, όπως αναφέραμε παραπάνω, στη σειρά Sources Chrétiennes (τόμοι
13bis, 103) η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Lille Anne-Marie Malingrey πραγματοποίησε
κριτική έκδοση του κειμένου των Επιστολών προς την αγ. Ολυμπιάδα, ενώ και στις δύο αντίστοιχα εισαγωγές έχουμε την αυτή περίπου ανάλυση του κειμένου των αυτών Επιστολών (βλ.
[Chrys., Lettres d’Exil, 1964, p. 7-52· Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 11-101]). Το 1988, η
ίδια Α.-Μ. Malingrey στο παράρτημα της έκδοσης του Διαλόγου του Παλλαδίου Ελενουπόλεως, στην ίδια πάντοτε εκδοτική σειρά SC (τόμοι 341 και 342), προέβη και σε κριτική έκδοση του
κειμένου της Επιστολής του ι. Χρυσοστόμου προς τον επίσκοπο της Ρώμης αγ. Ιννοκέντιο (βλ.
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 342, p. 68-95])· στον πρόλογο αυτής της τελευταίας έκδοσης, η
Malingrey σχολιάζει με λεπτομέρειες ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη επιστολή, συγκρίνει τα σωζόμενα χειρόγραφα με το εν λόγῳ κείμενο και καταγράφει την ιστορία της δημοσίευσής του (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 342, p. 47-67]).
Το 1970, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Π. Γ . Νικολόπουλος
παρουσίασε διδακτορική διατριβή με θέμα Οι εις τον Ιωάννην τον Χρυσόστομον εσφαλμένως
αποδιδόμενες επιστολές. Η εργασία εντυπωσιάζει με το μέγεθος και το επιστημονική εμβρίθεια.
Είναι, όντως, ένα από τα καλύτερα ελληνικά έργα για τον ι. Χρυσόστομο. Το 1973 δημοσιεύθηκε αυτοτελώς στη σειρά της Επιστημονικής Εταιρείας Αθηνών «Αθήνα» (περιοδικό σύγγραμμα
της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, Σειρά Διατριβών και Μελετημάτων, 9). Η διατριβή
αυτή είναι αφιερωμένη στη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν τη γνησιότητα των εξής πέντε
επιστολών υπογεγραμμένων με το όνομα του ι. Χρυσοστόμου: Επιστολή προς τον Κυριακόν
(Νο 125) [PG 52, col. 681-685· ΕΠΕ 104, σ. 232-243]· Επιστολή προς τους μοναχούς [PG 60, col.
751-756]· Επιστολή προς τον [επίσκοπο] Αντιοχείας (Νο 233) [PG 52, col. 739· ΕΠΕ 104, σ. 412413]· Επιστολή προς την Ευδοξία [PG 64, col. 493-496] και Επιστολή προς τον μοναχό Καισάριο (στη ρωσική έκδοση αριθμείται 225) [PG 52, col. 755-760· 64, col. 496-497· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 845-849]. Ο Π. Νικολόπουλος στην εργασία του προβαίνει σε λεπτομερή ανάλυση του όλου ζητήματος, αναφέρει όλα τα σωζόμενα χειρόγραφα με το κείμενο των προαναφερόμενων πέντε επιστολών, με τις δημοσιεύσεις το υς (βλ. [Νικολοπούλου, 1973, σ. 11370]). Για τα συμπεράσματα της διατριβής του ο εν λόγῳ ερευνητής ενημέρωσε και τους συμμετέχοντες στο Διεθνές Συμπόσιο για τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον Οκτώβριο του 1972
στη Θεσσαλονίκη, και η αναφορά του είχε τίτλο Les lettres inauthentiques de st. Jean Chrysostome (βλ. [Συμπόσιο, 1973, σ. 125-128]).
Στον ίδιο συγγραφέα ανήκει και άλλο ένα μικρό άρθρο, με γενική ανάλυση των Επιστολών του αγ. Ιωάννου από την εξορία. Το άρθρο με τίτλο Το έργο του Χρυσοστόμου κατά την
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περίοδο της εξορίας και τα ανθρωπιστικά στοιχεία του δημοσιεύθηκε το 1965 στο περιοδικό Ακτίνες (βλ. [Ακτίνες (Αθήνα), 28 (1965), σ. 58-63])20.
Από το 1984 έως το 1987 στο περιοδικό Σάλπιγξ Ορθοδοξίας της Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης ο αρχιμ. Χρυσόστομος Αβαγιανός (νυν Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως) δημοσίευσε την εργασία του με τίτλο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αυτοβιογραφικές σελίδες, με
συλλογή αποσπασμάτων από τα συγγράμματα του ι. Χρυσοστόμου, συμπεριλαμβανομένων και
των Επιστολών του. Το 1998 το έργο αυτό κυκλοφόρησε σε μορφή βιβλίου, με τα κείμενα από
τα συγγράμματα του ι. Χρυσοστόμου μεταφρασμένα στα νεοελληνικά (βλ. [Χρυσοστόμου Αβαγιανού, αρχιμ., 1998]). Το 2007 αυτή η εργασία του αρχιμ. Χρυσοστόμου περιλήφθηκε στην
επετειακή έκδοση της Ι. Μονής Βατοπεδίου Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου [Βιογρ., Εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 219-262].
Το 1991 στο περιοδικό Recherches Augustiniennes ο Roland Delmaire δημοσίευσε το
εκτενές άρθρο Les Lettres d’exil de Jean Chrysostome, με ανάλυση του περιεχομένου και χρονολόγηση των Επιστολών του ι. Χρυσοστόμου [RA, 25 (1991), p. 71-180]. Του ιδίου συγγραφέα
το άρθρο Jean Chrysostome et ses «amis» d᾽après le nouveau classement de sa Correspondance,
επίσης αφιερωμένο στη μελέτη των επιστολών του Αγίου, δημοσιευμένο το 1997 στο περιοδικό
Studia Patristica [SP (Leuven), 32 (1997), p. 302-313].
Επιστολές του ι. Χρυσοστόμου μελετώνται και σε έργα άλλων συγγραφέων (βλ. [Wace,
Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 170· Baur, 1930, t. 2, p. 316-326· Сагарда Н. И. και А. И.,
2004, σ. 1050-1057· Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ. 180, 258· Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007,
σ. 171-172· ПЭ, т. 24 (2010), σ. 197])21.
Ανάλυση των επιστολών. Ο συνολικός αριθμός τους σύμφωνα με την έκδοση του J.P. Migne είναι 242 [PG 52, col. 529-760· PG 60, col. 751-756· PG 64, col. 493-497]: με τους αριθμούς 1 έως 17 είναι αριθμημένες οι Επιστολές προς την αγ. Ολυμπιάδα22, με τους αριθμούς

20

Σ᾽ αυτό το άρθρο ο Π. Νικολόπουλος, μεταξύ άλλων, σημείωνε: «Η αλληλογραφία όμως του Χρυσοστόμου δεν είναι σχηματική και τυποποιημένη. Έχει προσωπικό χαρακτήρα και είναι ζωντανή» [Ακτίνες (Αθήνα), 28
(1965), σ. 59].
21

Βλ. επίσης: Миллер Т. А., Образы моря в письмах каппадокийцев и Иоанна Златоуста: (Опыт сопо-

ставительного анализа) // Античность и современность: К 80-летию Ф. А. Петровского. Μόσχα 1972. -Σ.
360-369.
22
Για την αγ. Ολυμπιάδα βλ.: Vita Sanctai Olympiadis et Narration Sergiai de eiusdem translatione // Anall.
Boll., 15 (1896), p. 400-423· Bousquet J., Vie d’Olympias la diaconesse // ROC, 11 (1906), p. 225-250· 12 (1907), p.
255-268· Laura De A., Reading the “Βίος Ολυμπιάδος”. Some reflections upon Widowhood in the Early Byzantine
Empire // Hagiographica, 14 (2007), p. 41-76. Βλ. επίσης: [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 391-449· Palladios,
Dialogue, 1988, t. 1, p. 318-322, 342-350· ΕΠΕ 68, σ. 216-219, 232-237· Палладий, Диалог, 2002, σ. 104-105, 112113· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 240· Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 274-277, 336-340·
Σωζομενού, Εκκλ. Ιστορία, PG 67, col. 1537-1541, 1577· Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 218-223· ΕΠΕ 96, σ.
558-583· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 414-419]. Η μνήμη της αγ. Ολυμπιάδος εορτάζεται στις 24 Ιουλίου [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 841-842].
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18 έως 242 οι Επιστολές που απευθύνονται σε διάφορους άλλους παραλήπτες23. Η αρίθμηση της
PG του Migne διατηρείται και στην έκδοση των Επιστολών στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας [ΕΠΕ 104, σ. 54-55]: στον 96ο τόμο έχουν δημοσιευθεί 17 επιστολές προς την αγ. Ολυμπιάδα, και στον 104ο τόμο οι υπόλοιπες 230. Στην κριτική έκδοση των Επιστολών προς την αγ.
Ολυμπιάδα της Α.-Μ. Malingrey τηρείται άλλη σειρά κ αι αρίθμηση (βλ. [Chrys., Lettres à
Olympias, 1968, p. 105-389]).
Από τις 230 επιστολές προς διάφορους παραλήπτες, οι δύο πρώτες (CPG 4402-4403) απευθύνονται στον επίσκοπο Ρώμης αγ. Ιννοκέντιο Α΄ (402-417) [PG 52, col. 529-536· ΕΠΕ 104,
σ. 18-39· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 578-586]24· οι επόμενες δύο είναι απαντήσεις του
αγ. Ιννοκεντίου προς τον αγ. Ιωάννη και τον κλήρο και λαό της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως [PG 52, col. 537-538· ΕΠΕ 104, σ. 40-47· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 586-588]25,
ενώ άλλη μία επιστολή με μορφή εγκυκλίου (CPG 4404) απευθύνεται σε όλους τους φυλακι σμένους κληρικούς υποστηρικτές του ι. Χρυσοστόμου [PG 52, сol. 541-542· ΕΠΕ 104, σ. 48-53].
Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των επιστολών αυτών βλ. [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 197].
Όσον αφορά την έκταση - μέγεθος του επιστολικού κειμένου, όπως το λέει ο ίδιος ο Άγιος σε μία επιστολή του (Επιστολή 107), δεν τηρούσε πάντα τους συνήθεις κανόνες επιστολογραφίας [PG 52, col. 665· ΕΠΕ 104, σ . 196-197]· μερικές επιστολές είναι αρκετά μεγάλες στο
περιεχόμενο, και εξ αυτών οι πιο γνωστές απευθύνονται προς την αγ. Ολυμπιάδα26.
Ο Μ. Φώτιος στη Βιβλιοθήκη του (Сod. 86) μας παρέχει διάφορες πληροφορίες για τις
Επιστολές: ότι είχε διαβάσει τις Επιστολές προς διάφορους αποδέκτες γραμμένες μετά την απάνθρωπη εξορία του Αγίου (CPG 4402-4403, 4405)27· οι 17 απευθύνονταν στην αγ. Ολυμπιάδα· ορισμένες απευθύνονταν στον Ιννοκέντιο επίσκοπο Ρώμης (χωρίς να διευκρινίζει πόσες).
Και συνεχίζει: «Κέχρηται δὲ κἄν ταύταις ταῖς ἐπιστολαῖς τῷ συνήθει τοῦ λόγου χαρακτῆρι· λαμπρός τε γάρ ἐστι καὶ σαφὴς καὶ ἀνθῶν μετὰ τοῦ ἡδέος τὴν πιθανότητα, πλὴν ὅσον ἐμμελέστερόν πως δοκοῦσιν αἱ πρὸς Ὀλυμπιάδα αὐτῷ συγκεῖσθαι ἐπιστολαί, εἰ καὶ τοῦ ἐπιστολιμαίου τύΟι Επιστολές του ι. Χρυσοστόμου απευθύνονται, σύμφωνα με τον καθηγ. Μπαλάνο, σε πάνω από 100
διαφορετικά άτομα [Μπαλάνος, 1930, σ. 372]· σύμφωνα με τον αρχιμ. Βαρνάβα Τζωρτζάτο απευθύνονται προς
130 περίπου πρόσωπα. «Ἂν δὲ ληθῇ ὑπ’ ὄψιν, ὅτι τινὲς τῶν ἐπιστολῶν ἀπευθύνονται πρὸς ὁμάδας προσώπων, τότε
εἶναι προφανές, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν παραληπτῶν αὐξάνει σημαντικῶς» (βλ. [Βαρνάβα Τζωρτζάτου, αρχιμ., 1952, σ.
23-27]). Ο R. Delmaire στο άρθρο του με τίτλο Jean Chrysostome et ses «amis» d'après le nouveau classement de sa
23

Correspondance κατανέμει τους φίλους του ι. Χρυσοστόμου με τους οποίους αλληλογραφούσε, σε έξι κατηγορίες:
1) επισκόπους· 2) κληρικούς της Κωνσταντινούπολης· 3) κληρικούς της Συρίας· 4) λαϊκούς της Μικράς Ασίας· 5)
λαϊκούς της Κωνσταντινούπολης· 6) λαϊκούς της Συρίας (βλ. [Delmaire, 1997, p. 302-309]).
24
Βλ.: Dunn G. D., Roman Primacy in the Correspondence between Innocent I and John Chrysostom [Giovanni Crisostomo, 2004, p. 687-698]· Λαρεντζάκη Γ., Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και ο επίσκοπος Ρώμης [Λαρεντζάκη, 1983, σ. 107-120]· Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αρχιμ., Σχέσεις του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου πρός
την Ρώμη // ΝΣ, 3 (1906), σ. 225-237· Larentzakis G., Johannes Chrysostomos und die Beziehungen zwischen Rom
und Konstantinopel [Orthodoxes Forum, 2008, p. 36-41].
25

Και οι δύο αυτές επιστολές του αγ. Ιννοκέντιου Ρώμης αναφέρονται στο σύγγραμμα του Σωζομενού (Εκ-

κλ. Ιστορία, βιβλ. VIII, κεφ. 26) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 346-354· PG 67, col. 1584-1589].
26
Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως επιστολογράφος βλ.: [[Βαρνάβα Τζωρτζάτου, αρχιμ., 1952, σ. 28-39].
27
Βλ.: [Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV].
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που, τῶν πραγμάτων τότε εἰς τὴν ἑαυτῶν ἰσχὺν τοὺς τῶν ῥημάτων νόμους ἐκβιασαμένων, οὐ
λίαν ἐγράφησαν στοχαζόμεναι» [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 10-11· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 318]28.
Η Επιστολή 125 προς τον επίσκοπο Κυριακό (βλ. [PG 52, col. 681-685· ΕΠΕ 104,
σ. 232-243]), σύμφωνα με έρευνα του Π. Γ. Νικολόπουλου, συντάχθηκε από τους αντιπάλους
του ι. Χρυσοστόμου μεταξύ Οκτωβρίου 404 και 11ης Νοεμβρίου 405. Πρόκειται για μια πλαστή
ανασύνθεση από πέντε αποσπάσματα, τριών από τις Επιστολές προς την αγ. Ολυμπιάδα, ενός
από Ομιλία του ι. Χρυσοστόμου, την CPG 4311, ενώ το υπόλοιπο μέρος συντάχθηκε από άγνωστο συγγραφέα [Νικολόπουλος, 1973, σ. 81-167, 528].
Η Επιστολή προς το μοναχό Καισάριο (στη ρωσική έκδοση με τον αριθμό 225) [PG
52, col. 755-760· 64, col. 496-497· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 845-849] σώζεται πλήρης
μόνο σε λατινική μετάφραση· κάποια αποσπάσματα στα ελληνικά διασώζονται στα συγγράμματα του Λέοντα Ιεροσολύμων, του πρεσβυτέρου Αναστασίου, του Ιωάννου Δαμασκηνού και
του Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως (βλ. [Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 845, υποσημ. 1]).
Όπως επισημαίνει ο А. Р. Фокин, από το περιεχόμενο της Επιστολής προς τον μοναχό Καισάριο φαίνεται ότι «ανήκει στην εποχή των χριστολογικών ερίδων και είναι άμεσα συνδεδεμένη
με τα συγγράμματα του Θεοδώρητου Κύρου, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανήκει στον Ιωάννη το Χρυσόστομο» [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 197].
Η Επιστολή 233 προς τον «Αντιοχείας» (βλ. [PG 52, col. 739· ΕΠΕ 104, σ. 412413]) θεωρείται επίσης μη γνήσια [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 197].
Οι Επιστολές με τους αριθμούς 237 έως 241 επίσης δεν ανήκουν στον ι. Χρυσόστομο. Είχαν γραφεί από τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο, ο οποίος, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο
της Επιστολής 237, ήταν μεταξύ εκείνων που συνόδεψαν τον αγ. Ιωάννη στην εξορία (βλ. [PG
52, col. 741-746· ΕΠΕ 104, σ. 7, 418-433]).
Μετά τις διευκρινήσεις αυτές, προκύπτει ότι ο αριθμός των σωζόμενων γνησίων
Επιστολών που γράφτηκαν από το χέρι του αγ. Ιωάννου είναι 238 (βλ. [Μπαλά νος, 1930, σ. 372· Νικολόπουλος, 1965, σ. 59])29.
Επίσης, από το περιεχόμενο κάποιων γνησίων Επιστολών του Χρυσοστόμου (για παράδειγμα η Επιστολή 54) πληροφορούμεθα ότι ο Άγιος έγραψε και άλλες Επιστολές από την εξορία, οι οποίες δυστυχώς δεν διασώθηκαν. Όπως είναι κρίμα που δεν διασώθηκαν οι απαντητικές
επιστολές διαφόρων προσώπων, επισκόπων, ιερέων, διακόνων, μοναχών και απλών ανθρώπων
28

«Και σ’ αυτές τις επιστολές ο λόγος του διατηρεί το συνηθισμένο χαρακτήρα. Λαμπερός και σαφής, μαζί
με το ευχάριστο συνδυάζει την πειστικότητα, μόνο που οι επιστολές προς την Ολυμπιάδα είναι συνταγμένες ποιητικότερα, αν και περιορίζονται από το επιστολικό ύφος, καθώς οι αντικειμενικές συνθήκες εκβίαζαν τη λεκτική
ποιότητα και δεν επέτρεπαν να φιλοτεχνηθούν μετά από πολλή σκέψη» [Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 319].
Ο συνολικός αυτός αριθμός προκύπτει, εφόσον από τις 242 Επιστολές της PG αφαιρέσουμε 5 Επιστολές
του πρεσβύτερου Κωνσταντίου (Νο 237-241) και 2 πλαστές Επιστολές (Νο 125, 233), και προσθέσουμε τις 2 Επιστολές προς τον αγ. Ιννοκέντιο και τη (1) μία προς τους φυλακισμένους επισκόπους, πρεσβυτέρους και διακόνους,
οπότε συνολικά έχουμε 238 Επιστολές του ι. Χρυσοστόμου. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του R. Delmaire, ο αριθμός των επιστολών που ανήκουν στον αγ. Ιωάννη είναι 237. Ο ερευνητής αυτός δεν προσμέτρησε την πρώτη επιστολή του Χρυσοστόμου προς τον αγ. Ιννοκέντιο (βλ. [Delmaire, 1997, p. 302]).
29
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που είχαν σταλεί στον Άγιο κατά την παραμονή του στην εξορία, περί της αποστολής των οποίων γνωρίζουμε από διάφορες σωζόμενες Επιστολές του ίδιου του Αγίου. Διότι, αν σώζονταν
και οι μέν και οι δε, δεν αποκλείεται να περιείχαν πολλές άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες
από τη ζωή του Αγίου, οπότε και θα αποσαφηνίζαμε τα ελλείμματα και ερωτήματα που έχουμε
σήμερα.
Εκτός από την πρώτη Επιστολή προς τον επίσκοπο Ρώμης αγ. Ιννοκέντιο (CPG 4402),
όλες οι άλλες Επιστολές του ι. Χρυσοστόμου γράφτηκαν στην εξορία. Η πρώτη Επιστολή προς
τον αγ. Ιννοκέντιο (CPG 4402), για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι και τα νεότερα χρόνια, ήταν ενσωματωμένη σε διάφορες εκδόσεις του Διαλόγου του Παλλαδίου BHG 870 ως δεύτερο
κεφάλαιο. Οι ερευνητές όμως διαπίστωσαν ότι η ενσωμάτωση της Επιστολής στο Διάλογο έγινε
από τους μεταγενέστερους αντιγραφείς του Διαλόγου το πρώτο ήμισυ του 7ου αι. (βλ.
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 50-66]).
Όσον αφορά τη χρονολόγηση των Επιστολών, προσδιορισμός για το πότε ακριβώς
γράφτηκαν όλες δεν είναι δυνατόν να γίνει· και αυτό, επειδή ο ίδιος ο συγγραφέας τους, ο ι.
Χρυσόστομος, δεν δίνει στοιχεία χρονολογικά παρά μόνο σε ελάχιστες. Με το ειδικό αυτό θέμα
ασχολήθηκαν κατά καιρούς ο S. L. Tillemont (το 1706), ο Bernard de Montfaucon (το 1738) και
ο Joanne Stiltingo (το 1753). Η χρονολόγηση των Επιστολών από το Montfaucon, στην έκδοση
των Απάντων του Χρυσοστόμου, τηρήθηκε και στην Patrologia Graeca30. Τελευταία το ζήτημα
αυτό, όπως έχουμε προσωπικά διαπιστώσει, έχει διερευνηθεί από το Roland Delmaire (βλ.
[Delmaire, 1991, p. 71-180· Delmaire, 1997, p. 302-313]). Για την παρούσα εργασία μας, θα
στηριχθούμε βασικά στη χρονολογική κατάταξη των Επιστολών του Χρυσοστόμου η οποία
προτάθηκε από τον Delmaire31.
Αυτό που είναι γνωστό όμως με βεβαιότητα (και μας ε νδιαφέρει πρωτογενώς ως πηγή
αναφοράς για την παρούσα εργασία μας) είναι ότι όλες οι σωζόμενες Επιστολές του αγ. Ιωάννου γράφτηκαν στη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων της ζωής του, δηλ. στο διάστημα
από το 404 μέχρι το 407 (βλ. [Νικολόπουλος, 1973, σ. 3· Delmaire, 1997, p. 302]).
Για την πρώτη Επιστολή προς τον επίσκοπο Ρώμης αγ. Ιννοκέντιο (CPG 4402), οι ερευνητές πιστεύουν ότι, κατά πάσα πιθανότητα, γράφτηκε μετά το Πάσχα του 404. Η δεύτερη Επιστολή προς τον ίδιο παραλήπτη (CPG 4403) χρονολογείται το 406, πάλι από την Κουκουσό·
αυτό προκύπτει από το κείμενο, όπου προς το τέλος ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ήδη τρία
χρόνια βρισκόταν στην εξορία [PG 52, col. 536· ΕΠΕ 104, σ. 38]. Οι Επιστολές 80 και 84, όπως

30

Ο J.-P. Migne, ακολουθώντας τη χρονολογική κατάταξη του βενεδικτίνου μοναχού Montfaucon, σημείωσε ότι 99 Επιστολές γράφτηκαν το 404, 36 το 405, 42 το 406, 8 μεταξύ των ετών 404-405, 1 μεταξύ 405-406 και 18
μεταξύ των ετών 404-407, και άφησε χωρίς χρονολογία μόνο 26 Επιστολές (βλ. [ΕΠΕ 104, σ. 12]).
31

Ο R. Delmaire προτείνει την ακόλουθη κατάταξη: από τις 220 Επιστολές του Χρυσοστόμου (εκτός από

τις Επιστολές προς Ολυμπιάδα), πέντε (5) γράφτηκαν πριν φτάσει ο Άγιος στην Κουκουσό, ενενηνταεπτά (97)
μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του 404, σαράντα (40) το χειμώνα του 404, εικοσιτέσσερις (24) το 405, σαραντατρείς (43) το 406 και τέλος μία (1) Επιστολή το 407 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 302]).
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και μερικές άλλες, με βάση το περιεχόμενό τους, φαίνεται πως στάλθηκαν στις αρχές της παραμονής του στην Κουκουσό, το τελευταίο τρίμηνο του 404 [PG 52, col. 651-652· ΕΠΕ 104, σ.
146-147, 150-153].
Πιο ακριβείς χρονολογήσεις έχουμε για την Επιστολή 2 προς Ολυμπιάδα, από τη ρητή
αναφορά του κειμένου στις 3 Ιουλίου του 404 [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 110].
Επίσης για την Επιστολή 221 32, με ρητή ημερομηνιακή αναφορά τῇ τετάρτῃ τοῦ
Πανέμου μηνός, και μάλιστα μέλλων ἀπὸ τῆς Νικαίας διεξορμᾶν [PG 52, col. 732-733· ΕΠΕ 104,
σ. 390-392]. Σε λατινική μετάφραση της Επιστολής στην PG, ο Πάνεμος μεταφράζεται ως Ιούλιος (quarto mensis Julii) [PG 52, col. 732]. Όμως, ο έλληνας επιμελητής των Επιστολών στη
σειρά ΕΠΕ Π. Παπαευαγγέλου εξηγεί πως ο Πάνεμος αντιστοιχούσε προς το διάστημα 15 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου, οπότε η Επιστολή πρέπει να γράφτηκε στις 19 Αυγούστου του 404 από τη Νίκαια της Βιθυνίας [ΕΠΕ 104, σ. 11-12, υποσημ. 28,
σ. 390, υποσημ. 1]. Πιστεύουμε ότι η λατινική ερμηνεία της PG, περί Ιουλίου, που πιθανότατα
έχει αντληθεί από το Montfaucon, βασίζεται στο ότι επίσης από τη Νίκαια ο αγ. Ιωάννης έγραψε και τη δεύτερη Επιστολή προς την αγ. Ολυμπιάδα (10η, υπό την παλαιά αρίθμηση), όπου αναφέρει ότι την απέστειλε την τρίτη του μηνός Ιουλίου, καθώς επρόκειτο να αναχωρήσουν από
τη Νίκαια (Μέλλων δὲ ἀπὸ τῆς Νικαίας ἐξιέναι ταύτην διεπεμψάμην τὴν ἐπιστολήν, τρίτῃ μηνὸς
τοῦ Ἰουλίου) [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 110· ΕΠΕ 96, σ. 350-351]. Συνεπώς με αυτά τα
δύο δεδομένα, η άποψη Παπαευαγγέλου δεν επιβεβαιώνεται, αφού έχουμε αναλογία χρονολόγησης στις δύο Επιστολές και επέκειτο η έξοδος από τη Νίκαια στις αρχές Ιουλίου, και όχι βέβαια από τα μέσα Αυγούστου κ.εξ.33
Τα πιο σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη της πορείας του ι. Χρυσοστόμου προς τον
τόπο της δεύτερης εξορίας του και τις συνθήκες της διαβίωσής του εκεί, τα πληροφορούμεθα:
από την Επιστολή 6 (κατά την παλαιά αρίθμηση 13), την Επιστολή 9 (κατά την παλαιά αρίθμηση 14) και την Επιστολή 17 (κατά την παλαιά αρίθμηση 4) προς την αγ. Ολυμπιάδα, όπως και
από την Επιστολή 221 προς τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968,

Αυτή η Επιστολή προς τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο (Νο 221) περιέχεται και στην Εκκλησιαστική Ιστορία
του Νικηφόρου Κάλλιστου (βιβλ. 13, κεφ. 27).
32

33

Ο V. Grumel στο γνωστό έργο του La Chronologie, στην ενότητα όπου μελετάει τις ονομασίες μηνών σε

διαφορετικά ημερολόγια, αναφέρει ότι στο Μακεδονικό Ημερολόγιο ο μήνας Πάνεμος ή Πάνημος αντιστοιχούσε
στον Ιο ύν ι ο· στο Ημερολόγιο της Παμφυλίας (Μικρά Ασία) ο μήνας Panemos ξεκινούσε α π ό τ ι ς 24 Μ α ΐ ου
( έω ς 22 Ι ουν ί ου) , ενώ στο Ημερολόγιο της Λυκίας (Μικρά Ασία) ο Panemos αντιστοιχούσε στο Σ επ τ έ μβ ρ ιο.
Στο Ημερολόγιο της Συρίας Γάζας ο Panemos ξεκινούσε από τ ι ς 25 Ι ουν ί ου, ενώ στο Συριακό Ημερολόγιο
Ascalon εκκινούσε από τις 2 5 Ι ου λί ο υ· στα Συριακά-Αραβικά Ημερολόγια (Bastra, Damas, Nabatène) και στο
Ημερολόγιο της Τύρου ο Panemos ξεκινούσε από τι ς 20 Ι ου λί ο υ (όλα αυτά τα Ημερολόγια της Συρίας αντανακλούν χαρακτηριστικά του Ημερολογίου της Αλεξάνδρειας). Σ το Ημ ε ρο λό γιο τη ς Α ν τ ιό χ ε ια ς ο
Pa n e m o s α ντ ισ το ιχο ύσ ε σ το ν Ιο ύ λι ο , ενώ στο Ημερολόγιο της Σιδώνας αντιστοιχούσε με τον Σ ε πτ έ μβρ ι ο (αυτά τα δύο Ημερολόγια της Συρίας αντανακλούν τα χαρακτηριστικά του Ιουλιανού Ημερολογίου)
[Grumel, 1958, p. 168-175]. Επίσης, πιο αναλυτικά γ ια τη χρονολόγηση των Επιστολών του Χρυσοστόμου βλ.:
Delmaire R. Les Lettres d’exil de Jean Chrysostome [RA, 25 (1991), p. 71-180].
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p. 126-131, 218-241, 368-389· PG 52, col. 732-733· ΕΠΕ 96, σ. 360-365, 390-392, 428-447, 542557]), και εν μέρει από κάποιες άλλες.
Σημειωτέον, τέλος, ότι οι Επιστολές του Χρυσοστόμου χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς
συντάκτες της βιογραφίας του Αγίου. Για παράδειγμα, ο αγ. Συμεών ο Μεταφραστής (δεύτερο
ήμισυ 10ου αι.) στο σύγγραμμά του BHG 875, ιστορώντας την εξορία του ι. Χρυσοστόμου στο
κεφ. 51 παρουσιάζει αποσπάσματα μερικών Επιστολών του Αγίου (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. Και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 607-610])· άλλο παράδειγμα ο ανώνυμος συγγραφέας της
βιογραφίας του αγ. Ιωάννου BHG 874h (Athous gr., Batopedinus 73), ο οποίος επίσης επικαλείται αυτούσια αποσπάσματα των Επιστολών 120 και 234 [Vie acéphale de S. Jean Chrys., Van
Ommeslaeghe, 1976, p. 347].
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1.2.

Αγιολογικές πηγές.

Ο Διάλογος του Παλλαδίου επισκόπου Ελενουπόλεως (BHG 870)
Τίτλος της πηγής. Στην κριτική έκδοση στη Sources Chrétiennes: Διάλογος ἱστορικὸς
Παλλαδίου, ἐπισκόπου Ἑλενουπόλεως, γενόμενος πρὸς Θ εόδωρον, διάκονον Ῥώμης, περὶ βίου
καὶ πολιτείας τοῦ μακαρίου Ἰωάννου, ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 46].
Ιστορία του κειμένου. Ιστορικοκριτική μελέτη στο κείμενο του Διαλόγου του Παλλαδίου BHG 870 πραγματοποίησε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Lille Anne-Marie Malingrey,
η οποία και δημοσιεύτηκε στο Sources Chrétiennes (τόμος 342) (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988,
t. 2, p. 7-43]). Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει την ιστορία της παράδοσης των χειρογράφων και
τα ταξινομεί σε τρεις ομάδες: στα χειρόγραφα με πλήρες το κείμενο του Διαλόγου, στα διάφορα
χειρόγραφα με αποσπάσματα του Διαλόγου και στα διάφορα άλλα αγιολογικά κείμενα με περιγραφή της ζωής του ι . Χρυσοστόμου που χρησιμοποίησαν αποσπάσματα του Διαλόγου (βλ.
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 7-19]). Στο δεύτερο μέρος η Malingrey περιγράφει την ιστορία των διαφόρων εκδόσεων του κειμένου (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 20-29]).
Το πλήρες κείμενο του Διαλόγου του Παλλαδίου BHG 870 βρίσκεται στους ακόλουθους
δύο κώδικες: 1) Cod. Mediceus-Laurentianus gr. IX, 14 (φφ. 161-259v, 11ος αι.) [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 7-8]34· 2) Cod. Athous gr., Lavras Г 60 (φφ. 1-168v, 11ος αι.) [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 8-9]. Έξι αποσπάσματα του Διαλόγου διασώζονται σε χειρόγραφα με άλλο
γενικότερο περιεχόμενο, χρονολογούμενα μεταξύ 10ου-17ου αι. (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t.
2, p. 9-12· Палладий, Диалог, 2002, σ. 12]). Κάποια αποσπάσματα από το Διάλογο αναφέρονται στην Επιστολή Ταρασίου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (784-806) προς τον Πάπα Αδριανό Α΄ (ένα απόσπασμα από το κεφ. 15 του Διαλόγου) και στο Ερώτημα 11 του Ψευδο Αναστασίου (αποσπάσματα από το κεφ. 20) (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 12-13· Палладий, Диалог, 2002, σ. 12]). Εκτός από τα δύο πλήρη χειρόγραφα με το κείμενο του Διαλόγου
και τα αποσπάσματά του σε άλλα χειρόγραφα, υπάρχουν - όπως ελέχθη - και αποσπάσματα
που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες διαφόρων αγιολογικών κειμένων για τη ζωή του αγ. Ιωάννου. Τέτοια αποσπάσματα του Διαλόγου BHG 870 περιέχονται στα ακόλουθα αγιολογικά συγγράμματα: Βίος της αγ. Ολυμπιάδος ανώνυμου συγγραφέως· Βίοι του ι. Χρυσοστόμου, από το
Θεόδωρο Τριμιθούντων (BHG 872) και το Γεώργιο της Αλεξανδρείας (BHG 873)· αυτά όμως τα
αποσπάσματα δεν καταγράφονται επακριβώς όπως στο πρωτότυπο κείμενο του Διαλόγου, αλλά παραφρασμένα, και γι᾽ αυτό χρειάζεται προσοχή στη μελέτη και χρήση τους (βλ. [Palladios,
Dialogue, 1988, t. 2, p. 13-19· Палладий, Диалог, 2002, σ. 13]).
34

Αυτό το χειρόγραφο είναι το Μηναίο του Μαΐου, στο τέλος του οποίου υπάρχουν ως συμπλήρωμα τέσσε-

ρα παραρτήματα, και το ένα είναι ο Διάλογος του Παλλαδίου BHG 870 (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 7-8·
Палладий, Диалог, 2002, σ. 11]).
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Το κείμενο του Διαλόγου του Παλλαδίου BHG 870 εκδόθηκε πρώτη φορά στο Παρίσι το
1680 από τον Emeric Bigot. Η έκδοση βασιζόταν στο χ ειρόγραφο Cod. MediceusLaurentianus gr. IX, 14. Στα περιθώρια του βιβλίου ο Bigot παρουσιάζει άλλες εκδοχές του κειμένου του Διάλογου, τις οποίες είχε εντοπίσει σε άλλες πηγές που είχε στη διάθεσή του. Επι πλέον, αντικατέστησε με νεότερη δική του λατινική μετάφραση την προγενόμενη μετάφραση
που εκπόνησε ο Ambrosi Traversari το 1533 (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 21-23· Палладий, Диалог, 2002, σ. 13]. Ο Traversari εκπόνησε αυτήν τη δική του λατινική μετάφραση από
το χφ. Cod. Mediceus-Laurentianus gr. IX, 14, με την προσθήκη και μιας σύντομης εισαγωγής
(βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 20· Палладий, Диалог, 2002, σ. 13]).
Αργότερα, η λατινική μετάφραση του A. Traversari πα ρουσιάστηκε ως μέρος των Απάντων του ι. Χρυσοστόμου που εκδόθηκαν μεταξύ 1609 και 1624 από το Fronton du Duc, συγκεκριμένα στο δεύτερο τόμο δημοσιευμένο το 1614 (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 210·
Палладий, Диалог, 2002, σ. 13]).
Το 1738 ο μοναχός Bernard de Montfaucon στο 13ο και τελευταίο τόμο των Απάντων
του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που επιμελήθηκε ο ίδιος, δημοσίευσε και το Διάλογο του
Παλλαδίου [Chrys. Opera Omnia, Montfaucon, 1738, t. 13, p. 1-89]. Για την ακρίβεια αναπαρήγαγε την έκδοση Bigot. Εκτός όμως τούτου, στα περιθώρια των σελίδων παρουσίαζε και κάποιες εκδοχές από το Βίο του ι. Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 22· Палладий, Диалог, 2002, σ. 13]).
Το 1858, ο J.-P. Migne στον 47ο τόμο της PG περιλαμβάνει επίσης το κείμενο του Διαλόγου [PG 47, col. 5-82].
Το 1928, από τον P. R. Coleman-Norton πραγματοποιείται κριτική έκδοση του Διαλόγου του Παλλαδίου35. Η έκδοση περιείχε πολλά επιστημονικά σχόλια, εισαγωγική παρουσίαση36 και δύο παραρτήματα: ένα με κατάλογο των κειμένων-πηγών που βασίστηκαν στο Διάλογο, και άλλο ένα με αντιπαραβολή των κειμένων του Διαλόγου του Παλλαδίου και του Βίου ι.
Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 22· Палладий,
Диалог, 2002, σ. 14]).
Το 1988 στη σειρά Sources Chrétiennes (τόμοι 341, 342) είχαμε την τελευταία κριτική έκδοση του Διαλόγου του Παλλαδίου, από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Lille, AnneMarie Malingrey, από κοινού με τον Philippe Leclercq. Αυτήν ακριώς την κριτική έκδοση χρησιμοποιήσαμε και επικαλούμεθα στην εργασία μας.

Βλ.: Palladii Dialogus de Vita S. Ioannis Chrysostomi. Ed. with revised text, introduction, notes, indices
and appendices by P. R. Coleman-Norton. Cambridge 1928. – 230 p. (1958r). Σχολιασμό του Fr. Halkin στη συ35

γκεκριμένη έκδοση βλ.: Anal. Boll., 47 (1929), p. 146-148.
36
Εκτός από την εν συνεχείᾳ αναφερόμενη αντιπαραβολή Παλλαδίου και Γεωργίου Αλεξανδρείας, κατά
τους ερευνητές «η αξία του έργου του Coleman-Norton είναι ότι εξέτασε το Διάλογο σε σχέση και με την Λαυσιακή Ιστορία. Αυτό του έδωσε τη βεβαιότητα ότι και ο Διάλογος και η Λαυσιακή Ιστορία γράφτηκαν από τον ίδιο
συγγραφέα, τον Παλλάδιο Ελενουπόλεως. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, καθιστά ακόμη πιο πολύτιμα τα
στοιχεία του Διαλόγου για τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο» (βλ. [Палладий, Диалог, 2002, σ. 14]).
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Η νεοελληνική μετάφραση του Διαλόγου του Παλλαδίου έχει εκδοθεί τρεις φορές. Πρώτα, το 1972 από τον Σ. Φ. Οικονόμου 37. Έπειτα, το 1984 από τον Σ. Μουστάκα, ως μέρος
του πρώτου τόμου των Απάντων του ι. Χρυσοστόμου στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (βλ. [ΕΠΕ 68, σ. 52-303]). Τέλος, το 2007, ως μέρος του μεγάλου επετειακού τόμου της Ι.
Μονής Βατοπαιδίου Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δημοσιεύεται και
το κείμενο του Διαλόγου με τη νεοελληνική μετάφραση πάλι του Σ. Φ. Οικονόμου (βλ. [Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 63-215]).
Η ρωσική μετάφραση του Διαλόγου του Παλλαδίου έγινε πρώτη φορά από την А. С.
Балаховской και δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στο περιοδικό του Ρωσικού Ορθόδοξου Πανεπιστημίου του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (βλ. [Ученые записки, 3 (1998), σ. 240-269]), ενώ
το 2002 εκδόθηκε αυτοτελώς, με εισαγωγικό άρθρο και σχόλια38. Η μετάφραση της А. С. Балаховской επανεκδόθηκε το 2007 σε συλλογή παλαιών Βίων του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Древние
жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 59-176]).
Συγγραφέας. Στον πρόλογο της τελευταίας κριτικής έκδοσης του Διαλόγου του Παλ λαδίου, η A.-M. Malingrey και ο Φ. Leclercq θέτουν τρία βασικά ερωτήματα για το ζήτημα του
συγγραφέως (περίπου υπό τη μορφή που τα παραθέτουμε αμέσως μετά):
1. Ο Παλλάδιος αυτός ταυτίζεται με τον επίσκοπο που συμμετέχει στο Διάλογο;
2. Ο Παλλάδιος επίσκοπος Ελενουπόλεως ταυτίζεται με το συγγραφέα του Διαλόγου;
3. Ο συγγραφέας του Διαλόγου είναι το ίδιο πρόσωπο με το συγγραφέα της Λαυσιακής
Ιστορίας;
Για το πρώτο ερώτημα, η Malingrey και ο Leclercq υποστηρίζουν ότι το κείμενο του
Διαλόγου δεν θεμελιώνει ταύτιση μεταξύ του Επισκόπου - συνομιλητή του διακόνου Ρώμης Θεοδώρου, και του Παλλαδίου επισκόπου Ελενουπόλεως [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 7-8].
Στη λατινική όμως μετάφραση του 1533, όπου υπήρχε η λέξη επίσκοπος ως συνομιλητή ο A.
Traversari τοποθετούσε με σιγουριά το όνομα Palladius, και όπου η λέξη διάκονος την αντικαθιστούσε με τη όνομα Theodorus. Για τις αντικαταστάσεις αυτές της λατινικής μετάφρασης,
σύμφωνα με τη Malingrey και το Leclercq, είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσει κανείς. Εστιάζουν στο γεγονός ότι στο Διάλογο (III, 76-77) πράγματι μνημονεύεται το όνομα του Παλλαδίου Ελενουπόλεως μεταξύ των πρώτων άμεσων μαρτύρων που έφτασαν στη Ρώμη το 404, για
να εξηγήσουν στον επίσκοπο Ρώμης τα συμβάντα που αφορούσαν στον ι. Χρυσόστομο, αλλά ο
επίσκοπος - συνομιλητής του Διαλόγου λέει ρητά ότι έβλεπε (επισκεπτόταν) πρώτη φορά τη
Ρώμη το 408 (I, 121-122) [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 8, 58, 76]. Η Malingrey και ο
Leclercq παραθέτουν και άλλα αντιρρητικά στοιχεία, όπως η περιγραφόμενη φυσιογνωμία του

Βλ.: Παλλαδίου Διάλογος περί βίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κείμενο – μετάφραση – εισαγωγή – σχόλια
υπό Σ. Φ. Οικονόμου. Μέρος Α΄ (Κεφ. 1-9). Αθήνα 1972. – 220 σ. (= Βυζαντινή Βιβλιοθήκη, 2).
38
Βλ.: Диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, римским диаконом, повествующий о
37

житии блаженного Иоанна, епископа Константинопольского, Златоуста. Вступительная статья, перевод с
древнегреч., комментарии А. С. Балаховской. Μόσχα 2002. – 247 σ.
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επισκόπου ως «ασπρομάλλη γέρου», ενώ ο Παλλάδιος εκείνη την εποχή ήταν περίπου σαράντα ετών [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 8].
Για το δεύτερο ερώτημα, εάν ο Παλλάδιος Ελενουπόλεως θα μπορούσε να αποτελεί
το συγγραφέα του Διαλόγου, σύμφωνα με τη Malingrey και το Leclercq, μεταξύ των ερευνητών
επικρατούν « discussions passionnées » [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 8]. Για τους ερευνητές
τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμη και ο πλήρης τίτλος του έργου: Διάλογος ἱστορικὸς Παλλαδίου,
ἐπισκόπου Ἑλενουπόλεως, γενόμενος πρὸς Θεόδωρον, διάκονον Ῥώμης, περὶ βίου καὶ πολιτείας
τοῦ μακαρίου Ἰωάννου, ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου, καθώς δεν θεωρούν
δεδομένο ο συγγραφέας του να είναι ο Παλλάδιος επίσκοπος Ελενουπόλεως. Όσοι μελετητές
δεν υιοθετούν μια τέτοια ταύτιση, καταφεύγουν αναγκαστικά στην περιοριστική χρήση του
τίτλου του πρωτοτύπου κειμένου, απλώς δηλ. Διάλογος ιστορικός Παλλαδίου [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 8]. Ωστόσο η παράδοση που θεωρεί τον Παλλάδιο επίσκοπο Ελενουπόλεως
ως συγγραφέα του Διαλόγου, σύμφωνα με τη Malingrey και το Leclercq, δεν είναι εντελώς αβάσιμη, επειδή αυτήν την πατρότητα του έργου τη συναντούμε στη Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 8]. Ωστόσο, η Malingrey και ο Leclercq πιστεύουν ότι « la critique historique n’a pas pu apporter de preuve contraignante pour répondre par l’affirmative à
la deuxième question » [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 9].
Παρενθετικά σημειώνουμε ότι και ο έλληνας πατρολόγος Δημ. Μπαλάνος, παραπέμποντας στην έρευνα του Ε. Butler, θεωρούσε πιο πιθανόν ο συντάκτης του Διαλόγου να ήταν ο
Παλλάδιος Ελενουπόλεως [Μπαλάνος, 1930, σ. 386-387]39. Επίσης, ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας στο άρθρο του Τα πατερικά και βυζαντινά συναξαριακά κείμενα που α ναφέρονται στον ι.
Χρυσόστομο, σημειώνει ότι «όσον αφορά στον συγγραφέα της συζητήσεως πολλοί κριτικοί διατύπωσαν αμφιβολίες και υπάρχουν πολλά εύλογα ερωτήματα και σκοτεινά σημεία. Φαίνεται
όμως ότι, παρά την αδυναμία των ειδικών να εξηγήσουν το πότε και το πώς της συγγραφής, η
πατρότητα του Παλλαδίου επάνω στο κείμενο παραμένει γενικά παραδεκτή» (βλ. [Χρυσοστ.
Συμπ., 2007, σ. 284]).
Τέλος, στο τρίτο ερώτημα, δηλ. ο συγγραφέας του Διαλόγου είναι το ίδιο πρόσωπο με
το συγγραφέα της Λαυσιακής Ιστορίας40, η Malingrey και ο Leclercq παραπέμπουν στις μελέτες

39

«Ὁ συγγραφεὺς τούτου δὲν ὀνομάζει ἑαυτόν, ἀλλ’ ἁπλῶς παριστᾷ ὡς ἐπίσκοπον τῆς Ἀνατολῆς· ἐκ χειρογράφου τοῦ ια΄ αἰῶνος μανθάνομεν τὸ πρῶτον ὅτι συγγραφεύς του εἶναι Παλλάδιος καὶ, παρά τινας ἀντιρρήσεις,
εἶναι πιθανώτατον ὅτι τοῦτο εἶναι ἀκριβές» [Μπαλάνος, 1930, σ. 386-387].
40

Βλ.: Butler C. E., The Lausiae History of Palladius. II. The Text edited with Introduction and Notes. Cam-

bridge 1904 (= Texts and Studies, VI, 2)· Παλλαδίου, Λαυσιακή Ιστορία. Μέρος Α΄. Μετάφρασις – Εισαγωγή –
Σχόλια υπό Ν. Θ. Μπουγάτσου και Δ. Μ. Μπατιστάτου. Αθήνα 1970 (= Βυζαντινή Βιβλιοθήκη, 1)· Die lateinische
Übersetzung der Historia Lausiaca des Palladius. Textausgabe mit Einleitung von Adelheid Wellhausen. BerlinNew York 2003. – 758 p. (= PTS, 51). Βλ. επίσης: Anal. Boll., 24 (1905), p. 382-384· 107 (1989), p. 243-266· 122
(2004), p. 411-412.
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του E. C. Butler, ο οποίος έδωσε θετική απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα και απέδιδε στον
ίδιο συγγραφέα και το Διάλογο και τη Λαυσιακή Ιστορία [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 9]41.
Από την πλευρά μου, για το ζήτημα ταυτοποίησης του συγγραφέα, θα ήθελα να επικαλεσθώ ένα ενδιαφέρον απόσπασμα από το σύγγραμμα του Θεοδώρου Τριμιθούντων BHG 872. Ο
Θεόδωρος στην Ομιλία του για τη ζωή του ι. Χρυσόστομου λέει: «Διαλέγεται δὲ περὶ Ἰωάννου
καὶ τῶν συμβεβηκότων τούτων πάντων μετὰ Θεοδώρου διακόνου τῆς μεγάλης Ῥώμης ἀνήρ τις
τίμιος Παλλάδιος τοὔνομα. Οὗτος πρῶτον μὲν τὴν ἔρημον οἰκήσας ἐπὶ ἱκανὰ ἔτη κατηξιώθη καὶ
τῆς ἐπισκοπῆς ἐν Βιθυνίᾳ· ὅστις συγγράφεται καὶ ἀρετὰς πολλῶν πατέρων· ὃς καὶ αὐτὸς κοινωνικὸς ὢν Ἰωάννου κατάκλειστος γέγονεν ἑνδεκαμηνιαῖον χρόνον ἐν οἰκίσκῳ φοβερῷ» [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 9· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 641]42. Με
άλλα λόγια, ο συγγραφέας του έργου BHG 872, ο οποίος και έζησε στο δεύτερο ήμισυ του 7ου
αι., επισημαίνει πρώτον ότι ο διάλογος γινόταν μεταξύ Θεοδώρου διακόνου της μεγάλης Ρώμης
και κάποιου σεβαστού άνδρα ονόματι Παλλάδιος. Άρα, ο A. Traversari, ο οποίος στη λατινική
μετάφραση του Διαλόγου αντικαθιστούσε με σιγουριά την λέξη επίσκοπος με το συγκεκριμένο
όνομα Palladius, και τη λέξη διάκονος με το επίσης συγκεκριμένο Theodorus, δεν είχε άδικο.
Δεύτερον, σύμφωνα με το Θεόδωρο Τριμιθούντων, το πρόσωπο αυτό με το όνομα Παλλάδιος
έζησε πολλά χρόνια στην έρημο, κατέγραψε και διέσωσε την ενάρετη ζωή πολλών ερημιτών και
στη συνέχεια έγινε επίσκοπος Βιθυνίας. Συνεπώς, ο Παλλάδιος του Διαλόγου ήταν επίσης και ο
συγγραφέας της Λαυσιακής Ιστορίας και επίσκοπος Ελενουπόλεως της Βιθυνίας.
Βιογραφία του Παλλαδίου, συγγραφέα του Διαλόγου. Ο Διάλογος και η Λαυ σιακή Ιστορία είναι οι δύο πηγές από τις οποίες οι ερευνητές λαμβάνουν πληροφορίες για τη
ζωή του Παλλαδίου. Η A.-M. Malingrey και ο Ph. Leclercq με βάση αυτά τα δύο συγγράμματα,
στον πρόλογο της κριτικής έκδοσης του Διαλόγου, παρουσίασαν σύντομη βιογραφία του Παλλαδίου (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 10-18]). Παρακάτω θα αναφέρουμε βασικές πληροφορίες για τη ζωή του Παλλαδίου, κυρίως από αυτό το έργο της Malingrey και του Leclercq,
με ορισμένες συμπληρώσεις κι από μέρους μας, όπως τις εντοπίσαμε είτε σε άλλες πηγές είτε σε
άλλους επιστήμονες.
Οι πληροφορίες για το πρώτο μέρος της ζωής του Παλλαδίου, από τη γέννησή του μέχρι
τις αρχές της επισκοπικής διακονίας του, όπως σημειώνουν η Malingrey και ο Leclercq, περιέχεται μόνο στη Λαυσιακή Ιστορία. Σύμφωνα με αυτήν, ο Παλλάδιος γεννήθηκε στη Γαλατία το
41

Βλ. Butler E. C., Autorship of the Dialogus de Vita Chrysostomi [Χρυσοστομικά, 1908, p. 35-46]). Όσον

αφορά το αγιολογικό σύγγραμμα Λαυσιακή Ιστορία βλ.: Φωκυλίδη Ι., Παλλάδιος Επίσκοπος Ελενουπόλεως και η
Λαυσιακή Ιστορία // Νέα Σιών, 12 (1912), σ. 398-419, 505-530· Meyer R. T., Lexical Problems in Palladius’ Historia
Lausiaca // SP (Berlin), 1 (1957), p. 44-52. Βλ. επίσης: [Μπαλάνος, 1930, σ. 385-386].
42
«Ιστορεί τα συμβάντα στον Ιωάννη το Χρυσόστομο ένας τίμιος άνδρας, ο Παλλάδιος, και μαζί του ο Διάκονος Θεόδωρος της ρωμαϊκής Εκκλησίας. Ο Παλλάδιος, μετά από πολλά χρόνια στην έρημο ασκητής, έλαβε ως
επιβράβευση κάποια επισκοπή στην Βιθυνία· αυτός εξιστορεί τον ενάρετο βίο πολλών Πατέρων, μιας και υπήρξε
φίλος του Ιωάννου, τιμωρήθηκε με εγκλεισμό έντεκα μηνών σε μικρό και σκοτεινό μέρος» [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 641-642].
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364. (Ο Δ. Μπαλάνος, με βάση την επιστολή του αγ. Επιφανίου Κύπρου στον Ιωάννη Ιεροσολύμων (PG 43, col. 392), σημειώνει ότι ο Παλλάδιος γεννήθηκε περί το 365 [Μπαλάνος, 1930, σ.
385]).
Στα εικοσιτρία του ο Παλλάδιος επιλέγει τη μοναχική ζωή και αφήνει την πατρίδα του.
Για τρία χρόνια παραμένει στα μοναστήρι Oliviers στα Ιεροσολύμα. Το 388, διψώντας για α σκητική ζωή, μεταβαίνει στην Αίγυπτο. (Ο Σωκράτης Σχολαστικός στην Εκκλησιαστική Ιστορία
του, αφηγούμενος για τους αιγυπτίους μοναχούς, λέει ότι όποιος θέλει να μάθει περισσότερα γι’
αυτούς, μπορεί να διαβάσει «ειδικό βιβλίο που γράφτηκε από μαθητή του Ευάγριου, το μοναχό
Παλλάδιο». Ο Ευάγριος και ο Παλλάδιος έγιναν γνωστοί εκεί «λίγο αργότερα, μετά το θάνατο
του Ουάλη» [Сократ, Церк. История, 1996, σ. 191]. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας της Λαυσιακής Ιστορίας, ως εκ τούτου και συγγραφέας του Διαλόγου, φέρεται ότι ασκήτεψε στην έρημο
της Αιγύπτου μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Ουάλη (364-378), στη δεκαετία του ᾽80 του 4ου
αι).
Εκεί έζησε για τρία χρόνια σε μια σπηλιά, ως υποτακτικός ενός αιγύπτιου ασκητή. Η
σκληρή άσκηση εκείνου του γέροντα και ένα πρόβλημα υγείας ανάγκασαν τον Παλλάδιο να
φύγει στην έρημο της Νιτρίας, όπου αρχικά για ένα έ τος έζησε μαζί με γνωστούς αιγύπτιους
ασκητές, όπως τον Μ. Αρσένιο. Μετά, έζησε εννέα χρόνια στην απομόνωση σε ένα κελί, περίπου δεκαοκτώ χιλιόμετρα από τη Νιτρία. Κατά την παραμονή του στην Αίγυπτο, ο Παλλάδιος
επισκέπτεται επίσης τη Θηβαΐδα και τα άλλα μοναστήρια που ίδρυσε ο Μ. Παχώμιος. Όμως, για
λόγους υγείας πάλι, ο Παλλάδιος αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια και ακολούθως στην Παλαιστίνη. Από εκεί πήγε στη Βιθυνία, όπου και έγινε επίσκοπος Ελενουπόλεως.
(Άποψη του Δ. Μπαλάνου είναι ότι ο Παλλάδιος έγινε επίσκοπος περί το 400 [Μπαλάνος, 1930,
σ. 385]).
Για τα επόμενα στοιχεία της ζωής του Παλλαδίου, η Malingrey και ο Leclercq βασίζονται
στο Διάλογο. Ο Παλλάδιος πραγματικά ήταν μεταξύ των επισκόπων που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη δίπλα στον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο (Διάλογος XIII, 151-158), όταν εκεί
γνωστοποιήθηκε το σκάνδαλο με τον επίσκοπο Εφέσου Αντώνιο (Διάλογος XIII, 162-174). Ο
Παλλάδιος ήταν μεταξύ των επισκόπων τους οποίους ο ι. Χρυσόστομος απέστειλε στη Μικρά
Ασία για να διερευνήσουν την υπόθεση του Αντωνίου (Διάλογος XIV, 93-95), και ακολούθως η
αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη (Διάλογος XIV, 123-124). Ωστόσο, κατά
τη Malingrey και το Leclercq, ο Παλλάδιος πιθανότατα παρέμεινε στη Μ. Ασία στη Μητρόπολή του, επειδή αρχές του χειμώνα του 401 αναμένει μαζί με τους επισκόπους Παύλο και Κυρίνο
τον ι. Χρυσόστομο στην Απάμεια (Διάλογος XIV, 151-152) [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p.
14].
Το 403, ο Παλλάδιος ήταν μεταξύ των σαράντα επισκόπων που έμειναν πιστοί στον αγ.
Ιωάννη, όταν του ζήτησαν να εμφανιστεί στη Σύνοδο παρά την Δρυν και να απολογηθεί για τις
αποδιδόμενες κατηγορίες (Διάλογος VIII, 91-92). Το αν ο Παλλάδιος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ του Πάσχα του 404, όταν διαπράχθηκαν τα βίαια εκείνα γεγονότα, η
Malingrey και ο Leclercq σημειώνουν « rien n’ est moins sûr », και αυτό γιατί ο ίδιος ο Παλλά60

διος περιγράφει τα συμβάντα σαν να ήταν ο ίδιος παρών στις εξελίξεις και ειδικά στην αναχώρηση του Χρυσοστόμου για τη δεύτερη εξορία [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 15].
Τους τελευταίους μήνες του 404, ο Επίσκοπος Ελενουπόλεως μεταβαίνει στη Ρώμη, για
να υποστηρίξει την υπόθεση του ι. Χρυσοστόμου στον Ιννοκέντιο επίσκοπο Ρώμης και το 405 ο
αναλαμβάνει με άλλους τρεις επισκόπους την αποστολή να μεταφέρει την απάντηση της Ρώμης
στην Κωνσταντινούπολη (Διάλογος IV, 8-9). Τα μέλη όμως αυτής της πρεσβείας συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στην Αθύραν. Από αυτήν τη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση του Διαλόγου, όπως σημειώνουν η Malingrey και ο Leclercq, χάνουμε τα ίχνη των απεσταλμένων. Στο
τέλος όμως υπάρχει μια αναφορά στην εξορία του Παλλαδίου για δύο χρόνια, πρώτα στη Συήνη (σημερ. Assouan) (Διάλογος XX, 41-42) και έπειτα στην Αντινόη (σημερ. Cheikh Ibada)· η
εξορία στην Αντινόη προέρχεται από τη Λαυσιακή Ιστορία (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1,
p. 15-16]).
Μετά το θάνατο του Θεόφιλου Αλεξανδρείας το 412, τον Παλλάδιο τον καλούν από την
εξορία και τον τοποθετούν ως επίσκοπο Ασπόνων στη Γαλατία. Το 420 ο Παλλάδιος έγραψε
την Λαυσιακή Ιστορία. Για τα επόμενα χρόνια της ζωής του, τα στοιχεία είναι άγνωστα. Σύμφωνα με τη Malingrey και το Leclercq, στη Σύνοδο της Εφέσου το 431 τη Μητρόπολη Ασπόνων
αντιπροσώπευε ο επίσκοπος Ευσέβιος, οπότε, εκείνα τ α χρόνια, ίσως ο Παλλάδιος δεν ήταν
πλέον εν ζωῄ [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 16· Μπαλάνος, 1930, σ. 385].
Η Malingrey και ο Leclercq δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε δύο χρονολογίες που αφορούν
στη ζωή του Παλλαδίου. Η πρώτη είναι το 388, έτος της δεύτερης υπατείας του Θεοδοσίου Α΄
(379-395), όταν ο Παλλάδιος μεταβαίνει στην Αίγυπτο. Και η δεύτερη είναι το 400, όταν είχε
αποκαλυφθεί η υπόθεση των επισκόπων της Μ. Ασίας που κατηγορούνταν για σιμωνία. Αυτές
οι δύο χρονολογίες, σύμφωνα με τους δύο ερευνητές, προκαλούν μια σειρά από απορίες στη
σύνταξη της βιογραφίας του Παλλαδίου, κάτι που απασχόλησε αρκετούς ερευνητές 43 . Η
Malingrey και ο Leclercq αναφέρουν εν συντομίᾳ αυτές τις απορίες των E. C. Butler, E. D. Hunt
και D. F. Buck, και προβαίνουν σε ανάλογη εκτίμηση [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 17-18].
Μετά από όλα αυτά, ανακεφαλαιώνοντας συμπερασματικά, σημειώνουμε ότι ο αγ.
Παλλάδιος επίσκοπος Ελενουπόλεως, συγγραφέας του Διαλόγου, παρά τις όποιες αμφιβολίες ερευνητών, ήταν φίλος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και
αυτόπτης μάρτυρας πολλών συμβάντων που συνδέονται μ ε τα τελευταία χρόνια
της ζωής του Αγίου.
Ανάλυση της πηγής. Ένας από τους καλύτερους ερευνητές της ζωής του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, ο Chr. Baur σημείωσε ότι ο Διάλογος του Παλλαδίου είναι η « la plus importante et la plus authentique » πηγή για τη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου [Baur, 1907, p. 38].
Ο Μ. Φώτιος στη Βιβλιοθήκη του (Сod. 96), παρουσιάζοντας μια σύντομη περιγραφή του
περιεχομένου του συγγράμματος του Γεωργίου Αλεξανδρείας (BHG 873), λέει τα εξής για το
43

« Si, à partir de ces dates, on essaie d’établir la biographie de notre auteur en suivant les données chrono-

logiques fournies par l’Histoire Lausiaque et le Dialogue, on se heurte à des difficultés que les critiques ont tour à
tour soulevées » [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 16].
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Διάλογο του Παλλαδίου: «…ἐπίσκοπος δὲ ὁ Παλλάδιος, καὶ διαλογικῷ τύπῳ καλῶς τε καὶ
ἐσπουδασμένως τὰ περὶ τὸν Χρυσόστομον άνεγράψατο» [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p.
49· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 376])44.
Όσον αφορά την ημερομηνία όπου γράφθηκε ο Διάλογος, ο Chr. Baur πίστευε
ότι θα πρέπει να έχει γραφεί πριν από το 412, δηλ. πριν από την ημερομηνία του θανάτου του
Θεόφιλου Αλεξανδρείας, επειδή στην πηγή αυτή ο Θεόφιλος παρουσιάζεται ως ζωντανός. Η
πιο πιθανή ημερομηνία της γραφής του Διαλόγου, σύμφωνα με τον Baur, θα πρέπει να είναι 408
[Baur, 1907, p. 38-39· Baur, 1929, t. 1, p. XII]. Γι’ αυτήν την ημερομηνία συμφωνούν οι περισσότεροι ερευνητές με μία ακόμη διευκρίνιση, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο τόπος που γράφθηκε
ήταν η Συήνη, όπου εξορίστηκε ο Παλλάδιος (Διάλογος XX, 41-42) (βλ. [Palladios, Dialogue,
1988, t. 1, p. 19]).
Οι ερευνητές προσέχουν και άλλα περιστατικά που έχουν σχέση με την διευκρίνιση της
ημερομηνίας γραφής του Διαλόγου του Παλλάδιου. Από το ίδιο κείμενο του συγγράμματος του
Παλλαδίου τίθεται ότι ο διάλογος τελειώνει δήθεν στη Ρώμη μετά το θάνατο του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει γραφεί μετά το Σεπτέμβριο του 407. Επιπλέον, όλη η επιχειρηματολογία που έχει σχέση με την ομιλία στο δικαστήριο, εκφράζεται από τον
Παλλάδιο με μεγάλη προσοχή και αυτοσυγκράτηση· χρησιμοποιεί ασαφείς περιφράσεις σαν ένας άνθρωπος που κινδύνευε να συλληφθεί και που φοβόταν μήπως προκαλέσει για τον εαυτό
του νέες επιθέσεις (Διάλογος IV, 26-27, 40-41, 87-88· VIII, 55· XX, 109). Αν ο Παλλάδιος είναι
πολύ προσεκτικός, αυτό σημαίνει ότι έγραψε το σύγγραμμά του σε μια εποχή που ο αυτοκράτορας Αρκάδιος ήταν ακόμα ζωντανός. Το γεγονός αυτό οδηγεί και πάλι στην θεώρηση ότι ο
Διάλογος γράφτηκε το 408, πριν από το θάνατο του αυτοκράτορα (ο Αρκάδιος πέθανε την 1 η
Οκτωβρίου του 408) (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 19]).
Η άποψη του καθηγητή Δ. Μπαλάνου είναι ότι ο Διάλογος είχε συνταχθεί «πιθανώτατα
τὸ 407 ἢ 408 καὶ πάντως πρὸ τοῦ 420» [Μπαλάνος, 1930, σ. 387].
Εντελώς διαφορετική είναι η άποψη του T. Urbainczyk, ο οποίος πίστευε ότι ο Διάλογος του Παλλαδίου γράφθηκε λίγο πριν από το θάνατο του Χρυσοστόμου, όταν βρισκόταν
στην εξορία, για να αποκατασταθεί το όνομά του (βλ. [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 159]).
Ο Διάλογος του Παλλαδίου ομοιάζει ως προς τον λογοτεχνικό του τύπο με τον
Φαίδωνα του Πλάτωνα και φέρει τα χαρακτηριστικά της απολογίας (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ.,
2007, σ. 284· Палладий, Диалог, 2002, σ. 9-10]). Απαρτίζεται από 20 κεφάλαια, τα οποία οι
διάφοροι ερευνητές προτείνουν να υποδιαιρεθούν σε 4 ή 5 μέρη (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988,
t. 1, p. 21-25· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 284· Палладий, Диалог, 2002, σ. 11]).
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τους λόγους της δημιουργίας αυτού του συγγράμματος.
Σύμφωνα με μια από αυτές, ο Διάλογος θα μπορούσε να γραφεί από τον Παλλάδιο Ελενουπό44

«Ο Παλλάδιος ήταν επίσκοπος και έγραψε για τη ζωή του Χρυσοστόμου σε διαλογική μορφή ωραία και
μελετημένα» [Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 377]).
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λεως ως απάντηση στο λίβελλο (pamphlet) του Θεόφιλου Αλεξανδρείας εναντίον του ι. Χρυσοστόμου (από αυτό το έργο Θεόφιλου σώζονται μόνο κάποια αποσπάσματα στα λατινικά, βλ.
CPG 2677) (βλ. [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 159]). Ο κύριος σκοπός που επιδιώκεται από τον Παλλάδιο, όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο του Διαλόγου, ήταν η απαλλαγή του ι. Χρυσοστόμου από τις κατηγορίες και τις επιθέσεις των αντιπάλων και των εχθρών του.
Για τη συγκριτική ανάλυση του περιεχομένου του Διαλόγου με τα δεδομένα άλλων σύγχρονών του πηγών για τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου βλ. [Палладий, Диалог, 2002, σ. 31-42·
Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 284-288].
Ο Fl. van Ommeslaeghe στο άρθρο του με τίτλο Que vaut le témoignage de Pallade sur
le procès de Saint Jean Chrysostome ? [Anal. Boll., 95 (1977), p. 389-414] αναφέρει ότι ο Διάλογος του Παλλαδίου, ο οποίος θεωρήθηκε προηγουμένως ως η πιο αξιόπιστη πηγή για την μελέτη της ζωής του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως τέτοια μετά
τη δημοσίευση του συγγράμματος του Ψευδο-Μαρτυρίου της Αντιοχείας BHG 871. Ο Fl. van
Ommeslaeghe λέει ότι ο Παλλάδιος δεν γνώριζε καλά τα γεγονότα που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επίσης και για την πορεία της δίκης εναντίον του ι. Χρυσοστόμου. Η περιγραφή από τον Παλλάδιο αυτών των γεγονότων, δεν έχει λεπτομέρειες και είναι αναξιόπιστη.
Ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με αυτές τις διαπιστώσεις του Fl. van Ommeslaeghe της А. С.
Балаховской βλ. [Палладий, Диалог, 2002, σ. 35-36]. Από την πλευρά μας, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι στα έργα του Fl. van Ommeslaeghe φαίνεται κάποια «συμπάθεια» του ερευνητή για το σύγγραμμα του Ψευδο-Μαρτυρίου της Αντιοχείας, η οποία, κατά τη γνώμη μας,
δεν είναι πάντα δικαιολογημένη.
Σύμφωνα με τον J. Liebeschuetz, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να προτιμάται η περιγραφή των γεγονότων που σχετίζονται με τον ι. Χρυσόστομο, από το Διάλογο του Παλλαδίου
και όχι από τις εκδοχές του Σωκράτη και του Σωζόμενου. Διότι ο Παλλάδιος ήταν αυτόπτης
μάρτυρας των γεγονότων που περιγράφει· και διασώζει μια επιστολή που πραγματικά ανήκει
στον ι . Χρυσόστομο (ο Liebeschuetz ομιλεί για την ε πιστολή προς τον αγ. Ιννοκέντιο, CPG
4402) (βλ. [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 159]).
Ωστόσο στο Διάλογο του Παλλαδίου συναντάμε μια σειρά από ανακρίβειες π ου έχουν σχέση με την αλληλουχία των γεγονότων και τα τ οπογραφικά ονόματα. Η ανάγκη της
διόρθωσης του κειμένου του Διάλογου εκφράστηκε για πρώτη φορά το 1753 από τους Βολλανδιστές πατέρες. Για την διόρθωση των πληροφοριών από το Διάλογο μιλούσε επίσης ο κορυ φαίος αγιολόγος του 20 ου αι. Η. Delehaye45. Τις απόψεις αυτών και άλλων ερευνητών θα συζητήσουμε λεπτομερώς στα αντίστοιχα μέρη της παρούσας διατριβής μας46. Εδώ να επισημάνουμε
Βλ.: Jossart B., Hippolyte Delehaye (1859-1941). Un bollandiste au temps de la crise moderniste // Subsidia
Hagiographica, 79 (1999), p. 39-45.
46
Εδώ, να αναφέρουμε τους τίτλους κάποιων έργων που έχουν σχέση με την ανάλυση του Διαλόγου του
45

Παλλαδίου, τα οποία, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνά μας: Butler E. C., Autorship
of the Dialogus de Vita Chrysostomi [Χρυσοστομικά, 1908, p. 35-46]· Moore H., The Dialogue of Palladius concerning the life of Chrysostom. London, 1921. – 213 p. (= SPCK, 15)· Dumortier J., La valeur historique du Dialogue de
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κάποιες ανακρίβειες που συναντάμε στο σύγγραμμα του Παλλαδίου, οι οποίες έχουν άμεση
σχέση με το θέμα που μελετάμε. Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 63-68), ο αγ. Ιωάννης μετά τον ένα χρόνο της παραμονής του στην Κουκουσό μετεγκαταστάθηκε στην Αραβισσό. Ο Παλλάδιος λανθασμένα πίστευε ότι ο λόγος για την κίνηση αυτή ήταν ο φθόνος των εχθρών του ι. Χρυσοστόμου, επειδή μένοντας ένα χρόνο στην Κουκουσό «έθρεψε πάρα πολλούς
φτωχούς της Αρμενίας όχι τόσο με σιτάρι, όσο με το κήρυγμα». Ωστόσο, από τις επιστολές του
αγ. Ιωάννου, είναι σαφές ότι η αιτία της μετεγκατάστασης του Αγίου από την Κουκουσό στην
Αραβισσό ήταν η εισβολή των Ισαύρων (βλ. Επιστολές 69, 131, 135, κ.λπ.). Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 75-78), τον ι. Χρυσόστομο τον έστειλαν στο νέο τόπο της
εξορίας του, στην Πιτυούντα, από την Αραβισσό. Αυτή η πληροφορία είναι επίσης ανακριβής.
Επειδή από τις επιστολές του ι. Χρυσοστόμου (βλ. Επιστολή 17 προς την Ολυμπιάδα), γνωρίζουμε ότι ο Άγιος μετά από παραμονή για κάποιο χρονικό διάστημα στην Αραβισσό, επέστρεψε
και πάλι στην Κουκουσό, και προφανώς από εκεί αναχώρησε προς την Πιτυούντα. Επίσης,
σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 96-100), η Πιτυούς, όπου έπρεπε να μεταφέρουν τον
αγ. Ιωάννη, ήταν τόπον πανέρημον τῶν Τζάνων. Εδώ πάλι συναντάμε μιαν ανακρίβεια, επειδή ο
τόπος όπου ζούσαν οι Τζάνοι βρισκόταν μεταξύ Τραπεζούντας και Βατούμ, όμως όχι στην Αμπχαζία47.
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η πρώτη επιστολή του αγ. Ιωάννου προς τον αγ. Ιννοκέντιο CPG 4402 για μεγάλο χρονικό διάστημα τοποθετήθηκε σε διάφορες εκδόσεις του Διαλόγου
του Παλλαδίου ως δεύτερο κεφάλαιό του. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επιστολή
αυτή είχε συμπεριληφθεί στο Διάλογο στο πρώτο μισό του 7ου αι. από αυτούς που αντέγραψαν
το κείμενο του Διαλόγου (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 50-66]).
Έτσι λοιπόν, ο Διάλογος του Παλλαδίου BHG 870 είναι μία από τις πρώτες
βιογραφίες του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος γράφθηκε σχεδόν αμέσως μετά το θάνατο του Αγίου, και έχει καίρια σημασία για την μελέτη μας. Αυτή η αξία καθορίζεται από το γεγονός ότι ο Διάλογος του Παλλαδίου είναι η αρχαιότερη και

Palladius et la chronologie de saint Jean Chrysostome // MSR, 7 (1951), p. 51-56· Lubac de H., Le Dialogue sur le
sacerdoce de st. Jean Chrysostome // NRT, 100 (1978), p. 822-831· Brunner T. F., Hapax and Non-Hapax legomena
in Palladius’ Life of Chrysostom // Anal. Boll., 107 (1989), p. 33-38· Devos P., Approches de Pallade à travers le Dialogue sur Chrysostome et l’Histoire Lausiaque // Anal. Boll., 107 (1989), p. 243-266· Dagemark S., John Chrysostom
the Monk-Bishop: a comparison between Palladios’ and Possidius’ pictures of a Bishop [Giovanni Crisostomo, 2004,
p. 933-1032]· Katos D. S., Socratic Dialogue or Courtroom Debate? Judicial Rhetoric and Stasis Theory in the Dialogue on the Life of St. John Chrysostom // VigChr, 61 (2007), p. 42-69· Wallraff M., Tod im Exil. Reaktionen auf die
Todesnachricht des Johannes Chrysostomos und Konstituierung einer „johannitischen“ Opposition (Der Dialogus des
Palladios und sein Sitz im Leben) [Chrysostomosbilder, 2008, p. 31-33].
47
Βλ.: Bryer A., Some Notes on the Laz and Tzan / Bryer A., Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900. London: Variorum Reprints, 1988. – P. 161-168, 174-195· Σαββίδη Α., Τζάννοι-Τζανίτ-ΤζανίκΤζαανιχίτες: το πρόβλημα της επιβίωσης ενός καυκασιανού λαού στο βυζαντινό Πόντο των Μεγαλοκομνηνών //
ΑΠ, 49 (2002), σ. 129-148.
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πρώτη πηγή που περιγράφει τα γεγονότα που σχετίζονται με το θάνατο και τον τόπο ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου (Διάλογος XI, 120-156). Σε μιαν άλλη σημαντική πηγή, στο Εγκώμιο
εις τον ι. Χρυσόστομο BHG 871, αποδιδόμενο στον Μαρτύριο επίσκοπο Αντιοχείας (θα συζητήσουμε παρακάτω), το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ίσως είχε γραφεί νωρίτερα από το
σύγγραμμα του Παλλαδίου, δυστυχώς, δεν υπάρχει σχεδόν καμία πληροφορία για το πώς και
πού πέθανε ο ι. Χρυσόστομος.
Εγκώμιο (Επιτάφιος Λόγος) εις τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αποδιδόμενο
στον Μαρτύριο Αντιοχείας (BHG 871, CPG 6517)
Τίτλος της πηγής. Cod. Athous gr., Lavras 239 (11ου-12ου αι.): «Μαρτυρίου ἐπισκόπου
Ἀντιοχείας Λόγος εἰς τὸν φωστῆρα τῆς οἰκουμένης τὸν μακάριον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον»
[Μαρτυρίου Αντιοχείας, Λόγος, Cod. Athous gr., Lavra, 339.11, φ. 80r]· Cod. Vaticanus gr. 633
και Cod. Heapolitanae gr. II. B 7 (17ου αι.): «Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτυρίου ἑπισκόπου
Ἀντιοχείας ἐκ τοῦ ἐγκωμίου εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Ἰωάννη ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως τὸν Χρυσόστομον» [Nova Patrum. Bibl., Mai, 1844, t. 2, p. 546· PG 47, col. XLIII·
Catal. Hag. Gr. BNH, Delehaye, 1902, p. 384].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Εγκωμίου BHG 871 βρίσκεται στους ακόλουθους κώδικες: 1) Cod. Athous gr., Kutlumusiu 13 (10ου αι.) [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 275]48·
Cod. Athous gr., Lavras 239 (B 119) (φφ. 80r-120r, 11-12ου αι.) [Κατάλ. Κώδ. Μεγίστης Λαύρας,
1925, σ. 30-31]· Cod. Vaticanus gr. 633 (φφ. 72v-76, 13-14ου αι.) [Cod. Vatic. Gr., Deureesse, t.
3, 1950, p. 46]· Cod. Parisinus gr. 1519 (σσ. 453-536, 11ου αι.) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin,
1968, p. 194-195]· Cod. Marcianus gr. VII, 34 (φφ. 211v-242v, 10ου αι. ή 14ου αι.) [Cod. Gr. Bibl.
Marci Venet., Mioni, vol. 2, 1960, p. 64]49· Cod. Heapolitanae gr. II. B 7 (XVII в.) [Catal. Hag.
Gr. BNH, Delehaye, 1902, p. 384]50.
Το 1784, ο G. L. Mingarelli στο έργο του με τίτλο Graeci codices manu scripti apud
Nanios, patricios Venetos asservati δημοσιεύει ως δείγμα, τις πρώτες γραμμές του κειμένου του
Εγκωμίου BHG 871 από το χειρόγραφο Cod. Marcianus gr., VII, 34, το οποίο βρήκε ο ίδιος στη
Βενετία (βλ. [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 478])51. Το 1844, ο καρδινάλιος Angelo Mai στο Nova Patrum Bibliotheca δημοσιεύει το δεύτερο, πιο μικρό κομμάτι του κειμένου του Εγκωμίου
BHG 871, το οποίο το βρήκε μέσα σε ένα Βατικανό χειρόγραφο (Cod. Vaticanus gr. 633) [Nova

Δυστυχώς, δεν βρήκαμε το κείμενο BHG 871 μέσα σε φωτογραφικό αντίγραφο αυτού του χειρογράφου,
το οποίο να είναι διαθέσιμο σε συλλογές του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη Θεσσαλονίκη.
49
Όσον αφορά τη χρονολόγηση αυτού του κώδικα, σύμφωνα με τον Fl. van Ommeslaeghe, δεν υπάρχει συναίνεση. Ο Ε. Mioni το χρονολόγησε τον 14ο αι. [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 478]. Βλ. επίσης: [Cod. Gr. Bibl.
48

Marci Venet., Mioni, vol. 2, 1960, p. 63].
50
Ο Fl. van Ommeslaeghe σημειώνει ότι το απόσπασμα του χειρογράφου από τη Νάπολη (II B 7, fasc. VIII,
ου
18 αι.), παρουσιάζει το κείμενο του Βατικανού χειρογράφου [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 479].
51
Βλ.: Mingarelli G. L., Graeci codices manu scripti apud Nanios, patricios Venetos asservati. Bononiae, 1784.
- P. 337-338.
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Patrum. Bibl., Mai, 1844, t. 2, p. 546-551· Van Ommeslaeghe, 1975, p. 478]52. Το 1858, το κομμάτι αυτό αναδημοσιεύθηκε από τον Migne στα PG, τόμος 47 [PG 47, col. XLI-LII]. Το 1974, ο
βολλανδιστής Fl. van Ommeslaeghe ως μέρος της διδακτορικής διατριβής του δημοσιεύει το
κείμενο του Εγκωμίου BHG 871 με βάση τους κώδικες Marcianus gr., VII, 34 και Parisinus gr.,
1519 [De Lijkrede J. Chrys., Van Ommeslaeghe, 1974, p. 43-142]. Το 2007, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βασιλείας (Basel) Martin Wallraff εξέδωσε πλήρη κριτική
έκδοση του κειμένου BHG 871 με βάση τους πέντε κώδικες (Athous gr., Kutlumusiu 13, Athous
gr., Lavras 239, Vaticanus gr., 633, Parisinus gr., 1519 и Marcianus gr., VII, 34) και μετάφραση
στην Ιταλική γλώσσα της Cristina Ricci [Oratio Funebris S. Chrys., Wallraff-Ricci, 2007, p. 40200· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 326, υποσημ. 29]53. Την ίδια χρονιά, το 2007, η А. С. Балаховской δημοσιεύει μέσα σε μια συλλογή Βίων του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τη ρωσική
μετάφραση του κειμένου του Εγκωμίου BHG 871. Η μετάφραση έγινε από το κείμενο που δημοσιεύθηκε το 1974 από τον Fl. van Ommeslaeghe (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 177-246]). Το 2007 επίσης, ως μέρος του μεγάλου επετειακού τόμου που εκδόθηκε από την Ι. Μονή Βατοπαιδίου, με τίτλο Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρουσιάζεται και το κείμενο του Εγκωμίου του Ψευδο-Μαρτυρίου από την PG (τόμος 47), συνοδευόμενο με την νεοελληνική απόδοση από τον φιλόλογο καθηγητή Α. Α. Ηλιόπουλο (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 63-215]).
Συγγραφέας. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, ο ανώνυμος συγγραφέας του Εγκωμίου
BHG 871 δεν μπορεί να ταυτιστεί με το πρόσωπο του Μαρτυρίου επισκόπου Αντιοχείας (από
459 μέχρι 471)54, του οποίου το όνομα αναγράφεται στους τίτλους όλων των υπαρχόντων αντιγράφων του κειμένου αυτού του συγγράμματος. Διότι από το κείμενο της ίδιας πηγής, καθαρά
φαίνεται ότι ο πραγματικός συγγραφέας αυτού του έργου ήταν μαθητής του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, ο οποίος είχε βαπτιστεί και χειροτονήθηκε ως πρεσβύτερος από τον ίδιο τον
ι. Χρυσόστομο. Επιπλέον, ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που περιέγραψε (βλ.
[Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 179, 218, 232, 242· Van Ommeslaeghe,
1975, p. 478· Van Ommeslaeghe, 1979, p. 131-159· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 275· ПЭ, т. 24
(2010), σ. 159]).
Ανάλυση της πηγής. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με αυτή την πηγή ήταν ο π. Chrysostomus Baur. Ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας μας πληροφορεί ότι ο Baur στην αρχή θεώρησε ότι
πρόκειται για πλαστό έργο που μάλιστα γράφτηκε λίγο πριν τον Πρώτο παγκόσμιο πόλεμο,
όμως αργότερα μετέβαλε τη θέση του, όταν ανακάλυψε ότι το κείμενο υπήρχε και σε βυζαντινά
χειρόγραφα (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 325, υποσημ. 29]).

52

Βλ.: http://books.google.gr/books?id=3PpDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Σχολιασμός της καθηγ. W. Mayer περί αυτής της έκδοσης βλ.: Zeitschrift für Antikes Christentum, 12
(2008), p. 360-362.
54
Βλ.: Grumel V., Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. 1. Les actes des patriarches.
53

Fasc. I. Les Regestes de 381 à 715. Paris 1932. Nο 145.
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Ο Fl. van Ommeslaeghe, αντίθετα, μας αναφέρει ότι ο Ch. Baur καταρχήν, ακολουθώντας
στην έρευνα την πορεία του Ο. Bardenhewer, χρονολόγησε το Εγκώμιο BHG 871 στο τέλος
του 407 ή αρχή του 408 και το αναγνώρισε ως ισάξιο με το Διάλογο του Παλλαδίου [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 479· Baur, 1907, p. 39]. Όμως, το 1929, ο Ch. Baur, στο θεμελιώδες έργο
του με τίτλο Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit, εξέφρασε εντελώς αντίθετη άποψη. Μετά την ανάγνωση του Παρισινού χειρογράφου με το κείμενο του Εγκωμίου BHG 871
(Cod. Parisinus gr., 1519), ο Baur δεν βλέπει πλέον στο έργο του Ψευδο-Μαρτυρίου τίποτε περισσότερο από ένα λογοτεχνικό πλαστούργημα, το περιεχόμενο του οποίου, παρόλο αυτά, είναι ιστορικό και πλήρως δανεισμένο από τον Παλλάδιο και τον Σωζόμενο. Βασιζόμενος σε αυτά τα αποτελέσματα, ο Baur το Εγκώμιο BHG 871 το χρονολογεί όχι νωρίτερα από τα μέσα του
5ου αι. Η μόνη νέα πληροφορία, την οποία κατά τη γνώμη του Baur μας δίνει ο συγγραφέας αυτής της πηγής, έχει σχέση με μια υπόθεση εναντίον του ι. Χρυσοστόμου, δηλ. κατηγορία για την
εξάσκηση μαγείας55 (βλ. [Van Ommeslaeghe, 1975, σ. 479· Baur, 1929, t. 1, p. XIX-XX]).
Όπως επισημαίνει ο Fl. van Ommeslaeghe, η προαναφερθείσα άποψη του Baur από τότε
έχει επαναληφθεί σε όλα τα ακαδημαϊκά βιβλία [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 479].
Στην ανάλυση του Εγκωμίου BHG 871 ξεχωριστά είναι αφιερωμένα και άλλα άρθρα. Το
πρώτο είναι του προαναφερθέντος Fl. van Ommeslaeghe με τίτλο La valeur historique de la Vie
de S. Jean Chrysostome attribuée à Martyrius d’Antioche (BHG 871) (βλ. [SP (Berlin), 12 (1975),
p. 478-483]), όπου δίνεται μια συνοπτική και αρκετά πλήρης περιγραφή της ιστορίας της ανακάλυψης και της δημοσίευσης των χειρογράφων με το κ είμενο του Ψευδο-Μαρτυρίου Αντιοχείας, καθώς και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο
Fl. van Ommeslaeghe στην αξιολόγηση του συγγράμματος του Ψευδο-Μαρτυρίου Αντιοχείας,
καθοδηγείται, όπως λέει ο ίδιος, « par une analyse minutieuse du texte » και καταλήγει στα αντίστοιχα συμπεράσματα που αφορούν κυρίως δύο ζητήματα. Πρώτον, το σύγγραμμα του
Ψευδο-Μαρτυρίου δεν είναι βιογραφικό έργο, αλλά πανηγυρικό.
Πράγματι, πρέπει να πούμε ότι το ύφος της παρουσίασης των γεγονότων στο σύγγραμμα
του Ψευδο-Μαρτυρίου, όταν συχνά παραλείπονται τα ονόματα των συμμετεχόντων προσώπων
και χρησιμοποιούνται αλληγορικές εκφράσεις, όλα αυτά δυσκολεύουν αρκετά την ανάγνωση
του κειμένου.

55

Ο Ψευδο-Μαρτύριος αναφέρει ότι εναντίον του αγ. Ιωάννου πρόβαλλαν μία «τρομερή κατηγορία που
ούτε ο διάβολος ποτέ τόλμησε να πει». Δηλαδή, ότι κάποτε ο ι. Χρυσόστομος το κρασί, με το οποίο λουζόταν, ανακάτευσε με την Κοινωνία, ώστε χρησιμοποιώντας τη μαγεία να δεσμεύει τους ανθρώπους που κοινώνησαν και
να τους κρατήσει κοντά του (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 216]). Αυτή είναι μία από
τις κατηγορίες που δεν περιλαμβανόταν στις πράξεις της Συνόδου παρά την Δρυν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο
λόγος για τον οποίο η κατηγορία αυτή έμεινε έξω από τα πρακτικά της προαναφερόμενης Συνόδου, ήταν το γεγονός ότι οι άνθρωποι που κατηγόρησαν τον αγ. Ιωάννη, επειδή συνήθως ήταν ιερείς και διάκονοι, οι ίδιοι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν ως συνεργοί για το σοβαρό έγκλημα. Η μαγεία διωκόταν σοβαρά από τους νόμους του
κράτους (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 471, υποσημ. 148]).
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Και δεύτερον, υπάρχουν στοιχεία για προγενέστερη χ ρονολόγησή του, δηλ. ότι είχε
γραφτεί στο τέλος του 407 ή στην αρχή του 408 [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 479]56. Ο ίδιος
συγγραφέας μέσα σε άλλο άρθρο του με τίτλο La source de l’Hymne sur S. Jean Chrysostome
attribuée a Romain le Mélode, αναλύει επίσης το Εγκώμιο BHG 871 (βλ. [Anal. Boll., 98 (1980),
p. 389-391]).
Το δεύτερο ιδιαίτερο άρθρο πάνω στο Εγκώμιο BHG 871 είναι του Timothy D. Barnes με
τίτλο The Funerary Speech for John Chrysostom (BHG3 871=CPG 6517) (βλ. [SP (Leuven), 37
(2001), p. 328-345]). Το 2005, σε μια συλλογή άρθρων για τον ι. Χρυσόστομο, με τίτλο Giovanni Crisostomo, Oriente e occidente tra IV e V secolo, παρουσιάζεται το έργο του καθηγ. Martin
Wallraff, αφιερωμένο επίσης στο Εγκώμιο του Ψευδο-Μαρτυρίου BHG 871 - L’epitaffio di un
contemporaneo per Giovanni Chrisostomo (“Ps-Martirio”) (βλ. [Giovanni Crisostomo, 2004, p.
37-49]). Στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο το αφιερωμένο στον εορτασμό της 1600ής
επετείου από την κοίμηση του ι. Χρυσοστόμου, που οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις
13-18 Σεπτεμβρίου 2007, ο καθηγ. Μ. Wallraff παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα The oldest
source on the life of St. John Chrysostom. The Epitaphios attributed to Martyrius of Antioch (Η
αρχαιότερη πηγή του βίου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου: ο Επιτάφιος ο αποδιδόμενος στον
Μαρτύριο Αντιοχείας). Ο ίδιος συγγραφέας σε άλλο άρθρο του με τίτλο Tod im Exil, Reaktionen auf die Todesnachricht des Johannes Chrysostomos und Konstituierung einer
„johannitischen“ Opposition, που δημοσιεύθηκε το 2008, χωριστά σχολιάζει πάλι και το Εγκώμιο
BHG 871 (βλ. [Chrysostomosbilder, 2008, p. 27-31]). Το 2007 ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας, σε
ένα από τα άρθρα του τα διερευνητικά των αγιολογικών πηγών βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου, έκανε διεξοδικότερη παρουσίαση του Εγκωμίου του Μαρτυρίου, με αντίστοιχα σχόλια (βλ.
[Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 275-284]).
Το Εγκώμιου BHG 871 που αποδίδεται στον Μαρτύριο Αντιοχείας, όπως επισημαίνουν οι
ερευνητές, είναι επιτάφιος λόγος. Δεν είναι όμως σαφές αν εκφωνήθηκε κατά την ταφή ή
όταν έγινε γνωστή η κοίμηση του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη, οπότε μπορεί και να τελέσθηκε η ανάλογη ακολουθία (βλ. [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 483· Van Ommeslaeghe, 1977, p.
393-394· Oratio Funebris S. Chrys., Wallraff-Ricci, 2007, p. 14· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 275]).
Για τη συγκριτική ανάλυση του περιεχομένου του Εγκωμίου του Ψευδο-Μαρτυρίου BHG
871 με το Διάλογο του Παλλαδίου βλ. [Палладий, Диалог, 2002, σ. 32-42 κ.ά.].
Το κυριότερο το οποίο επισημαίνουν οι ερευνητές είναι ότι το Εγκώμιο BHG 871
προηγείται χρονολογικά από τον Διάλογο του Παλλαδίου BHG 870 και ο χαρα κτήρας της περιγραφής των γεγονότων φαίνεται να είναι πιο αντικειμενικός
από τον Παλλάδιο, άρα θα πρέπει να έχει πρώτο λόγο για την μελέτη της ζωής
του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Van Ommeslaeghe, 1977, p. 393-394· ПЭ, т. 24 (2010), σ. 159
56

« D’abord, l’œuvre de Martyrius n’est pas une biographie mais, comme l’avait déjà fait remarquer Mai,
elle relève du genre panégyrique ; ensuite, il y a bien lieu de lui attribuer une date élevée, plus précisément la fin de
407 ou le début de 408 » [Van Ommeslaeghe, 1975, p. 479].
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κ.ά.]). Ωστόσο, για το ζητούμενο θέμα μας, αυτή η πηγή έχει λιγότερο ενδιαφέρον από το σύγγραμμα του Παλλαδίου, διότι ο συγγραφέας του Εγκωμίου BHG 871 δεν μας περιγράφει τον
θάνατο του αγ. Ιωάννου. Αναφέρει μόνο ότι οι στρατιώτες που συνόδευσαν τον Άγιο στην εξορία, επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου και έ καναν αναφορά για τον θάνατό του
(βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 243· Van Ommeslaeghe, 1975, p.
480]).
Να σημειώσουμε επίσης ότι ο συγγραφέας του Εγκωμίου BHG 871 μας πληροφορεί ότι ο
ι. Χρυσόστομος μιλούσε και στα «ιταλικά (= λατινικά)» (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 205]).
Λόγοι εις τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο του Θεοδώρητου Κύρου (BHG 878t878x· CPG 6225)
Οι πέντε Λόγοι του Θεοδώρητου επισκόπου Κύρου (περ. 395 – περ. 460)57 στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δυστυχώς, δεν έχουν διασωθεί. Σώθηκε μόνο μια περίληψη του περιεχομένου τους με αναφορές κάποιων αποσπασμάτων τους στη Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου (Biblioth., Cod. 273) (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 8, p. 106-111· PG 64, col. 89-91· PG 84,
col. 48-53· PG 104, col. 229-235· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 9, σ. 310-319· Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV])58.
Όπως επισήμανε ο Μ. Φώτιος, ο πρώτος Λόγος (BHG 878t) μοιάζει να διαδέχεται έναν
προηγούμενο λόγο του Θεοδώρητου Κύρου, ο οποίος δεν διασώθηκε, ή ίσως ήταν και μέρος
του. Ο πρώτος Λόγος του Θεοδώρητου, σύμφωνα με τον Φώτιο, περιείχε μια περιγραφή των
γεγονότων από την ζωή του αγ. Ιωάννου, αρχίζοντας α πό το πού μετακλήθηκε και έφτασε
στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος. Ο δεύτερος Λόγος (BHG 878u) ήταν σύντομος και περιείχε
λίγους σύντομους επαίνους στον ι. Χρυσόστομο. Αυτός ο λόγος άρχιζε ως εξής: «Πάλιν ἡμῶν
τὸ Ἰωάννου μνημόσυνον». Ο τρίτος Λόγος (BHG 878v), ο οποίος, όπως μας λέει ο Φώτιος, επίσης ήταν γραμμένος σύμφωνα με τους κανόνες των εγκωμίων, διακρινόταν από τους δύο
προηγούμενους ως προς την ωραιότητα του λεκτικού ύφ ους και των νοημάτων. Ο τέταρτος
Λόγος (BHG 878w), όπως σημείωσε ο Φώτιος, επίσης είχε εγκωμιαστική μορφή με επαίνους
προς τον ι. Χρυσόστομο. Στον πέμπτο Λόγο (BHG 878x), σύμφωνα πάντοτε με τον Φώτιο,
πλέκονται τα ίδια στεφάνια των επαίνων, διατυπώνοντας όμως λαμπρότερα τη δύναμη των
νοημάτων. Ο Μ. Φώτιος σημειώνει ότι το κείμενο του τελευταίου λόγου φαίνεται ότι είχε εκ-

57

Για τον Θεοδώρητο Κύρου και τα έργα του βλ. [Μπαλάνος, 1930, σ. 402-410]. Βλ. επίσης: Louth A., John

Chrysostom and the Antiochene School to Theodoret of Cyrrhus / The Cambridge History of Early Christian Literature. Camb. N. Y., 2004. - P. 342-352.
58
Το 2007 ο Α. Κοτταδάκης δημοσιεύει μια συλλογή κειμένων σχετικά με την περιγραφή της ζωής του αγ.
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στην οποία περιλαμβάνονταν και οι Λόγοι του Θεοδώρητου Κύρου από τη Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου, στην νεοελληνική απόδοση (βλ. [Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 85-93]).
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φωνηθεί στον αποστολικό ναό, όπου μίλησαν πρώτα κάποιοι άλλοι, και έπειτα από εκείνους
μίλησε και ο Θεοδώρητος [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 8, p. 106-111· Φωτίου, Μυριόβιβλος,
τ. 9, σ. 310-318].
Ο Μ. Φώτιος επίσης σημείωσε πως όλοι αυτοί οι πέντε λόγοι είχαν γραφτεί μετά την επιστροφή του Θεοδώρητου από την εξορία του [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 8, p. 107-109·
Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 9, σ. 314-315].
Εξήγησις ήτοι βίος, πολιτεία και θαύματα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
του Γεωργίου Αλεξανδρείας (BHG 873)
Τίτλος της πηγής. Cod. Vindobonensis gr., Hist. 5 και Cod. Athous gr., Vatopediu 82:
«Γεωργίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας ἐξήγησις ἤτοι βίος καὶ πολιτεία καὶ θαύματα τοῦ ἐν
ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου καὶ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 70· Katal. Handschr. Vatopedi,
Lamberz, 2006, p. 346]· Cod. Athous gr., Iviron 263: «Βίος τοῦ ἁγίου καὶ μακαρίου πατρὸς ἡμῶν
καὶ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου καὶ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου συγγραφεὶς ὑπὸ Γεωργίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας» [Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 70] κ.ά.
Ιστορία του κειμένου. Τα σωζόμενα χειρόγραφα με το κείμενο του συγγράμματος
του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 πρέπει να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες: στην πρώτη αυτά που περιέχουν το πλήρες κείμενο και στη δεύτερη τα αποσπάσματα. Το πλήρες κείμενο
του συγγράμματος του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 βρίσκεται στους ακόλουθους κώδικες:
Cod. Parisinus gr. 600 (φφ. 8-23v, 2-7v, 24-121v, 10ου-11ου αι.) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968,
p. 42]· Cod. Vindobonensis gr., Hist. 5 (φφ. 135-235, 10ου-11ου αι.) [Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 69-285]· Cod. Athous gr., Vatopediu 82 (φφ. 130r-239r, 12ου αι.) [Katal. Handschr. Vatopedi, Lamberz, 2006, p. 346-348]· Cod. Athous gr., Iviron 4383 (= 263) (φφ. 373v-466v, 15ου
αι.) [Κατάλ. Χειρογ. Αγίου Όρους, Λάμπρου, τ. 2, 1900, σ. 68]· Cod. Vaticanus gr., Palat. 80
[Ehrhard, III (1940), p. 744-745· Sussidi Bibl. Manoscr. Gr. Bibl. Vatic., Canart, Peri, 1970, p.
240]· Cod. Monacensis gr. 155 . Το ελλιπές κείμενο του συγγράμματος του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 βρίσκεται στους ακόλουθους κώδικες : Cod. Sabaiticus gr. 140 (φφ. 1-9v,
10ου-11ου αι.)· Cod. Londinensis gr., Addit. 19457 (φφ. 1-8v, 12ου αι.)· Cod. Parisinus gr. 296
(φφ. 109v-110v, 12ου αι.)· Cod. Marcianus gr. I 62 (φφ. 275v-277v, 15ου αι.) [Cod. Gr. Bibl. Marci
Venet., Mioni, vol. 2, 1967, p. 77]· Cod. Marcianus gr. II 101 (φφ. 130v-131v, ετ. 1592) [Cod. Gr.
Bibl. Marci Venet., Mioni, vol. 2, 1967, p. 301] και σε άλλους (βλ. [Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 287-301]).
Να σημειώσουμε επίσης ότι το σύγγραμμα του περίφημου βυζαντινού κανονολόγου του
Νίκωνος του Μαυρορείτη (11ου αι.) με τίτλο Μικρόν βιβλίον περιέχει δύο αποσπάσματα του
Βίου του ι. Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας (βλ. [Максимович, 2008, σ. 33]). Το κείμενο του Μικρού βιβλίου σώζεται μόνο σε ένα χειρόγραφο της Ι. Μονής της αγ. Αικατερίνης
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του Σινά (Cod. Sin. gr. 441, 12ου αι.), και επίσης σε αραβική μετάφραση (βλ. [Максимович,
2008, σ. 32]).
Το κείμενο του συγγράμματος του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 δημοσιεύθηκε για
πρώτη φορά το 1612 από τον H. Savilius, στα πλαίσια της έκδοσης των Απάντων του ι. Χρυσοστόμου [Chrys. Opera Graeca, Savilius, 1612, vol. 8, col. 157-265]. Γι’ αυτή την έκδοση ο
Savilius χρησιμοποίησε δύο χειρόγραφα: Cod. Vaticanus gr., Palat. 80 και Cod. Monacensis gr.
155 (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 69]). Το 1977, ο Fr. Halkin δημοσιεύει το κείμενο
του συγγράμματος του Γεωργίου Αλεξανδρείας με βάση δύο άλλα, μέχρι εκείνη την στιγμή μη
χρησιμοποιημένα χειρόγραφα (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 69-285])59. Το πρώτο είναι από τον Cod. Vindobonensis gr., Hist. 5 (=W), δηλ. από το μηνολόγιο του 11ου-12ου αι. (του
μήνα Νοέμβριου), όπου το κείμενο αυτό είχε έκταση π άνω από εκατό σελίδες (in-folio). Το
δεύτερο είναι από τον Cod. Athous gr., Iviron 263 (=A) που προέρχεται από το 15ο αι. (βλ.
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 69-70]). Στο κείμενο που εκδόθηκε με βάση αυτά τα αντίγραφα (W και Α), ο Halkin έδωσε κωδικό Auct. 873bd. Ο χωρισμός του κειμένου Auct. 873bd
σε 74 κεφάλαια αντιστοιχεί σε αυτό που έχει γίνει από τον Savilius στην έκδοση του 1612. Το
1977, ο ίδιος ο Fr. Halkin δημοσιεύει επίσης και το ελλιπές κείμενο του συγγράμματος του Γεωργίου Αλεξανδρείας από τον Cod. Sabaiticus gr. 140 (= BHG 873e) (βλ. [Douze récits byz.,
Halkin, 1977, p. 287-301]). Το 2007, ως μέρος του μεγάλου ε πετειακού τόμου που εκδόθηκε
από την Ι. Μονή Βατοπαιδίου, με τίτλο Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
παρουσιάζεται και το κείμενο του συγγράμματος του Γ εωργίου Αλεξανδρείας από τον Cod.
Athous gr., Vatopediu 82, συνοδευόμενο με την μετάφραση στα νέα ελληνικά του Σοφοκλή Γ.
Δημητρακόπουλου (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 279-492]).
Το 1557 στο Παρίσι, έγινε η πρώτη έκδοση της λατινικής μετάφρασης του συγγράμματος
του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 (S. Ioannis Chrysostomi, Constantinopolitani quondam
archiepiscopi Vita, authore quidem Georgio Alexandrinae ciuitatis Archiepiscopo) [Georgio Alexandrinae, Vita, 1557]60. Η έκδοση αυτή προετοιμάστηκε από τον μοναχό Godefridum Tilmannum (Godefridum Tilmannum Cartusiae Parisiensis monachum). Το 2007 η А. С. Балаховской δημοσιεύει μέσα σε μια συλλογή Βίων του ι. Χρυσοστόμου και τη ρωσική μετάφραση
του κειμένου του συγγράμματος του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873. Η μετάφραση έγινε από
το κείμενο που δημοσιεύθηκε το 1977 από τον Fr. Halkin (βλ. [Древние жития Златоуста,
Балаховская, 2007, σ. 249-360]).
Δυστυχώς, η κριτική έκδοση του κειμένου της βιογραφίας του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου που γράφτηκε από τον Γεώργιο Αλεξανδρείας με βάση όλα τα παραπάνω αναφερόμενα
χειρόγραφα και μεταφράσεις, δεν έγινε ακόμα.

Βλ.: Bady G., St. John Chrysostom’s Manuscript Tradition and his Publication: Some Basic Questions (συμμετοχή στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για την 1600ή επέτειο από την κοίμηση του ι. Χρυσοστόμου, Κωνσταντινούπολη, 13-18 Σεπτεμβρίου 2007).
60
Αυτή η έκδοση του συγγράμματος του Γεώργιου Αλεξανδρείας υπάρχει και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος (ταξιθετικός αριθμός: θεολ. 5043, σχήμα 20).
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Συγγραφέας. Ο Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 873 ανήκει στον Γεώργιο
αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας, ο οποίος ήταν προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας
από το 620 έως το 630. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στο έργο του
Η ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας θεώρησε ότι το σύγγραμμα αυτό συντάχθηκε από
τον Γεώργιο Αλεξανδρείας τον Β΄ (1021-1052) [Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αρχιεπ., 2009, σ.
469]. Την ίδια άποψη είχε και ο περίφημος πατρολόγος Στ. Παπαδόπουλος [ΘΗΕ, 4 (1964), σ.
458]. Ωστόσο, ο αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης εφιστά την προσοχή σε ένα σημαντικό γεγονός. Ο Βίος του ι. Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας ήταν γνωστός στον Μ. Φώτιο (Biblioth., cod. 96), ο οποίος έζησε αργότερα του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Γεωργίου του Α΄
(620-630) και πριν από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Γ εώργιο τον Β΄ (1021-1052). Άρα, το
σύγγραμμα BHG 873 ανήκει στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας Γεώργιο τον Α΄ (βλ. [Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 36-37])61. Αν και ο ίδιος ο Μ. Φώτιος αναφέρει
(Biblioth., cod. 96) ότι δεν γνωρίζει ποιος ακριβώς είναι ο ε πίσκοπος Αλεξανδρείας Γεώργιος
που φέρεται ως συγγραφέας του Βίου του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t.
2, p. 48-49· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 376-377· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 290-291])62.
Ανάλυση της πηγής. Το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 είναι το
μεγαλύτερο αγιολογικό κείμενο με την βιογραφία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου63. Από
αυτό το έργο, όπως παρατήρησε ακριβώς ο Fl. van Ommeslaeghe, αρχίζει « l’hagiographie chrysostomienne », δηλ. ανάπτυξη «χρυσοστομικής βιογραφικής (αγιολογικής) παράδοσης» [Van
Ommeslaeghe, 1979, p. 136].
Το σύγγραμμα αυτό, σύμφωνα με τον Fr. Halkin, ο οποίος αναφέρεται στα έργα του Beck
και του Norton, γράφτηκε στο πρώτο ήμισυ του 7ου αι. (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p.
69]). Ο Ch. Baur αντιθέτως θεωρεί ότι γράφτηκε μεταξύ του 680 και του 725 [Baur, 1927, p. 116]. Αργότερα ο Baur σε ένα άλλο έργο του υποστηρίζει ότι το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας συντάχθηκε το 700 περίπου [Baur, 1929, t. 1, p. XXI· Baur, 1959, t. 1, p. ΧΧΧΙΙΙ XXXIV].
Το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 είναι « une compilation fort considérable », το οποίο παίρνει κυρίως το μισό από το περιεχόμενο του Διαλόγου του Παλλαδίου
BHG 870, καθώς και από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωκράτη Σχολαστικού (βλ. [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 69· Baur, 1927, p. 1-16]).
Ο Μ. Φώτιος στη Βιβλιοθήκη του (Сod. 96), όπου παρουσιάζει και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του συγγράμματος του Γεωργίου Α λεξανδρείας (CPG 7979, Auct. BHG

Ο αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης παρατηρεί ότι στην Ελληνική Πατρολογία του Π. Χρήστου από τυπογραφικό λάθος έγραφε Γεώργιος ο Β΄, αντί ο Α΄ (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ.37]).
62
«Ἀνεγνώσθη βιβλίον τὰ περὶ τὸν Χρυσόστομον ἐπιγραφήν ἔχον, Γεωργίου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας·
ὅστις δ’ ἐστὶν οὗτος, οὐκ ἔχω σαφές τι παραστῆσαι» [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 48-49· Φωτίου, Μυριόβι61

βλος, τ. 5, σ. 376-377· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 290-291].
63

Γενική περίληψη του περιεχομένου του συγγράμματος του Γεώργιου Αλεξανδρείας βλ.: [Φωτίου, Μυριό-

βιβλος, τ. 5, σ. 376-399· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 290-298].
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873bd)64, αξιολογεί το έργο αυτό ως εξής: «Ἔστι μέντοι τὴν φράσιν ἁπλοῦς καὶ εἰς πολλὴν χυδαιότητα κατενηνεγμένος, μηδὲ τοῦτο δὴ τὸ παρὰ τοῖς γραμματικοῖς κατὰ χεῖρας, τὴν τῶν
ὀνομάτων καὶ ῥημάτων σύνταξιν ἠκριβωμένος» [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 49· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 376])65.
Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας στον πρόλογο του συγγράμματός του τόνιζε ότι ο ίδιος δεν
ήταν αυτόπτης μάρτυρας ούτε ενός γεγονότος της ζωής του αγ. Ιωάννου που περιέγραψε, αλλά
χρησιμοποίησε, όταν έγραψε το έργο του, στοιχεία που ήταν ήδη γραμμένα. Την περιγραφή
κάποιων γεγονότων της ζωής του ι. Χρυσοστόμου την δ ανείστηκε, όπως λέει ο ίδιος, από το
Διάλογο του επισκόπου Παλλαδίου, ο οποίος ἐν τοῖς χρόνοις ἐκείνοις παρόντος ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ παρακολουθήσαντος πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις. Το άλλο μέρος της περιγραφής
των γεγονότων, ο Γεώργιος Αλεξανδρείας το δανείστηκε από αυτά που ανέφερε ο Σωκράτης, ο
εκκλησιαστικός ιστοριογράφος. Πέρα από αυτές τις δύο πηγές, ο Γεώργιος Αλεξανδρείας χρησιμοποιούσε πληροφορίες και από άλλα έγγραφα (ή όπως λέει ο ίδιος ἀντίγραφα), δηλ. γραπτές μαρτυρίες που βρήκε ο ίδιος, οι οποίες δόθηκαν ἐξ ἀκοῆς πιστῶν ἱερέων καὶ λαϊκῶν θεοσεβῶν ὅρκοις φοβεροῖς πληροφορησάντων. Σύμφωνα με τον Γεώργιο Αλεξανδρείας, ο ι. Χρυσόστομος ήταν τόσο αγαπητός στον κόσμο, που όλοι είχαν μεγάλη επιθυμία όχι μόνο να ακούσουν τα πάντα για τη ζωή του, αλλά και να γράψουν αυτά που άκουσαν γι’ αυτόν (Τοιοῦτος
γὰρ ὑπῆρχεν ὁ ἀνὴρ τοῖς πᾶσιν ἡδὺς καὶ ἐράσμιος ὡς πόθον ἐσχηκέναι πάντας οὐ μόνον ἀκούειν
τὰ κατὰ τὸν βίον αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν ὑπομνήμασι καὶ συγγραφαῖς ταῦτα ἐντάξαι) (βλ. [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 71-72· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 280281· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 250-351]).
Η υπέρ το δέον έκταση με την οποία ο Γεώργιος Αλεξανδρείας περιγράφει τη ζωή του
Χρυσοστόμου, προϋποθέτει βέβαια κριτική ανάλυση. Τέτοια ανάλυση όσον αφορά τα τμήματα
του συγγράμματος που περιγράφουν την σχέση του ι. Χρυσοστόμου με την βασίλισσα Ευδοξία,
έχει γίνει από τον παραπάνω αναφερόμενο Fl. van Ommeslaeghe στο άρθρο του Jean Chrysostome en conflit avec l’impératrice Eudoxie : Le dossier et les origines d’une Légende [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 136-138]. Έτσι, ο Fl. van Ommeslaeghe όσον αφορά την περιγραφή των γεγονότων της υπόθεσης του κτήματος (αμπελώνας) της χήρας 66, το οποίο παράνομα πήρε η βασίλισσα, σημειώνει ότι ανεξάρτητα από το αν ο Γεώργιος Αλεξανδρείας επινοεί αυτή την ιστορία
ή επανέλαβε αυτό που ήδη κυκλοφορούσε την εποχή εκείνη, η πρόθεσή του είναι να καλύψει τα
κενά και τις αμφισβητήσεις των εγγράφων με πλήρεις και εύλογες εκδοχές. Με αυτή την έννοια, η περιγραφή της ιστορίας από τον Γεώργιο Αλεξανδρείας χωρίς αμφιβολία είναι « mieux
fait pour plaire » από την απολογία που γράφτηκε από τον Παλλάδιο [Van Ommeslaeghe,
1979, p. 138].
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Βλ.: [Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV].
«Το ύφος του είναι λιτό και κατεβαίνει σε πολλή χύδην, και ούτε είναι ακριβής στη σύνταξη των ονομάτων και των ρημάτων, αυτό που οι γραμματικοί έχουν κύριο στόχο τους» [Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 377]).
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Βλ.: [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 191-196· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
392-397].
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Πράγματι, ο Γεώργιος Αλεξανδρείας στο σύγγραμμά του αναφέρει πολλές νέες, άγνω στες πριν από αυτόν λεπτομέρειες από τη ζωή του αγ. Ιωάννου. Για παράδειγμα, οι σπουδές του
ι. Χρυσοστόμου στην Αθήνα, όπου ο Άγιος μπροστά στον Έπαρχο και τον λαό αντιπαρατίθεται
με το φιλόσοφο Ανθέμιο, που είχε ως αποτέλεσμα ο Ανθέμιος και πολλοί κάτοικοι της Αθήνας
να γίνουν χριστιανοί. Ενώ τον ίδιο τον ι. Χρυσόστομο ο επίσκοπος της Αθήνας ήθελε να τον
κρατήσει εκεί για να τον κάνει διάδοχό του, αλλά ο ι. Χρυσόστομος επέστρεψε κρυφά στην Αντιόχεια (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 80-88· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 286-294· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 255-264])67.
Την ανάλυση όλων αυτών των νέων στοιχείων για τη ζωή του αγ. Ιωάννου εμείς την αφήνουμε,
επειδή δεν είναι ο σκοπός της μελέτης μας. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς μόνο εκείνα που αφορούν την ιστορία της εξορίας και του θανάτου του Αγίου.
Επειδή, όπως έχουμε επισημάνει, από το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG
873 ξεκινά στην πραγματικότητα η αγιολογική (συναξαριστή) περιγραφή της ζωής του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό θα χρησιμοποιηθούν
και από τους μεταγενέστερους βιογράφους του Αγίου68, ένας από τους κύριους σκοπούς μας θα
είναι να εξετάσουμε όσο μπορούμε την αξιοπιστία των νέων πληροφοριών που παρουσιάζονται
στο BHG 873 και κατά συνέπεια, να τις χρησιμοποιήσουμε για την επίλυση του ζητήματος του
τόπου θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου.
Ως παράδειγμα να αναφέρουμε εδώ ότι ο Γεώργιος Αλεξανδρείας είναι ο πρώτος συγγραφέας, ο οποίος λανθασμένα περιγράφει ότι όταν οι στρατιώτες με τον ι. Χρυσόστομο πλησίασαν στα Κόμανα, μια περιοχή του Εύξεινου Πόντου (δηλ., στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας), πέρασαν από τη Πιτυούντα (η οποία λανθασμένα από τον ίδιο τον συγγραφέα θεωρείτο ότι
ήταν νησάκι) σαν να ήταν κάποια γέφυρα και παρέμειναν έξω από τα τείχη της πόλης στο μαρτύριο (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 261· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 454]). Με άλλα λόγια, ο αγ. Ιωάννης είχε φτάσει στη Πιτυούντα. Αυτή η λανθασμένη πληροφορία του Γεωργίου Αλεξανδρείας θα επαναληφθεί αργότερα και από κάποιους
άλλους συντάκτες της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου69.
Τέλος, να σημειώσουμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον
συγγραφέα του BHG 873. Εκτός από τις σπουδές του αγ. Ιωάννου στην Αθήνα, για τις οποίες
αναφέραμε παραπάνω, στον ι. Χρυσόστομο, σύμφωνα με τον Γεώργιο Αλεξανδρείας, λίγες ημέρες πριν να φθάσει στον τόπο της τελικής εξορίας στην Πιτυούντα, εμφανίζονται οι άγιοι απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, οι οποίοι τον πληροφορούν για τον επικείμενο θάνατό του (βλ.
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 260· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
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Αυτή την άποψη του Γεωργίου Αλεξανδρείας την δανείστηκε αργότερα από τον Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό,

βλ. Εγκώμιο BHG 880 [PG 107, col. 232-236· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 674-677].
68
Όπως ήδη έχουμε πει, ο Α. Κραλίδης, αναφερόμενος στα έργα του π. Ch. Baur και του Σ. Παπαδοπούλου,
σημειώνει ότι η βιογραφία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου που γράφτηκαν από τον Παλλάδιο Ελενουπόλεως
και τον Γεώργιο Αλεξανδρείας «αποτελούν και τις βασικές πηγές για τη μετέπειτα παραγωγή αγιολογικών κειμένων προς τιμή του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» [ΕΕΘΣΠΘ Τμ. ΠΚΘ, 9 (2004), σ. 165].
69
Βλ.: Εγκώμιο του Νεοφύτου του Εγκλείστου BHG 881 [Νεοφύτου Εγκλείστου , Εγκώμιο, 1926, σ. 341·
Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 635].
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450]). Επίσης, ο συγγραφέας αυτής της πηγής δεν χρησιμοποιεί πουθενά το όρο Χρυσόστομος.
Αντίθετα, μας ομιλεί ότι εξαιτίας της φροντίδας του Αγίου για τους φτωχούς, χαρακτηρίστηκε
από πολλούς ως Ἰωάννης ὁ τῆς ἐλεημοσύνης (παρ᾽ ότι η επωνυμία του Ελεήμονος έχει αποδοθεί
ως φερωνυμία-χαρακηρισμός σέ άλλον Πατέρα) και για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής απο κλήθηκε τρισκαιδέκατος τῶν ἀποστόλων (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 134, 196· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 340, 396]).
Ομιλία περί του βίου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του Θεοδώρου Τριμιθούντων (BHG 872)
Τίτλος της πηγής. Cod. Vaticanus gr. 866: «Θεοδώρου ἐπισκόπου Τριμηθούντων περὶ
τοῦ βίου καὶ τῆς ἐξορίας καὶ τῶν θλίψεων Ἰωάννου τοῦ μακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου» [PG 47, p. LI-LII]· Cod. Hierosol. Biblioth. gr. 30.18: «Ὁμιλία
Θεοδώρου ἐπισκόπου Τριμιθούντων περὶ τοῦ βίου καὶ τ ῆς ἐξορίας καὶ τῶν θλίψεων Ἰωάννου
τοῦ μακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τ οῦ Χρυσοστόμου» [Hierosol.
Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ 62-63]· Cod. Signatus gr. R. VI. 39 (12ου αι.):
«Ὁμιλία Θεοδώρου ἐπισκόπου Τριμιθούντων περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ἐξορίας καὶ τῶν θλίψεων
Ἰωάννου τοῦ μακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου» [Catal.
Cod. Hag. Gr. Bibl. Chisianae., 1897, p. 303]· Cod. Mosquensis gr. 161: «Θεοδώρου ἐπισκόπου
Τριμιθούντων ὁμιλία ἐν συντόμῳ περὶ τε τοῦ βίου καὶ τῆς ἐξορίας καὶ τῶν θλίψεων τοῦ ἐν
ἁγίοις πατρός ἡμῶν καὶ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου καὶ κοινοῦ οἰκουμένης λιμένος Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, συμπεριλαμβάνουσα καὶ περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ τιμίου καὶ ἁγίου αὐτοῦ λειψάνου» [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 8].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του συγγράμματος του Θεοδώρου Τριμιθούντων
βρίσκεται στα ακόλουθα χειρόγραφα: Cod. Vaticanus gr. 866 (φφ. 79-86, 11ου-12ου αι.) [Cod.
Vatic. Gr., Deureesse, t. 3, 1950, p. 435]· Cod. Vaticanus gr. 1669 (φφ. 364v-379v, 10ου-11ου αι.)
[Cod. Vatic. Gr., Giannelli, 1950, p. 418]· Cod. Mosquensis gr. 161 (φφ. 346v-364v, 11ου αι.)
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 7-45]· Cod. Parisinus gr. 1468 (φφ. 314-326v, 11ου αι. = BHG
872c) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968, p. 172]· Cod. Signatus gr. R. VI. 39 (φφ. 154-167v, 12ου
αι.) [Catal. Cod. Hag. Gr. Bibl. Chisianae., 1897, p. 303]· Cod. Hierosol. Biblioth. gr. 30.18 (φ.
119) [Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ 62-63]· Cod. Athous gr.,
Lavras 861 (Η 206) (φφ. 157-167, 16ου αι.) [Κατάλ. Κώδ. Μεγίστης Λαύρας, 1925, σ. 130] και σε
άλλα70.
Το 1853 ο καρδινάλιος Angelo Mai δημοσιεύει για πρώτη φορά το κείμενο του συγγράμματος του Θεοδώρου Τριμιθούντων (BHG 872) από το χφ. Cod. Vaticanus gr. 866 [Nova
Patrum. Bibl., Mai, 1853, t. 6, p. 265-290]. Το 1858 το ίδιο αντίγραφο παρουσιάζεται ενσωματωμένο στον τ. 47 της Patrologia Graeca [PG 47, col. LI-LXXXVIII].
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Βλ.: Dumortier J., La tradition manuscrite des traités à Théodore // BZ, 52 (1959), p. 265-275.
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Το 1977, ο Fr. Halkin δημοσιεύει δύο άλλα ακόμα αντίγραφα του έργου του Θεοδώρου
Τριμιθούντων (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 7-68]). Το πρώτο BHG 872b (ή Auct.
872b) από το χειρόγραφο Cod. Mosquensis gr. 16171· το κείμενο διαιρείται σε 41 κεφάλαια (παραγράφους). Όσον αφορά τη χρονολόγηση του BHG 872b, ο Fr. Halkin πιστεύει ότι « n’est pas
aussi ancien, mais il n’est pas facile de préciser son âge » [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 7].
Να σημειώσουμε ότι το αντίγραφο BHG 872b έχει ένα παράρτημα (§ 33-41), με το κύριο μέρος
αφιερωμένο στην εξιστόρηση της μετακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου. Ο άγνωστος
συγγραφέας του παραρτήματος αυτού χρησιμοποίησε εν μέρει το σύγγραμμα του Γεωργίου
Αλεξανδρείας BHG 873 (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 38, note 74· p. 42, note 83]).
Το δεύτερο αντίγραφο BHG 872d (ή Auct. 872d) είναι μια περίληψη ή « rétraction » του
Cod. Vaticanus gr. 1669 από ανώνυμο συγγραφέα, γραμμένη περίπου το 1000 στην Ι. Μονή
των Στουδίου [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 45-68])72. Για να διευκολυνθεί η σύγκριση του
κειμένου BHG 872d με άλλα αντίγραφα, ο Fr. Halkin το χωρίζει σε κεφάλαια (παραγράφους),
αντίστοιχα με εκείνα στο πλήρες αντίγραφο του BHG 872, δηλ. σε 32 κεφάλαια. Το αντίγραφο
BHG 872d έχει πιο σύντομο τίτλο και δεν περιέχει το παράρτημα που βρίσκουμε στο αντίγραφο
BHG 872b, δηλ. λείπουν τα κεφάλαια 33-41. Το 2007, ως μέρος του μεγάλου επετειακού τόμου
που εκδόθηκε από την Ι. Μονή Βατοπαιδίου, με τίτλο Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, παρουσιάζεται και το κείμενο του συγγράμματος του Θεοδώρου Τριμιθούντων,
χωρίς όμως να διευκρινίζεται από ποιο χειρόγραφο προέρχεται αυτό το κείμενο (βλ. [Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 641-663])· το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με
νεοελληνική απόδοση από το φιλόλογο Α. Α. Ηλιόπουλο.
Αποσπάσματα του Βίου του αγ. Ιωάννου του Θεοδώρου Τριμιθούντων αναφέρονται και
στο σύγγραμμα του περίφημου βυζαντινού κανονολόγου Νίκωνος του Μαυρορείτη (11ου αι.) με
τίτλο Μικρόν βιβλίον (βλ. [Максимович, 2008, σ. 35]).
Συγγραφέας. Ο Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 872, όπως προκύπτει από
το κείμενο του ίδιου του συγγράμματος, ανήκει στον Θεόδωρο επίσκοπο Τριμιθούντων (Κύπρος). Έζησε στο δεύτερο ήμισυ του 7ου αι. (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 7· Χρυσοστ.
Συμπ., 2007, σ. 290-291]).
Ανάλυση της πηγής. Το κείμενο του συγγράμματος του Θεοδώρου Τριμιθούντων που
παρουσιάζεται στην PG και στον επετειακό τόμο με τίτλο Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, χωρίζεται σε 32 κεφάλαια (παραγράφους) [PG 47, col. LI-LXXXVIII· Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 641-663]. Το κείμενο BHG 872b που δημοσιεύθηκε από τον Fr. Halkin, περιλαμβάνει εκτός από τα 32 κεφάλαια επιπλέον και τα κεφάλαια 3341 (όπου ο άγνωστος συγγραφέας περιγράφει την μετακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 7-45]. Σε 32 κεφάλαια (συν ένα ακόμη κεφάλαιο 32b)
χωρίζεται και το κείμενο BHG 872d [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 46-68].
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Ο Fr. Halkin: « Nous avons divisé le texte en 41 chapitres. Les 32 premiers correspondent à ceux de
l’édition citée. Mais toute la fin inédite du récit, soit les chapitres 33 à 41, constitue un appendice sur la translation » [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 7].
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Γενική περίληψη του περιεχομένου του BHG 872d βλ.: [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 301-302].
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Το σύγγραμμα του Θεοδώρου Τριμιθούντων, σύμφωνα με τον Fl. van Ommeslaeghe, «
est préférable d’isoler du grand corps des hagiographes Chrysostomiens » [Van Ommeslaeghe,
1979, p. 135]. Ο Fr. Halkin επισημαίνει ότι ο ίδιος ο συγγραφέας, μολονότι περιγράφει το έργο
του ως ὁμιλία ἐν συντόμῳ, αυτή η “σύντομη” ομιλία περιλαμβάνει πάνω από τριάντα σελίδες
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 8]73.
Όσον αφορά τη χρονολόγηση του συγγράμματος του Θεοδώρου Τριμιθούντων, ο Ch.
Baur θεώρησε ότι είχε γραφτεί περί το 680 [Baur, 1929, t. 1, p. XX· Baur, 1959, t. 1, p. XXXIIIXXXIV]. Ο Fl. van Ommeslaeghe, για τη χρονολόγηση του συγγράμματος BHG 872, σημείωσε
ότι το έργο αυτό είναι « franchement déconcertante par l’étrangeté et même le burlesque de ses
versions » [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 135-136]. Για να ενισχύσει την άποψή του ο Fl. van
Ommeslaeghe, βασίζεται-αναφέρεται στα ακόλουθα παραδείγματα: στην περιγραφή των “εγκλημάτων” και των αντιπαραθέσεων του Θεόφιλου Αλεξανδρείας εναντίον του πρεσβυτέρου
Ισιδώρου και των μοναχών (§ 5-10, PG 47, col. LVIII)· στον τρόπο με τον οποίο ο Ισίδωρος
αποφεύγει να γίνει επίσκοπος (§ 11, PG 47, col. LVXXX)· στην ιστορία της τιμωρίας και της
μετάνοιας της Ευδοξίας για το θάνατο του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (§ 29-32, PG 47, col.
LXIII-LXVIII) [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 136].
Ο Θεόδωρος Τριμιθούντων για το έργο του χρησιμοποιούσε ως πηγή, όπως προκύπτει
από τα λόγια του ίδιου, το Διάλογο του Παλλαδίου BHG 872 (βλ. [Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 9]). Ωστόσο, αν συγκρίνουμε τα κείμενα των δύο αυτών συγγραφέων, μας
προξενεί περιέργεια η ασυμφωνία τους στις πληροφορίες για τα τελευταία χρόνια της ζωής του ι. Χρυσοστόμου.
Ο π. Γεώργιος Δράγας επισήμανε ότι το σύγγραμμα του Θεοδώρου Τριμιθούντων «πα ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι περιέχει μοναδικές λεπτομέρειες για τα γνωστά γεγονότα
που οδήγησαν στην πτώση του ι. Χρυσοστόμου» [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 298]. Από πλευράς
μας, όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο Θεόδωρος Τριμιθούντων περιγράφει τα γεγονότα
που προκάλεσαν την πτώση του αγ. Ιωάννου, όπως και άλλα συμβάντα, με τρόπο περίπλοκο
και ανακριβή. Ομολογουμένως, κάνει πολλά λάθη.
Ο Fr. Halkin εφιστά την προσοχή μας στο γεγονός ότι στο αντίγραφο-σύγγραμμα του
Θεοδώρου Τριμιθούντων BHG 872d (§ 1) ως τόπο όπου βαπτίστηκε ο αγ. Ιωάννης αναφέρει
όχι τη γνωστή μας Αντιόχεια της Συρίας, αλλά την πόλη Αμίδη (σημερ. Diarbékir) στη ρωμαϊκή
επαρχία της Μεσοποταμίας. Επιπλέον, πάντοτε σύμφωνα με το BHG 872d, ο ι. Χρυσόστομος
βαπτίστηκε ὑπὸ Βαττάνου ἐπισκόπου (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 45-46]) 74. Αυτήν
την περίεργη και λανθασμένη εκδοχή τη συναντούμε και στο BHG 872 (= Cod. Vaticanus gr.
866) και στο BHG 872c (= Cod. Parisinus gr. 1468) [PG 47, col. LV· Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 45· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 641]. Στο Βατικανό κώδικα
(Cod. Vaticanus gr. 866) αναφέρεται μια άλλη εκδοχή του ονόματος αυτού του επισκόπου: ὑπὸ
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Γενική περίληψη του περιεχομένου του συγγράμματος του Θεοδώρου Τριμιθούντων βλ.: [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 298-302].
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«Λαβὼν δὲ τὸ ἅγιον βάπτισμα ἐν Ἀμίδῃ ὑπὸ Βαττάνου ἐπισκόπου, ἀναγνώστης τῆς Ἀντιόχου προχειρίζεται ὑπὸ Μελετίου ἐπισκόπου αὐτῆς» [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 46].
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Βαιτανοῦ ἐπισκόπου [PG 47, col. LV· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
641].
Σημειωτέον, ευκαιριακά, ότι ο Θεόδωρος Τριμιθούντων στο σύγγραμμά του χρησιμοποιεί
για τον αγ. Ιωάννη συχνά το χαρακτηρισμό Χρυσόστομος (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977,
p. 8, 23, 24, 26, 30 κλπ.].
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα απόσπασμα από το σύγγραμμα του Θεοδώρου (§
25), όπου περιγράφει τον θάνατο του αγ. Ιωάννου (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 31]).
Ο Θεόδωρος είναι ο πρώτος που αναφέρει ότι το σώμα του ι. Χρυσοστόμου ενταφιάστηκε
στον τάφο όπου βρίσκονταν τα λείψανα όχι μόνο του αγ. Βασιλίσκου (όπως αποδεικνύεται από
όλες τις άλλες πηγές), αλλά και τα λείψανα των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου, Ρουφίνου
και Κολλούθου. Αυτή η πληροφορία, την οποία θα διερευνήσουμε λεπτομερώς στο κατάλληλο σημείο της παρούσας διατριβής μας, είναι εσφαλμένη και δεν επιβεβαιώνεται από καμία
άλλη πηγή.
Εγκώμιον στον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο του αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού (BHG 879)
Τίτλος της πηγής. Το χειρόγραφο προέρχεται από το τμήμα χφ. της Παναγίας Καμαριωτίσσης της Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αριθ. 1 (έτος 1360): «Τοῦ ὁσίου
καὶ θεοφόρου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν
Χρυσόστομον» [Κατάλ. Χειρογ. Οικουμ. Πατριαρ., διακ. Αιμιλιανού, Ορθοδοξία, 25 (1950), σ.
18]. Το Cod. Heapolitanae gr. II. B 7 (17 ου αι.): «Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου
τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐγκώμιον εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως» [Catal. Hag. Gr. BNH, Delehaye, 1902, p. 384].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Εγκωμίου του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού75
BHG 879 βρίσκεται στα ακόλουθα χειρόγραφα: Cod. Athous gr., Vatopediu 631 (φφ. 181α-194)
[Σύμπλ. Κατάλ. Βατοπ. και Λαύρας, Μητρ. Σωφρονίου, 1930, σ. 42]· Cod. Heapolitanae gr. II.
B 7 (17ου αι.) [Catal. Hag. Gr. BNH, Delehaye, 1902, p. 384]· Cod. Parisinus gr. 137 (φφ. 236v245v, 14ου αι.) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968, p. 4-5]· Κώδ. Καλύβες Σκήτης Αγ. Άννας 599
[Κατάλ. Αγιορειτ. Χειρογρ., μητροπ. Ευλογίου, 1950, σ. 280]. Το ελλιπές κείμενο του Εγκωμίου
του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού διασώζεται μέσα στη συλλογή του 1360 με τίτλο Συναγωγή
λόγων από το τμήμα χειρογράφων της Παναγίας Καμαριωτίσσης της Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Αριθ. 1 φ. 505β) [Κατάλ. Χειρογ. Οικουμ. Πατριαρ., διακ. Αιμιλιανού,
Ορθοδοξία, 25 (1950), σ. 18].
Το κείμενο του Εγκωμίου BHG 879 δημοσιεύθηκε το 1712 στο Παρίσι ως μέρος του δίτομου των Απάντων του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού που προετοιμάστηκε από τον Le Quien
[Damasceni Opera Omnia, Le Quien, 1712, p. 886-895]76. Το 1753 δημοσιεύθηκε, με παράλληλη
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Για τη ζωή και τα συγγράμματα του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού βλ.: [Флоровский, 1933, σ. 228-254
Τσάμη, 2008, σ. 48].
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Η δεύτερη έκδοση αυτού του δίτομου έργου πραγματοποιήθηκε στη Βενετία το 1748.
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λατινική μετάφραση, ως μέρος των Acta Sanctorum για το μήνα Σεπτέμβριο [Act. SS., Sept., t. 4
(1753), p. 700-709]. Το 1891, το Εγκώμιο BHG 879 παρουσιάζεται μαζί με τα άλλα συγγράμματα του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού στην PG [PG 96, col. 761-781] και το 1991 στη σειρά ΕΠΕ
(αρχέτυπο κείμενο και νεοελληνική μετάφραση) [ΕΠΕ 9, σ. 336-367]. Το 2007, ως μέρος του
μεγάλου επετειακού τόμου Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έκδοση Ι.
Μονής Βατοπαιδίου, παρουσιάζεται και το κείμενο του Εγκωμίου BHG 879 [Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 265-278]. Σε αυτή την έκδοση το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με νεοελληνική απόδοση από το φιλόλογο Α. Α. Ηλιόπουλο.
Ανάλυση της πηγής. Το Εγκώμιο του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού BHG 87977 είναι
γραμμένο σε παραδοσιακό γι᾽ αυτήν την περίπτωση ρητορικό ύφος. Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες εκδόσεις το κείμενο BHG 879 διαιρείται σε 19 τμήματα (παραγράφους)78.
Στο Εγκώμιο επαινείται η προσωπικότητα του αγ. Ιωάννου ως διδασκάλου της Εκκλησίας, ως ρήτορος, ως ασκητού και ως ιεράρχου. Ο Δαμασκηνός αποκαλεί τον αγ. Ιωάννη Πάτερ
Πατέρων (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 278]). Συχνά, τα γεγονότα της ζωής του αγ. Ιωάννου συγκρίνονται με περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 270-271, 275-277]). Όσον αφορά τα βιογραφικά στοιχεία του αγ. Ιωάννου, στο Εγκώμιο BHG 879 περιληπτικά αναφέρεται ότι: ο Άγιος
ήταν μαθητής του Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας Μελετίου· ήταν 18 ετών, όταν τον ανέλαβε ο αγ.
Μελέτιος Αντιοχείας· αργότερα, βαπτίζεται από τον ίδιο το Μελέτιο· στα 30 του χρόνια έγινε
αναγνώστης και κληρικός· ακολούθως πηγαίνει στην έρ ημο, με τετράχρονη ασκητική προγυμνασία υπό την καθοδήγηση κάποιου Σύρου γέροντα και άλλα δύο χρόνια κατά μόνας σε μια
σπηλιά· με την επιστροφή του στην Αντιόχεια, χειροτονείται πρεσβύτερος και έπειτα γίνεται
επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
269-271]). Οι επόμενες παραγράφοι είναι αφιερωμένες στη βασίλισσα Ευδοξία, η οποία παραβάλλεται με την Ιεζάβελ της Παλαιάς Διαθήκης (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 274-276]). Στο τέλος του Εγκωμίου ο Δαμασκηνός αναφέρει εν συντομία την πρώτη και τη δεύτερη εξορία του αγ. Ιωάννου από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς λεπτομέρειες για
το πότε και πού συνέβη ο θάνατός του (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ.
1, σ. 277-278]).
Ο Δαμασκηνός στο Εγκώμιό του δεν χρησιμοποιεί πουθενά τον όρο Χρυσόστομος για τον
αγ. Ιωάννη (η τιτλοφόρηση του Εγκωμίου με την ορολογία Χρυσόστομος οφείλεται στους α ντιγραφείς).

Βλ.: Kazhdan A., A History of Byzantine Literature (650-850) in collaboration with Lee F. Sherry and
Christine Angelidi, The National Hellenic Research Foundation, Institute For Byzantine Research. Series 2. Athens
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1999. – P. 86· Figures de l’évêque idéal. Jean Chrysostome, Panegyrique de Saint Melece; Jean Damascène, Panegyrique de Saint Jean Chrysostome. Discours traduits et commentes par Laurence Brottier. Paris, 2004. Γενική περίληψη του περιεχομένου του τελευταίου έργου βλ.: JÖB 57 (2007), p. 439.
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Γενική περίληψη του περιεχομένου αυτού του συγγράμματος του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού βλ.:
[Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 303-306].
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Στον αγ. Ιωάννη τον Δαμασκηνό ανήκει και το υμνογραφικό κείμενο (κανόνας) ο αφιερωμένος στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [PG 96, col. 1377-1384 κ.ά.]).
Βίος και πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του Κοσμά Βεστήτορος
(BHG 876m)
Τίτλος της πηγής. Cod. Atheniensi gr. 226 (11ου-12ου αι.): «Βίος καὶ πολιτεία καὶ ἀγὼν
καὶ μετάστασις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ
Χρυσοστόμου, συγγραφεὶς παρὰ Κοσμᾶ Βεστήτορος» [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 429].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο αυτό, BHG 876m, σώζεται στο χειρόγραφο Cod.
Atheniensi gr. 226 (φφ. 402-408v, 10ου-11ου αι.), στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας [Catal.
Manuscr. Hagiog. Bibl. Nat. Athènes, Halkin, 1983, p. 14· Ehrhard, II, p. 292· BHG3, II, p. 10·
Auct. BHG, p. 104]. Το δημοσίευσε ο Fr. Halkin το 1977 [Douze récits byz., Halkin, 1977, p.
429-442].
Συγγραφέας. Κατά τον Fr. Halkin, ο οποίος παραπέμπει στα έργα του Beck και του
Ehrhard, ο Κοσμάς Βεστήτωρ79 υπήρξε αγιολόγος και ιεροκήρυκας του 8ου - 9ου αι. (βλ. [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 429]). Είχε γράψει για τη ζωή και την ανακομιδή του λειψάνου του ι.
Χρυσοστόμου διάφορα εγκώμια (βλ. BHG3 και Auct. BHG 877v-878b, 880a-d) [Douze récits
byz., Halkin, 1977, p. 429, υποσημ. 2]. Πιο αναλυτικά για τη ζωή και το έργο του Κοσμά Βεστήτορος βλ. [ΘΗΕ, 7 (1965), σ. 888-889· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
30, 38-40· Στεργιούλη, 2009, σ. 89].
Ανάλυση της πηγής. Το κείμενο του Βίου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG
876m στην έκδοση του Fr. Halkin διαιρείται σε 14 ενότητες (παραγράφους) [Douze récits byz.,
Halkin, 1977, p. 429-442]. Δυστυχώς, το τέλος του κειμένου BHG 876m στο χειρόγραφο Cod.
Atheniensi gr. 226 λείπει (η περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου διακόπτεται στη Σύνοδο
παρά την Δρυν). Ο Fr. Halkin πίστευε ότι το ανώνυμο αγιολογικό κείμενο Ὑπόμνημα τύπον
ἱστορίας κεφαλαιώδους ἐπέχον ἐπὶ τῇ ἀνακομιδῇ τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ θείου καὶ ἱεροῦ Χρυσοστόμου (BHG 877), το οποίο εκδόθηκε από τον ίδιο, είναι ίσως το τελευταίο μέρος του Βίου του
ι. Χρυσοστόμου BHG 876m (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 473-486]).
Ο καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτης, στον πρόλογο της έκδοσης του Εγκωμίου εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον του Κοσμά Βεστήτορος (BHG 880a) από το χειρόγραφο Cod. Atheniensi
gr. 301 (θα μελετηθεί παρακάτω), παρουσίασε μια σύντομη συγκριτική ανάλυση του κειμένου
αυτού με το κείμενο BHG 876m από το χειρόγραφο Cod. Atheniensi gr. 226 (βλ. [Κοσμά Βεστήτορος, Εγκώμιο, 1940, σ. 150-151]). Ο καθηγ. Δυοβουνιώτης παρατήρησε τα εξής: «Οὕτως
ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἠδύνατό τις νὰ εἰκάσῃ ὅτι ἡ ἀνωτέρω μνημονευθεῖσα προσθήκη ἐν
τῷ ἐπιλόγῳ τοῦ ἡμετέρου ἐγκωμίου εἰς τὸν Ἰωάννην τὸ ν Χρυσόστομον, ἡ ἐν τῷ κώδικι 301
ἀπαντῶσα, θὰ ἀπετέλει τὸν ἐπίλογον τοῦ λόγου τοῦ Κο σμᾶ Βεστίτωρος εἰς τὸν Ἰωάννην τὸν
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Χρυσόστομον, τοῦ περιεχομένου ἐν τῷ κώδικι 226, ἐξ οὗ καὶ ἐλήφθη ὑπὸ τοῦ ἀντιγραφέως τοῦ
κώδικος 301. Ἡ εἰκασία ὅμως αὕτη δὲν εἶναι ὀρθή, καθόσον τὰ περὶ ἐγκρατείας τοῦ Χρυσοστόμου ἀναφερόμενα ἐν τῷ ἐπιλόγῳ τοῦ κώδικος 301 ἀναφέρονται ἤδη ἐν τῷ κειμένῳ τοῦ λόγου
εἰς τὸν Χρυσόστομον τοῦ κώδικος 226 καὶ ἑπομένως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφέρωνται καὶ ἐν
τῷ ἐπιλόγῳ τοῦ λόγου τούτου» [Κοσμά Βεστήτορος, Εγκώμιο, 1940, σ. 151].
Λόγω αυτής της απώλειας του τελικού τμήματος από το κείμενο του έργου
Βίος και πολιτεία του αγ. Ιωάννου BHG 876m, δεν μπορούμε να έχουμε από αυ τό πληροφορίες για τα τελευταία χρόνια της ζωής του ι. Χρυσοστόμου και το
θάνατό του.
Εγκώμιον εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον του Κοσμά Βεστήτορος (ή
Μαγίστορος) (BHG 880a, 880b)
Τίτλος της πηγής. Cod. Parisinus gr. 1454 (10ου-11ου αι.): «Κοσμᾶ Βεστήτορος εἰς τὸν
ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως καὶ
περὶ τοῦ εὐσεβείας αὐτοῦ διωγμοῦ» [Κοσμά Βεστήτορος, Εγκώμιο, 1940, σ. 148]· Cod.
Atheniensi gr. 301 (έτ. 1581): «Κοσμᾶ μαγίστορος λόγος ἐγκωμιαστικός εἰς τὴν σεβασμίαν
κοίμησιν του ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου»
[Κοσμά Βεστήτορος, Εγκώμιο, 1940, σ. 148-149]· Cod. Zagoras gr. 13.15 (16ου αι.): «Κοσμᾶ
μαγίστορος, λόγος εἰς τὴν σεβάσμιον κοίμησιν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» [Κατάλ. Χειρογ. Βιβλιοθήκ. Ζαγοράς, Κακλαμάνος, 2009, σ. 415]· Cod. Athous gr.,
Lavras 1968 (έτ. 1843): «Κοσμᾶ Βεστήτορος ἐγκώμιον εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν καὶ διαπρύσιον τῆς οἰκουμένης διδάσκαλον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον» [Κοσμά Βεστήτορος, Εγκώμιο, 1940, σ. 148].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Εγκωμίου εις τον ι. Χρυσόστομο του Κοσμά
Βεστήτορος (ή Μαγίστορος) βρίσκεται στα χειρόγραφα: Cod. Parisinus gr. 1454 (φφ. 168-171,
10ου-11ου αι., = BHG 880a) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968, p. 164]· Cod. Atheniensi gr. 301
(φφ. 405v-412, έτ. 1581, = BHG 880b) [Catal. Manuscr. Hagiog. Bibl. Nat. Athènes, Halkin,
1983, p. 34· BHG3, II, p. 13]· Cod. Zagoras gr. 13.15 (φφ. 172v-180v, 16ου αι.) [Κατάλ. Χειρογ.
Βιβλιοθήκ. Ζαγοράς, Κακλαμάνος, 2009, σ. 415]· Cod. Athous gr., Lavras 1968 (σσ. 341-349, έτ.
1843) [Κατάλ. Κώδ. Μεγίστης Λαύρας, 1925, σ. 368].
Το κείμενο αυτού του Εγκωμίου του Κοσμά Βεστήτορος εκδόθηκε για πρώτη φορά από
τον καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτη το 1940 στο περιοδικό Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών [ΕΕΒΣ, 16 (1940), σ. 151-155], με βάση τους τρείς κώδικες: Cod. Parisinus gr. 1454, Cod.
Atheniensi gr. 301 και Cod. Athous gr., Lavras 1968. Το 2007, ως μέρος του μεγάλου επετειακού
τόμου Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έκδοση Ι. Μ. Βατοπαιδίου, παρουσιάζεται και το κείμενο του Εγκωμίου του Κοσμά Βεστήτορος που είχε εκδώσει ο Κ. Ι. Δυοβουνιώτης [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 741-746]· σ᾽ αυτήν την επετειακή επανέκδοση το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με νεοελληνική απόδοση του φιλόλογου
Νικόλαου Φύσσα.
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Συγγραφέας. Βλ. παραπάνω: Βίος και πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του
Κοσμά Βεστήτορος BHG 876m (σελ. 80).
Ανάλυση της πηγής. Γενική περίληψη του περιεχομένου του Εγκώμιου εις τον ι. Χρυσόστομον του Κοσμά Βεστήτορος βλ.: [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 306-307].
Ο καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτης στον πρόλογο της έκδοσης του Εγκωμίου εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον του Κοσμά Βεστήτορος, παρουσίασε και μια σύντομη ανάλυση του κειμένου της πηγής (βλ. [Κοσμά Βεστήτορος, Εγκώμιο, 1940, σ. 149-150]).
Να σημειώσουμε ότι ο Κοσμάς Βεστήτωρ σ᾽ αυτό το σύγγραμμά του, εγκωμιάζει μεν,
πλην όμως δεν αναφέρει κανένα απολύτως στοιχείο για τη ζωή του ι. Χρυσοστό μου.
Λόγος του Κοσμά Βεστήτορος για την εξορία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (BHG 880d)
Τίτλος της πηγής. Cod. Athous gr., Caracall. 8 (10ου-11ου αι.): «Κοσμᾶ Βεστήτορος λόγος εἰς τὴν ἐξορίαν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» [Κοσμά Βεστήτορος, Λόγος για την
εξορία του Χρυσοστόμου, Cod. Athous gr., Caracall. 8, φ. 137r].
Ιστορία του κειμένου. Ο Λόγος του Κοσμά Βεστήτορος για την εξορία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 880d διασώζεται στο χειρόγραφο Cod. Athous gr., Caracall. 8 (φφ.
137r-145r, 10ου-11ου αι.), μία συλλογή των βίων και μαρτυρίων για τους μήνες ΣεπτέμβριοΔεκέμβριο (βλ. [Κατάλ. Χειρογ. Αγίου Όρους, Λάμπρου, τ. 1, 1895, σ. 130· BHG3, II, p. 13·
Ehrhard, I, p. 24347]).
Συγγραφέας. Βλ. παραπάνω: Βίος και πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του
Κοσμά Βεστήτορος BHG 876m (σελ. 80).
Εγκώμιον εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον του Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού (BHG 880)
Τίτλος της πηγής. Στην έκδοση CCSG (Νο 63, με βάση 6 χειρόγραφα): «Λέοντος ἐν
Χριστῷ βασιλεῖ αἰωνίῳ βασιλέως λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν μέγαν τοῦ Θεοῦ ἀρχιερέα, καὶ
κοινόν τῆς οἰκουμένης λιμένα Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον» (βλ. [Leonis VI, Homiliae, 2008, p.
480-481])· στην έκδοση της PG: «Λέοντος ἐν τῷ Θεῷ βασιλεῖ αἰωνίῳ λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς
τὸν μέγαν τοῦ Θεοῦ ἀρχιερέα, καὶ κοινόν τῆς οἰκουμένης λιμένα, Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον»
[PG 107, col. 228].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Εγκωμίου του Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού BHG 880
διασώζεται στα εξής έξι χειρόγραφα: Cod. Vaticanus gr. 808 (φφ. 144r-183r, 10ου-11ου αι.), Cod.
Sabaiticus gr. 140 (φφ. 1r-9v, 10ου-11ου αι.), Cod. Marcianus gr. 349 (φφ. 202r-232v, 11ου αι.),
Cod. Parisinus gr. 1514 (φφ. 28r-68v, 12ου αι.), Cod. Ambrosianus F 106 (φφ. 269r-326r, 13ου αι.)
и Cod. Sinaiticus gr. 522 (φφ. 60v-89v, ετ. 1242) (βλ. [Leonis VI, Homiliae, 2008, p. 480]).

82

Το κείμενο BHG 880 εκδόθηκε πρώτη φορά το 1613 από τον H. Savilius [Savilius,
1612-1613, t. 8, p. 267-290]. Το 1863 παρουσιάζεται στον 107ο τόμο της PG (Λόγος Νο 18) [PG
107, col. 228-292]. Το 1977, ο Fr. Halkin δημοσιεύει ανάμεσα σε δώδεκα βυζαντινά κείμενα
αφιερωμένα στον ι. Χρυσόστομο και το απόσπασμα του χαμένου Βίου του ι. Χρυσοστόμου του
BHG 873e από το χειρόγραφο Cod. Sabaiticus gr. 140 (φφ. 1-9v, 10ου-11ου αι.) [Douze récits byz.,
Halkin, 1977, p. 287-301]. Όμως ο Fl. van Ommeslaeghe αναγνώρισε το κείμενο BHG 873e ως
μέρος του εγκωμιαστικού Λόγου του Λέοντος ΣΤ΄ BHG 880 (βλ. [Anal. Boll., 96 (1978), p. 366·
Auct. BHG, p. 105]). Το 2007, ως μέρος του μεγάλου επετειακού τόμου Αΐδιος τιμή και μνήμη
αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έκδοση Ι. Μ. Βατοπαιδίου, παρουσιάζεται και το κείμενο του
Εγκωμίου του Λέοντος του Σοφού BHG 880 [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ.
1, σ. 671-721]. Σ᾽ αυτήν την έκδοση το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με τη νεοελληνική απόδοση από το φιλόλογο και υμνογράφο Δ. Ε. Δασκαλάκη. Την ίδια χρονιά, το 2007, ο καθηγ. Α.
Κοτταδάκης δημοσιεύει συλλογή κειμένων για τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου, που περιλαμβάνει
και το κείμενο του Εγκωμίου του Λέοντος του Σοφού BHG 880 σε νεοελληνική απόδοση του
Κοτταδάκη (βλ. [Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 94-183]). Το 2008, η Θ.
Αντωνοπούλου στη σειρά Corpus Christianorum, Series Graeca (Νο 63), πραγματοποιεί νέα
έκδοση των Λόγων του Λέοντος του Σοφού80· ο Εγκωμιαστικός Λόγος BHG 880 που μας ενδιαφέρει παρουσιάζεται με τον αριθμό 38 (με βάση τα έξι προαναφερόμενα χειρόγραφα) (βλ.
[Leonis VI, Homiliae, 2008, p. 481-557]).
Συγγραφέας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή και τα συγγράμματα του Λέοντος
ΣΤ΄ του Σοφού (866-912) βλ. [ΘΗΕ, 8 (1966), σ. 267-269· Σύμμεικτα, 9 (1994), σ. 33-40· Markopoulos, 2004, p. 193-201, 33-40 (XVI, XVIII)· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 31· Leonis VI, Homiliae, 2008, p. XVII].
Ανάλυση της πηγής. Ο Εγκωμιαστικός Λόγος στον αγ. Ιωάννη BHG 880 (Νο 38 στην
έκδοση της Θ. Αντωνοπούλου και Ν ο 18 στην PG) είναι ο πρώτος στη σειρά των 42 Ομιλιών
του αυτοκράτορα Λέοντος του Σοφού που έχουν διασωθεί (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 308·
Leonis VI, Homiliae, 2008, p. XVII-CCXXX])81. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Λέων στον πρόλογό
του, ο Εγκωμιαστικός Λόγος αυτός γράφτηκε κατ’ εντολή του πατέρα του και απαγγέλθηκε στο
παλάτι στην εορτή του ι. Χρυσοστόμου στις 13 Νοεμβρίου (882, το αργότερο) (βλ. [Χρυσοστ.
Συμπ., 2007, σ. 309]).
Το κείμενο του Εγκωμίου του Λέοντος του Σοφού BHG 880 σε όλες τις προαναφερόμενες
εκδόσεις (εκτός από την έκδοση στη σειρά CCSG) διαιρείται σε 30 μέρη-κεφάλαια. Στην έκδοση Αντωνοπούλου υπάρχει ακόμη και αρίθμηση γραμμών (συνολικά 1686 γραμμές). Γγενική
περίληψη του περιεχομένου του BHG 880 έχουμε στην εργασία του καθηγ. πρωτοπρ. Γ. Δράγα
βλ.: [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 309-313].
80

Βλ.: Leonis VI sapientis imperatoris Byzantini, Homiliae quas edidit Theodora Antonopoulou. Turnhout,

2008. – 689 p. (= CCSG, 63). Σχόλια του Ι. Πολέμη πάνω σε αυτήν την έκδοση βλ.: Βυζαντινά, 29 (2009), σ. 566573.
81
Βλ. επίσης το έργο της Θεοδώρας Αντωνοπούλου, The Homilies of the Emperror Leo VI // The Medieval
Mediterranean People, Economies and Cultures, 400-1453, 14 (1997), p. 25, 67-68.
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Ο Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός, όπως σημειώνει ο P. R. Colleman-Norton, χρησιμοποιούσε ως βασική πηγή το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 (βλ. [Palladii, Dialogus, Coleman-Norton, 1928, p. XIV· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 290, 309· Αντωνοπούλου, Πασχαλίδη,
2002, σ. 115]).
Ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας σχολιάζει το Εγκώμιο BHG 880: «Ο Λόγος του Λέοντος είναι σαφέστατα συναξαριακό κείμενο το οποίο μαρτυρεί την σημασία που είχε την εποχή εκείνη
στο Βυζάντιο ο ι. Χρυσόστομος τον οποίον αποκαλεί στην κατακλείδα του “θαυμάσιον εν Πατριάρχαις και μέγαν όντως Χρυσόστομον”» [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 309-313].
Την περιγραφή των γεγονότων που μας ενδιαφέρουν (τοποθέτηση αγάλματος της βασίλισσας Ευδοξίας, δεύτερη εξορία του αγ. Ιωάννου και το θάνατό του) ο Λέων ο Σοφός παρουσιάζει στα τελευταία πέντε κεφάλαια (κεφ. 25-30) (βλ. [PG 107, col. 280-292· Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 711-721]). Στο τελευταίο κεφάλαιο (Νο 30) αναφέρει ότι ο
ι. Χρυσόστομος πέθανε στα Κόμανα και ότι, τη νύκτα πριν το θάνατό του, εμφανίστηκαν σ’ αυτόν οι μάρτυρες Βασιλίσκος και Λουκιανός [PG 107, col. 292· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 720].
Εγκώμιον στον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο του Νικήτα του Παφλαγόνος (BHG 881c)
Τίτλος της πηγής. Cod. Parisinus gr. 1180 (10ου αι.): «Νικήτα τοῦ Παφλαγόνος ἐγκώμιον εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Ἰωάννην, ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, τὸν θεῖον
Χρυσόστομον» [Νικήτα Παφλαγ., Εγκώμιο, 1934, σ. 53].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Εγκωμίου του Νικήτα Παφλαγόνος BHG 881c
διασώζεται στο χειρόγραφο Cod. Parisinus gr. 1180 (φφ. 172v-183v, 10ου αι.) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968, p. 131].
Το κείμενο BHG 881c, από το χειρόγραφο Cod. Parisinus gr. 1180, εκδόθηκε για πρώτη
φορά από τον καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτη το 1934 στο περιοδικό Θεολογία [Θεολογία, 12 (1934),
σ. 51-68]. Την ίδια χρονιά έγινε και ανατύπωση αυτής της δημοσίευσης82. Το 2007, ως μέρος
του μεγάλου επετειακού τόμου Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έκδοση
Ι.Μ. Βατοπαιδίου, παρουσιάζεται και το κείμενο του Εγκωμίου του Νικήτα του Παφλαγόνος
BHG 881c που είχε εκδοθεί από τον καθηγ. Δυοβουνιώτη [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 785-808] και παραδίδεται το αρχέτυπο κείμενο με νεοελληνική απόδοση
από το φιλόλογο Α. Α. Ηλιόπουλο.
Συγγραφέας. Ο Νικήτας Δαβίδ από την Παφλαγονία (γεννήθηκε στη δεκαετία μεταξύ
880 και 890), μαθητής του Αρέθα Καισαρείας, είναι γνωστός συγγραφέας ομιλιών και αγιολογικών κειμένων κατά το πρώτο ήμισυ του δέκατου αιώνα. Στη μελέτη της ζωής και των συγ -

Βλ.: Δυοβουνιώτης Κ. Ι., Νικήτα Παφλαγόνος ανέκδοτον εγκώμιον εις Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Ανατύπωσις εκ της «Θεολογίας», τόμος ΙΒ΄. Αθήνα 1934. – 68 σ. Υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας στην
Αθήνα.
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γραμμάτων του Νικήτα Παφλαγόνος είναι αφιερωμένο το έργο του Συμεών Πασχαλίδη Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών: το πρόσωπο και το έργο του (Θεσσαλονίκη 1999, = ΒΚΜ, 28).
Βλ. επίσης: [Μπαλάνου, 1951, σ. 58-59· ΘΗΕ, 9 (1966), σ. 465-466· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 30-31, 40· Στεργιούλη, 2009, σ. 90-93].
Αξιοσημείωτο ότι οι πηγές ως τόπο καταγωγής του Νικήτα αναφέρουν την Παφλαγονία
(= το Θέμα Παφλαγονίας), που ορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή του αρχαίου Πόντου Πολεμωνιακού, συνορεύοντας ανατολικά με το μεταγενέστερο Θέμα των Αρμενιακών (βλ. [Πασχαλίδη, 1999, σ. 87-90]). Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω (βλ. σελ. 249-250), τα Κόμανα του
Πόντου, όπου πέθανε ο ι. Χρυσοστόμος, χωροθετικά στα μεν αρχαία χρόνια ανήκαν στην επαρχία Γαλατίας του Πόντου και ύστερα στην επαρχία Pontus Polemoniacus. Με τις μεταρρυθμίσεις διοικητικής διαίρεσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία Θεμάτων (από
τον 7ο έως τον 11ο αι.), τα Κόμανα του Πόντου περιλαμβάνονταν στο Θέμα των Αρμενιακών.
Συνεπώς, ο συγκεκριμένος συγγραφέας και του Εγκωμίου περί του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 881c και του Βίου του ι. Χρυσοστόμου BHG 876k (βλ. παρακάτω), ο Νικήτας Δαβίδ
Παφλαγών, καταγόταν από την ίδια περιοχή όπου απεβίωσε ο ι. Χρυσόστομος.
Ανάλυση της πηγής. Γενική περίληψη του περιεχομένου του Εγκωμίου του Νικήτα
του Παφλαγόνος BHG 881c βλ.: [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 307-308]. Βλ. επίσης: [Πασχαλίδη,
1999, σ. 151-152].
Ο καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτης στον πρόλογο της έκδοσης του κειμένου του Εγκωμίου
BHG 881c, παρουσίασε και μια σύντομη ανάλυση της πηγής (βλ. [Νικήτα Παφλαγ., Εγκώμιο,
1934, σ. 51-53]): «Τὸ ἐγκώμιον τοῦτο, ὡς πάντα σχεδὸν τὰ ἐγκώμια τοῦ Νικήτα, δὲν περιέχει
κυρίως ἱστορικάς εἰδήσεις, ἀναφερομένας εἰς τὸ ἐγκωμιαζόμενον πρόσωπον ἢ εἰς σύγχρονα γεγονότα, διακρίνεται μόνον, ὡς καὶ ἐκεῖνα, διὰ τὰς ἐνιαχοῦ ῥητορικὰς ἐξάρσεις τοῦ συγγραφέως καὶ τὴν πρὸς τὸν μυστικισμὸν ῥοπὴν αὐτοῦ» [Νικήτα Παφλαγ., Εγκώμιο, 1934, σ. 52].
Σύμφωνα με τον πρωτοπρ. Γεώργιο Δράγα το Εγκώμιο του Νικήτα του Παφλαγόνος
(BHG 881c), όπως και του Κοσμά Βεστήτορος, «δεν προβάλλει βιογραφική εξιστόρηση
αλλά ηθικοπλαστικό και θεολογικό βαρυσήμαντο μήνυμα. Είναι ο τρόπος ζωής του ι. Χρυσοστόμου που απασχολεί τον εγκωμιαστή, το χριστιανικό ήθος του, που φανερώνει έναν άνθρωπο άψογης συνέπειας που δεν χάνει τον προσανατολισμό του όσο αντίξοες και δραματικές και
αν είναι οι ιστορικές συγκυρίες και περιστάσεις του επίγειου βίου του» [Χρυσοστ. Συμπ., 2007,
σ. 307].
Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του Νικήτα Φιλοσόφου (= Παφλαγόνος)
(BHG 876k)
Τίτλος της πηγής. Cod. Thessal. Vlatadon gr., 4 (11ου αι.): «Βίος τοῦ πανοσίου πατρός
ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου· συνγραφεὶς παρὰ τοῦ
μακαρίου καὶ ἁγίου Νικήτα δούλου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ φιλοσόφου· ὅν καὶ ἀπέστειλε
Κωνσταντίνῳ τῷ Βασιλεῖ, προτραπείς παρὰ αὐτοῦ συντάξαι» [Νικήτα Φιλοσόφου, Βίος του
Χρυσοστόμου, Cod. Thessal. Vlatadon gr., 4, φ. 77r].
85

Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Νικήτα Φιλοσόφου (= Παφλαγόνος) BHG
876k διασώζεται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο Cod. Thessal. Vlatadon gr., 4 (11ου αι.) [Νικήτα Φιλοσόφου, Βίος του Χρυσοστόμου, Cod. Thessal. Vlatadon gr., 4, φφ. 77r -155v· BHG3, II,
p. 10]. Περιγραφή αυτού του χειρόγραφου βλ.: [Πασχαλίδη, 1999, σ. 149-151· Αντωνοπούλου,
Πασχαλίδη, 2002, σ. 112-113]. Η Θεοδώρα Αντωνοπούλου και ο Συμεών Πασχαλίδης ετοιμάζουν και η πρώτη κριτική έκδοση του κειμένου του Βίου του ι. Χρυσοστόμου BHG 876k (βλ.
[Αντωνοπούλου, Πασχαλίδη, 2002, σ. 111]).
Συγγραφέας. Βλ. παραπάνω: Εγκώμιον εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον του Νικήτα Παφλαγόνος BHG 881c (σελ. 84-85).
Ανάλυση της πηγής 83. Ο Νικήτας ο Φιλόσοφος (= Παφλαγών) έγραψε το Βίο του ι.
Χρυσοστόμου (BHG 876k) κατά παραγγελία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρογέννητου (913-959), με βάση τον Βίον του ι. Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG
873 (βλ. [Αντωνοπούλου, Πασχαλίδη, 2002, σ. 113-115])84.
Ο Σ. Πασχαλίδης σημείωνε ότι η διήγηση του Νικήτα για την ζωή του ι . Χρυσοστόμου
«είναι πληρέστατη και εκμεταλλεύεται όλες τις αρχαιότερες πηγές, ακόμη και
μη σωζόμενες, εξαρτώμενη κυρίως από τον Βίο που συνέγραψε ο Γεώργιος Αλεξανδρείας. Τα συμπεράσματα μας για τις πηγές που χρησιμοποιεί ο Νικήτας και για τη σχέση
αυτού του εξαιρετικά σημαντικού Βίου με δύο συγχρόνους του Βίου του Χρυσοστόμου, που συνέγραψαν ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός (BHG 880) και ο Συμεών Μεταφραστής (BHG 875),
πρόκειται να εκθέσουμε κατά την κριτική έκδοσή του σε ιδιαίτερη μελέτη μας, την οποία και
προαναγγέλλουμε από εδώ» [Πασχαλίδη, 1999, σ. 150-151].
Ο Fr. van Ommeslaeghe, μελετώντας το ζήτημα της σύγκρουσης του αγ. Ιωάννου με την
Ευδοξία, επισήμανε ότι ο Νικήτας ο Φιλόσοφος έθεσε σκοπό του να παρουσιάσει εκ νέου «επακριβώς» το κείμενο του νόμου (ι. κανόνος) τον οποίο επικαλούνταν ο μεν ι. Χρυσόστομος για
να στηρίξει την εγκυρότητα της αρχικής επανόδου του, η δε Ευδοξία αντιθέτως για να δικαιώσει την εκ νέου εκδίωξή του. Σύμφωνα με τον Fr. van Ommeslaeghe, « c’est là l’unique nouveauté apportée au cours des siècles à la version rédigée par Georges d’Alexandrie » [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 139].
Όπως συμπεραίνει ο Fl. van Ommeslaeghe σε άλλο άρθρο του με τίτλο Une vie acéphale
de S. Jean Chrysostome dans le Batopedinus 73, το κείμενο του Βίου του αγ. Ιωάννου του Νικήτα Φιλόσοφου (BHG 876k) πιθανότατα αποτέλεσε μετέπειτα πρότυπο εργασίας για τον αγ.
Συμεών το Μεταφραστή στη βιογράφηση του ι. Χρυσοστόμου (BHG 875) [Van Ommeslaeghe,
1976, p. 138].
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Βλ. επίσης: Αντωνοπούλου Θ., Πασχαλίδης Σ., Ένα ανέκδοτο κείμενο της μεσοβυζαντινής αγιολογίας: ο

Βίος του Χρυσοστόμου του Νικήτα Παφλαγόνος στο Λόγια και Δημώδης Γραμματεία του Ελληνικού Μεσαίωνα,
Αφιέρωμα στον Εύδοξο Θ. Τσολάκη. Θεσσαλονίκη 2002. – Σ. 113-122.
84
«Ειναί αξιοσημείωτο το ότι ο Νικήτας άντλησε τον επίλογο του έργου (φ. 154v) όχι από τον Γεώργιο αλλά από τον Βίο του Χρυσοστόμου που συνέγραψε ο Θεόδωρος Τριμιθούντος» [Αντωνοπούλου, Πασχαλίδη, 2002,
σ. 113-115].
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Βίος και Πολιτεία του ι. Χρυσοστόμου BHG 876 ανώνυμου συγγραφέα
Τίτλος της πηγής. Στην έκδοση του H. Savilius: «<Ἀνωνύμου>, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ
ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου Ἰ ωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου» [Chrys. Opera Graeca, Savilius, 1612, vol. 8, p. 293].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο αυτού του Βίου BHG 876 για πρώτη φορά εκδόθηκε το 1612 από τον H. Savilius (βλ. [Chrys. Opera Graeca, Savilius, 1612, vol. 8, p. 293-37·
BHG3, II, p. 9-10, 13-14· Auct. BHG, p. 104]).
Ανάλυση της πηγής. Αυτήν την αγιολογική πηγή, όπως διαπιστώνουν οι ε ρευνητές
από ανάλυση του κειμένου, είχε γραφτεί το 10ο αι. και προηγείται του συγγράμματος του Συμεών του Μεταφραστή BHG 875 (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 313-314]). Ο Ch. Baur επίσης
από κριτική ανάλυση του κειμένου συμπεραίνει ότι ο συγγραφέας ήταν (Κωνσταντινου)Πολίτης και μάλιστα ηγούμενος ή ιερέας σε κάποιο μοναστήρι (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007,
σ. 313-314]).
Στο προοίμιο αυτού του Βίου BHG 876, όπως ήδη έχουμε πει (βλ. σελ. 36), αναφέρεται ότι
ο συντάκτης του γνώριζε και τα ονόματα των άλλων 20 συγγραφέων που έγραψαν για τον ι.
Χρυσόστομο, από τους οποίους και ο ίδιος άντλησε πληροφορίες. Κατά τον Ch. Baur ο Βίος
του Χρυσοστόμου BHG 876 βασίζεται κυρίως στο σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας (BHG 873) (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 313]).
Ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας παρατηρεί γι᾽ αυτήν την πηγή: «Μία πρώτη προσεκτική
αντιπαράθεση των περιεχομένων του βίου τούτου με τους προηγηθέντες καταδεικνύει ότι αντιπροσωπεύει μία πάρα πολύ σημαντική έρευνα και σύνθεση πληροφοριών που
δεν απαντούν σε άλλα συναξαριακά κείμενα» [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 316].
Σύντομη παρουσίαση του περιεχόμενου του Βίου BHG 876, καίτοι υποδιαιρείται σε 150
κεφάλαια (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 314-316]).
Για την έρευνά μας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κεφάλαια 119-124 του BHG 876 με τα
τελευταία γεγονότα της ζωής του αγ. Ιωάννου (ξεκινούν με την περιγραφή της νέας εξορίας
του Αγίου από Αραβισσό προς Πιτυούντα), καθώς και τα κεφάλαια 125-128 (τα οράματα για
την ουράνια δόξα του ι. Χρυσόστομου του Αδελφίου, του Μάρκου του Ασκητή, του Επιφανίου,
του Κυρίλλου και του Πρόκλου) και επίσης τα κεφάλαια 140-150 (η ανακομιδή του λειψάνου
του ι. Χρυσοστόμου).
Βίος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακέφαλος (BHG 874h)
Το κείμενο του ακέφαλου Βίου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 874h διασώζεται
στο χειρόγραφο Cod. Athous gr., Vatopediu 73 (φφ. 1 r-29v) [Katal. Handschr. Vatopedi, Lamberz, 2006, p. 315]. Δημοσιεύθηκε το 1976 από το Fl. van Ommeslaeghe στα Analecta
Bollandiana [Anal. Boll., 94 (1976), p. 326-356]. Ο ακέφαλος Βίος του αγ. Ιωάννου BHG 874h
συντάχθηκε το 10ο αι., μετά τον Βίον BHG 876k του Νικήτα Φιλοσόφου και νωρίτερα του Βίου
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BHG 875 του Συμεών Μεταφραστή. Ανάλυση του κειμένου αυτής της πηγής βλ.: [Vie acéphale
de S. Jean Chrys., Van Ommeslaeghe, 1976, p. 317-326· ПЭ, т. 24 (2010), σ. 160].
Βίος και Πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του αγ. Συμεών του Με ταφραστή (BHG 875)
Τίτλος της πηγής. Cod. Messanensis gr. 28 (11ου αι.), Cod. Messanensis gr. 61 (12ου αι.)
και Cod. Messanensis gr. 70 (12ου αι.): «Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου
ἀρχιεπισκόπου γενομένου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου» [Catal. Hag. Gr. Salvatoris
(Messanensis), Delehaye, 1904, p. 32, 59, 63]· Cod. Messanensis gr. 1 (12ου-13ου αι., =
BHG3 875c): «Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ
Χρυσοστόμου» [Catal. Hag. Gr. Salvatoris (Messanensis), Delehaye, 1904, p. 20]· Cod. Hierosol.
Biblioth. 33.15 (έτ. 1322): «Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπι σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου» [Hierosol. Biblioth., PapadopoulosKerameus, τ. 2 (1894), σ. 77]· Cod. Hierosol. Biblioth. 140.15: «Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, ἀρχιεπισκόπου γενομένου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου»
[Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ. 222] κλπ.
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Βίου του αγ. Ιωάννου BHG 875 βρίσκεται στα
ακόλουθα χειρόγραφα: Cod. Parisinus gr. 601 (φφ. 1-101, 11ου αι.) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin,
1968, p. 43]· Cod. Messanensis gr. 28 (φφ. 94v-148v, 11ου αι.) [Catal. Hag. Gr. Salvatoris (Messanensis), Delehaye, 1904, p. 32]· Cod. Messanensis gr. 42 (φφ. 143-149v, 10ου-11ου αι.) [Catal.
Hag. Gr. Salvatoris (Messanensis), Delehaye, 1904, p. 52· Manusc. Gr. Messine et Palerme, 1951,
Halkin, p. 255]· Cod. Messanensis gr. 61 (φφ. 174-279v, 12ου αι.) [Catal. Hag. Gr. Salvatoris
(Messanensis), Delehaye, 1904, p. 59 · Manusc. Gr. Messine et Palerme, 1951, Halkin, p. 258]·
Cod. Messanensis gr. 70 (φφ. 113v-170v, 12ου αι.) [Catal. Hag. Gr. Salvatoris (Messanensis), Delehaye, 1904, p. 63]· Cod. Bruxellensis gr. IV. 322 (φφ. 11-66v, 11ου-12ου αι., = BHG3 875c)
[Anal. Boll., 83 (1965), p. 358]· Cod. Messanensis gr. 1 (φφ. 34-112, 12ου-13ου αι., = BHG3 875c)
[Catal. Hag. Gr. Salvatoris (Messanensis), Delehaye, 1904, p. 20]· Cod. Neapolitanae gr. II. C.
29 (φφ. 160v-240, 12ου-13ου αι.) [Catal. Hag. Gr. BNH, Delehaye, 1902, p. 393]· Cod. Athous gr.,
Vatopediu 489 (φφ. 239-239, 14ου αι.), Cod. Athous gr., Vatopediu 490 (11ου αι.), Cod. Athous
gr., Vatopediu 496 (φφ. 145-208, 11ου αι.) [Κατάλ. Κώδ. Βατοπεδίου, 1924, σ. 101-102· Auct.
BHG, p. 104]· Cod. Athous gr., Iviron 1446 (168 φφ., έτ. 1593/4) [Κατάλ. Χειρογ. Ιβήρων, 11,
Σωτηρούδης, 2007, σ. 122-123]· Cod. Hierosol. Biblioth. 33.15 (φ. 164, έτ. 1322) [Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ. 77] · Cod. Hierosol. Biblioth. 140.15 (φ. 164v)
[Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ. 222]· Cod. Hierosol. Biblioth.
170.11 (φ. 86) [Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ. 283]· Cod. Hibericus Tiphlisensis 188 (φφ. 26-88, 16ου αι.) [Anal. Boll., 63 (1950), p. 29] και σε άλλα85.
Βλ. επίσης: Halkin F., Un appendice inedit a la vie de S. Jean Chrysostome par Symeon Metaphraste //
Anal. Boll., 94 (1976), p. 19-21.
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Το κείμενο του Βίου του ι. Χρυσοστόμου BHG 875 για πρώτη φορά εκδόθηκε το 1613
από τον H. Savilius (βλ. [Chrys. Opera Graeca, Savilius, 1612, vol. 8, col. 373-428]). Το 1903
παρουσιάζεται στον 114ο τόμο της PG [PG 114, col. 1045-1209]. Το 2007, ως μέρος του μεγάλου επετειακού τόμου που εκδόθηκε από την Ι. Μονή Β ατοπαιδίου, με τίτλο Αΐδιος τιμή και
μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρουσιάζεται και το κείμενο του Βίου του Χρυσοστόμου του αγ. Συμεών του Μεταφραστή (BHG 875), χωρίς όμως να διευκρινίζεται από ποιο χειρόγραφο προέρχεται αυτό το κείμενο [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
495-624]. Σε αυτή την έκδοση το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με την νεοελληνική απόδοση
από τον φιλόλογο καθηγητή και υμνογράφο Δ. Ε. Δασκαλάκη.
Ανάλυση της πηγής. Ο Βίος του αγ. Ιωάννου BHG 875 αποτελεί μέρος του Μηνολογίου (ή Νέου Μηνολογίου) του Συμεών του Μεταφραστή, του συγγραφέα που έζησε στο δεύτερο ήμισυ του 10ου αι.86 Το Μηνολόγιο αυτό σε 10 τόμους περιλαμβάνει 148 βίους και μαρτύρια
ελλήνων αγίων, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 29 του Αυγούστου (βλ. [PG
114-116, col. 305-1462, 9-1325, 9-753· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
28-29· Ehrhard, III, p. 42-57])87.
Να σημειώσουμε ότι το Μηνολόγιο του Συμεών του Μεταφραστή διασώζεται σε περισσότερους από 700 χειρόγραφους κώδικες (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 270]).
Το κείμενο του Βίου του ι. Χρυσοστόμου BHG 875 στις προαναφερόμενες δημοσιεύσεις
χωρίζεται σε 61 κεφάλαια. Σύντομη περίληψη του περιεχομένου του BHG 875 βλ.: [Χρυσοστ.
Συμπ., 2007, σ. 316-320].
Από το κείμενο του συγγράμματος BHG 875 συμπεραίνουμε ότι ο αγ. Συμεών ο Μετα φραστής για τη σύνταξη αυτής της βιογραφίας του αγ. Ιωάννου χρησιμοποίησε ως κύριες πηγές τα έργα του ίδιου του ι. Χρυσοστόμου (Περί Ιερωσύνης, Επιστολές κλπ.), τον Διάλογο του
Παλλαδίου BHG 870, το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 κ.ά.
Σύμφωνα με το συμπέρασμα του Fl. van Ommeslaeghe, που αναφέρεται σε άρθρο του με
τίτλο Une vie acéphale de S. Jean Chrysostome dans le Batopedinus 73, το κείμενο του Βίου του
αγ. Ιωάννου του αγ. Νικήτα Φιλοσόφου (BHG 876k), πιθανότατα αποτέλεσε πρότυπο που
χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τον αγ. Συμεών τον Μεταφραστή (BHG 875).
Ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας το κείμενο της εν λόγω πηγής αξιολογεί ως εξής: «Το κείμενο του Συμεών έχει βεβαίως αρκετά κοινά σημεία με το προηγούμενο του Ανωνύμου (δηλ. το
BHG 876). Υπάρχουν όμως και σημεία τα οποία είναι μοναδικά στην αφήγηση και των δύο βίων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ενδελεχής έρευνα προκειμένου να εντοπισθούν επακριβώς και
να ερμηνευθούν σωστά τα κοινά και μη κοινά στοιχεία των δύο κειμένων και να προσδιορισθεί
η σχέση τους» [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 320].
Όσον αφορά το ύφος της παρουσίασης της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, ο Συμεών ο Μεταφραστής στον πρόλογο λέει ότι ο δικός του λόγος «είναι διατεθειμένος να βαδίσει τη μέση οδό,
Βλ.: Halkin F., Συμεών ο Μεταφραστής // ΘΗΕ, 11 (1967), σ. 536. Βλ. επίσης: [Γεδεών, 1899, σ. 189-190·
Στεργιούλη, 2009, σ. 97-100].
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Την γενική ανάλυση και την αξιολόγηση αυτού του έργου του Συμεών Μεταφραστή βλ.: [Baur, 1929, t. 1,
p. XXII-XXIII· Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 270-271].
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ώστε ούτε όλα τα σχετικά μ’ αυτόν (δηλ. τον Χρυσόστομο) να παρουσιάσει, ούτε πάλι τα πιο
σημαντικά να παραβλέψει· διότι το ένα είναι σχεδόν αδύνατο, ενώ το άλλο δεν είναι ωφέλιμο,
αλλά να αναφέρει εκείνα, που όσα, και αν λεχθούν θα ωφελήσουν πολύ τους ακροατές, και αν
παραβλεφθούν, θα τους ζημιώσουν πάρα πολύ. Τα άλλα πάλι, να τα αφήσουμε σε άλλους» (βλ.
[PG 114, col. 1045· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 495]). Από τα πιο
σημαντικά γεγονότα, όπως προκύπτει από το κείμενο του BHG 875, ο Συμεών ο Μεταφραστής
συχνά εννοούσε και την περιγραφή των θαυμάτων που συνδέονται με το όνομα του ι. Χρυσοστόμου. Για παράδειγμα, ένα συμβάν (κεφ. 10) που σχετίζεται με ένα τεράστιο σε μέγεθος λιοντάρι, το οποίο περιφερόταν στους γύρω από την Αντιόχεια τόπους και ήταν κακός γείτονας
για τους γεωργούς (βλ. [PG 114, col. 1069· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ. 514-515]. Όπως επισημαίνει ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας, το σύγγραμμα του Συμεών του
Μεταφραστή BHG 875 «είναι μια επιμελημένη έκδοση πού περιέχει εκτός των άλλων λεπτομερειών και 16 θαύματα που συνέβησαν κατά την διάρκεια του βίου του Αγίου και αποτελούν ένα
από τα κύρια χαρακτηριστικά του συναξαριού τούτου» [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 316]).
Ο Συμεών ο Μεταφραστής μας πληροφορεί επίσης, όπως και ο Γεώργιος Αλεξανδρείας,
(κεφ. 2) για τις σπουδές του αγ. Ιωάννου στην Αθήνα (βλ. [PG 114, col. 1049-1053· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 498-501]). Ο Μεταφραστής αντικρούει (κεφ. 3)
τη γνώμη εκείνων που θεώρησαν ότι υπό το όνομα του Βασιλείου, φίλου του ι. Χρυσοστόμου,
ότι ήταν ο Μέγας Βασίλειος (βλ. [PG 114, col. 1056· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 502]).
Στο σύγγραμμα του αγ. Συμεών του Μεταφραστή BHG 875 παρουσιάζεται και το περιστατικό (κεφ. 12) που συνέβη σε μια εκκλησία της Αντιόχειας, όταν τον αγ. Ιωάννη για πρώτη
φορά τον αποκάλεσαν Χρυσόστομο. Σύμφωνα με τον Μεταφραστή, όταν ο ι. Χρυσόστομος έμαθε ότι μια γυναίκα που παρακολούθησε τη διδασκαλία του στην εκκλησία, δεν μπορούσε να
πλησιάσει το ύψος των λόγων του και δεν σταμάτησε να κατηγορεί φανερά τον λόγο του και
να τον ονομάζει άκαρπο, τότε ο Άγιος συνέταξε τους λόγους του με μεγαλύτερη συντομία και
σαφήνεια. Και τότε λοιπόν μερικοί απ’ αυτούς που αγαπούσαν τους λόγους του τον ονόμασαν
«στόμα του Θεού και του Χριστού», άλλοι «Χρυσόστομο» (βλ. [PG 114, col. 1076· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 519]).
Ο Συμεών ο Μεταφραστής επίσης (κεφ. 46), ως ημερομηνία της επιστροφής του αγ. Ιωάννου από την πρώτη εξορία στην Κωνσταντινούπολη αναφέρει τις 13 Νοεμβρίου (τρίτη δὲ ἦν
ἐπὶ δεκάτῃ τῷ Νοεμβρίῳ) [PG 114, col. 1173· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ.
1, σ. 595].
Η περιγραφή των γεγονότων που συνδέονται με την τελική εξορία του ι. Χρυσοστόμου
από την Κωνσταντινούπολη και το θάνατό του παρουσιάζεται στα κεφάλαια 47-61 (βλ. [PG
114, col. 1173-1209· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 596-624]).
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Βίος και Πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου BHG 875d ανωνύμου συγγραφέως
Τίτλος της πηγής. Cod. Vaticanus gr. 1669 (10ου -11ου αι.): «Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν
ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου» [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 385].
Ιστορία του κείμενου. Το κείμενο του Βίου του αγ. Ιωάννου BHG 875d διασώζεται
μόνο σε ένα χειρόγραφο Cod. Vaticanus gr. 1669 (φφ. 319-350v, 10ου-11ου αι.) [Douze récits
byz., Halkin, 1977, p. 385-428]. Πρώτη φορά εκδόθηκε το 1977 από τον Fr. Halkin (βλ. [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 385-428]).
Ανάλυση της πηγής. Το κείμενο του Βίου του αγ. Ιωάννου BHG 875d είναι απαρτι σμένο από τα δύο αγιολογικά κείμενα: το πρώτο είναι ο Βίος του ι. Χρυσοστόμου του Συμεών
του Μεταφραστή BHG 875 (= Μ), και το δεύτερο είναι ο Βίος του ι. Χρυσοστόμου ανώνυμου
συγγραφέα BHG 876 (= An) (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 385]). Το BHG 876 (= An),
όπως έχουμε ήδη επισημάνει, εκδόθηκε από τον H. Savilius το 1613.
Το κείμενο BHG 875d χωρίζεται σε 34 κεφάλαια. Γενική περίληψη του περιεχομένου του
BHG 875d βλ.: [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 320-321].
Η περιγραφή της νέας σύγκρουσης του αγ. Ιωάννου με την βασίλισσα Ευδοξία, της εξορίας του Αγίου και του θανάτου του παρουσιάζονται σ τα κεφάλαια 25-32 (βλ. [Douze récits
byz., Halkin, 1977, p. 415-427]).
Εγκώμιον εις τον ι. Χρυσόστομο του αγ. Νεοφύτου του Εγκλείστου (BHG 881)
Τίτλος της πηγής. Cod. Parisinus gr. 1189 (13ου-14ου αι.): «Νεοφύτου πρεσβυτέρου,
μοναχοῦ καὶ ἐγκλείστου ἐγκώμιον εἰς τὸν μέγαν ἱεράρχην καὶ πατέρα ἡμῶν θεῖον Χρυσόστομον
καὶ σύνοψις περὶ τοῦ βίου αὐτοῦ περί τε τῆς χειροτονίας καὶ τῆς θεοκρίτου προεδρίας αὐτοῦ
περί τε τῆς ἐξορίας καὶ αὖθις τῆς ἐπανόδου τοῦ θείου λειψάνου αὐτοῦ συνοπτικῶς καὶ περὶ τῶν
θαυμάτων αὐτοῦ» [Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 334].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Εγκωμίου του Νεοφύτου του Εγκλείστου BHG
881 διασώζεται στο χειρόγραφο Cod. Parisinus gr. 1189 (φφ. 153-164) [Manuscr. Gr. Paris,
Halkin, 1968, p. 136-137]. Το χειρόγραφο αυτό, χρονολογούμενο από τον 13ο-14ο αι., είναι μια
συλλογή από τριάντα Εγκώμια του Νεοφύτου του Εγκλείστου. Το χειρόγραφο αποτελείται από
235 φύλλα. Πιο αναλυτικά περί του χειρογράφου αυτού και των εντύπων εκδόσεών του βλ.:
[Νεοφύτου Εγκλείστου, Συγγράμματα, τ. 3 (1999), σ. 1-106].
Το 1926, ο καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτης στην Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για πρώτη φορά δημοσιεύει το κείμενο του Εγκωμίου του
Νεοφύτου του Εγκλείστου BHG 881 από το Cod. Parisinus gr. 1189 [ΕΠΘΣΠΑ, 1 (1926), σ.
334-345]88. Την ίδια χρονιά έγινε και ανατύπωση από την ΕΠΘΣΠΑ αυτής της δημοσίευσης89.
88

Σχόλια για αυτήν την δημοσίευση βλ.: Anal. Boll., 45 (1927), p. 158-159.
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Το 1999 εκδόθηκε ο τρίτος τόμος των συγγραμμάτων του αγ. Νεοφύτου, στον οποίο δημοσιεύεται και Εγκώμιον στον ι. Χρυσόστομο [Νεοφύτου Εγκλείστου , Συγγράμματα, τ. 3 (1999), σ.
391-407]. Το 2007, ως μέρος του μεγάλου επετειακού τόμου που εκδόθηκε από την Ι. Μονή
Βατοπαιδίου, με τίτλο Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρουσιάζεται
και το κείμενο του Εγκωμίου του Νεοφύτου του Εγκλείστου BHG 881 [Βιογρ., εγκωμ. και υ μνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 627-640]. Σε αυτή την έκδοση το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με την νεοελληνική απόδοση από τον φιλόλογο καθηγητή Λ. Βασσάλο. Στην ίδια χρονιά, δηλ. το 2007, ο Α. Κοτταδάκης δημοσιεύει μια συλλογή κειμένων σχετικά με την περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, η οποία περιλαμβάνει και το κείμενο του Εγκωμίου του Νεοφύτου του Εγκλείστου BHG 881 σε νεοελληνική απόδοση του ίδιου του Κοτταδάκη (βλ. [Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 229-252].
Συγγραφέας. Το Εγκώμιο BHG 881 ανήκει στον Νεόφυτο τον Έγκλειστο, τον συγγραφέα που έζησε το 12ο-13ο αι. Γεννήθηκε το 1134 στην Κύπρο. Άρχισε την μοναχική ζωή του
στην Ι. Μονή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου που βρισκόταν 12 μίλια από τη Λευκωσία. Σε
ηλικία 36 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Επίσκοπο Πάφου Βασίλειο Κιννάμου. Πέθανε το 1219. Η μνήμη του αγ. Νεοφύτου του Εγκλείστου εορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου. Τα
περισωθέντα συγγράμματά του είναι εκτάσεως 2200 φύλλων και φυλάσσονται σε ελληνικές και
ξένες βιβλιοθήκες.90
Ανάλυση της πηγής. Ο Νεόφυτος ο Έγκλειστος στις αρχές του Εγκωμίου BHG 881
μας πληροφορεί ότι έγραψε αυτό το έργο προς τιμή του ευεργέτη του, δηλ. του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, καθώς για επτά χρόνια υπήρξε «μέλος της θεϊκής εκείνης ποίμνης» (βλ. [Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 334-335· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ.
1, σ. 627-628]). Αναφέρεται δηλ. στην άφιξή του στην ηλικία των 18 ετών και στην παραμονή
του στην Ι. Μονή.
Τα βιογραφικά στοιχεία σχετικά με τον ι. Χρυσόστομο στο Εγκώμιο BHG 881 (ας μην ξεχνούμε ότι το σύγγραμμα αυτό είναι γραμμένο σε ρητορικό ύφος) αναφέρονται περιληπτικά.
Στην περιγραφή των γεγονότων που συνδέονται με τα τελευταία χρόνια της ζωής του ι.
Χρυσοστόμου ο Νεόφυτος ο Έγκλειστος παρουσιάζει ορισμένες ανακρίβειες και λανθασμένες
πληροφορίες. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι κατά την νέα (δηλ., δεύτερη) εξορία του από την
Κωνσταντινούπολη, τον συνόδεψαν δύο στρατιώτες, στους οποίους είχαν υποσχεθεί πως εάν
πεθάνει στο δρόμο από τις κακουχίες, θα λάμβαναν ακόμη περισσότερα βασιλικά αξιώματα. Γι’
αυτό το λόγο ο ένας από τους στρατιώτες ήταν σκληρός απέναντι στον Άγιο (βλ. [Νεοφύτου

Δυοβουνιώτου Κ. Ι., Νεοφύτου Εγκλείστου ανέκδοτο εγκώμιο εις Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ανατύπωσις εκ
του Α΄ τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής. Αθήνα 1926. – 31 σ. Υπάρχει στην Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας στην Αθήνα.
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Πιο αναλυτικά για την ζωή και τα έργα του Νεοφύτου του Εγκλείστου βλ.: Petit L., Vie et ouvrages de
Neophyte le reclus // EO, 2 (1898-1899), p. 257-268· Delehaye H., Saints de Cypre // Anal. Boll., 26 (1907), p. 16190

228, 274-297· Χατζηιωάννου Ι., Ιστορία και έργα Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχού και εγκλείστου. Αλεξάνδρεια
1914. Βλ. επίσης: [Μπαλάνου, 1951, σ. 113-114· ΘΗΕ, 9 (1966), σ. 406-408· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 28· Αποστ. Βαρνάβας, 11 (1950), σ. 399-409, 451-464].

92

Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 339-340· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
633- 634]). Το γεγονός αυτό από τη ζωή του αγ. Ιωάννου λαμβάνει χώρα στο χρονικό διάστημα όταν ο Άγιος ήταν στο δρόμο από την Κουκουσό προς την Πιτυούντα, όχι όμως από την
Κωνσταντινούπολη προς την Κουκουσό. Μία άλλη λανθασμένη πληροφορία του Νεοφύτου
του Εγκλείστου, την οποία προφανώς δανείστηκε από τ ον Γεώργιο Αλεξανδρείας, έχει σχέση
με τον τόπο τελικής εξορίας του ι. Χρυσοστόμου, δηλ. την Πιτυούντα. Σύμφωνα με τον Νεόφυτο τον Έγκλειστο, ο αγ. Ιωάννης μαζί με την συνοδεία του έφτασαν στην Πιτυούντα και κατέλυσαν έξω από το τείχος. Ωστόσο, για τους ανθρώπους που τον συνόδεψαν, ούτε κι εδώ τους
ήταν αρκετό να αφήσουν τον Άγιο, αλλά βιάζονταν να τον ξεφορτωθούνε σε κάποιο απομονωμένο “νησί των Κομάνων” (βλ. [Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 341· Βιογρ., εγκωμ.
και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 635])91.

Αγιολογικές πηγές, στις οποίες ανευρίσκονται εν μέρει πληροφορίες
για τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου.
Επιστολές του αγ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας (πρώτο ήμισυ 5ου αι.)
Μεταξύ των επιστολών του αγ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας βρίσκουμε δύο που έχουν σχέση
με τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η πρώτη από αυτές (Νο 75) είναι ουσιαστικά η επιστολή
του επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Αττικού προς τον αγ. Κύριλλο Αλεξανδρείας, όπου ο Αττικός απολογείται για το γεγονός ότι έγραψε το όνομα του ι. Χρυσοστόμου στα Δίπτυχα, λογω
του ότι τον πίεσαν ο κόσμος και πολλοί επίσκοποι [PG 77, col. 348-352]92. Και η δεύτερη επιστολή (Νο 76) είναι η απάντηση του ίδιου του αγ. Κυρίλλου, ο οποίος παρατηρώντας τον Αττικό για την πράξη του, έγραψε τα εξής: «Κέλευσον τοῦ καταλόγου τῶν ἐπισκόπων ἐξαιρεθῆναι
τὴν Ἰωάννου προσηγορίαν. Εἰ γὰρ οὐδὲν εἶναι τοῦτο λογιούμεθα, μὴ λυπείτω τὸν τῶν ἀποστόλων χορὸν ὁ προδότης αὐτοῖς συγκαταταττόμενος· εἰσφερομένης δὲ τῆς Ἰούδα προσηγορίας,
ποῦ λοιπὸν ἡμῖν ὁ Ματθίας γε κείσεται;» [PG 77, col. 356])93.
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Ο Χρήστος Οικονόμου, Πρόεδρος Τμ. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεολογικής Σχολής
ΑΠΘ, στο Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε στο Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στις 22-25 Νοεμβρίου 2007, με αφορμή συμπλήρωσης 1600 ετών από την κοίμηση του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, συμμετέχει
με εξής εισήγηση Η επίδραση του ι. Χρυσοστόμου στον Άγιο Νεόφυτου τον Έγκλειστο (βλ. [Θεοδρομία, 4 (2007), σ.
629-630]). Δύστυχος τα Πρακτικά του Συνέδριου ακόμα δεν δημοσιευτήκαν.
92
Βλ. επίσης: PG 65, col. 651-652.
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Τα κείμενα των δύο αυτών των επιστολών (Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀττικοῦ τοῦ Πατριάρχου τῆς βασιλίδος πρὸς τὸν

ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας, ὑποτιθεῖσα καὶ αὐτὸν τὴν προσηγορίαν τοῦ μακαρίου Ἰωάννου τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις
ἐγγράφειν και Ἀντεπιστολὴ τοῦ ἀγίου Κυρίλλου πρὸς Ἀττικὸν, ἀπαγορεύουσα τὸν Ἰωάννην εἰσδέξασθαι) παρουσιάζει και ο Νικηφόρος Κάλλιστος (Εκλλ. Ιστορία, βιβλ. 14, κεφ. 26, 27) [PG 146, col. 1137-1149].
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Βίος του αγ. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης του διακόνου Μάρκου Καλλιγράφου
(BHG 1570)
Ιστορία του κειμένου. Ο αριθμός των σωζόμενων βασικών χειρογράφων μέσα στα
οποία βρίσκεται και το κείμενο του Βίου του αγ. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης BHG 157094 είναι
πάνω από ένδεκα. Το παλαιότερο από αυτά είναι το Cod. Hierosolymitanus gr. 172vo που χρονολογείται από τον 10ο αι. (βλ. [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 69-70]).
Για πρώτη φορά το κείμενο του Βίου του αγ. Πορφυρίου Γάζης εκδόθηκε το 1556 από τον
Gentien Hervet. Έχουν σωθεί και οι παλαιές μεταφράσεις του Βίου του αγ. Πορφυρίου στα
λατινικά, αρμενικά και γεωργιανά95. Τον 20ο αι. ο Βίος του αγ. Πορφυρίου έχει μεταφραστεί και
στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Έτσι, το 1913 στην Οξφόρδη ο G. H. Hill δημοσιεύει την
αγγλική μετάφραση· το 1927 ο G. Rhode δημοσιεύει την γερμανική μετάφραση· το 1930 ο H.
Gregoire και ο M.-A. Kugener πραγματοποιούν την γαλλική έκδοση του κειμένου του Βίου του
αγ. Πορφυρίου (βλ. [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 71-74]). Στην Ελλάδα το κείμενο του
Βίου του αγ. Πορφυρίου Γάζης έχει εκδοθεί με μετάφραση στα νέα ελληνικά δύο φορές. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1991 στην Αθήνα. Η δεύτερη έκδοση το 2003 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της σειράς Βυζαντινοί Συγγραφείς. Ως βάση της τελευταίας έκδοσης στα ελληνικά του Βίου
του αγ. Πορφυρίου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα εργασία μας, λήφθηκε το
κείμενο της γαλλικής έκδοσης του H. Gregoire και του M.-A. Kugener.
Πιο αναλυτικά για τα χειρόγραφα με το κείμενο του Βίου του αγ. Πορφυρίου της Γάζης
BHG 1570 και την ιστορία των εκδόσεών τους, βλ.: [Vie de Porphyre, Grégoire et Kugener,
p. 22-24, 30-37· Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 69-74].
Συγγραφέας. Ο Βίος του αγ. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης BHG 1570 γράφτηκε από τον
διάκονο Μάρκο τον Καλλιγράφο. Ο χρόνος της ζωής αυτού του συγγραφέα προσδιορίζεται
μεταξύ περίπου του 350 και 430. Καταγόταν από τη Μικρά Ασία. Ο διάκονος Μάρκος ήταν μαθητής του αγ. Πορφυρίου (βλ. [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 29, 48-50· Καραγιαννόπουλου, 19875, σ. 123]).
Ανάλυση της πηγής. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Βίος του αγ. Πορφυρίου επισκόπου
Γάζης BHG 1570 συντάχθηκε πιθανώς μετά το 420, δηλ. μετά το θάνατο του αγ. Πορφυρίου,
και όχι αργότερα από το 430, δηλ. έτος θανάτου του ίδιου του διακόνου Μάρκου (βλ. [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 29, 34, 74-75]). Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές με βάση τη φιλολογική ανάλυση, προσδιορίζουν τη χρονολογική περίοδο στήν οποία γράφτηκε ο Βίος του αγ.
Πορφυρίου Γάζης, υπονοώντας τη μορφή του με την οποία έχει φθάσει σε εμάς, μεταξύ του 6ου

Για τον αγ. Πορφύριο επίσκοπο Γάζης που η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Φεβρουαρίου βλ.: [Synax. Eccl.
CP, Delehaye, col. 489-491· Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 328· Καραγιαννόπουλου, 19875, σ. 122-123· Van
Ommeslaeghe, 1979, p. 135].
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Η γεωργιανή μετάφραση του Βίου του αγ. Πορφυρίου Γάζης εκδόθηκε το 1941 από τον βολλανδιστή P.

Peeters, βλ.: Anal. Boll., 59 (1941), p. 65-216.
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και 7ου αι. (βλ. [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 29])96.
Το κείμενο του Βίου του αγ. Πορφυρίου Γάζης διαιρείται σε 103 σύντομα κεφάλαια.
Ο Βίος του αγ. Πορφυρίου BHG 1570 που είναι μία από τις παλαιότερες αγιολογικές πηγές, περιέχει μερικά κομμάτια, όπου παρουσιάζονται τα γεγονότα που σχετίζονται με
τη ζωή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την περίοδο όταν ο Άγιος ήταν επίσκοπος της
Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι, τα κεφ. 26 και 27 μας πληροφορούν για την αποστολή του διακόνου Μάρκου του Καλλιγράφου, του συγγραφέα της βιογραφίας του αγ. Πορφυρίου Γάζης, στην
Κωνσταντινούπολη, και για την συνάντησή του με τον ι. Χρυσόστομο, που συνέβηκε το 398
[Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 142-145, 399]. Ο διάκονος Μάρκος αποστάλθηκε στην
πρωτεύουσα από τον αγ. Πορφύριο Γάζης, έτσι ώστε με τη βοήθεια του ι. Χρυσοστόμου να καταφέρει να πάρει την άδεια του αυτοκράτορα για να καταστραφούν ειδωλολατρικοί ναοί της
πόλης της Γάζης.
Στα κεφ. 34-54 περιγράφεται η δεύτερη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, που έγινε
το 401 [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 155-193, 399]. Αυτή τη φορά αναχώρησε ο ίδιος ο
αγ. Πορφύριος επίσκοπος Γάζης, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Καισαρείας της Παλαιστίνης τον
Ιωάννη και τους διακόνους Μάρκο και Ευσέβιο για την πρωτεύουσα, με σκοπό να κλεισθεί ο
ειδωλολατρικός ναός του Μαρνείου της Γάζης. Στο κεφ άλαιο 37 περιγράφεται η συνάντηση
αυτής της αποστολής με τον ι. Χρυσόστομο, που πραγματοποιήθηκε στα μέσα περίπου του
Οκτωβρίου του 401 [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 162-165]97. Όταν ο αγ. Πορφύριος
και η συνοδεία του μίλησαν για την υπόθεση, ο ι. Χρυσόστομος τους απάντησε ότι ο ίδιος δεν
είχε τη δυνατότητα να απευθυνθεί προς τον αυτοκράτορα, επειδή η βασίλισσα Ευδοξία κατάφερε ώστε ο Αρκάδιος να είναι εναντίον του98. Η αιτία ήταν το γεγονός ότι ο αγ. Ιωάννης ο
Χρυσόστομος κατηγόρησε την Ευδοξία, επειδή αυτή ήθελε να πάρει παράνομα ένα κτήμα (υπόθεση του αμπελώνα της χήρας)99. Ωστόσο, ο ι. Χρυσόστομος υπόσχεται να τους βοηθήσει
μέσω του ευνούχου Αμάντιου.
Θα πρέπει να προκαλεί πολύ ενδιαφέρον για τους ερευνητές η περιγραφή της προσωπικότητας της βασίλισσας Ευδοξίας, που συναντάμε στο Βίο του αγ. Πορφυρίου Γάζης BHG 1570.
Ο διάκονος Μάρκος, σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η βασίλισσα είχε σκληρό και αμετάθετο χαρακτήρα100, μιλά για την Ευδοξία ως μια ταπεινή και ευλαβέ96

Πιο αναλυτικά η φιλολογική ανάλυση του κειμένου του Βίου του αγ. Πορφυρίου Γάζης βλ.: [Μάρκου, Βί-

ος Πορφυρίου, 2003, σ. 33-43].
97
Σύμφωνα με τον Fl. van Ommeslaeghe ο αγ. Πορφύριος συναντήθηκε με τον ι. Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη στο τέλος περίπου του Δεκεμβρίου του 400 [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 135].
98
Βλ.: [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 135].
99
Η υπόθεση με τ ον α μ π ελώ ν α τ η ς χ ήρ ας που πήρε παράνομα η βασίλισσα Ευδοξία, αναφέρεται λεπτομερώς στον Βίο του ι. Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 [Douze récits byz., Halkin, 1977, p.
191-196· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 392-397], και επαναλαμβάνεται από τον αγ. Συμεών Μεταφραστή (BHG 875, κεφ. 41) [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 580-583]. Βλ. επίσης: [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 137-138].
100
Έτσι ακριβώς χαρακτηρίζει την βασίλισσα Ευδοξία ο Γεώργιος Αλεξανδρείας (βλ. [Douze récits byz.,
Halkin, 1977, p. 198· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 397]). Ο ίδιος συγγραφέας στο έργο
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στατη γυναίκα. Η βασίλισσα, σύμφωνα πάντοτε με τον Μάρκο, ζήτησε από τον αυτοκράτορα
Αρκάδιο να γκρεμιστούν οι ειδωλολατρικοί ναοί της πόλης της Γάζης. Όμως η απάντηση του
Αρκάδιου ήταν αρνητική, επειδή αυτοί οι ειδωλολατρικοί ναοί κατέβαλλαν στο δημόσιο ταμείο
πολλούς φόρους. Επιπλέον, ο διάκονος Μάρκος μας πληροφορεί και για το τάμα που έκανε η
Ευδοξία ότι, αν θα γεννήσει αγόρι, θα οικοδομήσει μ ια χριστιανική εκκλησία στο κέντρο της
Γάζης. Και το πραγματοποίησε, μετά τη γέννηση του γιου της Θεοδοσίου, όταν έδωσε στα χέρια του αγ. Πορφυρίου κονδύλιο για την κατασκευή αυτού του ναού. Όταν ολοκληρώθηκε το
κτίσιμο αυτής της εκκλησίας, την ονόμασαν Εὐδοξιανή ἐκ τοῦ ὀνόματος τῆς θεοφιλεστάτης
Εὐδοξίας τῆς βασιλίδος (κεφ. 92). Ο διάκονος Μάρκος περιγράφει επίσης και το όραμα που αξιώθηκε η βασίλισσα (βλ. [[Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 166-173, 176-179, 190-191, 252253]).
Να σημειώσουμε επίσης ότι ο συντάκτης του Βίου του αγ. Πορφυρίου Γάζης BHG 1570
πουθενά δεν αποκαλεί τον αγ. Ιωάννη ως Χρυσόστομο. Στο κεφάλαιο 43 αναφέρεται ότι, ενώ ο
αγ. Πορφύριος Γάζης και η συνοδεία του περίμεναν την λύση του ζητήματός τους από την αυτοκρατορική αυλή, κάθε μέρα πήγαιναν στον ἁγιώτατον Ἰωάννην τὸν ἀρχιεπίσκοπον, για να
απολαύσουν τους λόγους του, οι οποίοι ήταν τῶν γλυκυτέρων ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον (Ψ. 18,11)
[Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 174-175].
Επιστολές του αγ. αββά Νείλου ( 5 ο αι.)
Οι Επιστολές του αγ. αββά Νείλου (+ 430)101 εκδόθηκαν το 1863 στον 79ο τόμο της PG
[PG 79, col. 57-589]. Πληροφορίες σχετικά με τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο αναφέρονται
στις ακόλουθες επιστολές: στην Επιστολή προς τον Σεβήρο από Έπαρχων (βιβλίο 3, επιστολή
Νο 199) και στην Επιστολή προς τον βασιλέα Αρκάδιο (βιβλίο 3, επιστολή Νο 279) [PG 79, col.
476, 521].
Οι Επιστολές του αγ. Νείλου έχουν χρησιμοποιηθεί για την έρευνα της ζωής του ι. Χρυσοστόμου από τους εξής ερευνητές: τον Chr. Baur, τον μητροπ. Φιλάρετο Βαφείδη και τον Π.
Νικολόπουλο (βλ. [Baur, 1929, t. 1, p. XVIII· Φιλάρετου Βαφείδη, μητροπ, 1931, σ. 270-271·
Νικολοπούλου, 1973, σ. 123]).
Συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα τελευταία χρόνια της ζωής του ι. Χρυσοστόμου και το
θάνατό του στις επιστολές του αγ. Νείλου δεν υπάρχουν.
Επιστολές του αγ. Ισιδώρου του Πηλουσιώτη (πρώτο ήμισυ 5ου αι.)
Ο αγ. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια περίπου το 360-370. Η
πληροφορία που μας δίνει το Συναξάριον για την οικογενειακή του σχέση με τον Θεόφιλο και
του BHG 873 αναφέρει τα λόγια του ι. Χρυσοστόμου απευθυνόμενα προς τους επισκόπους που ήταν εχθροί του,
όπου η Ευδοξία συγκρίνεται με την Ιεζάβελ από την Παλαιά Διαθήκη (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 204·
Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 402]).
101

Για τον αγ. αββά Νείλο (+ 430) βλ.: Altaner B., Stuiber A., Patrologie. Freiburg-Basel-Wien, 1966. – P. 334.
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τον Κύριλλο Αρχιεπισκόπους Αλεξανδρείας, δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των Επιστολών του ίδιου του αγ. Ισιδώρου. Ο όρος Πηλουσιώτης προέρχεται
από την ιστορική ονομασία μιας περιοχής στην Αίγυπτο, το Πηλούσιο, όπου ο αγ. Ισίδωρος
ασκήτεψε κατά τη μοναχική του ζωή. Σύμφωνα με το Χρονικόν του μοναχού Γεωργίου, ο Ισίδωρος ήταν μαθητής του ι. Χρυσοστόμου [PG 110, col. 728]. Ωστόσο, αυτή την πληροφορία,
σύμφωνα με τους ερευνητές, πρέπει να την κατανοούμε με μια ευρεία και γενική έννοια. Ο αγ.
Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ζήτημα της αποκατάστασης του ονόματος του ι. Χρυσοστόμου στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Πέθανε περίπου το 440.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 4 Φεβρουαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του αγ. Ισιδώρου του Πηλουσιώτη βλ.:
[Ισιδώρου Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 1, σ. 7-25· SC 422, p. 58-94· PG 78 (Αθήνα 1987r), σ. 5260· Μπαλάνου, 1930, σ. 387-389· Μπαλάνου, 1942, 11-115]102.
Ιστορία των κειμένων των Επιστολών. Οι Επιστολές του αγ. Ισιδώρου του Πη λουσιώτη δημοσιεύθηκαν το 1860 στον 78ο τόμο της PG [PG 78, col. 178-1646]. Ο συνολικός
αριθμός των επιστολών σε αυτή την έκδοση είναι 2012103. Το 1997 και το 2000 στη σειρά
Sources Chrétiennes πραγματοποιήθηκε νέα έκδοση των επιστολών του αγ. Ισιδώρου του Πηλουσιώτη από τον Pierre Évieux. Ο πρώτος τόμος (= SC, 422) περιλαμβάνει τις επιστολές Νο
1214-1413 [Isidore Péluse, Lettres, 1997, t. 1, p. 182-503]. Και ο δεύτερος τόμος (= SC, 454) περιλαμβάνει τις επιστολές Ν ο 1414-1700 (δεν έχει βγει ακόμα). Το 2000, στην σειρά ΕΠΕ πραγματοποιήθηκε πεντάτομη ελληνική έκδοση των επιστολών του αγ. Ισιδώρου. Σε αυτή την τελευταία έκδοση το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με τ ην νεοελληνική απόδοση από τον Α.
Παπαρνάκη και τον Π. Παπαευάγγελο.
Πιο αναλυτικά για τα χειρόγραφα, στα οποία σώζονται τα κείμενα των επιστολών του αγ.
Ισιδώρου του Πηλουσιώτη, και για την ιστορία των δημοσιεύσεών τους βλ.: [Isidore Péluse,
Lettres, 1997, t. 1, p. 111-176]104.
Ανάλυση των επιστολών. Για τη μελέτη της ζωής του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
έχουν ενδιαφέρον οι εξής επιστολές:
1)
Η επιστολή προς τον Σύμμαχο (I.152), όπου ο αγ. Ισίδωρος όσα συνέβησαν
με τον ι. Χρυσόστομο ονομάζει τραγωδία (περὶ τὸν θεσπέσιον Ἰωάννην τραγῳδίαν), και συγκρίνει τον Θεόφιλο Αλεξανδρείας με τον Φαραώ (μικρὰ δὲ μάνθανε ἅττα ἡ γείτων Αἴγυπτος
συνήθως ἠνόμησε, Μωσέα παραιτουμένη, τὸν Φαραὼ οἰκειουμένη…) [PG 78, col. 283-286· Ισι-

102

Στον αγ. Ισίδωρο τον Πηλουσιώτη είναι αφιερωμένο και το έργο του καθηγητή της Πατρολογίας Δημητρίου Σ. Μπαλάνου (1878-1956) με τίτλο Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης (Αθήνα 1922). Βλ. επίσης: [Евагрий, Церк.
История, 1997, σ. 34-35].
103
Στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης των επιστολών του αγ. Ισιδώρου του Πηλουσιώτη αναφέρεται κατά λάθος ότι ο αριθμός των επιστολών που δημοσιεύθηκαν στην PG είναι 2212 (βλ. [Ισιδώρου Πηλους., Επιστολές,
2000, τ. 1, σ. 23]).
104
Βλ. επίσης: Kertsch M., Beispiele Chrysostomischer Stilkunst bei Isidor V. Pelusium // Byzantion, 62
(1992), p. 301-310.
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δώρου Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 1, σ. 174-175· Исидор Пелусиот, Письма, 2000, σ. 7576]105.
2)
Η επιστολή προς τον Ευστάθιο (I.156), όπου ο αγ. Ισίδωρος αναφέρει το
βιβλίο που περιείχε τους έξι λόγους Περί Ιερωσύνης του αγ. Ιωάννου και το είχε στείλει στον
παραλήπτη της επιστολής, τον Ευστάθιο. Σε αυτή την επιστολή ο Ισίδωρος έγραψε ότι ο αγ. Ι.
Χρυσόστομος «ο σοφός ερμηνευτής των μυστηρίων του Θεού, το μάτι της Εκκλησίας του Βυζαντίου και ολόκληρου του κόσμου, με τόση λεπτομέρεια και λεπτότητα διευκρίνισε το νόημά
της (ιερωσύνης), ώστε όλοι όσοι ασκούν την ιερωσύνη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά
και εκείνοι που την ασκούν με αδιαφορία, να βρίσκουν μέσα σ’ αυτό το βιβλίο τις αρετές και τα
παραπτώματά τους» [PG 78, col. 287-288· Ισιδώρου Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 1, σ. 178-179·
Исидор Пелусиот, Письма, 2000, σ. 77-78].
3)
Η επιστολή προς τον αγ. Κύριλλο Αλεξανδρείας (I.310), όπου ο αγ. Ισίδωρος ειδοποιεί τον Κύριλλο να μην παίρνει βιαστικές αποφάσεις και του λέει ότι πολλοί από
αυτούς που συγκεντρώθηκαν στην Έφεσο τον κατηγορούν ότι μάχεται για τις προσωπικές του
έχθρες, και δεν επιδιώκει με ορθόδοξο τρόπο αυτά που έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Σύμφωνα με τα λόγια του Ισιδώρου, λένε ότι ο Κύριλλος είναι ανιψιός του Θεοφίλου και μιμείται τη
συμπεριφορά εκείνου. «Γιατί, όπως ακριβώς εκείνος άπλωσε πάνω στον θεοφόρο και αγαπητό
στον Θεό Ιωάννη ολοκάθαρη μανία, έτσι επιθυμεί και αυτός να καυχηθεί, αν και βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς τα κρινόμενα πράγματα» [PG 78, col. 361-362· Ισιδώρου Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 1, σ. 294-295· Исидор Пелусиот, Письма, 2000, σ. 131-132].
4)
Η επιστολή προς τον Γραμματικό Ωφέλιο (ΙΙ.42), όπου ο αγ. Ισίδωρος
ομιλεί για τις ρητορικές ικανότητες του ι. Χρυσοστόμου και παρουσιάζει το κείμενο της επιστολής του Λιβάνιου προς τον ι. Χρυσόστομο [PG 78, col. 483-484· Ισιδώρου Πηλουσ., Επιστολές,
2000, τ. 2, σ. 54-57].
5)
Η επιστολή προς τον Ηράκλειο (IV.224), όπου ο αγ. Ισίδωρος εκφράζει
την απορία του, «πώς, ενώ η φήμη των συγγραμμάτων που άφησε ο πάνσοφος Ιωάννης, έχει
φτάσει παντού, μέχρι τα τέρματα της γης και της θάλασσας», όμως δεν άγγιξε τη δική του, δηλ.
του Ηρακλείου, αμάθεια [PG 78, col. 1317-1320· Ισιδώρου Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 4, σ.
374-377].
6)
Η επιστολή προς τον διάκονο Ισίδωρο (V.32 = 1255), όπου ο αγ. Ισίδωρος σχολιάζει με θαυμασμό την ερμηνεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου της Επιστολής

105

«Άκουσε ωστόσο ορισμένα, τα οποία η γειτονική Αίγυπτος διέπραξε με παρανομία ως συνήθως, αφ ήν ον τ α ς τ ον Μω υσ ή κ α ι α γκ αλ ι άζ ον τ α ς τ ον Φ αρ αώ , καταμαστιγώνοντας τους ταπεινούς και καταθλίβοντας τους καταπονεμένους, οικοδομώντας πόλεις και μη παρέχοντας τις αμοιβές, και συνεχίζει τα ίδια μέχρι
σήμερα. Αφού δηλαδή ανέβασε στον θρόνο τον Θεόφιλο, με τη μεγάλη μανία του για τους πολύτιμους λίθους και
τη λατρεία του για το χρυσάφι, και αφού ενισχύθηκε με τέσσερεις συνεργάτες, ή καλύτερα συναποστάτες, καταπολέμησε τον θεοφιλή και θεολόγο άνθρωπο, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο της δικής του κακίας το μίσος και τη
δυσμένεια του ομωνύμου μου» [Ισιδώρου Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 1, σ. 174-175]. Βλ. επίσης: [Χρυσοστόμου
Παπαδοπούλου, αρχιεπ., 2009, σ. 232].

98

προς Ρωμαίους του αποστόλου Παύλου [PG 78, col. 1347-1348· SC 422, p. 252-253· Ισιδώρου
Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 5, σ. 42-45]106.
Σημειώνουμε επίσης, ότι ο αγ. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης και σε μερικές άλλες επιστολές
του αναφέρει αποσπάσματα από τα έργα του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Isidore Péluse, Lettres, 1997,
t. 1, p. 515-517])107.
Λειμωνάριον του Ιωάννου Μόσχου
Σε ένα από τα πολύ γνωστά αγιολογικά συγγράμματα, στο Λειμωνάριο του Ιωάννου Μόσχου (545-619)108 υπάρχουν δύο αποσπάσματα που έχουν σχέση με τη βιογραφία του Ιωάννου
του Χρυσοστόμου. Στο πρώτο (κεφ. 128) περιγράφεται η ιστορία του Αδελφίου επισκόπου
Αραβισσού, στο σπίτι του οποίου έμεινε ο ι. Χρυσόστομος, όταν ο Άγιος βρισκόταν στην εξορία στη Κουκουσό. Στο κεφάλαιο αυτό επίσης περιγράφεται και το όραμα αυτού του επισκό που, ο οποίος ήθελε πολύ να μάθει την τύχη του ι. Χρυσοστόμου μετά τον θάνατό του [Jean
Moschus, Le Pré Spirituel, 1946, p. 179-181· Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, 1983, σ. 142-144·
Иоанн Мосх, Луг духовный, 2002, σ. 190-192]. Στο δεύτερο απόσπασμα (κεφ. 191), ο Ιωάννης
Μόσχος δίνει μια σύντομη εκτίμηση της υψηλής πνευματικότητος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και λέει ότι δικαίως αποκαλείται ως Χρυσόστομος109 [Jean Moschus, Le Pré Spirituel,
1946, p. 255-256· Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, 1983, σ. 216-217· Иоанн Мосх, Луг духовный, 2002, σ. 266]110.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι από αυτό το σύγγραμμα του Ιωάννου Μόσχου μαθαίνουμε
για πρώτη φορά, το πώς έγινε γνωστό το όραμα του Αδελφίου επισκόπου Αραβισσού, το οποίο
στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε σε πολλά αγιολογικά κείμενα αφιερωμένα στη ζωή του ι. Χρυσο-

«Ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ τῆς πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς μάλιστα, ὦ ὁμώνυμε, ἡ Ἰωάννου τοῦ πανσόφου σοφία τεθησαύρισται. Οἶμαι γὰρ, καὶ μή τίς με πρὸς χάριν λέγειν νομιζέτω, ὅτι, εἰ Παῦλος ὁ θεσπέσιος ἀττικὴν ε ἴληφε
γλῶτταν, ὥστε ἑαυτὸν ἑρμηνεῦσαι, οὐκ ἂν ἄλλως ἡρμήνευσεν, ἤ ὡς ὁ προειρημένος ἀοίδιμος ἀνήρ. Οὕτω καὶ
ἐνθυμήμασιν καὶ κάλλει καὶ κυριολεξίᾳ κεκόσμηται ἡ ἑρμηνεία» [PG 78, col. 1347-1348· SC 422, p. 252-253· Ισιδώ106

ρου Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 5, σ. 42-45].
107
Ο Μανουήλ Γεδεών (1851-1943) κατά την αξιολόγηση των συγγραμμάτων του ι. Χρυσοστόμου σημείωσε ότι «ἀρχαιοτέρα κρίσις ἐστιν ἡ τοῦ Πηλουσιώτου Ἰσιδώρου» [Γεδεών, 1885-1890, σ. 155].
108

Για τον Ιωάννη Μόσχο (ή Εύκρατα) και την λεπτομερή ανάλυση του συγγράμματός του βλ.: [Jean Mos-

chus, Le Pré Spirituel, 1946, p. 7-43· Τσάμη, 2008, σ. 36, 47].
109
Ο Ιωάννης Μόσχος είναι ένας από τους ελάχιστους αρχαίους συγγραφείς, που αποκαλεί τον αγ. Ιωάννη
ως Χρυσόστομο. Αυτός ο όρος Χρυσόστομος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον αγ. Πρόκλο Κωνσταντινουπόλεως (βλ. [Γεδεών, 1885-1890, σ. 154]).
«Έλεγαν - λέει Ιωάννης Μόσχος - για τον άγιο Ιωάννη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος δίκαια επονομάστηκε Χρυσόστομος για την καθαρότητα και διαύγεια του διδασκαλικού του λόγου, ότι από τότε που έλαβε τ ο
σωτήριο βάπτισμα, ούτε ορκίστηκε ούτε ανέχτηκε άλλον να ορκιστεί ούτε κατηγόρησε κανένα ούτε είπε ψέματα
110

ούτε αστειεύτηκε ούτε επέτρεψε σ’ άλλον να αστειευτεί» [Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, 1983, σ. 216-217· Jean
Moschus, Le Pré Spirituel, 1946, p. 255-256].
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στόμου111. Το όραμα αυτό ο Ιωάννης Μόσχος έμαθε από τον αββά Αθανάσιο, μοναχό της Λάβρας του αγ. Σάββα. Ο αββάς Αθανάσιος με τη σειρά τ ου, άκουσε αυτή την ιστορία από τον
αββά Αθηνογένη, επίσκοπο Πέτρας. Ο Αδέλφιος επίσκοπος Αραβισσού ήταν αυτάδελφος της
γιαγιάς του αββά Αθηνογένη [Jean Moschus, Le Pré Spirituel, 1946, p. 179· Ιωάννου Μόσχου,
Λειμωνάριον, 1983, σ. 142· Иоанн Мосх, Луг духовный, 2002, σ. 190-191].
Υπομνήματα του Ιωάννου, μητροπολίτου Ευχαΐτων (11ου αι.)
Στα Υπομνήματα του Ιωάννου μητροπολίτου Ευχαΐτων, συγγραφέως του 11ου αι., τα ο ποία γράφτηκαν σε ιαμβικό στίχο, υπάρχουν μερικά αποσπάσματα που είναι αφιερωμένα στον
αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο:
1) Εἰς τὴν κατὰ τὸν ἅγιον Παῦλον καὶ τὸν Χρυσόστομον ἱστορίαν [PG 120, col. 11341135].
2) Εἰς τὴν κατὰ τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον [PG 120, col. 1135].
3) Εἰς τοὺς τρεῖς ἅμα (δηλ. τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον αγ. Γρηγόριο τον
Θεολόγο και τον αγ. Βασίλειο τον Μέγα) [PG 120, col. 1136].
4) Εἰς τὴν κηδείαν τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τὴν κατὰ τὸν Ἀδέλφιον ιστορίαν [PG 120,
col. 1138-1139].

ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ 112, ΜΗΝΟΛΟΓΙΑ 113 ΚΑΙ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ
Συναξάριον της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (Synax. Eccl. CP, Delehaye, 10ος αι.)
Το 1902, ο Βολλανδιστής H. Delehaye δημοσιεύει στα Acta Sanctorum το Συναξάριον της
Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως από το Codex Sirmondiano114. Στον πρόλογο αυτής της

111

Περιγραφή του οράματος του Αδελφίου επισκόπου Αραβισσού έχουμε: στο Βίο του αγ. Ιωάννου του

Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 272-273· Βιογρ., εγκωμ.
και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 467-468]· στο παράρτημα της Ομιλίας του Θεόδωρου Τριμιθούντων BHG
872b [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 42-43]· στο Βίο του ι. Χρυσοστόμου ανώνυμου συγγραφέας BHG 876
(κεφ. 125-128) [Chrys. Opera Graeca, Savilius, 1612, vol. 8, p. 293-371]· στο παράρτημα του Βίου του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου του αγ. Συμεώνος Μεταφραστή (βλ. [Anal. Boll., 94 (1976), p. 19-21].
112
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συναξαρικές πηγές βλ.: [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 269-271· Τσάμη,
2008, σ. 32-34]. Βλ. επίσης: Delehaye H., Synaxaires byzantins, ménologes, typica. London: Variorum Reprints,
1977.
113

Ο όρος Μηνολόγιο χρησιμοποιείται με δύο νοήματα: 1) ως κατάλογος με την αναφορά των αναγνω-

σμάτων από το Ευαγγέλιο, και 2) ως μια συλλογή βίων των Αγίων. Ο όρος Μηνολόγιο οφείλεται στο γεγονός ότι
τα αγιογραφικά κείμενα έχουν ταξινομηθεί χρονολογικά με βάση το λειτουργικό ημερολόγιο της Εκκλησίας, αρχίζοντας από την 1ην Σεπτεμβρίου και καταλήγοντας στην 31η Αυγούστου. Βλ. επίσης: [Τσάμη, 2008, σ. 32-34]· Delehaye H., Synaxaires byzantins, ménologes, typica. London: Variorum Reprints, 1977.
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έκδοσης ο Delehaye παρουσιάζει λεπτομερή ανάλυση του κειμένου του Συναξαρίου και των σωζομένων αντιγράφων του (βλ. [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. II-LXXV]).115
Η εν λόγω πηγή περιέχει και ορισμένα κείμενα που συνδέονται με τη βιογραφία του αγ.
Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Στις 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα θανάτου (κοίμησις) του ι. Χρυσόστομου, αναφέρεται
ότι η μνήμη αυτού του γεγονότος, επειδή συνέπεσε με την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού, μεταφέρθηκε από τους Αγίους Πατέρες στις 13 Νοεμβρίου, ώστε να τιμηθεί η
μνήμη του ι. Χρυσοστόμου ξεχωριστά και αξιοπρεπώς (ὡς μὴ δυνατὸν συντελεῖσθαι τῇ ὑψώσει,
μετέθηκαν οἱ ἅγιοι πατέρες καλῶς ποιοῦντες εἰς τὴν τρισκαιδεκάτην τοῦ νοεμβρίου μηνός, ὡς ἂν
ἰδίᾳ τιμᾶται καὶ μεγαλύνηται εἰς δόξαν τοῦ δοξάσαντος αὐτὸν Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν)
[Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 46].
Στις 13 Νοεμβρίου, την ημέρα της μνήμης ἤτοι ὑπερορίας του Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, παρουσιάζεται συνοπτική βιογραφία του Αγίου
[Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 217-220]. Ο συγγραφέας αυτού του συναξαριακού κειμένου αναφέρει λανθασμένα ότι ο τόπος θανάτου του Χρυσοστόμου ήταν η Κουκουσός
της Αρμενίας. Η προσοχή μας εφιστάται και στην τελευταία παράγραφο του κειμένου αυτού,
όπου παρουσιάζεται μια λεπτομερής περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης του αγ. Ιωάννου
[Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 219-220], η οποία πιθανώς να δανείστηκε από τη λεγόμενη Ιστορία του Ulpius του Ρωμαίου116.
Ο Η. Delehaye ως παράρτημα του προαναφερομένου κειμένου δημοσιεύει και ένα απόσπασμα από άλλο αντίγραφο του Συναξαρίου της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως F (= Codex
Mediceo-Laurentianus, San Marco 787, έτ. 1050), όπου επίσης παρουσιάζεται σύντομη περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 219-222]).
Στις 15 Δεκεμβρίου αναφέρεται ότι αυτήν την ημέρα ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος
ἐχειροτονήθη πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col.
312-314].

114

Ο πλήρης τίτλος του Συναξαρίου αυτού είναι: «Συναξάριον περιέχον όλου του ενιαυτού των αγίων μαρ-

τύρων και των οσίων εν σύντομω τα υπομνήματα» [Synax. Eccl. CP, Delehaye, p. 2].
Βλ. επίσης: Delehaye H., Le Synaxaire de Sirmond // Anal. Boll., 14 (1895) p. 396-434· Halkin F., Trois
dates historiques grâce au Synaxaire // Byzantion, 24 (1954), p. 7-17· Grégoire H. et Orgels P., Les invasion russes
115

dans le Synaxaire de Constantinople // Byzantion, 24 (1954), p. 141-145· Halkin F., Le synaxaire grec de Christ
Church à Oxford [Anal. Boll., 66 (1948) p. 59-90· Halkin, 1973, p. 59-90]· Halkin F., Le synaxaire grec de Chifflet
retrouvé à Troyes (manuscrit 1204) [Anal. Boll., 65 (1947) p. 62-70· Halkin, 1973, p. 62-70]· Halkin F., Distiques et
notices propres au synaxaire de Chifflet [Anal. Boll., 66 (1948) p. 5-32· Halkin, 1973, p. 5-32].
116

Σώθηκε μόνο ένα απόσπασμα από το σύγγραμμα αυτό, το οποίο έχει εξής τίτλο: Για την εξωτερική μορ-

φή των θεοφόρων πατέρων από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Ulpius του Ρωμαίου. Αυτό το απόσπασμα, σύμφωνα
με τον καθηγητή εκκλησιαστικής αρχαιολογίας А. П. Голубцова, είχε ως χρονολογία το έτος 993 και ήταν μέρος
ενός ελληνικού χειρόγραφου που φυλάσσονταν στην Συνοδική Βιβλιοθήκη της Μόσχας [Голубцов, 1995, σ. 253].
Ο καθηγ. Голубцов σημείωσε ότι «το απόσπασμα από την ιστορία του Ulpius ανήκει στην κατηγορία τέτοιων
λογοτεχνικών έργων, όπου για πρώτη φορά συλλέγονται και γράφονται παραδόσεις για την εξωτερική μορφή
(εμφάνιση) των δημοφιλές ηγέτες της εκκλησίας» [Голубцов, 1995, σ. 253].

101

Στις 26 Φεβρουαρίου - ἡ ἀνάμνησις τῆς ἡμέρας, ὅτε ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 492].
Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (Cod. Vaticanus gr. 1613, έτ.
979-989)
Το Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (976-1025) είναι μία από τις πιο σημαντικές αγιολογικές πηγές που συντάχθηκε στα 979-989117. Αυτή η βυζαντινή αγιολογική συλλογή περιέχει σύντομες περιγραφές βίων των Αγίων και εκκλησιαστικών εορτών. Οι περιγραφές συνοδεύονται με 430 μικρογραφίες (βλ. [ПЭ, т. 7 (2004), σ. 225-229]).
Το 1907 ο J. C. Stornajolo και ο P. Franchi de Cavalieri δημοσιεύουν το Βατικανό αντίγραφο του κειμένου του Μηνολογίου του αυτοκράτορα Βασιλείου (Cod. Vaticanus gr. 1613)118.
Το 2008 η Βιβλιοθήκη του Βατικανού και η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
πραγματοποιούν πανομοιότυπη έκδοση (100 αντίτυπα) τ ου προαναφερόμενου Βατικανού αντιγράφου119. Το κείμενο του Μηνολογίου του αυτοκράτορα Βασιλείου παρουσιάζεται το 1894
και στην PG, βέβαια, με την προσθήκη των βιογραφιών των Αγίων για έξι μήνες (από Μάρτιο
έως Αύγουστο), που απουσιάζουν από τον Cod. Vaticanus gr. 1613 (βλ. [PG 117, col. 20-613]).
Η πηγή αυτή λοιπόν, περιλαμβάνει δύο αποσπάσματα που συνδέονται με τον αγ. Ιωάννη
τον Χρυσόστομο.
Στις 13 Νοεμβρίου - ἡ ἀνάμησις τῆς ἐξορίας τοῦ ἐν ἀγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου - έχουμε σύντομη περιγραφή της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου. Όσον αφορά τον θάνατο του Αγίου, αναφέρεται ότι άδικα εξορίστηκε από την βασίλισσα Ευδοξία
στην Κουκουσό της Αρμενίας, όπου και πέθανε (ἀδίκως ἐξορισθεὶς ἐν Κουκουσῷ τῆς
Ἀρμενίας, ἐκεῖ τελειοῦται) [Menolog. Gr. Basilii, 1894, col. 157]. Στο Cod. Vaticanus gr. 1613
παρουσιάζεται και μια μικρογραφία με τη σκηνή της πορείας του αγ. Ιωάννου προς τον τόπο
της εξορίας του, την Κουκουσό (φ. 178, βλ. εικόνα Νο 16)120
Στις 27 Ιανουαρίου έχουμε σύντομη περιγραφή της ιστορίας της μετακομιδής του
λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου, όπου αναφέρεται πως 33 χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου
στα Κόμανα της Αρμενίας, το λείψανό του μεταφέρθηκε από εκεί στην Κωνσταντινούπολη (βλ. [Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 281-284]). Στο Cod. Vaticanus gr. 1613 παρουσιάζεται επίσης και μια μικρογραφία με τη σκηνή της μετακομιδής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου (φ.
353, βλ. εικόνα Νο 42)121.
Βλ.: Nersessian Der S., Remarks on the Date of the Menologium and the Psalter written for Basil II //
Byzantion, 15 (1940-1941), p. 104-125.
118
Stornajolo J. C., P. Franchi de Cavalieri, Il Menologio di Basilio II (Cod. Vaticano Graeco 1613). I Testo.
II. Tavole. Turin, 1907.
117

El “Menologio de Basilio II”. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Gr. 1613. Libro de
estudios con ocasion de la edicion facsimil. Dirigido por F. D’Aiuto. Ed. Espanola a cargo de Inmaculada Pérez
Martin. Vaticano-Atenas-Madrid, 2008. (= Coleccion Scriptorium, 18)
119

120

Βλ. επίσης: [Νέος Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 3 (2007), σ. 153, εικόνα Νο 29].

121

Βλ. επίσης: [Νέος Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 4 (2007), σ. 337, εικόνα Νο 63].

102

Παλαιστινιακό-Γεωργιανό εκκλησιαστικό εορτολόγιο (Cod. Sinaiticus 34,
10ου αι.)
Αυτό το εορτολόγιο εκδόθηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Louvain
Gérard Garitte το 1958 στη σειρά Subsidia Hagiographica (τεύχος 30)122. Το αρχικό κείμενο
που είναι γραμμένο στα γεωργιανά συνοδεύεται από μετάφραση στα λατινικά (βλ. [Calend. Palest.-Géorg., Garitte, p. 43-120]). Λεπτομερή ανάλυση της πηγής β λ.: [Calend. Palest.-Géorg.,
Garitte, p. 13-43]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρέχουν τα σχόλια του καθηγ. Garitte που ανήλθαν
περίπου σε 350 σελ. (βλ. [Calend. Palest.-Géorg., Garitte, p. 121-434]).
Σε αυτό το εκκλησιαστικό εορτολόγιο (Cod. Sinaiticus Géorg. 34, 10ου αι.) όσον αφορά
τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο έχουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες: 26 Ιανουαρίου (Iohannis Chrysostomi reliquiarum translatio Cucuso Constantinopolim)· 27 Ιανουαρίου (Iohannis
Chrysostomi archieriscopi Constantinopolitani)· 29 Ιανουαρίου (…Chrysostomi eiusdem)· 23
Αυγούστου (Memoria Athanasii, Basilii, Gregorii et Gregorii, Iohannis Chrysostomi et
Epiphanii Cyprii archiepiscopi…)· 15 Σεπτεμβρίου (Chrysostomi decessus, θάνατος του Χρυσοστόμου)· 13 Νοεμβρίου (memoria Chrysostomi) [Calend. Palest.-Géorg., Garitte, p. 46-47,
86, 90, 103].
Αντίστοιχα σχόλια του G. Garitte πάνω σε αυτές τις ημερομηνίες βλ.: [Calend. Palest.Géorg., Garitte, p. 141, 143, 145, 309, 330-331, 383].
Le Calendrier de Marble (Delehaye, 1939)
Το 1939, ο H. Delehaye στα Anal. Boll. δημοσιεύει Le Сalendrier de Marble (“Μαρμάρινο
ημερολόγιο”) με αντίστοιχα σχόλια πάνω στο κείμενο του ημερολογίου, καθώς και παρουσίαση
της ανάλυσης των πηγών του (βλ. [Anall. Boll., 57 (1939), p. 5-64]).
Το εν λόγω ημερολόγιο (= εορτολόγιο) ανακαλύφθηκε το 1742 κατά τη διάρκεια εργα σιών αποκατάστασης στην εκκλησία San Giovanni Maggiore. Τότε βρέθηκαν δύο μεγάλες
μαρμάρινες πλάκες (5 μ. η κάθε μια). Κάθε πλάκα χωρίζεται σε έξι ενότητες, ανάλογα με τη σειρά των μηνών, με σκαλισμένες τις ημέρες του εκκλησιαστικού εορτολογίου (βλ. [Le Calendrier
de Marble Delehaye, 1939, p. 6-7]).
Σ᾽ αυτό το εκκλησιαστικό εορτολόγιο για τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο έχουμε τις
ακόλουθες ημερομηνίες: 10 Ιανουαρίου (την ημερομηνία αυτή συναντάμε για πρώτη φορά,
και μόνο σε αυτό το εορτολόγιο), 27 Ιανουαρίου (η μετακομιδή των λείψανων του ι. Χρυσοστόμου) και 13 Ιανουαρίου [Le Calendrier de Marble Delehaye, 1939, p. 8-11, 40].

122

Σχολιασμός του Ι. Μ. Φουντούλη βλ.: Θεολογία, 31 (1960), σ. 469.
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1.3. Ιστορικές πηγές.
Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωκράτη Σχολαστικού (CPG 6028, πρώτο ήμ. 5ου αι.)
Ιστορία του κειμένου. Το 1853 στην Oxford ο R. Hussey εκδίδει την Εκκλησιαστική
Ιστορία του Σωκράτη Σχολαστικού (380-438)123. Το 1864 αυτό το έργο του Σωκράτη δημοσιεύεται και στη Patrologia Graeca [PG 67, col. 29-842]. Το 1996 στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε
στα ρωσικά η πρώτη έκδοση αυτού του συγγράμματος, συνοδευόμενη από άρθρο και σχόλια.
Το 2007 ο Αθ. Κοτταδάκης δημοσιεύει μία συλλογή κειμένων με περιγραφές της ζωής του ι.
Χρυσοστόμου, η οποία περιλαμβάνει και τα αποσπάσματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία του
Σωκράτη σε νεοελληνική απόδοση (βλ. [Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ.
35-84]).
Ανάλυση της πηγής. Το σύγγραμμα του Σωκράτη Σχολαστικού124, το οποίο αποτελεί
συνέχεια της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ευσεβίου Παμφίλου (βλ. [Сократ, Церк. История,
1996, σ. 7]), κατέχει την πρώτη θέση στην ομάδα των ιστορικών πηγών για την έρευνα της ζωής του αγ. Ιωάννου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη γνώμη ορισμένων ερευνητών, όλα τα
αγιολογικά κείμενα βιογραφήσεως του ι. Χρυσοστόμου βασίζονται στα έργα των δύο συγγραφέων: του Παλλαδίου Ελενουπόλεως και του Σωκράτη Σχολαστικού (βλ. [Van Ommeslaeghe,
1979, p. 133]).
Οι πληροφορίες για τη ζωή του αγ. Ιωάννου που μας α ναφέρει ο Σωκράτης πρέπει να
προσελκύσουν την προσοχή των ερευνητών. Οι λόγοι, κατά τη γνώμη μας, είναι οι ακόλουθοι:
Πρώτον, ο Σωκράτης αποτελεί ένα συγγραφέα που έζησε στην εποχή του ι. Χρυσοστόμου.
Στο προοίμιο του έκτου βιβλίου της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του (αυτό το βιβλίο είναι αφιε ρωμένο στην περιγραφή σχεδόν όλων των γεγονότων που είχαν σχέση με τον ι. Χρυσόστομο),
ο ίδιος δηλώνει: «Ἀρχόμενοι δὲ ὅμως τοῦ ἕκτου βιβλίου, ἐκεῖνο προλέγομεν, ὅτι τῶν ἐπὶ τῆς
ἡμετέρας ἡλικίας γενομένων ἁπτόμενοι, δεδοίκαμεν ἤδη, μὴ οὐκ ἀρέσκοντα τοῖς πολλοῖς δόξωμεν γράφειν· ἢ ὅτι, κατὰ τὴν παροιμίαν, τὸ ἀληθές ἐστι πικρὸν, ὅτι μὴ σὺν ἐγκωμίῳ τὰ ὀνόματα ὧν φιλοῦσι παραλαμβάνομεν· ἤ ὅτι μὴ τὰς πράξεις αὐτῶν μεγαλύνομεν» [PG 67, col. 659·
Сократ, Церк. История, 1996, σ. 239]. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σωκράτης, όπως αποδεικνύεται από τον Μ. Φώτιο125, μετά από σπουδές στην Αλεξάνδρεια, έζησε στην Κωνσταντινούπολη [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 16· ΕΠΕ, 134, σ. 37]. Συνεπώς, είχε την ευκαιρία
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Για το Σωκράτη το Σχολαστικό βλ.: [Baur, 1929, t. 1, p. XVII· Καρποζήλου, 1997, σ. 114-152].
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Βλ.: Στεφανίδη Β., Ιστορικές διορθώσεις εις την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Σωκράτους // Θεολογία, 18

(1940), σ . 59-75· Καραγιαννόπουλος Ι., Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας. Θεσσαλονίκη 1987. – Σ. 124-125· Urbainczyk T., Socrates of Constantinople: Historian of Church and State. Ann Arbor, 1997· Urbainczyk T., Vice and
Advice in Socrates and Sozomen / The Propaganda of Power: The Role of Panegyric in Late Antiquity. Ed., introd.:
M. Whitby. Boston 1998. - P. 299-319.
125
Ο Μ. Φώτιος για το σύγγραμμα του Σωκράτη Σχολαστικού έγραψε: «Ἡ δὲ φράσις οὐδὲν ἔχει ἀξιόλογον.
ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς δόγμασιν οὐ λίαν ἀκριβής» [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 16· ΕΠΕ, 134, σ. 37].
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να μάθει λεπτομέρειες για τα γεγονότα που συνέβησαν στην πρωτεύουσα και είχαν σχέση με το
Χρυσόστομο, απευθείας από τους μάρτυρες που μπορούσαν να είναι ακόμα ζωντανοί. Στο τέλος του προοιμίου του αυτού 6ου βιβλίου ο Σωκράτης λέει: «…καὶ τῇ τῶν νόμων ἱστορίᾳ πειθόμενος, οἵ τὴν τῶν πραγμάτων ἀπαιτοῦσι διήγησιν καθαρὰν καὶ ἀληθῆ, καὶ παντὸς ἀπηλλαγμένην ἐπικαλύμματος, ἐπ᾽ αὐτὴν βαδιοῦμαι λοιπὸν τὴν ἐξήγησιν, ἅ τε αὐτὸς ἐθεασάμην συγγράφων, ἅ τε παρὰ τῶν ἑωρακότων ἠδυνήθημεν μαθεῖν, δοκιμάζων τἀληθὲς ἐκ τοῦ μὴ παραλλάττειν κατὰ τὴν ἀπαγγελίαν τοὺς διηγουμένους αὐτά. Ἐπιπόνως δὲ μοι τὸ ἀληθὲς ἐγνωρίζετο,
πολλῶν τε καὶ διαφόρων ἀπαγγελλόντων, καὶ τῶν μὲν παρεῖναι λεγόντων τοῖς πράγμασι, τῶν
δὲ πάντων μ ᾶλλον ἀξιούντων εἰδέναι» [PG 67, col. 659· Сократ, Церк. История, 1996, σ.
239]126.
Από την άλλη πλευρά ο Fl. van Ommeslaeghe αποκαλεί ειρωνικά τον Σωκράτη Σχολαστικό ως « contemporain » (σύγχρονο) του ι. Χρυσοστόμου, εννοώντας ότι ο Σωκράτης έζησε
πολύ αργότερα από τα γεγονότα της ζωής του αγ. Ιωάννου που περιέγραψε [Van
Ommeslaeghe, 1979, p. 132]. Οι ακριβείς ημερομηνίες γέννησης και θανάτου του Σωκράτη
Σχολαστικού είναι άγνωστες. Ερευνητές πιστεύουν πως γεννήθηκε κατά το τελευταίο τέταρτο
του 4ου αι. και πέθανε μετά το 439 (ημερομηνία όπου σταματά η Εκκλησιαστική Ιστορία του)
(βλ. [Сократ, Церк. История, 1996, σ. 311-312]). Υπολογίζοντας όλα αυτά τα δεδομένα, δεν
μπορούμε να δεχθούμε πως ο Σωκράτης θα έζησε πολύ α ργότερα από τα γεγονότα της ζωής
του αγ. Ιωάννου που περιγράφει. Μετά τον Παλλάδιο Ελενουπόλεως και τον Ψευδο-Μαρτύριο
Αντιοχείας, είναι ο συγγραφέας-πηγή ο οποίος έζησε πλησιέστερα στην εποχή του αγ. Ιωάννου.
Τουλάχιστον, είναι σίγουρο ότι ήταν σε θέση να λάβει πληροφορίες από μάρτυρες των γεγονότων της ζωής του ι. Χρυσοστόμου που εξακολουθούσαν να ζουν.
Η ιστορία της σύγκρουσης μεταξύ του αγ. Ιωάννου και της βασίλισσας Ευδοξίας κατά την
περιγραφή του Σωκράτη Σχολαστικού, αναλύεται εν συντομία από τον Fl. van Ommeslaeghe
στο άρθρο του με τίτλο Jean Chrysostome en conflit avec l’impératrice Eudoxie : Le dossier et les
origines d’une Légende [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 132-134].
Το αναφέραμε, τα γεγονότα που συνδέονται με το Χρυσόστομο ο Σωκράτης τα περιγράφει στο 6ο βιβλίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του, το οποίο χωρίζεται σε 23 κεφάλαια [PG 67,
col. 657-738· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 240-265]. Την ιστορία της τελικής εξορίας του
Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη και του θανάτου του ο Σωκράτης τα παρουσιάζει
στα κεφ. 18 και 21 [PG 67, col. 716-725· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 260-261, 263].
Πρέπει να τονιστεί ότι ο Σωκράτης ο Σχολαστικός είναι ο μόνος συγγραφέας που περιγράφοντας τα του θανάτου του ι. Χρυσοστόμου δεν μας ομιλεί καθόλου για την εμφάνιση του
αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου (βλ. [PG 67, col. 725· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 263])127.

«Ὡς γὰρ πολλάκις ἔφην – λέει ο Σωκράτης σε άλλο μέρος της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του – πᾶσαν
σπουδὴν παρ᾽ ἑκάστου τῶν εἰδότων ἐθέμην μανθάνειν τὰ πράγματα, καὶ ἀκριβῶς ἐρευνᾶν, ἵνα μὴ ἔξω τῆς ἀληθείας τι γράφοιμι…» [PG 67, col. 617-620· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 224].
126

Αυτό για πρώτη φορά το πρόσεξε ο H. Delehaye στο έργο του Les origines du culte des martyres [Delehaye, 19332, p. 170-171, note 7].
127
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Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Σωκράτης είναι ο πρώτος συγγραφέας που μας πληροφορεί
ότι η χειροθεσία του αγ. Ιωάννου ως αναγνώστη της Εκκλησίας της Αντιόχειας έγινε από τον
επίσκοπο Ζήνωνα που επέστρεψε εκεί από τα Ιεροσόλυμα [PG 67, col. 668· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 242]128.
Εκκλησιαστική Ιστορία του Ερμείου Σωζομενού (CPG 6030, πρώτο ήμ. 5ου αι.)
Ο Ερμείας Σωζομενός (περ. 400-450)129, αμέσως νεώτερος-επόμενος του Σωκράτη Σχολαστικού, περίπου το 444 συνέταξε την Εκκλησιαστική Ιστορία σε 9 βιβλία που κάλυπταν τα
γεγονότα από το έτος 324 μέχρι το 423.
Ιστορία του κειμένου. Το 1864, η Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωζομενού δημοσιεύεται στην PG [PG 67, col. 843-1630]. Το 1960 στο Βερολίνο, ο J. Bidez και ο G. Hansen στη σειρά Die griechischen christlichen Schriftsteller (Nο 50) εκδίδουν επίσης την Εκκλησιαστική Ιστορία
του Σωζομενού130. Το 2008, στη σειρά Sources Chrétiennes (Nο 516) πραγματοποιείται η κριτική
έκδοση των 7ου, 8ου και 9ου βιβλίων της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Σωζομενού. Για την έκδοση
αυτή χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό κείμενο που παρουσίασαν ο J. Bidez και ο G. Hansen (=
GCS, 50). Στην εισαγωγή, που γράφτηκε από τον Guy Sabban, παρουσιάζεται λεπτομερής ανάλυση των κειμένων των 7ου, 8ου και 9ου βιβλίων της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Σωζομενού (βλ.
[Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 4-58]). Το 1851, στην Αγία Πετρούπολη, εκδίδεται η ρωσική
μετάφραση της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Σωζομενού131. Το 2007 ο Αθ. Κοτταδάκης δημοσιεύει μια συλλογή κειμένων που περιέχουν περιγραφή της ζωής του αγ. Χρυσοστόμου, η οποία
περιλαμβάνει και κάποια αποσπάσματα από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωζομενού σε νεοελληνική απόδοση (βλ. [Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 35-84]).
Ανάλυση της πηγής. Ο Μ. Φώτιος (Biblioth. Cod. 30) άφησε μια σύντομη αναφορά
της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Σωζομενού (ο Φώτιος αποκαλεί τον Σωζομενό, όπως και τον
Σωκράτη, ως σχολαστικό). Εκεί σημείωνε ότι στον τρόπο έκφρασής του είναι καλύτερος από
τον Σωκράτη, όπως και ότι διαφωνεί με το Σωκράτη σε ορισμένες διηγήσεις [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 17· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 36-39]132.
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Ακολούθως, αυτήν την πληροφορία τη συναντούμε στο σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας [Douze
récits byz., Halkin, 1977, p. 91· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 266] και στο Εγκώμιο του
Λέοντος του Σοφού BHG 880 [PG 107, col. 236-237· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 678].
129
Βλ.: [Baur, 1929, t. 1, p. XVII· Καραγιαννόπουλος, 1987, σ. 126-127· Καρποζήλου, 1997, σ. 153-179].
130

Sozomène, Histoire ecclésiastique. Ed. J. Bidez & G. Hansen. Berlin 1960. (= GCS, 50)

Βλ. Церковная История Эрмия Созомена Саламинского. СПб., 1851. Η ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.: http://www.krotov.info/acts/05/2/sozomen_00.htm
132
«Ἀνεγνώσθη Σαλαμανοῦ Ἑρμείου Σωζομενοῦ σχολαστικοῦ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἐν λόγοις θ΄. Προσφωνεῖ δὲ τὴν ἱστορίαν πρὸς Θεοδόσιον τὸν νέον. Ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῆς ὑπατείας Κρίσπου καὶ τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου, καὶ κάτεισι μέχρι τῆς τοῦ νέου Θεοδοσίου βασιλείας. Οὗτος δὲ δίκας ἦν λέγων ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἔστι
131

δὲ Σωκράτους ἐν τῇ φράσει βελτίων, διαφωνεῖ δὲ αὐτῷ καὶ κατὰ τινας ἱστορίας» [Photius, Bibliothèque, Henry, t.
1, p. 17· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 36-39].
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Ο βυζαντινολόγος-καθηγητής Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος αξιολογεί το σύγγραμμα του Σωζομενού ως εξής: «Τὸ ἔργον τοῦ Σωζομενοῦ δεικνύει μ εγάλην ἐξάρτησιν ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχον
ἔργον τοῦ Σωκράτους, παρέχει ἐν τούτοις πολὺ νέον ὑ λικόν. Κατὰ τὸ ὕφος ὑπερτερεῖ
τοῦ Σωκράτους, ὑστερεῖ ὅμως ἐκείνου κατὰ τὴν κριτικὴν δύναμιν. Ἀποδέχεται εὐκόλως τὰς
κρίσεις τῶν πηγῶν ἐξ ὧν ἀντλεῖ καὶ παρεμβάλλει εἰς τὴν ἀφήγησίν του μυθικὰς διηγήσεις» [Καραγιαννόπουλου, 19875, σ. 127].
Η ιστορία της σύγκρουσης μεταξύ του αγ. Ιωάννου και της βασίλισσας Ευδοξίας στην περιγραφή του Σωζομενού, αναλύεται εν συντομία από τον Fl. van Ommeslaeghe στο άρθρο του
με τίτλο Jean Chrysostome en conflit avec l’impératrice Eudoxie : Le dossier et les origines d’une
Légende [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 133]133.
Τα γεγονότα που συνδέονται με το Χρυσόστομο ο Σωζομενός τα περιγράφει στο 8ο βι βλίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του (κεφ. 2-28) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 234-363· PG
67, col. 1513-1592]. Την ιστορία της τελικής εξορίας του Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη και του θανάτου του ο Σωζομενός παρουσιάζει στα κεφ. 20-22 και 28 [Sozomène, Hist.
Eccl., 2008, p. 320-333, 360-363· PG 67, col. 1568-1573, 1592].
Ενδιαφέρουσα είναι μια πληροφορία που μας δίνει ο Σωζομενός (βιβλ. 8, κεφ. 10). Στην
περιγραφή των γεγονότων που είχαν σχέση με τους δύο επισκόπους Συρίας, τον Σευηριανό Γαβάλων και τον Αντίοχο Πτολεμαΐδος, αντιπάλους του α γ. Ιωάννου, ο Σωζομενός σημειώνει:
«Οὗτός τε γὰρ (δηλ. ο Σευηριανός Γαβάλων) καὶ Ἀντίοχος ὁ Πτολεμαϊδος… κατὰ ταὐτὸν ἄμφω
ἐγενέσθην ἐλλογίμῳ τε καὶ ἐπ᾽ ἐκκλησίαις ἱκανῶς διδάσκειν· ἀλλ᾽ ὁ μὲν εὐκόλως καὶ μάλα εὐήχως ἔλεγεν, ὡς καὶ Χρυσόστομος πρὸς τινων ὀνομάζεσθαι» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 278·
PG 67, col. 1541].
Εκκλησιαστική Ιστορία Θεοδωρήτου Κύρου (CPG 6222, πρώτο ήμ. 5ου αι.)
Η Εκκλησιαστική Ιστορία του Θεοδωρήτου, επισκόπου Κύρου (περ. 395-460)134, αποτελείται από πέντε βιβλία. Καλύπτουν, σύμφωνα με τα λόγια του συγγραφέα, γεγονότα 105 ετών:
«πέντε μέντοι καὶ ἑκατὸν ἐτῶν ἥδε ἡ ἱστορία περιέχει χρόνον, ἀρξαμένη μὲν ἀπὸ τῆς Ἀρείου
λύττης, δεξαμένη δὲ πέρας τῶν ἀξιεπαίνων ἀνδρῶν Θεοδώρου καὶ Θεοδότου τὴν τελευτὴν»,

Σύμφωνα με τον Fr. van Ommeslaeghe, ο Σωζομενός στην Εκκλησιαστική Ιστορία του επαναλαμβάνει τα
γεγονότα που περιγράφονται ήδη από τον προκάτοχό του το Σωκράτη, αλλά « il part d’un préjugé plus
favorable » [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 133].
134
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωή του Θεοδωρήτου Κύρου και την Εκκλ. Ιστορία του,
βλ.: [Baur, 1929, t. 1, p. XVII-XVIII· Флоровский, 1933, σ. 74-94· Μπαλάνου, 1930, σ. 402-407· Van Ommeslaeghe, 1979, p. 133-134· Καραγιαννοπούλου, 19875, σ. 1030-1031· Καρποζήλου, 1997, σ. 180-196]. Στο Ρώσο
καθηγητή Н. Н. Глубоковскому ανήκει ένα ξεχωριστό έργο αφιερωμένο στο Θεοδώρητο Κύρου, βλ.:
133

Глубоковский Н. Н., Блаженный Феодорит, епископ Кирский (Μόσχα 1890). Όσον αφορά την ημερομηνία
συγγραφής της Εκκλ. Ιστορίας του Θεοδωρήτου βλ.: Croke B., Dating Theodoret’s Church History and Commentary on the Psalms // Byzantion, 34 (1984), p. 59-74.
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δηλ. από το έτος 323 μέχρι το 428 [PG 82, col. 1277· Феодорит Кирский, Церк. История,
1993, σ. 215· Μπαλάνος, 1930, σ. 407]135.
Ιστορία του κειμένου. Το 1864, η Εκκλησιαστική Ιστορία του Θεοδωρήτου Κύρου
δημοσιεύεται στην PG [PG 82, col. 881-1279]. Η ρωσική μετάφραση της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Θεοδωρήτου πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης
και δημοσιεύθηκε το 1852. Η τελευταία έκδοση αυτής της μετάφρασης με νέα εισαγωγή, αναθεωρήσεις και σχόλια δόθηκε στη δημοσιότητα στη Μόσχα το 1993, στη σειρά История христианской Церкви в произведениях ее писателей136.
Ανάλυση της πηγής. Ο Μ. Φώτιος (Biblioth. Cod. 31) άφησε μια σύντομη αναφορά
της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Θεοδωρήτου Κύρου, όπου σημειώνει: «Πάντων τῶν εἰρημένων κατάλληλον φράσιν τῇ ἱστορίᾳ μᾶλλον οὗτος ἐπέθηκε· σαφής τε γὰρ καὶ ὑψηλὸς καὶ ἀπέριττος, πλὴν ὅτι ἐνίοτε ταῖς μεταφοραῖς παραβόλως καὶ ὥσπερ ἀπειροκάλως ἐχρήσατο» [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 17-18· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 38-39]137.
Στον αγ. Ιωάννη ο Θεοδώρητος Κύρου αφιερώνει ορισμένα κεφάλαια του τελευταίου 5ου
βιβλίου της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του. Στο κεφ. 27 (βιβλ. 5) περιγράφει τη χειροτονία του ι.
Χρυσοστόμου ως επισκόπου στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, με το χαρακτηρισμό τὸν
μέγαν τῆς οἰκουμένης φωστῆρα [PG 82, col. 1255· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993,
σ. 204]. Στα κεφ. 28-31 (βιβλ. 5) μας πληροφορεί γι α την τάξη που επέβαλε ο Χρυσόστομος
στην εκκλησιαστική ζωή της Κωνσταντινούπολης· πώς κατέστρεψε τους ειδωλολατρικούς τόπους στη Φοινίκη· πώς παραχώρησε στους γότθους εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι
ακολουθίες γίνονταν στη γοτθική από πρεσβύτερους, διακόνους και αναγνώστες γότθους· για
την ιεραποστολική φροντίδα του Χρυσοστόμου στους σκύθες [PG 82, col. 1256-1260· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 204-206]. Στα κεφ. 32 και 35 (βιβλ. 5) ο Θεοδώρητος
περιγράφει τα σχετικά με το στρατηγό Γαϊνά, σκύθη στην καταγωγή και Αρειανό, ο οποίος ζήτησε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο να παραχωρήσει έναν από τους ναούς της πρωτεύουσας
στους Αρειανούς, και την αντίδραση του ι. Χρυσοστόμου [PG 82, col. 1260-1261, 1265· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 206-207]. Το κεφ. 34 (βιβλ. 5) είναι αφιερωμένο στην
περιγραφή της πρώτης και της δεύτερης εξορίας του Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη και του θανάτου του [PG 82, col. 1261-1265· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ.
207-209].
Είναι ενδιαφέρον ότι ένα από τα κεφάλαια της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Θεοδωρήτου
Κύρου (βιβλ. 5, κεφ. 22) είναι αφιερωμένο στο σπουδαιότερο αντίπαλο του αγ. Ιωάννου του

Στην άρχη της Εκκλ. Ιστορίας του, ο Θεοδώρητος Κύρου έγραψε: «Εὐσέβιος μὲν οὖν ὁ Παλαιστῖνος, ἀπὸ
τῶν ἱερῶν ἀποστόλων τῆς ἱστορίας ἀρξάμενος, μέχρι τοῦ Κωνσταντίνου θεοφιλοῦς βασιλείας, τὰ ταῖς Ἐκκλησίαις
συμβεβηκότα συνέγραψεν· ἐγὼ δὲ τῆς συγγραφῆς ἐκείνης τὸ τέλος ἀρχὴν τῆς ἱστορίας ποιήσομαι» [PG 82, col.
135

881· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 24].
136
Ηλεκτρονική μορφή της δημοσίευσης βλ.: http://www.krotov.info/acts/04/feodorit/feod_ind.html
137
«Από όλους όσους αναφέραμε, αυτός χρησιμοποίησε το καταλληλότερο για την ιστορία ύφος· γιατί έχει
σαφήνεια, είναι υψηλό και λιτό, πλην όμως μερικές φορές χρησιμοποιεί τις μεταφορές υπερβολικά και ακαλαίσθητα» [Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 39].
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Χρυσοστόμου, στο Θεόφιλο Αλεξανδρείας, όπου ο Θεοδώρητος εκθειάζει το Θεόφιλο: «ἀνὴρ
πυκνός τε τὰς φρένας, καὶ ἀνδρεῖος τὸ φρόνημα», «ὁ σοφώτατος καταλύων ἀρχιερεὺς», ο οποίος μάλιστα απελευθέρωσε την πόλη της Αλεξανδρείας α πό την ειδωλική πλάνη [PG 82, col.
1245-1248· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 207-209]. Για το πώς συμβιβάζεται
αυτή η αξιολόγηση της προσωπικότητας του Θεόφιλου Αλεξανδρείας με την ασυγκράτητη εχθρότητα ενάντια στον ι. Χρυσόστομο, ο ίδιος ο Θεοδώρητος έγραψε τα εξής (βιβλ. 5, κεφ. 34):
«Ἐγὼ δὲ ἐν τῷδε τῷ μέρει τῆς ἱστορίας γενόμενος (δηλ., εξιστόρηση της εξορίας του Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη), οὐκ οἶδα ὅ,τι πάθω. Διηγήσασθαι γὰρ τὴν κατὰ τοῦτου τολμηθεῖσαν ἀδικίαν βουλόμενος, τὴν ἄλλην ἀρετὴν τῶν ἠδικηκότων αἰσχύνομαι. Οὗ δὴ χάριν
αὐτῶν καὶ τὰς προσηγορίας κατακρύψαι πειράσομαι» [PG 82, col. 1261· Феодорит Кирский,
Церк. История, 1993, σ. 207].
Εκκλησιαστική Ιστορία του ευνομιανού Φιλοστόργιου (CPG 6032, πρώτο ήμ. 5ου αι.)
Ο Φιλοστόργιος (περ. 368, στην Καππαδοκία - περ. 439)138 ήταν ο μοναδικός εκκλησιαστικός ιστορικός που περιέγραψε την ιστορία του χριστιανισμού μεταξύ 4ου και αρχών του 5ου
αι. (από το 300 έως 430), από πλευράς των Αρειανών. Η Εκκλησιαστική Ιστορία του δεν έχει
διασωθεί, παρά μόνο κάποια αποσπάσματα στο Μαρτύριον Αρτεμίου (ενός αρειανού μάρτυρα,
περ. 362) και στην εκ των Εκκλησιαστικών Ιστοριών Φιλοστοργίου Επιτομή του Μ. Φωτίου
(Bibl., Cod. 40) (βλ. [PG 65, col. 455-638· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 46-51· Bibliothèque,
Henry, t. 1, p. 23-25])139.
Ο Μ. Φώτιος περί της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Φιλοστόργιου σημείωσε: «Διαβάσαμε
του Φιλοστοργίου, αρειανού στο θρήσκευμα, την δήθεν “Εκκλησιαστική Ιστορία”. Η Ιστορία
του είναι αντίθετη σε όλα από τις ιστορίες όλων σχεδόν των εκκλησιαστικών ιστορικών. Εγκωμιάζει όλους εκείνους που αρειανίζουν, και περιλούζει με κατηγορίες τους ορθοδόξους, ώστε να
είναι η ιστορία του όχι ιστορία, αλλά μάλλον εγκώμιο των αιρετικών και ολοφάνερη μομφή και
κατηγορία των ορθοδόξων. Το ύφος του είναι κομψό κα ι χρησιμοποιεί, όχι όμως κατακόρον,
λέξεις ποιητικές και όχι χωρίς χάρη. Και οι μεταφορές του με τη μορφή που έχουν προσελκύουν
τη χάρη με τη γλυκύτητα. Μερικές φορές ωστόσο, χρησιμοποιώντας αυτές απερίσκεπτα και
πολύ ακατάλληλα, εκπίπτει σε ψυχρότητα και ακαιρολογία. Ντύνει το λόγο του με ποικίλους
τρόπους και κατά κόρον, ώστε ο αναγνώστης να παρασύρεται στην ασάφεια και όχι πάντοτε
στη χάρη. Σε πολλά χρησιμοποιεί τις κατάλληλες γνώμες» [Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 4649].
Αυτό το σύγγραμμα του Φιλοστοργίου έχει εκδοθεί και σε ρωσική μετάφραση δύο φορές,
βλ.: Сокращение Церковной истории Филосторгия, сделанное патриархом Фотием. Αγία
Πετρούπολη 1854. (επανεκδ.: Μόσχα 1998)· Филосторгий. Сокращение «Церковной исто-

138

Βλ.: [Καρποζήλου, 1997, σ. 97-101].
Για τις άλλες εκδόσεις του κειμένου της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Φιλοστοργίου βλ.:
http://krotov.info/acts/05/marsel/istoriki_12.htm
139
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рии». Пер. В. А. Дорофеевой, комм. М. Ф. Высокого, М. А. Тимофеева / Церковные историки IV—V вв. Μόσχα 2007. - Σ. 187-262, 520-584140.
Στα βιβλία 11 και 12 της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Φιλοστοργίου περιγράφονται τα
γεγονότα της βασιλείας των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονωρίου. Όμως κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες σε άμεση σχέση με τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο δεν ανευρίσκονται. Να
σημειώσουμε ωστόσο ότι ο Φιλοστόργιος αναφέρει ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες
σχετικά με τον Αρκάδιο και την Ευδοξία (βλ. [PG 65, col. 596-605])141.
Νέα Ιστορία του Ζώσιμου (δεύτερο ήμισυ 5ου αι.)
Η Νέα Ιστορία (ή Ιστορία Νέα) του Ζώσιμου142 είναι ένα από τα συγγράμματα που έχει
πάντα μεγάλο ενδιαφέρον για τους ερευνητές. Και αυτό, επειδή ο συντάκτης της ήταν ένας από
τους τελευταίους εθνικούς έλληνες ιστορικούς που έζησε στην εποχή της χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και περιέγραψε εκ νέου τα γεγονότα του κρίσιμου και ταραγμένου για την
Αυτοκρατορία τέταρτου αιώνα μ.Χ.
Ιστορία του κειμένου. Η Νέα Ιστορία του Ζώσιμου σώζεται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο της Βατικανής Βιβλιοθήκης - Cod. Vaticnus gr. 156, που πιθανότατα αντιγράφηκε στη
Μονή του Στουδίου της Κωνσταντινούπολης (βλ. [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 11, 28])143. Η
πρώτη έκδοση του κειμένου της Νέας Ιστορίας του Ζώσιμου (τα δύο πρώτα βιβλία) πραγματοποιήθηκε το 1581 από τον Henricus Stephanus. Όλο το κείμενο της Νέας Ιστορίας για πρώτη
φορά το εξέδωσε ο F. Sylburg το 1590. Η πρώτη κριτική έκδοση έγινε το 1887 από τον L.
Mendelssohn144. Η τελευταία πλήρης έκδοση, η οποία εκπονήθηκε από το Fr. Paschoud, δημοσιεύθηκε στο Παρίσι τα έτη 1971-1989145. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία
του κειμένου της Νέας Ιστορίας του Ζώσιμου βλ.: [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 28-29, 433]. Το
2007 δημοσιεύθηκε και ελληνική έκδοση της Νέας Ιστορίας του Ζώσιμου με παράλληλη μετάφραση του κειμένου στα νέα ελληνικά146. Αυτή η έκδοση θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία μας.
Ανάλυση της πηγής. Η Νέα Ιστορία του Ζώσιμου αποτελείται από έξι βιβλία και καλύπτει την περίοδο από το 306 μέχρι το 410. Το έργο του Ζώσιμου γράφτηκε, σύμφωνα με τους

140

Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.: http://krotov.info/acts/05/marsel/istoriki_00.htm
Βλ. επίσης: [Baur, 1929, t. 1, p. XVIII· Van Ommeslaeghe, 1979, p. 133-134].
142
Βλ.: [Καρποζήλου, 1997, σ. 340-368].
141

143

Στο χειρόγραφο Cod. Sinaiticus Géorg. 6 (10ου αι.) διασώζεται μετάφραση ενός τμήματος της Νέας Ιστο-

ρίας του Ζώσιμου στα γεωργιανά (βλ. [Catal. Manusc. Géorg. Sinaï, Garitte, 1956, p. 18]).
144
Βλ.: Mendelssohn L., Zosimi comitis et exadvocati fisci historia nova. Leipzig 1887.
145

Βλ.: Paschoud F., Zosime: Histoire Nouvelle, I-VI. Paris 1971-1989.

Ζώσιμος, Νέα Ιστορία. 306-410 μ.Χ. Μετάφραση Γ. Αβραμίδης, Θ. Καλαϊτζάκης. Πρόλογος Α. Σαββίδης.
Εισαγωγή-Σχόλια Θ. Καλαϊτζάκης. Θεσσαλονίκη 2007. – 445 σ. (= Οι Τελευταίοι Έλληνες Εθνικοί, 9)
146
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ερευνητές, μεταξύ του 498 και του 502 (ίσως και μέχρι το 518) (βλ. [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007,
σ. 9])147.
Να σημειώσουμε ότι ο Ζώσιμος στη Νέα Ιστορία του δεν ασχολείται καθόλου με τα εκκλησιαστικά γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ των ετών 306 και 410. Από όλες τις γνωστές για
κείνη την εποχή εκκλησιαστικές προσωπικότητες, ο Ζώσιμος μιλάει μόνο για τον αγ. Ιωάννη το
Χρυσόστομο (βιβλ. 5.23) και τον αντίπαλό του Θεόφιλο επίσκοπο Αλεξανδρείας (βιβλ. 5.23)
και αναφέρει παρεμπιπτόντως και το όνομα του επισκόπου Ρώμης Ιννοκεντίου (βιβλ. 5.41) (βλ.
[Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 334-339, 372-373]).
Ο Ζώσιμος αναφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες (βιβλ. 5.3) σχετικά με το γάμο του αυτοκράτορα Αρκάδιου με την Ευδοξία (όπως λέει ο ίδιος Ζώσιμος «μια νεαρή παρθένα εκπληκτικής ομορφιάς)». Ο γάμος έγινε με τη μεσολάβηση τ ου διάσημου ευνούχου Ευτρόπιου148, ο
οποίος ως γνωστόν έπαιξε ρόλο και στην πρόσκληση του ι. Χρυσοστόμου από την Αντιόχεια
στην Κωνσταντινούπολη (βλ. [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 296-297]).
Συγκεκριμένα, για τον αγ. Ιωάννη ο Ζώσιμος μας πληροφορεί στο βιβλίο 5 (23-24), όπου
περιγράφει τις ταραχές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη και είχαν σχέση με την πρώτη και
τη δεύτερη εξορία του Χρυσόστομου (βλ. [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 336-341])149.
Να σημειώσουμε επίσης, σύμφωνα με το Ζώσιμο (βιβλ. 4.41), ότι κρίσιμο ρόλο στη ματαίωση της τιμωρίας για την εξέγερση του λαού της Αντιόχειας το 387 μ.Χ., όταν γκρέμισαν τα
αγάλματα των βασιλέων, έπαιξε ο σοφιστής Λιβάνιος, ο οποίος εκφώνησε λόγο μπροστά στον
αυτοκράτορα Θεοδόσιο και τη Σύγκλητο (βλ. [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 260-261])150.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ζώσιμο και το σύγγραμμά του βλ.: [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ.,
2007, σ. 17-30, 433-435· Van Ommeslaeghe, 1979, p. 133-134· Καραγιαννόπουλου, 19875, σ. 133-134· Baur, 1929,
t. 1, p. XVIII])
147

148

Ο ι. Χρυσόστομος αφιέρωσε στον ευνούχο Ευτρόπιο δύο ομιλίες του CPG 4392, 4528 (βλ. [PG 52, col.

391-414· βλ. επίσης: Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 266-271· Σωζομενού, Εκκλ. Ιστορία, PG 67, col. 1534-1536·
Gibbon, II, 2005, p. 239-249· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 533-549· Μπαλάνου, 1930, σ. 369-370· Попов, 2004, σ. 356-358·
Кулаковский, 1996, σ. 141-147· ПЭ, 24 (2010), σ. 197]). Ο Ζώσιμος στη Νέα Ιστορία του επισήμανε ότι «ο Ευτρόπιος χειραγωγούσε τον Αρκάδιο σαν να ήταν πρόβατο» [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 312-313]. Να σημειώσουμε
επίσης ότι το 396 ένας από τους στρατηγούς της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το όνομα Flavius
Abundantius, κυνηγημένος από τον «πανίσχυρο» ευνούχο Ευτρόπιο, εξορίστηκε στην Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα στην Αμπχαζία) (βλ. [Gibbon, II, 2005, p. 242· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 538· Кулаковский, 1996, σ. 141])· ο αυτός
τόπος αργότερα οριζόταν τόπος εξορίας και για τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο.
149
Βλ. επίσης: [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 133-134].
150
Για τη λαϊκή εξέγερση το 387 στην Αντιόχεια, στη διάρκεια της οποίας γκρεμίστηκαν τα αγάλματα των
βασιλέων βλ.: [Попов, 2004, σ. 354-356]). Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος αποφάσισε να τιμωρήσει τους κατοίκους
της Αντιόχειας. Η μεσολάβηση όμως των μοναχών και κ ληρικών της Αντιοχείας, με επικεφαλής τον επίσκοπο
Φλαβιανό, οδήγησε σε πλήρη αμνηστία τους δράστες της εξέγερσης. Σ᾽ αυτό το γεγονός ο Θεοδώρητος Κύρου
αφιέρωσε ένα κεφάλαιο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του (βιβλ. 5, κεφ. 19), όπου λέει ότι προστάτες των πολιτών
στάθηκαν οι «τῆς ἀρετῆς ἀθληταὶ» οι οποίοι ζούσαν στα βουνά της περιοχής της Αντιόχειας. Ο Θεοδώρητος αναφέρει και το όνομα ενός από αυτούς, του αγ. Μακεδονίου, ο οποίος οὔτε μὴν τῶν ἀποσταλέντων τὴν ἐξουσίαν εἰς
νοῦν λαβών, ἐν μέσῳ τῷ ἄστει, τῆς χλανίδος θατέρου λαβόμενος, ἀμφοτέρους ἐκ τῶν ἵππων καταβῆναι κελεύει [PG
82, col. 1240· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 195-197]. Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος αφιέρωσε σ᾽
αυτό το γεγονός 21 ομιλίες του (Ὁμιλίαι εἰς τοὺς ἀνδριάντας ἐν Ἀντιοχείᾳ) (βλ. [PG 49, col. 15-222· Μπαλάνου,
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Chronicon του Marcellini Comes (του 6ου αι.)
Ο Marcellinus Comes είναι συγγραφέας που έζησε τον 6ο αι. στην Κωνσταντινούπολη,
έγραψε στα λατινικά.
Ιστορία του κειμένου. Το Χρονικό του Marcellini Comes εκδόθηκε το 1846 στην
Patrologia Latina [PL 51, col. 917-948). Η επόμενη δημοσίευσή του πραγματοποιήθηκε το 1894
από τον Th. Mommsen ως μέρος του γνωστού έργου του με τίτλο Chronica Minora [Chronica
Minora, Mommsen, II (1984), p. 37-104]151. Το 2010 εκδόθηκε και η ρωσική μετάφραση του
Χρονικού του Marcellini με αντίστοιχα σχόλια152.
Ανάλυση της πηγής. Το Χρονικό του Marcellini καλύπτει την περίοδο από την άνοδο
στην εξουσία του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου (379-395) μέχρι τα χρόνια της βασιλείας του Ιουστινιανού (527-565). Ο Marcellinus αναφέρει επιπόλαια και μερικά γεγονότα από
τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [PL 51, col. 921-922, 925-926]).
Στο Χρονικό για το 403 έχουμε σύντομη αναφορά στην εξορία του ι. Χρυσοστόμου στην
κωμόπολη Κουκουσό της Αρμενίας (in Cucusum Armeniae oppidum) και στο χωριό Κόμανα
της περιοχής του Πόντου (in villam quae Comana in regione Pontica), με την καταληκτική σχετική πληροφορία ότι ο Άγιος πέθανε και ενταφιάστηκε in atrio του αγ. επισκόπου και
μάρτυρα Βασιλίσκου (Basilisci episcope sancti, idemque martyris) [PL 51, col. 922].
Χριστιανική Τοπογραφία του Κοσμά Ινδικοπλεύστη (πρώτο ήμισυ 6ου αι.)
Στο σύγγραμμα του Κοσμά Ινδικοπλεύστη, του ελληνόφωνου χριστιανού ο οποίος έζησε
κατά το πρώτο ήμισυ του 6ου αι. στην Αλεξάνδρεια, με τίτλο Χριστιανική Τοπογραφία (το κείμενο αυτού του έργου αποτελείται από 833 παραγράφους), υπάρχει ένα μικρό απόσπασμα αφιερωμένο στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο (βλ. [Κοσμάς Ινδικοπ., Χριστ. Τοπογ., 2008, σ.
484-487] )153.

1930, σ. 368· Сагарда Н. И. и А. И., 2004, σ. 1026-1036]. Και ο ι. Χρυσόστομος και ο Λιβάνιος κατά τη διάρκεια
της εξέγερσης βρίσκονταν στην πόλη· τη στιγμή της αρχής της εξέγερσης ο Λιβάνιος ήταν στο παλάτι, ο Χρυσόστομος στο δρόμο (βλ. [Курбатов, 1991, σ. 119-121]). Ο καθηγ. И. В. Попов επισήμανε ότι αυτό συνέβη δύο χρόνια από τη χειροτονία του Χρυσοστόμου σε πρεσβύτερο. Άρα, ο αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος «δεν θα μπορούσε να
ενεργήσει ανεξάρτητα από μόνος του, αλλά παρουσιάζεται μπροστά μας ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ως
εκπρόσωπος του κλήρου, που ανέλαβε με ενθουσιασμό την προστασία της πόλης και των κατοίκων της» [Попов,
2004, σ. 354]. Βλ. επίσης: Горайко А. В., О роли Антиохийской Церкви в восстании 387 г. // Проблемы Теологии, 3 (2006), σ. 4-16.
151
Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.:
https://archive.org/stream/chronicaminorasa11momm#page/n9/mode/2up
152
Βλ. Марцеллин Комит, Хроника. Пер. и коммент. Н. Н. Болгова. Белгород 2010. – 230 σ.
153
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωή του Κοσμά Ινδικοπλεύστη και του έργου του βλ.: [Κοσμάς Ινδικοπ., Χριστ. Τοπογ., 2008, σ. 15-36· Успенский, 1996, σ. 342-347].
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Στο 10ο βιβλίο (§ 45) ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, αναλύοντας τα αποσπάσματα ενός συγγράμματος του αγ. Επιφανίου επισκόπου Κύπρου, τα οποία ο Κοσμάς παρουσιάζει, έγραψε τα
εξής: «…θα αφήσω τον Επιφάνιο και θα πάω στον επίσκοπο της πρωτεύουσας, τον καταπληκτικό Ιωάννη, αυτόν που ώς τώρα είχα παραλείψει επίτηδες, αναφέροντας μόνο τους τρεις
προηγούμενους154. Θα αποδείξω ότι και ο διάσημος αθλητής της Εκκλησίας, ο φιλεύσπλαχνος
επίσκοπος, επιμαρτυρεί όλα όσα ισχυρίζομαι και συμφωνεί απόλυτα με τα λεγόμενά μου» [Κοσμάς Ινδικοπ., Χριστ. Τοπογ., 2008, σ. 484]. Στη συνέχεια ο Κοσμάς αναφέρει μερικά αποσπάσματα από τα συγγράμματα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βιβλ. 10, § 46-50) [Κοσμάς
Ινδικοπ., Χριστ. Τοπογ., 2008, σ. 485-487]. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης αντλεί αποσπάσματα από τα συγγράμματα και του Θεόφιλου Αλεξανδρείας, όπως και από
τα έργα του Μεγ. Αθανασίου και του αγ. Γρηγόριου του Θεολόγου, αποκαλώντας και το Θεόφιλο «διδάσκαλο της Εκκλησίας» [Κοσμάς Ινδικοπ., Χριστ. Τοπογ., 2008, σ. 468]155.

Χρονογραφία του αγ. Θεοφάνη του Ομολογητή (αρχές 9ου αι.).
Από τη Χρονογραφία του αγ. Θεοφάνη του Ομολογητή (περ. 760-818)156 έχουμε κάποια
αποσπάσματα όπου περιγράφονται τα γεγονότα από τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου που μας ενδιαφέρουν. Σε ένα από αυτά παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή της τοποθέτησης του ανδριάντα της Ευδοξίας, της εκδίωξης του ι. Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη, της εξορίας και του θανάτου του. Όλα αυτά τα γεγονότα ο Θεοφάνης τα παρουσιάζει σαν να είχαν
συμβεί στη διάρκεια ενός έτους, του 5898 από κτίσεως κόσμου, τ.έ. του 405/406 μ.Χ. (βλ. [Θεοφάνους, Χρονογραφία, 2007, σ. 216-219· Феофан, Хронография, 1980, σ. 48, 72, υποσημ. 14·
Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 37).
Όσον αφορά το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου, ο Θεοφάνης μας πληροφορεί ότι ο Άγιος
εξορίστηκε στην Κουκουσό, από κει τον μετακίνησαν μ ε προορισμό την Πιτυούντα και, όταν
έφτασε στα Κόμανα περνώντας την Αρμενία, εκοιμήθη ἐν Κυρίῳ (Ἰωάννης δὲ ἐξηλάθη
τῆς πόλεως καὶ ἐξωρίσθη εἰς Κουκουσόν, ἐκεῖθέν τε μ ετηνέχθη εἰς Πιτυοῦντα. Γενόμενος δὲ ἐν
Κομάνοις κατὰ πάροδον τῆς Ἀρμενίας ἐτελειώθη ἐν Κυρίῳ)» [Θεοφάνους, Χρονογραφία, 2007,
σ. 216-217· Феофан, Хронография, 1980, σ. 24, 48].

154

Ο Κοσμάς εννοεί το Θεόφιλο Αλεξανδρείας, το Σεβηριανό Γαβάλων και τον Επιφάνιο Κύπρου, τα αποσπάσματα από τα συγγράμματα των οποίων αναφέρει στις προηγούμενες παραγράφους [Κοσμάς Ινδικοπ., Χριστ.
Τοπογ., 2008, σ. 469-483].
155
«Ας επικαλεστούμε, τώρα, και ένα τρίτο διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, της ίδιας εποχής, τον επίσκοπο
Αλεξανδρείας Θεόφιλο. Θα διαπιστώσουμε, ότι και αυτός συμφωνεί μαζί μας ή, μάλλον, συμφωνεί με την αλήθεια»
[Κοσμάς Ινδικοπ., Χριστ. Τοπογ., 2008, σ. 468].
156

Περί του αγ. Θεοφάνη του Ομολογητή και της Χρονογραφίας του βλ.: [Феофан, Хронография, 1980, σ.

17-23].
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Μυριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου (9ος αι.)
Αυτό το σύγγραμμα του Μ. Φωτίου θα αναλύσουμε λεπτομερώς μέσα σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο (βλ. σελ. 290-294). Εδώ να σημειώσουμε ότι σ᾽ αυτήν την πηγή βρίσκουμε τέσσερα
αποσπάσματα που έχουν άμεση σχέση με τη βιογραφία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου:
1.

Biblioth., Cod. 59. Αναφορές από 13 υπομνήματα της Συνόδου π αρά την

Δρυν Κωνσταντινουπόλεως (ετ. 403), η οποία είχε σχέση με τη δίκη εναντίον του αγ. Ιωάννου
(βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 52-57· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 94-103·
Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 97-115· Палладий, Диалог, 2002, σ. 245-247]).
2.
Biblioth., Cod. 86. Σύντομη πληροφόρηση για τις επιστολές του ι. Χρυσοστόμου προς διαφόρους αποδέκτες (CPG 4402-4403, 4405)157 που γράφτηκαν μετά την εξορία
του Αγίου (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 10-11· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 318319]).
3.
Biblioth., Cod. 96. Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του Βίου του Χρυσοσόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας (CPG 7979, Auct. BHG 873bd)158 (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 48-63· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 376-399]).
4.
Biblioth., Cod. 273. Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των πέντε Λόγων
του Θεοδωρήτου Κύρου στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο (CPG 6225) (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 8, p. 106-111· PG 64, col. 89-91· 84, col. 48-53· 104, col. 229-235· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 9, σ. 310-319]).
Πάντως, σε όλα αυτά τα αποσπάσματα της Βιβλιοθήκης του Μ. Φωτίου, τα οποία έχουν
συζητηθεί στις αντίστοιχες θέσεις της παρούσας εργασίας μας, δεν βρήκαμε κάποια νέα
στοιχεία που να αφορούν τα τελευταία χρόνια της ζωής του Χρυσοστόμου, τον τόπο θανάτου
και ενταφιασμού του.
Σύντομον Χρονικόν του μοναχού Γεωργίου του Αμαρτωλού (9ος αι.)
Στο Χρονικόν του μοναχού Γεωργίου του Αμαρτωλού159 (Χρονικὸν Σύντομον ἐκ διαφόρων
Χρονογράφων τε καὶ ἐξηγητῶν συλλεγὲν καὶ συντεθὲν ὑπὸ Γεωργίου Ἁμαρτωλοῦ μοναχοῦ), το
κεφ. 202 του 4ου βιβλίου του είναι αφιερωμένο στον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο (Περὶ τοῦ μεγάλου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου) [PG 110, col. 728-736]. Σ᾽ αυτό το κεφάλαιο ο μοναχός Γεώργιος σχετικά με την εξορία και το θάνατο του Αγίου λέει: «Ὁ οὗν ἀοίδιμος Ἰωάννης ἐπισκοπεύσας ἔτη ε΄, ἐξωρίσθη εἰς Κουκουσὸν, κἀκεῖθεν μετὰ ἔτη γ΄ καὶ μῆνας β΄ μετηνέχθη εἰς Πι157

Βλ.: [Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV].
Βλ.: [Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV].
159
Περί του μοναχού Γεωργίου του Αμαρτωλού και του Συντόμου Χρονικού του βλ.: Markopoulos A., Συμ158

βολή στη χρονολόγηση του Γεωργίου Μοναχού // Σύμμεικτα, 6 (1985), σ. 223-231. Βλ. επίσης: [PG 110 (2001r), p.
θ΄-ιδ΄].
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τυοῦντα. Καὶ γενόμενος κατὰ πάροδον ἐν Κομάνοις ἐτελεύτησεν ἐν πολλῇ θλίψει καὶ κακώσει
ὑπάρχων, ἐτῶν νβ΄» [PG 110, col. 733-736].
Επιτομή Ιστοριών του Ιωάννη Ζωναρά (πρώτο ήμισυ 12ου αι.).
Ο διάσημος Βυζαντινός συγγραφέας του 12ου αι., ιστορικός και σχολιαστής των Κανόνων,
Ιωάννης Ζωναράς160 στο έργο του Επιτομή Ιστοριών161 (βιβλ. 13, κεφ. 20, 22) δίνει συνοπτική
αφήγηση των γεγονότων περί τον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Zonarae, Epit. Hist., 1897, p. 95-97, 105106· Ζωναρά, Επίτ. Ιστορ., τ. Α΄, σ. 154-155, 164-167])· ειδικά για το θάνατό του, ότι ο Άγιος
έφθασε στην Κουκουσό και οδηγούμενος για την Πιτυούντα άφησε την τελευταία πνοή στα
Κόμανα πενηνταδύο χρονών (καταντήσας δ᾽ εἰς Κουκουσὸν κἀκεῖθεν εἰς Πιτυοῦντα ἀπαγόμενος, ἐν Κομάνοις γενόμενος ἐκεῖ τὴν ζωὴν ἐξεμέτρησεν, ἐτῶν γεγονὼς πεντήκοντα δύο) (βλ.
[Zonarae, Epit. Hist., 1897, p. 95-97, 105-106· Ζωναρά, Επίτ. Ιστορ., τ. Α΄, σ. 154-155, 164167]).
Χρονική Βίβλος του Μιχαήλ Γλυκέος (12ος αι.)
Ο Μιχαήλ Γλυκύς στο 4ο μέρος της Χρονικής Βίβλου του, ιστορώντας την εποχή του αυτοκράτορα Αρκαδίου, δίνει και μια σύντομη περιγραφή των γεγονότων του ι. Χρυσοστόμου
(βλ. [PG 158, col. 484-488]). Ειδικότερα, όσον αφορά το θάνατο του Αγίου, γράφει: «Ὁ θειότατος Ἰωάννης ἐκ δευτέρου ἐξορισθεὶς καὶ ἀπαχθεὶς εἰς Κουκουσὸν κἀκεῖσε τρία ἕτη καὶ μῆνας β΄
ποιήσας ἀπηνέχθη εἰς Ποτιούς (Πιτυοῦντα), κἀκεῖθεν ἀπαίρει πρὸς Κύριον, ἐπισκοπεύσας
ἐνταῦθα ἕτη ε΄ καὶ μῆνας ς΄» [PG 158, col. 485].
Εκκλησιαστική Ιστορία του Νικηφόρου Κάλλιστου (13ος αι. - 14ος αι.).
Ο Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος (1256-1317) στο 13ο βιβλίο της Εκκλησιαστικής
Ιστορίας του162 μας παρουσιάζει μια εκτενή περιγραφή όλων των γεγονότων, από την ενθρόνιση του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το θάνατό του (βλ. [PG 146, col. 928-1053]).
Τα γεγονότα της δεύτερης εκδίωξης του αγ. Ιωάννου, της εξορίας και του θανάτου του ο
Νικηφόρος Κάλλιστος τα περιγράφει στα κεφ. 17-37 του 13ου βιβλίου (βλ. [PG 146, col. 9891053]). Στο κεφ. 37 (βιβλ. 13) μας πληροφορεί συγκεκριμένα ότι ο ι. Χρυσόστομος εξορίστηκε

160

Περί του Ιωάννη Ζωναρά και των συγγραμμάτων του βλ.: [Κρουμπάχερ, 1939, τ. 1, σ. 387-392· Ζωναρά,
Επίτ. Ιστορ., τ. Α΄, σ. 19-45].
161

Βλ.: Grigoriadis I., Linguistic and Literary Studies in the Epitome Historion of John Zonaras. Θεσσαλονίκη

1998· Παΐδα Κ., Πληροφορίες για το δίκαιο του άσυλου στην Επιτομή Ιστοριών του Ιωάννου Ζωναρά // Βυζαντινά,
23 (2002-2003), σ. 125-142.
Βλ.: Die Kirchengeschichte des Nicephorus Callistus Xanthopulus und ihre quellen. Nachgelassene untersuchungen von G. Genty. Überareitet und erweitert von F. Winkelman. Berlin 1966. - 236 p. (= Texte und Untersuchungen, 98).
162
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στην Κουκουσό, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αραβισσό, όπου και ήρθε διαταγή για τη νέα
εξορία του στην Πιτυούντα, στα έσχατα της θάλασσας του Πόντου (Μαύρης Θάλασσας)· όμως
δεν επρόκειτο να δει την Πιτυούντα, επειδή φθάνοντας στα Κόμανα κοιμήθηκε εκεί. Για την
αφήγηση του θανάτου και του ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου, ο Νικηφόρος Κάλλιστος στηρίζεται κυρίως στον Παλλάδιο (βλ. [PG 146, col. 1049-1053]).
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1.4.

Ταξιδιωτικές Αναμνήσεις.

Αυτή η ομάδα των πηγών θα περιλαμβάνει σημειώσεις και αναμνήσεις ταξιδιωτικές, που
μας δίνουν κάποιες πληροφορίες για πόλεις και τόπους που μας ενδιαφέρουν επί του παρόντος,
επειδή είχαν σχέση και με τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του αγ. Χρυσοστόμου. Ειδικότερα
μας ενδιαφέρουν αναμνήσεις ταξιδιωτών και αναφορές ερευνητών οι οποίοι κατά καιρούς επισκέφθηκαν Καππαδοκία, Πόντο και Αμπχαζία.
Το 2002 ο Anthony Bryer σε συνεργασία με τους D. Winfield, S. Balance και J. Isaac
δημοσιεύει στο Λονδίνο το έργο του The Post-Byzantine Monuments of the Pontos, όπου περιέχει ένα παράρτημα με τίτλο Bibliography of travellers’ reports on the Pontos (βλ. [Bryer, 2002, p. 269-287]). Σ᾽ αυτήν τη βιβλιογραφική αναφορά παρουσιάζονται σχεδόν όλα τα έργα με αναμνήσεις και περιγραφές των ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν την περιοχή που μας ενδιαφέρει, το έδαφος της σημερινής Τουρκίας και τις Νοτιο-Ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, από το 1240 μέχρι το 1969. Ο συνολικός αριθμός των έργων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα είναι περίπου 150. Φυσικά, δεν ήταν δυνατόν να τα μελετήσουμε όλα αυτά. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε αφάνταστα περισσότερο χρόνο από το διαθέσιμο για την παρούσα εργασία μας. Και δεν ήταν εύκολο να έχουμε στη διάθεσή μας όλα αυτά τα έργα. Αφήνοντας
αυτήν την εργασία σε νεότερους ερευνητές, εμείς για την παρούσα διατριβή μας χρησιμοποιήσαμε ορισμένα έργα, τα σημαντικότερα για το διερευνώμενο θέμα μας.
Βλ. επίσης: Voyages et voyageurs à Byzance et en Occident du VIe au XIe siècle. Actes du
Colloque international organisé par la Section d’Histoire de l’Université Libre de Bruxelles en collaboration avec le Département des Sciences Historiques de l’Université de Liège (5-7 mai 1994).
Ed. par A. Dierkens et J.- M. Sansterre. Liège et Genève, 2000. (= Bibliothèque de la Faculté de
Philosophie et Lettre de l’Université de Liège, 278)163.

Το ταξίδι του Πατριάρχου Αντιοχείας Μακαρίου (ημ. 17ου αι.)
Αυτό το σύγγραμμα των μέσων του 17ου αι. κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην έρευνα του
ζητήματος του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Επειδή
είναι η πρώτη από τις γνωστές σε μας πηγές, όπου βρίσκομαι αναφορές των προσκυνητών, του
Πατριάρχη Αντιοχείας Μακάριου και του αρχιδιάκονου Παύλου Χαλεπίου, για την τοποθεσία
της πόλης των Κομάνων όπου πέθανε και ενταφιάστηκε ο ι. Χρυσόστομος (βλ. παραπάνω, σελ.
30-31).

163

Σχολιασμό πάνω σ᾽ αυτό το έργο βλ.: Byzantion, 71 (2001), p. 552-553.
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Ο Πατριάρχης Αντιοχείας Μακάριος Γ΄ (1647-1672)164 το 1652 αρχίζει το πρώτο του ταξίδι για τη Ρωσία. Ο δρόμος του προς τη Μόσχα περνούσε μέσα από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, τη Βλαχία, τη Μολδαβία και τη σημερινή Ουκρανία. Στην πρωτεύουσα της
Ρωσίας Μόσχα έφθασε το 1655. Επέστρεψε πίσω και πάλι διά της Μολδαβίας, της Βλαχίας, έφθασε στη Galatz (ίσως η πόλη Galaţi της σημερ. Ρουμανίας), στη συνέχεια πέρασε διά θαλάσσης
στη Σινώπη και από εκεί κατέβηκε στη Δαμασκό, μια διαδρομή μέσα από το έδαφος της σημερ.
Τουρκίας. Στη Δαμασκό ο Πατριάρχης Μακάριος έφθασε το 1659. Η επτάχρονη ιστορία αυτού
του ταξιδίου έχει περιγραφεί στα αραβικά από το γιο του Πατριάρχη Μακαρίου, τον αρχιδιάκονο Παύλο Χαλεπίου, ο οποίος και συνόδευσε τον πατέρα του στη διάρκεια του ταξιδιού (βλ.
[Voyage Patr. Macaire, Radu, p. 1-11· Grumel, 1928, p. 68]).
Υπάρχουν εννέα χειρόγραφα αντίγραφα αυτού του συγγράμματος του Παύλου Χαλεπίου
για Το ταξίδι του Πατριάρχου Αντιοχείας Μακαρίου. Ένα φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη
του Παρισιού (Νο 6016). Ένα δεύτερο φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο (Νο 802-805). Άλλο
αντίγραφο, χρονολογούμενο από το 1700, βρίσκεται στο Ασιατικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης. Στην Αγία Πετρούπολη επίσης βρίσκονται ακόμη δύο χειρόγραφα του συγκεκριμένου συγγράμματος, τα οποία όμως είναι αντίγραφα από το προαναφερόμενο χειρόγραφο του
1700. Άλλο ένα χειρόγραφο αντίγραφο από εκείνο του 1700 φυλάσσεται στα Αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόσχα. Ένα έβδομο αντίγραφο με την επωνυμία του Χαλεπίου φυλάσσεται στη Συρία. Για τα τελευταία δύο αντίγραφα γνωρίζουμε μόνο ότι το ένα αντίγραφο,
ελλιπές όμως, ανήκε στον А. Е. Крымскому και αγοράστηκε από το Μοναστήρι της Sednaya–
Σεϊντανάγια (27 χλμ. βόρεια της Δαμασκού)· και το άλλο αντίγραφο φυλασσόταν στο Λίβανο
(βλ. [Voyage Patr. Macaire, Radu, p. 12-16]).
Η πρώτη έκδοση του συγγράμματος Το ταξίδι του Πατριάρχου Αντιοχείας πραγματοποιήθηκε από τον F. C. Belfour στα 1829-1836165. Ως βάση αυτής της μεταφρασμένης στα Αγγλικά έκδοσης χρησιμοποιήθηκε το χειρόγραφο του Βρετανικού Μουσείου (βλ. [Voyage Patr.
Macaire, Radu, p. 16]). Το 1896 στη Μόσχα δημοσιεύτηκε η ρωσική μετάφραση του συγγράμματος του αρχιδ. Παύλου με τίτλο Το ταξίδι του Πατριάρχου Αντιοχείας Μακαρίου στη Ρωσία
μεσούντος του 17ου αι. Αυτή η έκδοση ετοιμάστηκε από τον Г. Муркос με βάση τα τρία χειρόγραφα που φυλάσσονταν στη Ρωσία (βλ. [Voyage Patr. Macaire, Radu, p. 16]). Από τον G.
Popescu-Ciocanel πραγματοποιήθηκε μετάφραση στα ρουμανικά του Ταξιδίου του Μακαρίου
με τη χρήση ενός μέρους του χειρογράφου του Παρισιού (βλ. [Voyage Patr. Macaire, Radu, p.
16]). Κατά τα έτη 1930-1933 στη σειρά Patrologia Orientalis εκδόθηκε το κείμενο του αντίγραφου του συγγράμματος του Παύλου Χαλεπίου [PO, t. 22 (1930), p. 3-200· t. 24 (1933), p. 443603]. Η έκδοση αυτή, με εισαγωγικό άρθρο και αντίστοιχα σχόλια, ετοιμάστηκε από τον ιερέα
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Βλ.: Grumel V., Macaire, patriarche grec d’Antioche (1647-1672) // EO, 27 (1928), p. 68-77.
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The Travels of Macarius Patriarch of Antioch: written by his attendant archdeacon, Paul of Aleppo (in Ar-

abic). Trans. F. O. Balfour. London 1829. Βλ. επίσης: The travels of Macarius : extracts from the diary of the travels
of Macarius, Patriarch of Antioch, written in Arabic by his son Paul, Archdeacon of Aleppo : in the years of their
journeying, 1652-1660. By Paul, of Aleppo Archdeacon. Laura Ridding. London, Oxford University Press, H. Milford, 1936.
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της Ρουμανικής εκκλησίας στο Παρίσι τον καθηγ. Basile Radu. Σ᾽ αυτήν ο καθηγ. Radu δημοσίευσε για πρώτη φορά το πρωτότυπο κείμενο στα αραβικά του Ταξιδίου του Μακαρίου με
γαλλική μετάφραση και επιπλέον σύγκριση των κειμένων του αντίγραφου του Παρισιού, του
Λονδίνου και του αντιγράφου του 1700 (βλ. [Voyage Patr. Macaire, Radu, p. 17-18]).

Οδοιπορικαί Αναμνήσεις του Σάββα Ιωαννίδη (ετ. 1880)
Το 1880 δημοσιεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη ένα βιβλίο με τίτλο Κρόνος: ημερολόγιον
του έτους 1881, με τα ονόματα των καθημερινά εορταζόμενων Αγίων, καθώς και με παρουσίαση διαφόρων άρθρων στο παράρτημα.
Ένα από τα άρθρα του παραρτήματος με τον τίτλο Οδοιπορικαί Αναμνήσεις ανήκει στο
Σάββα Ιωαννίδη (βλ. [Κρόνος, 1881, σ. 98-109]), τον οποίο μάλιστα ο Μ. Γεδεών ονόμασε τῆς
ἱστορίας τῶν Ποντικῶν χωρῶν γνώστης166. Στις Οδοιπορ. Αναμνήσεις ο Σ. Ιωαννίδης παρουσίαζε
μια σύντομη ιστορική, εθνογραφική, γεωγραφική και αρχαιολογική περιγραφή του Πόντου και
των οικισμών του. Αναφερόμενος στα Κόμανα του Πόντου, μας πληροφορεί ότι είναι ο
τόπος του θανάτου και του ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δίνει λεπτομερή
περιγραφή της θεωρούμενης από την παράδοση ως λάρνακα του ι. Χρυσοστόμου, η οποία όμως
εκείνη την εποχή φυλασσόταν στο μοναστήρι του αγ. Βασιλίσκου στο χωριό Βιζέρα (βλ. [Ιωαννίδη, 1880, σ. 107-108]).

Εξερευνητικό ταξίδι στον Πόντο του J. G. C. Anderson (ετ. 1899)
Το 1896 ο J. G. C. Anderson ξεκίνησε εξερευνητικό ταξίδι στη Μικρά Ασία, το οποίο συνέχισε στη Γαλατία και τον Πόντο το καλοκαίρι του 1899. Το 1903, ως πρώτο τεύχος της σειράς Studia Pontica, έχουμε δημοσιευμένο το δικό έργο του με τίτλο A journey of exploration in
Pontus (Bruxelles 1903)167. Το δέκατο κεφάλαιο αυτού του έργου είναι αφιερωμένο στα Κόμανα
του Πόντου και στη Dazimonitis (σημερ. πόλη Tokat) (βλ. [Anderson, 1903, p. 60-72]). Εκεί
μας ενημερώνει και για το χωριό Bizeri, όπου βρισκόταν μοναστήρι Αρμενίων. Στην εκκλησία
αυτού του Μοναστηριού φυλασσόταν η λάρνακα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ.
[Anderson, 1903, σ . 63]). Ο Anderson μας ομιλεί και για μια τοποθεσία με το όνομα Ziyaret
(“Προσκύνημα”) σε απόσταση 10 λεπτών πεζοπορίας από τα υπάρχοντα ερείπια των Κομάνων
του Πόντου (παραθέτει και φωτογραφία με τα ερείπια), όπου σύμφωνα με την τοπική παράδοση
απέθανε ο ι. Χρυσόστομος (βλ. [ Anderson, 1903, σ. 64]).
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Βλ.: [Γεδεών, 1885, σ. 151].
Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://rbedrosian.com/Downloads/Travel_1890s_Anderson_Studia_Pontica1.pdf
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Έκθεση για το εξερευνητικό ταξίδι στον Πόντο και τη ν Καππαδοκία του
H. Grégoire (ετ. 1907)
Το 1909 στο περιοδικό Bulletin de Correspondance Hellénique ο Henri Grégoire δημοσίευσε την έκθεσή του για το εξερευνητικό ταξίδι του στον Πόντο και την Καππαδοκία το καλοκαίρι του 1907 (βλ. [BCH, 33 (1909), p. 1-169])168.
Ο Η. Grégoire στη διαδρομή του από τα Κόμανα του Πόντου προς την Niksar (παλαιά
Νεοκαισάρεια) επισκέφθηκε το χαρακτηριζόμενο από τον ίδιο «περίφημο μοναστήρι» στο χωριό
Bizéri, όπου βρισκόταν η λάρνακα (σαρκοφάγος) του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η σαρκοφάγος σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο ερευνητή είχε ένα μαρμάρινο σκέπαστρο, το οποίο «χωρίς καμία αμφιβολία» μεταφέρθηκε εδώ ασφαλώς από τα ερείπια των Κομάνων του Πόντου. Ο
Η. Grégoire παρουσίασε επίσης και φωτογραφία της σαρκοφάγου με το μαρμάρινο σκέπαστρο
(βλ. εικόνα Ν ο 21). Παραθέτει μεν τις προσωπικές του σκέψεις-αμφιβολίες ως προς το αν η συγκεκριμένη λάρνακα πράγματι θα μπορούσε να είναι η λάρνακα ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου· όμως εκφράζει και την πεποίθησή του πως ο αγ. Χρυσόστομος όντως ενταφιάστηκε κάπου
εκεί κοντά σ’ εκείνον τον τόπο (βλ. [Grégoire, 1909, p. 28-29]).
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Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_1909_num_33_1_3211
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2.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.

Η μελέτη της ζωής και των συγγραμμάτων του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου ξεκίνησε
από την εποχή της Αναγέννησης. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευθεί πολλά έργα αφιερωμένα στον Άγιο, βιβλία, διατριβές, άρθρα, εκθέσεις, αναφορές. Στην παρούσα εργασία θα
προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε εξ αυτών όλα όσα διαπιστώσαμε ότι προέκυψαν και αφορούν τη μελέτη ειδικά της ζωής του ι. Χρυσοστόμου.
Ξεκινούμε από ορισμένες μελέτες που παραθέτουν και σχολιάζουν τη βιβλιογραφία περί
του αγ. Ιωάννη169.
Ο Aurelio Palmieri στο άρθρο του San Giovanni Crisostomo nella letteratura russa,
που δημοσιεύθηκε το 1908 ως μέρος του τιμητικού τόμου με τίτλο Χρυσοστομικά, στο τέλος
ομιλεί για βιβλία ή και μικρότερες εργασίες περί του αγ. Ιωάννου που δημοσιεύθηκαν ειδικά
στη Ρωσία από το 19ο μέχρι τις αρχές του 20ού αι. (βλ. [Χρυσοστομικά, 1908, p. 206-211]).
Ο Franz Drexl στο έργο του με τίτλο Zehn Jahre griechische Patristik (1916-1925) και
στο τμήμα το αφιερωμένο στον ι. Χρυσόστομο αναφέρει περίπου 60 βιβλία και άρθρα σχετικά
με τον Άγιο που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1916 και 1925 (βλ. [Drexl, p. 234-247]). Σ᾽ αυτήν τη
βιβλιογραφική επιλογή έλαβε υπόψη του όχι μόνο τα έργα των δυτικών ερευνητών, αλλά και
ελλήνων και αρμενίων. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις του Drexl συνοδεύονται και με σύντομα
σχόλια.
Ο Fl. van Ommeslaeghe στο άρθρο του Jean Chrysostome en conflit avec l’impératrice
Eudoxie, έκτος από τις πηγές της βιογραφίας του αγ. Ιωάννου, αναλύει και μελέτες αφιερωμένες στον Άγιο που γράφτηκαν στη Δύση από τον 16ο αι. κ.εξ. (βλ. [Van Ommeslaeghe, 1979, p.
139-148]). Όπως σημειώνει ο Fl. van Ommeslaeghe, « dès le moment où le personnage de Jean
Chrysostome fait l’objet d’études systématiques, dès le XVIe siècle donc et jusqu’à nos jours,
une longue théorie d’historiens défile, plus ou moins favorables à cet évêque expulsé et mort en
exil » [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 139].
Ο Fl. van Ommeslaeghe προτείνει να διαιρεθούν τα έργα των Δυτικών ερευνητών σε τρεις περιόδους, την οποία και ακολουθώ:
1. Από τον Erasme Von Rotterdam μέχρι τον Jean Stilting, δηλ. από το 1530/31 έως το
1753.
2. Από το 1788 έως το 1930.
3. Από το 1930 μέχρι την εποχή του (1979).
Όλες οι δημοσιεύσεις της πρώτης περιόδου, κατά το Fl. van Ommeslaeghe, έχουν έναν
κοινό παρονομαστή. Παρά τις διαφορετικές στάσεις των συγγραφέων τους σχετικά με την ιστορικότητα των γεγονότων που αναφέρουν οι πηγές, τ α συμπεράσματα τους επηρεάζονται
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από d’un préjugé favorable, δηλ. « tel comportement n’est pas compatible avec le caractère de
Chrysostome, les sources, - particulièrement Socrate, - ne sont pas exemptes de parti-pris, les
anciens hagiographes ont mal servi la cause d’un saint qui méritait mieux, Jean a été victime de
calomnies… » [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 141]. Ο Fl. van Ommeslaeghe ομιλεί επίσης ότι
κοινό χαρακτηριστικό όλων των συγγραφέων της πρώτης περιόδου είναι ο μεγάλος σεβασμός
και η ευλάβεια προς την προσωπικότητα του Χρυσοστόμου που σίγουρα επηρέασαν τις τοποθετήσεις τους, κατά την περιγραφή των διαφόρων περιστατικών από τη ζωή του [Van
Ommeslaeghe, 1979, p. 141].
Ο Σωζ. Θωμόπουλος το 1989 δημοσιεύει άρθρο στο περιοδικό Θεολογία με τίτλο Οι
Τρεις Ιεράρχες. Βιβλιογραφικό σχεδίασμα (1550-1984), όπου αναφέρει τα έργα των ελλήνων
συγγραφέων για τον ι. Χρυσόστομο από το 1778 έως το 1984 (βλ. [Θεολογία, 60 (1989), σ.
781-800]).
Το 2005, η Wendy Mayer, καθηγήτρια του Αυστραλιανού Καθολικού Πανεπιστημίου,
συμμετείχε στο μεγάλο επετειακό τόμο τον αφιερωμένο στον ι. Χρυσόστομο από το Institutum
Patristicum Augustinianum με το άρθρο του Progress in the field of Chrysostom studies (19842004) (βλ. [Giovanni Crisostomo, 2004, p. 9-35]). Σ᾽ αυτό αναλύει τις μελέτες για τα συγγράμματα του ι. Χρυσοστόμου που γράφτηκαν στη διάρκεια δύο δεκαετιών, από το 1984 έως το
2004.
Ο George D. Dragas στο παράρτημα του άρθρου του Perceptions of John Chrysostom
in Contemporary Greek Orthodoxy παρουσιάζει ένα σχεδόν πλήρη κατάλογο των μελετών ελλήνων συγγραφέων του 20ού αι. πάνω στη ζωή και τα συγγράμματα του ι. Χρυσοστόμου (βλ.
[Chrysostomosbilder, 2008, p. 390-409]).
Τέλος, η πληρέστερη βιβλιογραφία για τον αγ. Ιωάννη παρουσιάζεται στο μεγάλο άρθρο
περί τον Άγιο που δημοσιεύθηκε στον 24ο τόμο της Ορθοδόξου Εγκυκλοπαίδειας (Μόσχα
2010) (βλ. [ПЭ, τ. 24 (2010), σ. 222-227])170, αν και δεν περιλαμβάνει αρκετά έργα ελλήνων
συγγραφέων171.
2.1.

Πρώτη Περίοδος, 1530/31-1788.

Ο Erasme Von Rotterdam, 1530-1531. Η πρώτη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου,
και μάλιστα moderne κατά τον Fl. van Ommeslaeghe, ανήκει στον Erasme Von Rotterdam. Με
τίτλο «Vita divi Iohannis Chrysostomi ex historiae, quam tripartitam vocant, libro decimo
magna ex parte cocinnata…», παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην αρχή του έργου του Opera
quinque tomis comprehensa που δημοσιεύθηκε τα έτη 1530-1531. Η πρώτη έκδοσή της δεν ήταν
διαθέσιμη ούτε στον ίδιο τον Fl. van Ommeslaeghe, γι᾽ αυτό και παραπέμπει στην αμέσως επόμενη έκδοση: Divi Iohannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani. Opera quatenus in
170
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hunc diem Latio donate noscuntur omnia… (Paris 1536) [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 140].
Αυτήν τη βιογραφία του Χρυσοστόμου ο Fl. van Ommeslaeghe την χαρακτηρίζει: « Ce qui reste
après soustraction du « magna ex parte » ce sont des éléments tirés du Dialodue de Pallade et
quelques réflexions critiques de l’auteur lui-même » [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 140]172.
Ο Caesar Baronius, 1591. Ο Caesar Baronius (1538-1607) στο διάσημο έργο του
Annales Ecclesiastici παρουσιάζει και λεπτομερή περιγραφή του ιστορικού πλαισίου των γεγονότων που συνδέονται και με τον ι. Χρυσόστομο. Ειδικότερα, για τα τελευταία χρόνια της ζωής
του Αγίου, την εξορία και το θάνατο του βλ.: [Baronio, t. 5, 1601, p. 139-200]173.
Ο Godefrod Hermant, 1664, μας δίδει ένα πρώτο μεγάλο έργο (2 τόμοι, 907 σελ.) με
περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου υπό τον τίτλο La Vie de Saint Jean Chrysostome, Patriarche de Constantinople et Docteur de l’Eglise. Δημοσιεύθηκε στο Παρίσι το 1664. Όπως σημείωνε ο Fl. van Ommeslaeghe, « ici, pour la première fois, le travail est fait sur les sources originales grecques et il est permis de parler d’un ouvrage vraiment critique » [Van Ommeslaeghe,
1979, p. 140]174. Για τη δεύτερη εξορία του ι. Χρυσοστόμου και το θάνατό του βλ.: [Godefrod
Hermant, 1664, p. 440-549].
Ο Tillemont L.-S. L., 1706, κατ᾽ ακρίβειαν Louis-Sébastien Lenain de Tillemont,
στον ενδέκατο τόμο του έργου Mémoires pour servir à l’Histoire Ecclésiastique, που δημοσιεύτηκε στο Παρίσι το 1706, παρουσιάζει και την βιογραφία του αγ. Ιωάννου με τίτλο Saint Jean
Chrysostome, Archevêque de Constantinople, Docteur de l’Eglise, et Confesseur (154 παραγρά φους) [Tillemont, 1706, t. 11, p. 1-405, 547]175. Στην παράγραφο 131 ο Tillemont ομιλεί για τη
μεταστάθμευση του ι. Χρυσοστόμου στην Αραβισσό και την εξορία του με προορισμό την Πιτυούντα, η οποία όμως έληξε με το θάνατό του στα Κόμανα (Comane dans le Pont) [Tillemont, 1706, t. 11, p. 343-346]. Για την περιγραφή του θανάτου του Αγίου ο Tillemont χρησιμοποιεί ως πηγές: τις Επιστολές του ι. Χρυσοστόμου, το Διάλογο του Παλλαδίου και τις Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη, του Σωζομενού και του Θεοδώρητου.
Ο Volland Ch., 1711. Στο έργο του Christian Volland με τίτλο Renovatam Divini
Chrysostomi, memoriam locum παρουσιάζει και μία περίληψη διατριβής 40 σελίδων για τη ζωή

Βλ. επίσης: Johannes Paulson, Notice sur un manuscrit de S. Jean Chrysostome utilisé par Erasme et conservé à la Bibliothèque Royale de Stockholm (Lund 1890)· Wolfgang Lackner, Erasmus von Rotterdam als Editor
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του ι. Χρυσοστόμου υπό τον τίτλο Dissertatio de Vita Chrysostomi, conspectus, όπου αναφέρεται εν συντομία και η δεύτερη εξορία του Αγίου και ο θάνατός του (βλ. [Volland, 1711, p. 3637]).
Ο Montfaucon, 1738. Ο μοναχός Bernard de Montfaucon176 ως μέρος της 13τομης
έκδοσης των Απάντων του ι. Χρυσοστόμου παρουσιάζει στον 13ο τόμο (το 1738) και την Vita S.
Joannis Chrysostomi, μελέτη η οποία συντέθηκε από τον ίδιο (βλ. [Chrys. Opera Omnia,
Montfaucon, t. 13, 1738, p. 91-177· PG 47, col. 83-264]). Αυτή η βιογραφία-μελέτη περί του αγ.
Ιωάννου, σύμφωνα με τον Fl. van Ommeslaeghe, είναι αποτέλεσμα « d’une étude approfondie»
[Van Ommeslaeghe, 1979, p. 140]. O Montfaucon δίνει περιγραφή του θανάτου του Α γίου με πηγή τον Παλλάδιο (βλ. [Chrys. Opera Omnia, Montfaucon, t. 13, 1738, p. 176177· PG 47, col. 262-263]).
Τα Acta Sanctorum, 1753. Το 1753 ο βολλανδιστής Joanne Stiltingo για τον Σεπτεμβριανό μήνα-τόμο των Acta Sanctorum προετοίμασε μία « brillamment écrite » (κατά τον
Fl. van Ommeslaeghe) αφιερωμένη στον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο [Act. SS., Sept., t. 4 (1753),
p. 401-700], με τίτλο De S. Joanne Chrysostomo, episcopo Constantinopolitano et Ecclesiae Doctore, prope Comana in Ponto, commentaries historicus (χωρίζεται σε 1524 παραγράφους και
καλύπτει 300 σελ. in-folio). Κατά τον Paul Peeters είναι « peut-être même avec trop d’aisance, à
près de deux siècles de distance » (βλ. [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 140]). Σ᾽ αυτήν την έρευναεργασία περί της ζωής του ι. Χρυσοστόμου και ειδικότερα από τον τίτλο ακόμη προσέξαμε ότι
περιέχεται μια σπάνια περίπτωση αναφοράς ως τόπου θανάτου του Άγιου τα Comana in Ponto!
Η παράγραφος-κεφάλαιο 83 είναι αφιερωμένη στο θάνατο του αγ. Ιωάννου και σ᾽ αυτήν ο J.
Stiltingo παραθέτει αντίστοιχα σχόλια στις πληροφορίες των πηγών για το θέμα αυτό (βλ. [Act.
SS., Sept., t. 4 (1753), p. 663-666]).
2.2.

Δεύτερη Περίοδος, 1781-1930.

Ο Gibbon E., 1788. Μεταξύ 1776 και 1788 δημοσιεύτηκε εξάτομο έργο του διάσημου
άγγλου ερευνητή, του Edward Gibbon (1737-1794)177, με τίτλο The History of the Decline and
Fall of the Roman Empire. Το 1781 εκδόθηκε ο τρίτος τόμος, όπου περιγράφονται και τα γεγονότα που συνδέονται με τον ι. Χρυσόστομο.
Κατά τα έτη 1909-1914 ο J. B. Bury πραγματοποιεί επανέκδοση του έργου του Gibbon.
Πάλι στο Λονδίνο, μετά από μια εκατονταετία περίπου, το 2005, ο D. Womersley προβαίνει σε
νέα έκδοση αυτού του έργου. Την ίδια χρονιά στην Αθήνα δημοσιεύεται και η ελληνική μετά-

Βλ.: Concasty M.-L., A propos de l’édition des Œuvres de S. Jean Chrysostome par Montfaucon // Actes du
XIV Congrès international des Etudes Byzantines. Vol. 3. Bucuresti 1976. – P. 71-76.
177
«Ο Gibbon – έγραψε ο διάσημος βυζαντινολόγος А. А. Васильев - ανήκει στους λίγους συγγραφείς που
176

e

κατέχουν εξέχουσα θέση στη λογοτεχνία και στην ιστορία. Ο Gibbon (είναι) ένας εξαιρετικός στυλίστας. Ένας
σύγχρονης Βυζαντινολόγος τον συγκρίνει με το Θουκυδίδη και τον Τάκιτο» (βλ. [Васильев, 1998, σ. 46-51]).
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φραση. Στα ρωσικά το έργο του Gibbon με τίτλο История упадка и разрушения Римской
империи δημοσιεύτηκε σταδιακά στη Μόσχα από το 1883 μέχρι το 1886.
Το εν λόγω έργο του Ε. Gibbon, κατά τη γνώμη του Fl. van Ommeslaeghe, « donne le
ton » στη μελέτη της ζωής του ι. Χρυσοστόμου [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 142]. Ωστόσο, όπως επισήμαινε πάλι ο Fl. van Ommeslaeghe, ο Gibbon ο ίδιος αναγνώριζε πως δεν είχε μελετήσει καλά τα συγγράμματα αυτού του Πατέρα της Εκκλησίας και θεωρούσε τον εαυτόν του
ως σχεδόν ξένο/παρείσακτο στην περιοχή του συγκεκριμένου θέματος [Van Ommeslaeghe,
1979, p. 142]178.
Ο Ε. Gibbon στο κεφ. 32 του έργου του παρουσιάζει ορισμένα υποκεφάλαια αφιερωμένα
στον αγ. Ιωάννη (βλ. [Gibbon, II, 2005, p. 252-259· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 554-564]). Όσον αφορά
τα τελευταία χρόνια της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, ο Gibbon γράφει ότι ο Άγιος εξορίστηκε
στην ερημική πόλη Κουκουσό, μεταξύ των οροσειρών Ταύρος και της Ήσσονος Αρμενίας· τρία
χρόνια ο Άγιος πέρασε στην Κουκουσό και στη γειτονική πόλη Αραβισσό· ύστερα τον αποστέλλουν στην Πιτυούντα, αλλά προτού φτάσει ο Άγιος στην ακτή του Ευξείνου, απεβίωσε στα
Κόμανα του Πόντου (at Comana, in Pontus) σε ηλικία εξήντα ετών [Gibbon, II, 2005, p.
258-259· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 562-564]179.
O Neander A., 1821-1822. Τη διετία 1821-1822 στο Βερολίνο δημοσιεύτηκε το έργο
του August Neander (1789–1850) Der Heilige Johannes Chrysostomus und Die Kirche : Besonders des Orients, in Dessen Zeitalter (2 τόμοι)180. Το έργο αυτό γνώρισε αρκετές εκδόσεις (Berlin
18282· Berlin 18483· Berlin 1923· Berlin 2009r). Κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αι. πραγματοποιήθηκε και η αγγλική μετάφραση από τον J. C. Stapleton. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος Βαφείδης
χαρακτήρισε το έργο ως «το αριστοτεχνικό αληθώς έργο του σοφού γερμανού ιστορικού» [Φιλάρετος Βαφείδης, μητροπ., 1931, σ. Α΄].
Ο Butler J. D., 1844. Το 1844 στο περιοδικό Bibliotheca Sacra (1, Νο 4) ο James Davie
Butler δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο με τίτλο Life of John Chrysostom [BibSac, 1, Νο 4 (1844),
p. 669-702]181. Όσον αφορά το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου, ο J. Butler ανέφερε ότι ο Άγιος στις
αρχές του καλοκαιριού του 407 εστάλη σε ένα νέο τόπο εξορίας στην Πιτυούντα (Pytius)· βαδίζοντας προς εκείνον τον τόπο πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 στα Κόμανα, στον Πόντο
(the city of Comana, in Pontus) [Butler, 1844, p. 669-700]. Ο J. Butler για τη σύνταξη αυτής της βιογραφίας του αγ. Ιωάννου χρησιμοποιούσε ελάχιστες πηγές (το Διάλογο του Παλλα178

« Quoi qu’on pense de sa valeur comme historien, il ne fut certes pas bien placé pour décrire les péripéties de la carrière de Chrysostome : il reconnaît d’ailleurs lui-même n’être que peu au courant des écrits de ce Père
de l’Eglise et se sentir presqu’un étranger dans ce vaste domaine » [Van Ommeslaeghe, 1979, p. 142].
179
«The succeeding generation acknowledged his innocence and merit. The archbishops of the east, who
might blush, that their predecessors had been the enemies of Chrysostom, were gradually disposed, by the firmness
of the Roman pontiff, to restore the honors of that venerable name» [Gibbon, II, 2005, p. 258-259· Γίββων, ΙΙΙ ,
2005, σ. 562-564]
180
Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.:
http://books.google.gr/books?id=Z10VAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false · https://archive.org/stream/derheiligejohan02neangoog#page/n6/mode/1up
181
Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/bsac/1844_669_butler.pdf
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δίου και τις Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη και Σωζόμενο), καθώς και οι προαναφερόμενες παραπάνω μελέτες του Bernard de Montfaucon και Α. Neander (βλ. [Butler, 1844, p. 672673]).
Ο Paniel C. F. W., 1847. Το 1847 στο περιοδικό Bibliotheca Sacra (4, Νο 16) δημοσιεύτηκε το άρθρο του C. F. W. Paniel Chrysostom, Archbishop of Constantinople viewed as a
Preacher (μετάφραση από τα γερμανικά του καθηγ. Η. J. Ripley) [BibSac, 4, Ν ο 16 (1847), p.
605-649]182. Στην αρχή του άρθρου ο Paniel παρουσιάζει μια σύντομη βιογραφία του αγ. Ιωάννου (βλ. [Paniel 1847, p. 606-612]). Όσον αφορά το θάνατο του Χρυσοστόμου ο Paniel ανέφερε
ότι τον Άγιο τον έστειλαν στην Πιτυούντα (to Pityus, a town on the eastern desert coast of the
Euxine and near the extreme limits of the empire)· καθ᾽ οδόν προς εκείνο το μέρος πέθανε την
14η Σεπτεμβρίου 407 στα Κόμανα, πόλη του Πόντου (in Comana, a city of Pontus) [Paniel
1847, p. 612].
Ο Perthes F. M., 1854. Το 1854 στη Βοστώνη δημοσιεύτηκε η μεταφρασμένη από τα
γερμανικά μονογραφία του Friedrich M. Perthes Life of John Chrysostom: Based on the Investigations of Neander, Böhringer and Others183. Στο κεφ. 18 παρουσιάζει μια αρκετά λεπτομερή περιγραφή της εξορίας και του θανάτου του αγ. Ιωάννου (βλ. [Perthes, 1854, p. 192-231]), όπου ο
F. Perthes αναφέρει ότι «in August, notice came that he should be removed to the town of
Pityus, on the north-east coast of the Black Sea, at the foot of Mount Caucasus, in a desolate region at the extreme limits of the Roman Empire… Chrysostom did not reach Pityus. His delicate and worn-out frame sank under the hardships of the journey. He was only borne about six
miles beyond Comana (the modern Alcaons), in the province of Pontus. There he
passed the night of the thirteenth of September, in the church of St. Basiliscus», όπου και πέθανε ο ι. Χρυσόστομος στις 14 Σεπτεμβρίου 407 [Perthes, 1854, p. 229-231].
Ο Allatiano Ms., 1858. Το 1858 στον 47 τόμο της PG δημοσιεύτηκε και μία σύντομη
βιογραφία του αγ. Ιωάννου από τον Ms. Allatiano (στα αρχαιοελληνικά και τα λατινικά) [PG
47, col. LXXXVII-LC]. Το 2010 οι εκδότες της νεοελληνικής μετάφρασης των Έξι λόγων περί
Ιερωσύνης του ι. Χρυσοστόμου, ως προοίμιο, παρουσίασαν αυτό το έργο του Allatiano σε νεοελληνική απόδοση (βλ. [Χρυσόστομου, Περί Ιερωσύνης, 2010, σ. 12-15]). Για το θάνατο του ι.
Χρυσοστόμου ο Allatiano αναφέρει ότι ο Άγιος εξορίστηκε από φθόνο στα Κόμανα, πόλη κοντά στην Αρμενία, έμεινε εξόριστος εκεί τρία χρόνια και δύο μήνες (από τα πενήντα δύο χρόνια
και οχτώ μήνες συνολικά της ζωής του) και πέθανε στις 14 Νοεμβρίου (εκ παραδρομής, αντί της
14ης Σεπτεμβρίου) και ενταφιάστηκε εκεί όπου είχαν ενταφιάσει και τον αγ. Βασιλίσκο [PG 47,
col. LXXXVIII, LC· Χρυσόστομου, Περί Ιερωσύνης, 2010, σ. 14-15]).
Ο Παπαρρηγόπουλος Κ., δεύτερο ήμισυ 19 ο υ αι. Από το 1860 ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815-1891)184 άρχισε να δημοσιεύει
182

Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/bsac/1847_605_paniel.pdf
Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.:
http://books.google.gr/books?id=1bsPAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
184
Περί του Κ. Παπαρρηγόπουλου βλ.: [Παπαρρηγόπουλου, 2010-2011, τ. 1, σ. 10-13· Васильев, 1998, σ.
57-58].
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το μεγάλο έργο του Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τη διετία 2009-2010 η National Geographic
πραγματοποιεί νέα έκδοση αυτού του έργου στα νεοελληνικά. Στον 9ο τόμο ο Κ. Παπαρρηγόπουλος παρουσιάζει μικρή, αλλά αρκετά ενδιαφέρουσα αφήγηση της ζωής του αγ. Ιωάννου (βλ.
[Παπαρρηγόπουλου, 2010-2011, τ. 9, σ. 92-109]). Όσον αφορά την εξορία και το θάνατο του ι.
Χρυσοστόμου, ο καθηγ. Κ. Παπαρρηγόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Άγιος εξορίστηκε
στην Κουκουσό που βρισκόταν της Μικράς Αρμενίας, στο όρος Ταύρος, ύστερα από τρία χρόνια τον απέστειλαν σε χειρότερο μέρος, στην έρημο γύρω από την Πιτυούντα, και πριν να φτάσει στην ακτή του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη Θάλασσα) πέθανε στα Κόμανα, σε ηλικία 60 ετών
[Παπαρρηγόπουλου, 2010-2011, τ. 9, σ. 108-109].
Ο Петров Л., ιερέας, 1867. Ο ιερέας Л. Петров στο έργο του με τίτλο Учебный,
церковно-исторический атлас, δημοσιευμένο στην Αγία Πετρούπολη το 1867, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο αγ. Βασιλίσκος από το τάγμα του Θεοδώρου του Τήρωνος μαρτύρησε στα
Κόμανα της Αρμενίας στη Μητρόπολη Μελιτηνής, εκεί όπου (αργότερα) πέθανε και ο
αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος [Петров Л., свящ., 1867, σ. 37].
Ο Thierry A., 1867-1870. Γι’ αυτόν το συγγραφέα και το έργο του περί του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου έχουμε αναφέρει αρκετά στην εισαγωγή της παρούσας διατριβής (βλ.
σελ. 27-28, υποσημ. 58). Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε μόνο ότι το 1874 είχαμε τη δεύτερη
έκδοση του έργου του με τίτλο Récit de l’Histoire Romaine au Ve siècle. St. Jean Chrysostome et
l’impératrice Eudoxie. La société chrétienne en Orient. Τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου στην εξορία
και το θάνατό του τα παρουσιάζει ο A. Thierry στα τελευταία δύο κεφάλαια (βιβλ. Ζ΄ και Η΄)
[Thierry, 1874, p. 386-537· Thierry, 20032, σ. 322-422]. Για το θάνατο του Αγίου ο Α.
Thierry στηρίζεται στον Παλλάδιο.
Ο Stephens W., 1871. Το 1871 στο Λονδίνο εκδόθηκε το έργο του W. R. W. Stephens
(1839-1902) Saint John Chrysostome his Life and times, a sketch of the Church and the empire in
fourth century (London 18802)185. Δύο κεφάλαια αυτής της μελέτης (21 και 22) είναι αφιερωμένα στη ζωή του ι. Χρυσοστόμου κατά την εξορία και στο θάνατό του (βλ. [Stephens, 1880, p.
361-390]). Τα αφορώντα στο θάνατο του Αγίου ο W. Stephens τα παρουσιάζει
σύμφωνα με τον Παλλάδιο [Stephens, 1880, p. 386-387].
Ο Venables E., 1877. Το 1877 στον πρώτο τόμο του Dictionary of Christian
Biography, Literature, Sects and Doctrines (Λονδίνο, εκδ. των W. Smith και Η. Wace) δημοσίευσε μεγάλο άρθρο του Ε. Venables περί του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [DCBLSD, 1 (1877), p. 518535]). Η συγκεκριμένη αυτή αρχική έκδοση του 1877 δ εν μας ήταν διαθέσιμη. Στο έργο μας
χρησιμοποιήσαμε την έκδοση του 1911 (βλ. [Wace, Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 158170])186. Ειδικά για το ζήτημα που μας ενδιαφέρει, ο Ε. Venables ανέφερε ότι: στις 5 Ιουνίου 404
έπεισαν τον αυτοκράτορα Αρκάδιο να υπογράψει το διάταγμα για την εξορία του Αγίου· ως
τόπος εξορίας του επιλέχθηκε από τη βασίλισσα Ευδοξία η Κουκουσός, απομακρυσμένο ορεινό
185

Ηλεκτρονική μορφή βλ.: https://archive.org/stream/saintjohnchrysos00steprich#page/n7/mode/2up
Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.:
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χωριό στα βουνά του Ταύρου, στα σύνορα Κιλικίας και Μικρής Αρμενίας· ο ι. Χρυσόστομος
πληροφορήθηκε τον τόπο της εξορίας του ευρισκόμενος στη Νίκαια (Chrysostom’s place of
exile, selected by Eudoxia’s hatred, was Cucusus, a lonely mountain village in the Tauric range,
on the borders of Cilicia and Lesser Armenia. It had a most inclement climate and was exposed to
perpetual inroads from Isaurian marauders. Chrysostom first learnt at Nicaea the place of his future abode. His disappointment was severe, but remonstrance was vain)· στις 5 Ιουλίου ο Άγιος
αναχωρεί από τη Νίκαια και περνώντας τις πεδιάδες της Γαλατίας και της Καππαδοκίας, κάτω
από τον ήλιο του μεσοκαλόκαιρου, έφτασε στην Καισάρεια (On July 5 Chrysostom left Nicaea to
traverse the scorching plains of Galatia and Cappadocia under α midsummer sun. More dead
than alive, he reached Caesarea)· η άφιξη του στην Κουκουσό συνέβη τέλη Αυγούστου του 404
και το χειμώνα 405, λόγω των μεγαλύτερων εισβολών των Ισαύρων, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κουκουσό, όπως και πολλοί άλλοι· μαζί με τους συνοδούς του οδεύουν από τόπο σε τόπο, περνώντας συχνά τις νύχτες τους σε δάση και χαράδρες, μέχρι να φτάσουν στο
φρούριο της Αραβισσού, περ. 60 χλμ. από την Κουκουσό· στις αρχές του 406 ο
Άγιος επέστρεψε πάλι στην Κουκουσό· όμως, καθώς αυξανόταν και εκεί η φήμη του Αγίου, δέχθηκαν νέο διάταγμα του Αρκαδίου για μετακίνηση πρώτα στην Αραβισσό και από εκεί
στη μικρή πόλη Πιτυούντα, στους πρόποδες του Καυκάσου, στην ακτή του Εύξεινου Πόντου
(Stung with disappointment that the rigours of Cucusus had failed to kill him, and that from his
mountain banishment he exercised a daily growing influence, they obtained a rescript from Arcadius transferring him first to Arabissus (Pallad. p. 96), and then to the small town of Pityus at the
roots of Caucasus on the bleak N.E. shores of the Euxine)· περαιτέρω ο Ε. Venables λέει για το
θάνατο και τον ενταφιασμό του ι. Χρυσοστόμου στα Κόμανα με βάση πληροφορίες από
το Διάλογο του Παλλαδίου [Wace, Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 166-168].
Ο Bush R. W., 1885. Το 1885 στο Λονδίνο εκδόθηκε το έργο του Robert Bush The
life and times of Chrysostom. Το 1897 στο περιοδικό Странник δημοσιεύτηκε ρωσική μετά φραση του έργου (βλ. [Странник, 5 (1897), σ. 3 23· 9 (1897), σ. 3 24· 10 (1897), σ. 181 246· 11
(1897), σ. 387 445· 12 (1897), σ. 623 652]) 187. Το 1898 στην Αγία Πετρούπολη τυπώθηκε ξεχωριστή έκδοση αυτής της ρωσικής μετάφρασης188. Στα κεφ. 9 και 10 του Γ΄ βιβλίου ο R. Bush παρουσιάζει όσα αναφέρονται στη δεύτερη εξορία του αγ. Ιωάννου και στο θάνατό του (βλ. [Буш,
1897, σ. 437-445, 623-639]). Αναφέρει ότι εχθροί του ι. Χρυσοστόμου κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο το διάταγμα για νέα εξορία του Αγίου στην κωμόπολη Πιτυούντα και στην πορεία προς τα εκεί ο Άγιος π έθανε στα Κόμανα, στον
Πόντο! Για το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου ο R. Bush βασίζεται στον Παλλάδιο.
Ο Γεδεών Μ., 1885-1890. Τα έτη 1885-1890 στην Κωνσταντινούπολη δημοσιεύτηκε
μεγάλο έργο του διάσημου ερευνητή Μανουήλ Γεδεών (1851-1943)189 με τίτλο Πατριαρχικοί
Πίνακες, ειδήσεις ιστορικές βιογραφικές περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, όπου πε187
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ριέχεται και η βιογραφία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ. [Γεδεών, 1885-1890, σ. 141161· Γεδεών, 1996, σ. 90-103]). Για τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γεδεών αναφέρει ότι ο
Άγιος εξορίστηκε από την ΚΠολη στις 20 Ιουνίου 404, στις 13 Ιουλίου 404 οδηγήθηκε από τη
Νίκαια στην Κουκουσό και στις 14 Σεπτεμβρίου 407 απ εβίωσε στα Κόμανα [Γεδεών, 18851890, σ. 150-151]. Περαιτέρω ο Μ. Γεδεών αναφέρει π ληροφορίες από τις Οδοιπορικές
Αναμνήσεις του Σάββα Ιωαννίδη για τη φυλασσόμενη λάρνακα του αγ. Ιωάννου
στα Κόμανα του Πόντου (στο χωριό Βιζέρα). Πληροφορεί επίσης για τους τόπους διαφύλαξης διαφόρων αποτμημάτων λειψάνων του Αγίου. Μνημονεύει τα ονόματα των αρχαίων
συγγραφέων (23 τον αριθμό) στα έργα των οποίων ανευρίσκουμε πληροφορίες για τη ζωή του
Αγίου, αναφέρεται στην εμφάνιση του όρου Χρυσόστομος και στο τέλος παρουσιάζει το κείμενο
με τις κατηγορίες κατά του αγ. Ιωάννη που ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο παρά την Δρυν (βλ.
[Γεδεών, 1885-1890, σ. 152-161]).
Τη διετία 1895-1896 στο περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως ο Μ. Γεδεών δημοσιεύει και άλλο γνωστό έργο του με τίτλο Βυζαντινό Εορτολόγιο [ΕΦΣΚ, 24 (1892-1893), σ. 121-160· 26 (1894-1895), σ. 144-320]· το 1899 εκδόθηκε αυτοτελώς αυτό το έργο. Στην ημερομηνία 13 Νοεμβρίου ο Μ. Γεδεών με ένδειξη - Ἡ ἀνάμνησις
τῆς ἐξορίας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου - παρουσιάζει επίσης σύντομη
βιογραφία του Αγίου και για το θάνατό του αναφέρει ότι ο Άγιος πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου
στα Κόμανα [ΕΦΣΚ, 26 (1894-1895), σ. 287· Γεδεών, 1899, σ. 191].
Histoire de Chrysostome, 1887. Για την πρώτη γαλλική μετάφραση των απάντων
του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στον πρώτο τόμο, που δημοσιεύθηκε το 1887 υπό την επιμέλεια του De. Μ. Jeannin, παρουσιάστηκε και μια μεγάλη βιογραφία του Αγίου με τίτλο Histoire de Saint Jean Chrysostome (βλ. [Œuvres de Chrysostome, Jeannin, 1887, p. 1-532])190. Στο
κεφ. 45 εν λόγῳ βιογραφίας περιγράφεται και ο θάνατος του Αγίου, με βάση τις πληροφορίες από το Διάλογο του Παλλαδίου (βλ. [Œuvres de Chrysostome, Jeannin, 1887, p. 493494]). Στο γνωστό ιστορικό του έργο, ο γνωστός βυζαντινολόγος καθηγ. А. А. Васильев σημείωνε σχετικά: «Δεν έχω δει πουθενά να αναφέρονται σ᾽ αυτήν τη λεπτομερέστατη βιογραφία
του Χρυσοστόμου με πολλές παραπομπές στις πηγές, όπως είναι το Œuvres complétes de saint
Jean Chrysostome, Arras 1887» [Васильев, 1998, σ. 152, υποσημ. 1].
Ο Bury J. B., 1889. Το 1889 στο Λονδίνο, ο John Bagnell Bury (1861-1927)191, καθηγητής του Cambridge University, δημοσιεύει το έργο A History of the Later Roman Empire
from Arcadius to Irene, A.D. 395-800192. Ένα από τα κεφάλαιά του είναι αφιερωμένο στον αγ.
Ιωάννη (βλ. [Bury, 1889, p. 91-106]), αντλώντας από τις εξής γνωστές πηγές: Διάλογος του
Παλλαδίου, Εκκλησιαστικαί Ιστορίαι του Σωκράτη και του Σωζομενού, Νέα Ιστορία του Ζώσιμου και Βίος του Πορφυρίου Γάζης. Για το διερευνώμενο θέμα μας ο J. Bury σημειώνει ότι ο αγ.
190

Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://ru.scribd.com/doc/57550162/Jeannin-Oeuvres-completes-de-Saint-Chrysostome-

1887-Volume-1

Βλ.: Σαββίδη Α., Ο John Bagnell Bury (1861-1927) και η εποχή του // Βυζαντινά, 27 (2007), 215-233. Βλ.
επίσης: [Васильев, 1998, σ. 62-65].
192
Επανεκτύπωση αυτού του έργου του J. Bury έγινε στο Άμστερνταμ το 1966.
191
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Ιωάννης το 404 εξορίστηκε στην Κουκουσό (a place where the mountain chains of Cappadocia
and Armenia), το 407 τον έστειλαν από εκεί προς την Πιτυούντα (Pityus, a desolate place on the
south-eastern coast of the Euxine) και, βαδίζοντας προς την Πιτυούντα, πεθαίνει από εξάντληση
[Bury, 1889, p. 102-103].
Ο Νικηφόρος Καλογεράς, αρχιεπ., 1891. Ο Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος Καλογεράς στον πρόλογο του έργου του Εκλογή εκ πονημάτων και λόγων διαφόρων του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, δημοσιευμένου το
1891 στην Αθήνα, παρουσιάζει αρκετά εκτενή περιγραφή της ζωής του αγ. Χρυσοστόμου (Τοῦ
θείου καὶ ἱεροῦ Χρυσοτόμου εἰκών) [Νικηφόρος Καλογεράς, αρχιεπ., 1891, σ. γ΄-μα΄]193. Για τα
περιστατικά του θανάτου του Αγίου ο αρχιεπ. Νικηφόρος σημείωσε ότι οι εχθροί του ι. Χρυσοστόμου «κατέπεισαν τὸν αὐτοκράτορα νὰ μεταγάγηται α ὐτὸν εἰς ἕτερον τόπον, τὴν ἐπὶ τοῦ
Καυκάσου νοσηρὰν πολίχνην Πιτυοῦντα», και πριν να φτασει εκεί «ἐξεμέτρησε δὲ τὸ ζῆν τῇ 14
τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 407 σωτηρίου ἔτους μετὰ ἐξορίαν ἐτῶν τριῶν καὶ μηνῶν τεσσάρων περίπου καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ποντικῇ πολίχνῃ Κόμανοις ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου» [Νικηφόρος Καλογεράς, αρχιεπ., 1891, σ. λζ΄-λη΄].
Ο Puech A., 1891. Το 1891 στο Παρίσι δημοσιεύεται το γνωστό έργο του καθηγ. Aimé
Puech (1860-1940) St. Jean Chrysostome et les mœurs de son temps194. Το 1897 εκδίδεται και ρωσική μετάφραση: Святой Иоанн Златоуст и нравы его времени (Αγία Πετρούπολη 1897).
Το 1900 καθηγ. Puech δημοσιεύει και άλλο έργο του μ ε τίτλο Saint Jean Chrysostome (344407)195, το οποίο επανεκδόθηκε πολλές φορές (η έκτη έκδοση, το 1923). Το τελευταίο μέρος
αυτού του έργου του A. Puech (βιβλ. 4) είναι περιγράφει τα της εξορίας και του θανάτου του
αγ. Ιωάννου, με βάση των πληροφορίες κυρίως από τις Επιστολές του Χρυσοστό μου και το Διάλογο του Παλλαδίου (βλ. [Puech, 1900, p. 177-188]).
Ο Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, μητροπ., 1905. Το 1905 στη Θεολογική Σχολή της
Χάλκης ο Ο. Μ. Αραμπατζόγλου, μετέπειτα Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Γεννάδιος (18831956)196, παρουσίασε τη διατριβή του με θέμα Η περί της Εκκλησίας διδασκαλία του Ι. Χρυσοστόμου, αναιρετική των περί Εκκλησίας δοξασιών των Διαμαρτυρομένων και Καθολικών (βλ.
[Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ . ΙΧ]). Σ’ αυτόν το συγγραφέα ανήκει και το γνωστό θεμελιώδες
έργο Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου και ένα υποκεφάλαιο αφιερωμένο στον αγ.
Ιωάννη (βλ. [Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. 111-117]). Εκεί ο μητρ. Γεννάδιος σχετικά με το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου αναφέρει ότι ο Άγιος εξορίστηκε στην Κουκουσό της Αρμενίας, επακολούθησε το διάταγμα για την εξορία του στην Πιτυούντα, στην εσχατιά του Βυζαντινού
Κράτους, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε να μεταβεί έως εκεί, και έτσι απέθανε στα Κόμανα στο ναό του αγ. Βασιλίσκου (βλ. [Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. 115]). Ο μητρ.
193

Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/b/2/6/metadata413-0000169.tkl&do=306235.pdf&pageno=1&width=391&height=592&pagestart=1&maxpage=369&lang=en
194
Ηλεκτρονική μορφή βλ.: https://archive.org/stream/unrformateurdel01puecgoog#page/n7/mode/2up
195
Γι’ αυτήν την έκδοση βλ. Anal. Boll., 19 (1900), p. 232. Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης
βλ.: https://archive.org/stream/saintjeanchryso00puecgoog#page/n9/mode/2up
196

Βλ. Σταυρίδη Β. Θ., Ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Γεννάδιος (1883-1956) // Θεολογία, 27 (1956), 341-344.
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Γεννάδιος επίσης στο περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ορθοδοξία δημοσίευσε και
άλλα άρθρα σχετικά με διάφορα θέματα της διδασκαλίας του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Ορθοδοξία,
14 (1939), σ. 230-236· 25 (1950), σ. 262-265, 419-421, 459-464· 29 (1954), σ. 241-259, 363-368]).
Ο Baur Ch., 1907. Στο Βενεδικτίνο μοναχό Chrysostomus Baur ανήκουν δύο σπουδαίες μελέτες περί του ι. Χρυσοστόμου: S. Jean Chrysostome et ses œuvres dans l’histoire littéraire (Louvain-Paris 1907)197 και Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit (München
1929-1930)198. Για την τελευταία θα μιλήσουμε αναλυτικά παρακάτω, επειδή από αυτήν αρχίζει
η τρίτη περίοδος της ιστορίας βιβλιογραφίας περί του ι. Χρυσοστόμου. Όσον αφορά την πρώτη
πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό (essai) είχε συνταχθεί και εκδοθεί με την ευκαιρία του εορτασμού της 1500ής επετείου από την κοίμηση του Αγίου. Σύμφωνα με το συγγραφέα, το έργο ετοιμαζόταν κυρίως ως introduction à une biographie (allemande) de S. Chrysostome [Baur, 1907,
p. VII]. Για το θέμα της διατριβής μας μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής δύο κεφάλαια:
S. Chrysostome dans l’Historiographie grecque και S. Chrysostome dans l’Historiographie
latine [Baur, 1907, p. 37-60, 75-82], όπου ο Chr. Baur παρουσιάζει ελληνικές και λατινικές πηγές για τη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου. Μνημόνευση τόσο μεγάλου αριθμού πηγών
περί του Αγίου μας συναντάμε για πρώτη φορά μόνο σ᾽ αυτό το έργο.
Σημειωτέον ότι ο αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος το 1907 στο περιοδικό Εκκλησιαστικός Φάρος δημοσιεύει μια σύντομη κριτική σημείωση πάνω στο εν λόγω έργο του Chr. Baur
με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, αλλά μνημονεύει και ορισμένες εκδόσεις των έργων
του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου που πραγματοποιήθηκαν στην Ανατολή, τα οποία όμως δεν
ελήφθησαν υπόψη του Chr. Baur. Όσον αφορά τις μελέτες για τη ζωή του Αγίου, ο αρχιμ. Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Baur αναφέρει μεν τα έργα που εκδόθηκαν στη Δύση και τη Ρωσία,
αλλά και πάλι δεν αναφέρει μερικά έργα ελλήνων συγγραφέων (βλ. [ΕΦ, 1 (1908), σ. 58]). Πάντως, αξιολογεί πολύ θετικά αυτό το έργο του Chr. Baur: «Είναι άριστο από πάσης επόψεως βιβλιογραφικό βοήθημα περί του αγίου Ιωάννου Χ ρυσοστόμου» [ΕΦ, 1
(1908), σ. 58].
197
198

Σχολιασμός του H.Delehaye πάνω σ’ αυτό το έργο βλ.: Anal. Boll., 27 (1908), p. 101-103.
Στον Chr. Baur ανήκουν και άλλα άρθρα αφιερωμένα σ τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο και στα συγ-

γράμματά του. Βλ.: St. Jérome et St. J. Chrysostome // Revue Bénédictine, 23 (1906), p. 430-436· Der ursrrüngliche
Umfang des Kommentars des hl. Joh. Chrysostomus zu den Psalmen [Χρυσοστομικά, 1908, p. 235-242]· Das Ideal
der christlichen Vollkommenheit nach dem hl. Joh. Chrysostomus // Theologie und Glaube, 6 (1914), p. 564-574· Des
heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus Erzbischofs von Konstantinopel Kommentar zum Evangelium des hl.
Matthäus (Bibliothek der Kirchenväter NS 23, 25-26), München 1915-1916 = Des heiligen Kirchelehrers Johannes
Chrysostomus ausgewählte Schriften. Kommentar zum Evangelium des hl. Matthäus, nebst Einl. über des hl.
Chrysost. Leben, Schriften und Lehre, Bd 1-3, München: Kempten & Kösel, 1915-1916· Der Kanon des hl.
Chrysostomus // Theologische Quartalschrift, 105 (1924), p. 258-271· Chrysostomus De sacerdotio // Theologie und
Glaube, 18 (1926), p. 569-576· Georgius Alexandrinus // Byzantinische Zeitschrift, 27 (1927), p. 1-16· Chrysostomus
in Genesim // Theologische Quartalschrift, 108 (1927), p. 221-232· Wann ist der heilige Chrysostomus geboren? //
Zeitschrift für katholische Theologie, 52 (1928), p. 401-406· Der Weg der christlichen Vollkommenheit nach der
Lehre des hl. Joh. Chrysostomus // Theologie und Glaube, 20 (1928), p. 26-41· Wo wurde der dem Palladius von
Helenopolis zugeschriebene Dialog über das Leben des hl. Johannes Chrysostomus verfasst? // Zeitschrift für katholische Theologie, 71 (1949), p 466-468.
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Στον Chr. Baur ανήκει και το άρθρο περί του ι. Χρυσόστομο στο The Original Catholic
Encyclopedia. Σ’ αυτό, σχετικά με την εξορία και το θάνατο του Αγίου, λέει ότι ως τόπος εξορίας του αγ. Ιωάννου ορίστηκε η Κουκουσός, απομονωμένο μέρος στα ανατολικά σύνορα της
Αρμενίας (Chrysostom himself was conducted to Cucusus, a secluded and rugged place on the east
frontier of Armenia)· το επόμενο έτος αναγκάστηκε να φυγαδευτεί για λίγο στο κάστρο της
Αραβισσού προκειμένου να προστατευτεί από τις εισβολές των Ισαύρων (In the following year
he had even to fly for some time to the castle of Arabissus to protect himself from these
barbarians)· το καλοκαίρι του 407 διατάχτηκε να μεταφερθεί στην Πιτυούντα, στα ακραία σύνορα της αυτοκρατορίας, κοντά στον Καύκασο (In the summer, 407, the order was given to carry him to Pithyus, a place at the extreme boundary of the empire, near
the Caucasus)· στο δρόμο προς εκείνο τον τόπο πεθαίνει από εξάντληση στα Κόμανα του
Πόντου, οπού και ενταφιάστηκε (One of the two soldiers who had to lead him caused him all
possible sufferings. He was forced to make long marches, was exposed to the rays of the sun, to the
rains and the cold of the nights. His body, already weakened by several severe illnesses, finally
broke down. On 14 September the party were at Comanan in Pontus. In the morning Chrysostom had asked to rest there on the account of his state of health. In vain; he was forced to continue his march. Very soon he felt so weak that they had to return to Comana. Some hours later
Chrysostom died… He was buried at Comana)199.
Echos d’Orient, 1908. Στο περιοδικό Echos d’Orient είναι ένα πολύ γνωστό περιοδικό, με έναρξη εκδόσεως από το 1897, στην Κωνσταντινούπολη. Ο ενδέκατος τόμος, εκδοθείς
το 1908, περιέχει μια σειρά από επετειακά άρθρα και σημειώσεις περί τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο των διαφόρων συγγραφέων [EO, t. 11 (1908), p. 5-15, 50-52, 80-81, 101-113, 129-131,
193-202]. Ενδιαφέρον για το θέμα μας παρουσιάζουν τα ακόλουθα δύο: Chez les Grecs Orthodoxes. 1. Le XVe centenaire de la mort de Saint Jean Chrysostome και Сhronique d’Orient. 1. Le
XVe centenaire de Saint Jean Chrysostome [EO, t. 11 (1908), p. 50-52, 112-113]. Σημειωτέον ότι
και σε άλλα τεύχη του Echos d’Orient είχαν δημοσιευτεί ορισμένα άρθρα περί του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [EO, t. 1 (1897-1898), p. 196-201· t. 3 (1899-1990), p. 151-162· t. 10 (1907), p. 274276]).
Ο Попов И. В., 1908. Το 1908 στο Σεργκιέφ Ποσάντ εκδόθηκε το έργο του γνωστού
Ρώσου πατρολόγου, καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας И. В. Попова (18671938)200 με τίτλο Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι εχθροί του (Святой Иоанн Златоуст
и его враги). Το 2004 το έργο αυτό είχε συμπεριληφθεί στον πρώτο τόμο των απάντων του καθηγ. И. В. Попова (βλ. [Попов, 2004, σ. 321-389]). Σ᾽ αυτήν τη μελέτη, κατά την άποψή μας,
παρουσιάζεται μια βαθειά αξιολόγηση της προσωπικότητας του ι. Χρυσοστόμου
και του ρόλου του στην ιστορία της Εκκλησίας. Δυστυχώς, όμως, για τα τελευταία
χρόνια της ζωής του Αγίου ο συγγραφέας ομιλεί πολύ σύντομα (βλ. [Попов, 2004, σ. 389]).

199

Βλ.: http://oce.catholic.com/index.php?title=John_Chrysostom%2C_Saint

200

Βλ.: Сидоров А. И., Тимофеев А. А., Профессор Московской Духовной Академии Иван Васильевич

Попов как христианин и православный человек (βλ. [Попов, 2004, σ. 5-16]).
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Χρυσοστομικά, 1908. Το 1908 στη Ρώμη δημοσιεύτηκε τιμητικός τόμος με επιστημονικά άρθρα αφιερωμένα στον εορτασμό της 1500ής επετείου από την κοίμηση του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, με τίτλο Χρυσοστομικά: Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo a
cura del comitato per il XVo centenario della sua morte, 407-1907 (1150 σελίδες) 201! Η συλλογή περιλαμβάνει 25 άρθρα. Παρά ταύτα, κάποιο άρθρο αφιερωμένο ιδιαίτερα στη μελέτη των
τελευταίων χρόνων της ζωής του Αγίου μας, της εξορίας και του θανάτου του δεν υπάρχει.
Μόνο στο άρθρο του Ant. Rocchi με τίτλο Lipsanologia o Storia delle Reliquie di S. Giovanni
Crisostomo το πρώτο κεφάλαιο παρέχει μια σύντομη περιγραφή της ζωής και του θανάτου του
Αγίου (Breve cenno Sulla vita e preziosa morte di S. Giovanni Crisostomo), όπου ο εν λόγῳ ερευνητής παρουσιάζει και την περιγραφή του θανάτου του Αγίου κυρίως κατά τον Παλλάδιο (βλ. [Χρυσοστομικά, 1908, p. 1045-1057]).
Μερικοί όμως συγγραφείς ορισμένων άρθρων κάνουν κάποιες αναφορές στο θάνατο του
ι. Χρυσοστόμου.
Ο καθηγ. Nicola Turchi, στην αρχή του άρθρου του με τίτλο La figura morale di san
Giovanni Crisostomo, παραπέμποντας στο Διάλογο του Παλλάδιου, σημείωνε: «La mattina del
14 septembre 407 moriva a Comana nel Ponto in una cappella situata a sei miglia dalla citta
e dedicata al martire Basilisco, Giovanni Crisostomo patriarca di Costantinopoli. Le
macerazioni di quattro anni di esilio e le traversie di una Marcia forzata attraverso il cuore dell’
Asia Minore per recarsi a confine a Pitionto, cittadina su la costa orientale del Mar Nero, non
erano riuscite a fiaccare l’energia indomita del suo spirito ne a fargli perder la coscienza della
sua dignita, per cui volle all’ora suprema del trapasso, esser rivestito degli abiti pontificale,
mentre la sua bocca d’oro si suggellava per sempre mormorando ancora una volta la trase
abituale: “Gloria a Dio per tutto”» [Χρυσοστομικά, 1908, p. 1]. Στο δεύτερο κεφάλαιο του άρθρου παρουσιάζεται σύντομη περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, όμως για τον τόπο θανάτου του Αγίου παραδόξως δεν αναφέρει σ᾽ αυτό το κεφάλαιο τίποτε, ίσως επειδή είχε προαναφέρει στην αρχή του άρθρου του (βλ. [Χρυσοστομικά, 1908, p. 16-24]).
Ο καθηγ. F. Sabatini στο άρθρο με τίτλο L’Opera Sociale di Giovanni Crisostmo παραπέμποντας επίσης στο Διάλογο του Παλλαδίου ομιλεί πολύ σύντομα για το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου στα Κόμανα (ή όπως λέει ο ίδιος Kumana) [Χρυσοστομικά, 1908, p. 75].
Αξιομνημόνευτα και μερικά άλλα άρθρα αυτής της συλλογής: Butler E. C., Autorship of
the Dialogus de Vita Chrysostomi (Ο συντάκτης του “Διαλόγου” για το Βίο του Χρυσοστόμου)
[Χρυσοστομικά, 1908, p. 35-46]· Kellner H., Die Verehrung des hl. Iohannes Chrysostomus im
Morgen - und Abendland (Η λατρεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Ανατολή και τη
Δύση) [Χρυσοστομικά, 1908, p. 1007-1011]· Wuescher-Becchi, Saggio d’iconografia di san
Giovanni Crisostomo [Χρυσοστομικά, 1908, p. 1113-1038].
Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, αρχιμ., 1908-1909. Τα έτη 1908-1909 στο περιοδικό Εκκλησιαστικός Φάρος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο τότε διευθυντής της ΘεολοΣχολιασμό του H. Delehaye σ᾽ αυτό το έργο βλ.: Anal. Boll., 28 (1909), p. 224-226, 492-494. Βλ. επίσης:
EO, 13 (1910), p. 249-250.
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γικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών) είχε δημοσιεύσει αρκετά εκτεταμένη μελέτη για τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [ΕΦ, 1 (1908), σ. 109-123, 440-455· 2 (1908), σ. 220-236, 417-423· 3 (1909), σ.
49-74· 4 (1909), σ. 30-42, 327-342, 489-520]). Το 2006 το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως μέρος
της Εισαγωγής στην ανατύπωση του 47ου τόμου της PG [PG 47, σ. ζ΄-ρμβ΄].
Για τη διατριβή μας ενδιαφέροντα είναι τα ακόλουθα υποκεφάλαια: Τὰ πρὸ τῆς δευτέρας
ἐξορίας· Ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ἐν τῇ ἐξορίᾳ· Περιπέτειαι ἐν τῇ ἐξορίᾳ· Θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου [ΕΦ, 4 (1909), σ. 330-496, 510-513· PG 47, σ. ξθ΄-ριθ΄, ρλγ΄-ρλε΄]. Σ’
αυτά τα υποκεφάλαια ο αρχιμ. Χρυσόστομος μας προσφέρει συν τοις άλλοις και τα εξής πορίσματα της μελέτης-έρευνάς του: στις 5 Ιουνίου 404, μετά την Πεντηκοστή (η εορτή του Πάσχα
εκείνη τη χρονιά - σύμφωνα με τον αρχιμ. Χρυσόστομο - συνέπιπτε με τις 16 Απριλίου), ο αυτοκράτορας Αρκάδιος έβγαλε διαταγή για εξορία του αγ. Ιωάννου [ΕΦ, 4 (1909), σ. 335, 338]·
στις 20 Ιουνίου 404 ο Άγιος εκδιώχθηκε από την Κωνσταντινούπολη [ΕΦ, 4 (1909), σ. 338]·
στις 5 ή 6 Ιουλίου 404 οδηγείται από τη Νικαία προς τον τόπο της εξορίας του, την Κουκουσό
της Μικρής Αρμενίας [ΕΦ, 4 (1909), σ. 490, 492]· το 407 τον στέλνουν από την Κουκουσό προς
την Πιτυούντα και, στο δρόμο προς τα εκεί, πέθανε σ τις 14 Σεπτεμβρίου 407 στα Κόμανα
του Πόντου, στο ναό του αγ. Βασιλίσκου επισκόπου των Κομάνων [ΕΦ, 4 (1909), σ. 511512].
Στον αρχιμ. Χρυσόστομο Παπαδόπουλο ανήκουν και άλλα άρθρα για τον αγ. Ιωάννη,
όπως: Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως ρήτωρ και διδάσκαλος (Τεργέστη 1898· Αθήνα
19702)· Σχέσεις του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου προς την Ρώμη // ΝΣ, 3 (1906), σ. 225-237· η
προειρηθείσα επικριτική σημείωση πάνω στο έργο του Chr. Baur, S. Jean Chrysostome et ses
œuvres dans l’histoire littéraire // ΕΦ, 1 (1908), σ. 57-58· Οι τρείς ιεράρχες, ο Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος // ΧΓ, 1 (1938), σ. 5-15, 17-25, 26-35, 36-47.
Ο Кулаковский Ю. А., 1910. Το 1910 ο γνωστός Ρώσος βυζαντινολόγος Ю. А. Кулаковский (1855-1919)202 δημοσίευσε τον πρώτο τόμο της Ιστορίας του Βυζαντίου, για την περίοδο από το 395 έως το 518. Το 1913 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του
πρώτου τόμου. Το 1996 ο εκδοτικός οίκος «Алетейя» στη σειρά Βυζαντινή Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί νέα έκδοση της τρίτομης Ιστορίας του Βυζαντίου του καθηγ. Ю. Кулаковского.
Στον πρώτο τόμο, ειδικά στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Αρκάδιο, περιέχει ένα κεφάλαιο με τίτλο «Οι υποθέσεις της Εκκλησίας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος»
[Кулаковский, 1996, σ . 152-166], με αρκετές λεπτομέρειες για τα τελευταία χρόνια της ζωής
του ι. Χρυσοστόμου. Όσον αφορά το θάνατο του Αγίου, παραπέμποντας στο Σωζομενό,
σημείωσε ότι «το 407, λόγω της ατελείωτης έρευνας περί της υπόθεσης των Ιωαννιτών, ο Ιωάννης εξορίστηκε ακόμη πιο μακριά, στο φρούριο Πιτυούντα (Πιτσούντα), στο έσχατο της Αυτοκρατορίας προς τα βορειο-ανατολικά. Στην πορεία με προορισμό αυτό το απομακρυσμένο μέ-

Βλ.: Грушевой А. Г., Ю. А. Кулаковский (1855-1919) и его «История Византии» [Кулаковский, 1996,
σ. 435-445]. Βλ. επίσης: [Васильев, 1998, σ. 81-82].
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ρος της εξορίας (όπως ρητά λέει ο ερευνητής), ο Ιωάννης πέθανε στα Κόμανα στις 14 Οκτωβρίου του 407 (Σεπεμβρίου, πιθ. τυπογραφικό λάθος)» [Кулаковский, 1996, σ. 164].
Ο Сагарда А. И., 1911. Το 1911, στις Διαλέξεις περί της Πατρολογίας, εγχειρίδιο σημειώσεων για τους φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης, παρουσιά στηκε το έργο του καθηγ. А. И. Сагарды (1883-1950)203 με τίτλο Η Αντιόχεια και η Θεολογική
Σχολή της (Антиохия и Антиохийская школа). Η πρώτη κανονική έκδοση του έργου αυτού
πραγματοποιήθηκε το 2004 (βλ. [Сагарда Н. И. και А. И., 2004, σ. 907-1065]). Το τελευταίο
μέρος των σημειώσεων είναι αφιερωμένο στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Сагарда Н. И. και А. И.,
2004, σ. 984-1057]), όπου ο καθηγ. А. И. Сагарда με κάθε λεπτομέρεια διερευνά τη ζωή και
μελετά τα συγγράμματα του Αγίου. Παρά ταύτα, για τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αγίου
δεν αναφέρει σχεδόν τίποτε, πέρα από μιαν ανάλυση των επιστολών του ι. Χρυσοστόμου από
την εξορία [Сагарда Н. И. και А. И., 2004, σ. 984-1057].
Ο Успенский Ф. И., 1914. Το 1914 στην Αγία Πετρούπολη δημοσιεύτηκε ο πρώτος
τόμος της Ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του Ф. И. Успенского (1845-1928)204, γνωστού βυζαντινολόγου, διευθυντή του Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Κωνσταντινούπολη και ακαδημαϊκού. Μόνο το 1996-1997 εκδόθηκε για πρώτη φορά στο ακέραιο το εξαιρετικό αυτό έργο του Ф. И. Успенского Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Историю Византийской империи). Παρά τον τεράστιο όγκο του έργου, στον ι. Χρυσόστομο, τον οποίο ο
Ф. И. Успенский αποκαλούσε ως εξαιρετικό φαινόμενο στην ιστορία της Ανατολικής Εκκλησίας, είναι αφιερωμένο μόνο μία σελίδα (βλ. [Успенский, 1996, σ. 136]), όπου και εστιάζει την
προσοχή του κυρίως στην αντιμετώπιση των Γότθων, στους οποίους είχε επιτρέψει να έχουν
δική τους εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη και να τελούν εκεί Ακολουθίες στα γερμανικά.
Ο Lietzmann H., 1916. Το 1916 στον τόμο 9 (μέρος 2ο) της Paulys Realencyclopädie
der classischen Altertumswissenschaft (εγκυκλοπαίδεια που συχνά αποκαλείται Pauly-Wissowa ή
απλά RE - γερμανική εγκυκλοπαίδεια της κλασικής αρχαιότητας) δημοσιεύτηκε άρθρο του H.
Lietzmann αφιερωμένο στον αγ. Ιωάννη (βλ. [RE, 9 (1916), col. 1811-1828])205. Ο επίσκοπος
Κατάνης Ιάκωβος Πηλίλης χαρακτήρισε το έργο αυτό ως εξαίρετον μελέτην περί του Χρυσοστόμου [Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ. 261]).
Ο Κοντογιάννης Π. Μ., 1921. Το 1921 στην Αθήνα εκδόθηκε το έργο του Παντ. Μ.
Κοντογιάννη Γεωγραφία της Μικράς Ασίας, στο οποίο, και ειδικότερα στην περιγραφή της Νεοκαισάρειας, αναφέρεται ότι «πλησίον αὐτῆς καὶ ΒΑ τ ῶν Κομάνων (9 χλμ.) ἐπὶ τοῦ Λύκου
κεῖται τὸ Βεζιριὲ ἢ Βέζιρα, μικρὸν χωρίον, κείμενον ἐπὶ τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Τεζακλισού, ὅπου ἀπέθανεν ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος… Εἰς τὰ Βέζιρα σώζεται ἐντὸς
μονῆς ἡ λάρναξ, εἰς τὴν ὁποίαν ἀποθανὼν ἐτάφη ὁ Χρυσσόστομος» [Κοντογιάννη, 1921, σ.
120].
Ο Bardy G., 1924. Το 1924 στον τόμο 8 (μέρος 2ο) της Dictionnaire de Théologie Catholique δημοσιεύεται το μεγάλο άρθρο του G. Bardy Saint Jean Chrysostome (βλ. [DTC, VIII.I
203
204
205

Περί του καθηγ. А. И. Сагарда βλ.: [Сагарда Н. И. και А. И., 2004, σ. 13-15].
Βλ.: [Васильев, 1998, σ. 82-85].
Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://ia600505.us.archive.org/19/items/PWRE18/Pauly-Wissowa_IX2_1811.png
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(1924), p. 660-690]). Ειδικά για το θάνατο του Αγίου, ο G. Bardy ανέφερε ότι « le gouvernement impérial finit par prendre ombrage de cette popularité persistante. Il fut décidé que Jean
quitterait Cucuse et serait transféré à Pityonte, localité sur le Pont-Euxin, au pied du Caucase,
tout à fait en dehors des voies de communications et du monde civilisé. Mais l’exilé ne devait
pas arriver en ce pays sauvage. Sous la garde de deux soldats, il quitta Cucuse vers la fin de juin
407. Le voyage se fit lentement, car au début de septembre on était seulement aux abords de la
petite ville de Comane, dans le Pont », όπου ο ι. Χ ρυσόστομος πέθανε, στο ναό του αγ.
μάρτυρα Βασιλίσκου στις 14 Σεπτεμβρίου 407 [DTC, VIII.I (1924), p. 666-667].
Ο Δυοβουνιώτης Κ. Ι., 1926. Το 1926 στο περιοδικό Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ο καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτης (1872-1943)206 δημοσίευσε το άρθρο του με τίτλο
Συμμετοχή του Κωνσταντίας Επιφανίου εις την καταδίκην του Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου
του Χρυσοστόμου (βλ. [ΕΕΒΣ, 3 (1926), σ. 67-84]), με αναλυτική παρουσίαση της σύγκρουσης
μεταξύ αγ. Επιφανίου και ι. Χρυσοστόμου, το 403 στην Κωνσταντινούπολη.
Ο καθηγ. Δυοβουνιώτης, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, είχε δημοσιεύσει μια σειρά των
κείμενων των ανέκδοτων Εγκωμίων προς τιμήν του αγ. Ιωάννου (βλ. [ΕΕΒΣ, 2 (1925), σ. 50-83·
ΕΠΘΣΠΑ, 1 (1926), σ. 329-345· Ανάπλασις, 39 (1926), σ. 233-235, 245-247· Θεολογία, 12
(1934), σ. 51-68· ΕΕΒΣ, 16 (1940), σ. 148-155]).

2.3. Τρίτη περίοδος, από το 1930 έως σήμερα.
Ο Baur Chr., 1929-1930. Στο Βενεδικτίνο μοναχό Chrysostomus Baur, το έχουμε ήδη
επισημάνει, ανήκει μια σειρά μελετών περί του ι. Χρυσόστομου. Η κύρια εξ αυτών με τίτλο Der
heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit δημοσιεύτηκε το 1929-1930 στο Μόναχο207. Αυτή
η σπουδαία, ακαδημαϊκή δίτομη μελέτη του Baur σύμφωνα με τους ερευνητές παραμένει μέχρι σήμερα ως μια από τις καλύτερες μελέτες περί του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Νικολοπούλου, 1965, σ. 63· Νικολοπούλου, 1973, σ. 1, υποσημ. 4]). Σύντομος σχολιασμός για την
πρώτη έκδοση του έργου, στο περιοδικό Θεολογία το 1931, γράφει: «Ο συγγραφεύς αναμφιβόλως παρεσκεύασε δι’ επιπόνου ερεύνης και μελέτης αρτίαν μονογραφίαν περί του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και δαψιλώς διαφωτίσας τα γεγονότα εν αις διήνυσε το στάδιον της ενδόξου
δράσεως αυτού εκαλλιτέχνησε ζωηράν και απηκριβωμένην αυτού εικόνα» [Θεολογία, 9 (1931),
σ. 93]. Το 1959-1960 εκδόθηκε σε αγγλική μετάφραση (John Chrysostom and his time, translated by Sr. M. Ganzaga, London-Glascow, 1959-1960)208.
Ειδικότερα, για τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αγίου, την εξορία και το θάνατο του
βλ.: [Baur, 1930, t. 2, p. 316-383]. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Ch. Baur ως τόπο του θανάτου και

206

Βλ.: Καρμίρη Ι., Επιστημονικό μνημόσυνο Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτη. Αθήνα 1940.

Σχολιασμοί πάνω σε αυτήν την έκδοση βλ.: Byzantion, 4 (1927-1928), p. 748-751· Anal. Boll., 49 (1931),
p. 143-146. Αυτή η έκδοση είναι διαθέσιμη στις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αθήνας.
208
Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.: http://www.reu.org/public/chrysos/life.txt
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ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου αναφέρει τα Κόμανα τ ου Πόντου (Komana Pontica ή
Komana in Pontus) [Baur, 1930, t. 2, p. 354-357].
Ο Μπαλάνος Δ. Σ ., 1930. Ο καθηγητής Πατρολογίας στη Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Σ. Μπαλάνος (1878-1956)209 στο γνωστό έργο του Πατρολογία: οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες και Συγγραφείς των οκτώ πρώτων αιώνων (Αθηνά 1930), ένα
μέρος αφιέρωσε στον αγ. Ιωάννη (τίτλος: Ο Χρυσόστομος, οι εχθροί και οι φίλοι του) (βλ.
[Μπαλάνου, 1930, σ . 343-376]). Ο καθηγ. Μπαλάνος γρ άφει ότι το 404 τον εξόρισαν στην
Κουκουσό της Αρμενίας, το χειμώνα του 406 μεταφέρθηκε στην Αραβισσό και ύστερα επέστρεψε πάλι στην Κουκουσό, το 407 έφθασε το διάταγμα για μεταφορά του στην Πιτυούντα
και καθ᾽ οδόν προς εκεί πέθανε στα Κόμανα του Πόντου στις 14 Σεπτεμβρίου 407 [Μπαλάνου, 1930, σ. 355-357].
Το 1942 ο καθηγ. Μπαλάνος δημοσιεύει ένα άλλο έργο του με τίτλο Μεγάλαι Μορφαί της
Αρχαίας Εκκλησίας, με ένα κεφάλαιο επίσης αφιερωμένο στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Μπαλάνου,
1942, σ. 88-104]). Και εδώ επανασημειώνει ότι τόπος θανάτου του Αγίου μας ήταν τα Κόμανα
του Πόντου [Μπαλάνου, 1942, σ. 102]210.
Ο Φιλάρετος Βαφείδης, μητροπ., 1931. Ο Μητροπολίτης Ηρακλείας Φιλάρετος
Βαφείδης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, το 1931 δημοσιεύει στη Θεσσαλονίκη το
έργο του Ο ιερός Χρυσόστομος και η δράσις αυτού εν τῃ Εκκλησίᾳ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ως βάση της έρευνας χρησιμοποίησε «το αριστοτεχνικό αληθώς έργο του σοφού γερμανού ιστορικού» A. Neander Der heilige Johann Chrysostomos (Berlin 18483) [Φιλάρετου Βαφείδη, μητροπ.,
1931, σ. α΄].
Το βιβλίο του μητροπ. Φιλάρετου διαιρείται σε 12 κεφάλαια. Το τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στη ζωή του ι. Χρυσοστόμου κατά την εξορία και μέχρι το θάνατό του, βάσει κυρίως
των Επιστολών του Αγίου, επιπλέον όμως παρουσιάζει και πολλά αποσπάσματά τους (βλ. [Φιλάρετου Βαφείδη, μητροπ., 1931, σ. 248-274]). Περί της Πιτυούντας, ως τελευταίου τόπου της
εξορίας του, ο μητροπ. Φιλάρετος λέει πως ήταν η μικρή πόλη των Τζάνων, στην ανατολική παραλία του Ευξείνου, ου μακράν της Κολχίδος παρά τον Καύκασο, ακρότατου ορίου του Βυζαντινού κράτους. Περιγράφει σύμφωνα με το Διάλογο του Παλλαδίου το θάνατο του ι.
Χρυσοστόμου, και ο ίδιος αναφέρει σαφέστερα τα Κόμανα του Πόντου (βλ. [Φιλάρετου Βαφείδη, μητροπ., 1931, σ. 269-270]). Αξιοσημείωτο ότι ο μητροπ. Φιλάρετος δεν ομιλεί για επίσκοπο - μάρτυρα (Βασιλίσκο), κάτι που κάνει ο Παλλάδιος.
Με την ευκαιρία να πούμε ότι ο μητροπ. Φιλάρετος έγραψε για το ρόλο του αγ. Ιωάννου
στην ιστορία της Εκκλησίας: «O Χρυσόστομος προβάλλει κυρίως εν τῃ ιστορίᾳ της Εκκλησίας
ως αγωνιστής υπέρ του πρακτικού και ηθικού χριστιανικού βίου· παρ’ αυτό δεν πρόκειται περί

Περί της βιογραφίας και τα έργα του καθηγ. Δ. Μπαλάνου βλ.: Μπόνη Κ. Γ., Ο Δημήτριος Σ. Μπαλάνος
// ΕΕΘΣΠΑ, 1955-1956, σ. 3-49.
210
Στον καθηγ. Δ. Μπαλάνο ανήκει και ένα μικρό άρθρο περί του ι. Χρυσοστόμου: Ο Ιωάννης Χρυσόστομος
209

περί γυναικός // Νέα Εστία, 1936, σ. 14-17. Βλ. επίσης: Μπαλάνου Δ. Σ., Οι τρεις Ιεράρχαι και η εποχή των. Αθήνα
1926.
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ζητημάτων θεωρητικών, αλλά περί της ηθικής διαμορφωτικής δυνάμεως του Ευαγγελίου» [Φιλάρετου Βαφείδη, μητροπ., 1931, σ. 1].
Ο μητροπ. Φιλάρετος το 1884 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ακόμη ήταν αρχιμανδρίτης
και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, δημοσιεύει τη μονογραφία του Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία. Από του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρις αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 211, όπου περιγράφει εν συντομίᾳ και τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου (κεφ. 4, § 49) [Φιλάρετου Βαφείδη, αρχιμ., 1884, σ. 135-137].
Ο Φλωρόφσκυ Γ., πρωτοπρ., 1931. Το 1931 στο Παρίσι δημοσιεύεται το έργο του
διαπρεπούς θεολόγου του 20ού αι. πρωτοπρεσβύτερου Γεώργιου Φλωρόφσκυ (1893-1979)212
Πατέρες της Ανατολής του 4ου αιώνα. Στο κεφ. 8 το αφιερωμένο στον αγ. Ιωάννη, ο π. Γεώργιος
με τη γνωστή ιστορική του μεθοδικότητα παρουσιάζει εν συντομίᾳ τα σημαντικότερα στάδια
της ζωής του Αγίου, τον οποίον αποκαλεί αναίμακτος Μάρτυρας (βλ. [Флоровский, 1931,
σ. 204-223]). Για την εξορία και το θάνατό του σημείωσε ότι «τον Ιούνιο του 404 ο Χρυσόστομος εξορίστηκε για δεύτερη φορά και τον έστειλαν στην Κουκουσό της Μικράς Αρμενίας, και
ύστερα στην Πιτυούντα. Δεν άντεξε την δυσκολία της διαδρομής και έτσι πέθανε στο δρόμο,
στις 14 Σεπτέμβριου 407» [Флоровский, 1931, σ. 208].
Το 1954 ο π. Γ. Φλωρόφσκυ έγραψε ένα άλλο μικρό, αλλά πολύ ενδιαφέρον άρθρο περί
του ι. Χρυσοστόμου με τίτλο St. John Chrysostom: the Prophet of Charity. Δημοσιεύτηκε το 1955
στο περιοδικό St. Vladimir’s Seminary Quarterly (vol. 3, Νο 3-4). Την ίδια χρονιά το άρθρο μεταφράστηκε στα ελληνικά και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ακτίνες (βλ. [Ακτίνες (Αθήνα), 18
(1955), σ. 5-10]). Η ελληνική μετάφραση επανεκδόθηκε σε ιδιαίτερη έκδοση το 1979213. Ο π.
Γεώργιος παρουσιάζει μια βαθύτατη ανάλυση της προσωπικότητας του ι. Χρυσοστόμου.
Ο Άμαντος Κ., 1939. Το 1939 στην Αθήνα εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του γνωστού
έργου του καθηγ. Κωνσταντίνου Αμάντου (1874-1960)214 Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, με ένα
υποκεφάλαιο αφιερωμένο στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Αμάντου, 19633, σ. 79-88]). Ο καθηγ. Άμαντος σημείωνε ως τόπο εξορίας του αγ. Ιωάννου την Κουκουσό της Καππαδοκίας, όπου προηγουμένως είχε εξορισθεί και άλλος επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ο Παύλος· οι εχθροί του ι.
Χρυσοστόμου επιτυγχάνουν νέο αυτοκρατορικό διάταγμα για τη μετεξορία του στην Πιτυούντα του Πόντου· καθ᾽ οδόν και μετά από τρεις μήνες έφθασε ο Άγιος μέχρι τη Δαζιμώνα (σημερ. Τοκάτ), όπου και πέθανε το 407 κοντά στα Κόμανα, ως ήρωας και μάρτυρας, όπως έλεγε ο
Ch. Baur [Αμάντου, 19633, σ. 85-88].
211

Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/f/4/a/metadata-2940000001.tkl&do=296794.pdf&pageno=300&pagestart=1&width=328&height=490&maxpage=302&lang=el
212

Περί της ζωής και των έργων του π. Γεώργιου Φλωρόφσκυ βλ.: Georges Florovsky. Russian Intellectual

and Orthodox Churchman. Ed. A. Blane. New York 1993· Георгий Флоровский, священнослужитель, богослов,
философ. Μόσχα 1995· Θεολογία, 81 (2010), σ. 3-396.
213
Βλ. Φλωρόφσκυ Γ., Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ο προφήτης της φιλανθρωπίας. Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Θεσσαλονίκη 1979.
214

Περί της βιογραφίας και των έργων του καθηγ. Κ . Αμάντου βλ.: Εις μνήμην Κ. Αμάντου (1874-1960).

Αθήνα 1960. – σ. ζ΄- μ΄· Ζακυνθηνού Δ., Κωνσταντίνος Άμαντος (νεκρολογία) // ΕΕΒΣ, 29 (1959), σ. 449-455.
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Ο Βαρνάβας Τζωρτζάτος, αρχιμ., 1952. Το 1952 στην Αθήνα δημοσιεύθηκε η διδακτορική διατριβή του αρχιμ. Β. Τζωρτζάτου με τίτλο Ιωάννης ο Χρυσόστομος επί τῃ βάσει
των επιστολών αυτού, που είχε παρουσιαστεί στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρουσιάζει την προσωπικότητα του αγ. Ιωάννου, με βάση τις επιστολές του, ως άνθρωπο, ως ηγέτη της Εκκλησίας και ως μάρτυρα215. Στην εισαγωγή ο αρχιμ. Βαρνάβας σημειώνει ότι
ο ι. Χρυσόστομος πέθανε στις 14 Σεπτέμβριου 407 «κατὰ τὴν πορείαν πρὸς Πιτυοῦντα ἐν Κομάνοις τοῦ Πόντου» [Βαρνάβα Τζωρτζάτου, αρχιμ., 1952, σ. 20].
Ο Васильев А. А ., 1952. Το γνωστό έργο του εξαίρετου βυζαντινολόγου Αλέξανδρου Βασίλιεφ (1867-1953)216 Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έχει εκδοθεί πολλές φόρες
(βλ. [Васильев, 1998, σ. 12]). Η νεότερη ρωσική έκδοση του 1998, που θα επικαλεστούμε και
στην εργασία μας, έγινε με βάση τη δεύτερη (τελευταία) αμερικανική έκδοση του 1952 στο
Madison217. Στον ι. Χρυσόστομο είναι αφιερωμένο ένα υποκεφάλαιο αυτού του θεμελιώδους
έργου, όπου ο καθηγ. Βασίλιεφ σημειώνει ότι το 404 ο Άγιος «στάλθηκε σε εξορία στην πόλη
Κουκουσό της Καππαδοκίας, όπου έφτασε μετά από ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι... Τρία χρόνια αργότερα ήρθε το διάταγμα για τη νέα εξορία του Ιωάννου στη μακρινή ανατολική ακτή
της Μαύρης Θάλασσας, και το 407 στο δρόμο προς τα εκεί πέθανε. Έτσι τελείωσε τη ζωή του
ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ανατολικής Εκκλησίας στην
εποχή της αρχής του Μεσαίωνα» [Васильев, 1998, σ. 153].
Ο Ιωαννίδης Β. Χ., 1957. Στον καθηγητή της Θεολογικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειο Ιωαννίδη ανήκουν δύο άρθρα περί του αγ. Ιωάννου: Ο Χρυσόστομος τύπος και
μιμητής του αποστόλου Παύλου [Ακτίνες (Αθήνα), 18 (1955), σ. 54-64] και Οἱ θεῖοι παράγοντες
ἐν τῇ ἁγίᾳ ζωῇ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου [ΕΕΘΣΠΑ, 11 (1957), σ. 177-208]. Ένα μέρος του
δευτέρου άρθρου είναι αφιερωμένο στην εξορία και το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου, όπου και
αναφέρεται ότι οι εχθροί του Αγίου επέτυχαν τὴν ἐξορίαν του εἰς πλέον ἀπομεμακρυσμένην πόλιν, εἰς Πιτυοῦντα παρὰ τοὺς πρόποδας τοῦ Καυκάσου. Αλλά ἡ πορεία πρὸς τὴν Πιτυοῦντα
ὑπῆρξε χαλεπωτάτη καὶ κοπιώδης. Και ο Άγιος φθάνοντας εἰς Κούμανα παρὰ τὸν Πόντον
πέθανε εκεί [ΕΕΘΣΠΑ, 11 (1957), σ. 205].
Ο Gruninger J. H., 1956. Το 1956 στο περιοδικό Proche-Orient Chrétien (εκδίδεται
στα Ιεροσόλυμα από το 1951) δημοσιεύτηκε μικρό άρθρο του J. Η. Gruninger με τίτλο Les
dernières années de Saint Jean Chrysostome 404-407. Son second exil et sa mort [POC, 6 (1956),
p. 3-10]218. Είναι το μόνο γνωστό, τουλάχιστον σε μας, έργο του οποίου η θεματική
αφιερώνεται ειδικά στα τελευταία χρόνια της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, στη
δεύτερη εξορία του και στο θάνατο του· δεν έχουμε παρόμοιο έργο με αυτήν αποκλει215

Στον ίδιο συγγραφέα ανήκει και άλλο έργο για τον ι. Χρυσόστομο: Η περί των Αγίων Γραφών διδασκαλία

Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Αθήνα 1947).
216
Περί της βιογραφίας και των έργων του καθηγ. А. А. Васильев βλ.: [Васильев, 1998, σ. 5-28]. Βλ. επίσης: Ζακυνθηνού Δ., Αλέξανδρος Βασίλιεφ (νεκρολογία) // Νέα Εστία, 53 (1953), σ. 895-898.
217

Σχολιασμό του V. Grumel γι᾽ αυτήν την έκδοση βλ.: REB, 10 (1952), p. 281-282.

Στο περιοδικό Proche-Orient Chrétien έχουν δημοσιευτεί και άλλα άρθρα περί της διδασκαλίας του ι.
Χρυσοστόμου (βλ. [POC, 19 (1969), p. 109-134 κ.ά.]).
218
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στική την ειδική θεματική. Ωστόσο, αποτελεί σοβαρό μειονέκτημά του ότι ο συγγραφέας δεν
δίνει απολύτως καμία αναφορά σε πηγές ή ερευνητικές εργασίες, από όπου άντλησε τις πληροφορίες του (εκτός από μία και μόνη αναφορά στο ήδη γνωστό μας έργο του A. Thierry). Για το
θάνατο του ι. Χρυσοστόμου ο J. Η. Gruninger μας λέει ότι ο Άγιος πέθανε στο δρόμο από Αραβισσό προς Πιτυούντα (Pithyonte) στα Κόμανα του Πόντου (à Cumane dans le Pont)
[Gruninger, 1956, p. 9-10].
Ο Παπακυριάκος Κ., 1959. Το 1959 στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ο Κυριάκος
Παπακυριάκος παρουσίασε τη διατριβή με το θέμα Το εκκλησιαστικό κήρυγμα κατά τον Ιερό
Χρυσόστομο. Στην εισαγωγή ο συγγραφέας περιγράφει τη ζωή του Αγίου με βάση τα συγγράμματα του ίδιου του ι. Χρυσοστόμου και τα ιστορικά έργα των Παλλαδίου, Σωκράτη, Σωζομενού, Θεόδωρου Τριμιθούντων και Μ. Φωτίου (βλ. [Παπακυριάκου, 1959, σ. 13-25]). Για την
εξορία και το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου ο Παπακυριάκος αναφέρει ότι ο Άγιος στην αρχή εξορίστηκε στην Κουκουσό της Αρμενίας και από εκεί στάλθηκε στην Πιτυούντα· οδηγούμενος
προς τα ᾽κει, μετά τρεις μήνες φθάνει μαζί με τους στρατιώτες στα Κόμανα του Πόντου,
όπου και κοιμήθηκε, στην εκκλησία του αγ. Βασιλίσκου στις 14 Σεπτεμβρίου 407 [Παπακυριάκου, 1959, σ. 23-24].
Ο Αλεξίου Ι. αρχιμ., 1961. Στο έργο του αρχιμ. Ιωάννου Αλεξίου Ο Φλογερός Μαχητής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Αθήνα 1961), σχετικά με το θάνατο του ο ι. Χρυσοστόμου
γράφεται ότι ο Άγιος στο δρόμο από Κουκουσό προς Πιθυούντα (Πιτυούντα), φθάνοντας στα
Κόμανα, απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 στη μικρή εκκλησία του αγ. Βασιλίσκου που
ήταν επίσκοπος στα Κόμανα (βλ. [Αλεξίου Ι., αρχιμ., 2006 6, σ. 150-153]).
Ο Garter R. E., 1962. Το 1962 στο περιοδικό Traditio (Ν. Υόρκη) ο Robert E. Carter
δημοσιεύει το άρθρο του The chronology of St. John Chrysostom’s early life [Traditio, 18 (1962),
p. 357-364]. Στο ίδιο περιοδικό νωρίτερα ο Carter ε ίχε δημοσιεύσει άλλο ένα άρθρο του, St.
John Chrysostom’s Rhetorical use of the Socratic Distinction between Kingship and Tyranny
[Traditio, 14 (1958), p. 367-371]. Το 1967 ο ίδιος συγγραφέας συμμετέχει στο Πατρολογικό
Συνέδριο της Οξφόρδης με την ομιλία The future of Chrysostom Studies (βλ. [SP, 10 (1970), p.
14-21]). Με την ίδια ομιλία, και ελάχιστα συμπληρώματα, ο Carter συμμετέχει και στο Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης το 1972 (βλ. [Ανάλ. Βλατ., 18 (1973), σ. 129-136]). Ανάλυση των δύο
άρθρων βλ.: [Mayer, 2005, p. 9-10]. Ο R. Garter είναι επίσης ο συντάκτης του 2ου και του 3ου τόμου των Codices Chrysostomici Graeci219.
Ο Карташев А. В., 1963. Ο καθηγ. А. В. Карташев (1875-1960) στη μονογραφία
του Οικουμενικές Σύνοδοι, δημοσιευμένο μεταθανάτια το 1963 στο Παρίσι, αφιέρωσε δύο σύντομα κεφάλαια στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Карташев, 19942, σ. 171-187]). Ανέφερε ότι ο Άγιος
εξορίστηκε «στη λεγόμενη Κουκουσό, έρημο χωριό στα σύνορα της Υπερκαυκασίας, και σήμερα μια εξαφανισμένη κωμόπολη μεταξύ της περιφέρειας Κουταΐσι και της επαρχίας Βατούμ».
219

Βλ.: Codices Chrysostomici Graeci, II: Codices Germamiae. Descripsit Robert E. Carter. Paris 1966. (=

Documents, études et répertoires publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 14)· Codices Chrysostomici Graeci, III : Codices Americae et Europae occidentalis. Descripti à Robert E. Carter. Paris 1970. (= Documents, études et répertoires publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 15)
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Αυτήν η τοποθέτηση της Κουκουσού είναι λανθασμένη. Για τη νέα εξορία του ι. Χρυσοστόμου
στην Πιτυούντα ο καθηγ. Карташев σημείωσε: «Η αλληλογραφία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου με τον Πάπα και με τους ανθρώπους από την Αντιόχεια ανησύχησε τους εχθρούς του Αγίου από την Κωνσταντινούπολη, το Σεβηριανό και τον Πορφύριο. Αυτοί ζητούν από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο να μεταφέρει τον Ιωάννη από την Κουκουσό, που είχε γίνει πολύ διάσημη,
και να τον εξορίσει σε ένα μέρος πιο έρημο και μακρινό. Έτσι ορίστηκε η παραθαλάσσια Πιτυούντα, νυν Πιτσούνδα». Ο Άγιος, βαδίζοντας προς εκεινο το μέρος, πέθανε κοντά στα
Κόμανα, στο παρεκκλήσι του αγ. Βασιλίσκου [Карташев, 19942, σ. 181-183]. Ο καθηγ. Карташев είχε τη λανθασμένη εντύπωση πως τα Κόμανα, όπου πέθανε και ενταφιάστηκε ο ι. Χρυσόστομος, βρίσκονταν στην Υπερκαυκασία (βλ. [Карташев, 19942, σ. 241]).
Ο Νικολόπουλος Π. Γ., 1965. Το 1965 στο περιοδικό Ακτίνες ο Παναγιώτης Γ. Νικολόπουλος δημοσίευσε άρθρο με τίτλο Το έργο του Χρυσοστόμου κατά την περίοδο της εξορίας
και τα ανθρωπιστικά στοιχεία του [Ακτίνες (Αθήνα), 28 (1965), σ. 58-63]. Την ίδια χρονιά υπήρξε και αυτοτελής έκδοση220. Στο άρθρο παρουσιάζεται σύντομη περιγραφή των τριών τελευταίων ετών (404-407) της ζωής του ι. Χρυσοστόμου και μια γενική ανάλυση των συγγραμμάτων του κατά την εξορία.
Στον ίδιο συγγραφέα ανήκει και η διδακτορική διατριβή Οι εις τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο εσφαλμένως αποδιδόμενες επιστολές (Αθήνα 1973)· έχουμε ήδη αναφερθεί σ᾽ αυτήν (βλ. σελ.
48). Για τα συμπεράσματα της προαναφερόμενης διατριβής του ο Π. Νικολόπουλος έκανε επιστημονική ανακοίνωση στους συμμετέχοντες στο Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης περί
του ι. Χρυσοστόμου τον Οκτώβριο του 1972, με τίτλο Les lettres inauthentiques de st. Jean
Chrysostome (βλ. [Συμπόσιο, 1973, σ. 125-128]). Στο ίδιο Συμπόσιο ο Π. Νικολόπουλος παρουσίασε και άλλη εισήγηση: Codices Chrysostomici Graeci Athenienses (βλ. [Συμπόσιο, 1973, σ. 9798]).
Ο Χρήστου Παν. Κ., 1965. Γνωστός έλληνας πατρολόγος καθηγητής, ο Παν. Κ.
Χρήστου221 , το 1965 στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία (6ος τόμος) δημοσίευσε άρθρο
περί του ι. Χρυσοστόμου [ΘΗΕ, 6 (1965), σ. 1170-1192]. Εκεί σημειώνει ότι ο Άγιος την Πεντηκοστή του 404 εξορίστηκε από την Κωνσταντινούπολη, «ἀνέμεινεν εἰς τὴν Νίκαιαν νὰ
μάθῃ τόν τόπον τῆς ἐξορίας, μετὰ ταξίδιον δὲ ἕνδεκα ἑβδομάδων ἔφθασεν εἰς τὸ χωρίον
Κουκουσός, ὅπου ἔγινε δεκτὸς φιλικῶς, καὶ ἐγκατεστάθη εἰς τὸ φρούριον τῆς Ἀραβισσοῦ. Υστερα, ἐπειδὴ δὲ ἡ προσπάθεια πρὸς ἐπαναφοράν του ἐσυνεχίζετο καὶ πολλοὶ φίλοι του ἐπεσκέπτοντο αὐτὸν εἰς τὴν ἐξορίαν, ὅπερ ἐγέννα ὑποψίας εἰς τοὺς ἐχθρούς του, διετάχθη ἡ μεταφορά
του εἰς Κόμανα τοῦ Πόντου. Ἀπέθανε καθ’ ὁδὸν εἰς Πιτυοῦντα τὴν 14 Σεπτεμβρίου 407»
[ΘΗΕ, 6 (1965), σ. 1177].

220

Νικολοπούλου Π. Γ., Το έργο του Χρυσοστόμου κατά την περίοδο της εξορίας και τα ανθρωπιστικά στοι-

χεία του. Ανάτυπο εκ του περιοδικού «Ακτίνες». Αθήνα 1965. – 8 σ.
221

Βλ.. Ιεροθέου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου, Ο Παναγιώτης Χρήστου ως Καθηγητής και

κορυφαίος Πατρολόγος / Ιεροθέου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου, Μεταπατερική θεολογία και εκκλησιαστική πατερική εμπειρία. Ι. Μ. Γενέθλιου της Θεοτόκου (Πελαγίας), 2012. – Σ. 376-381.
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Το 1971 ο καθηγ. Π. Χρήστου, στον πρώτο τόμο του έργου του Πατέρες και θεολόγοι του
Χριστιανισμού και στο κεφάλαιο για τον ι. Χρυσόστομο, ιστορεί ότι το φθινόπωρο του 407
«…ἐπῆλθε νέα σύγκρουσις, προελθοῦσα ἀπὸ ἐπικρίσεις τοῦ Ἰωάννου διὰ τὰς θορυβώδεις πανηγυρικὰς ἐκδηλώσεις κατὰ τὰ ἐγκαίνια ἀγάλματος τῆς Εὐδοξίας, τοποθετηθέντος εἰς τὴν
πλατεῖαν τῆς γερουσίας, ἔναντι τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ. Αὕτη ἀπέληξεν εἰς νέαν ἐξορίαν εἰς Κουκουσὸν τῆς Ἀρμενίας. Ἀναληφθεῖσαι προσπάθειαι πρὸς ἐπάνοδόν του, καὶ μάλιστα πρωτοβουλίᾳ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ρώμης Ἰννοκεντίου, προεκάλεσαν ὑποψίας τῶν ἐχθρῶν του, οἱ ὁποῖοι
ἐνήργησαν ὥστε νὰ μεταχθῇ βορειότερον, εἰς τόν Καύκασον. Ἀπέθανε καθ’ ὁδὸν, εἰς τὰ Κόμανα τοῦ Πόντου, τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 407» [Χρήστου, 1971, τ. 1, σ. 211].
Ο καθηγ. Π. Χρήστου συνέγραψε και τη μονογραφία Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι
Καππαδόκαι (Θεολογικά Μελετήματα, 2, Γραμματεία του Δ΄ αιώνα, Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1975)· εξέδωσε κάποια συγγράμματα του ι. Χρυσοστόμου με
σχολιασμό και μετάφραση στα νεοελληνικά222· και το 1978 στο περιοδικό Κληρονομία δημοσίευσε μικρό σχολιασμό στο έργο της A.-M. Malingrey: Indices Chrysostomici, I: Ad
Olympiadem, Ab exilio Epistula, De Providentia Dei (New York 1978) [Κληρον., 10 (1978), σ.
372-373].
Ο Hamman A., 1967. Το 1967 δημοσιεύτηκε το έργο του A. Hamman Guide pratique
des Pères de l’Eglise. Το 1994 πραγματοποιήθηκε ρωσική έκδοση. Στο κεφάλαιο το αφιερωμένο
στον ι. Χρυσόστομο, ο A. Hamman αναφέρει ότι ο αγ. Ιωάννης εξορίστηκε στο χωριό Κουκουσός στα σύνορα με την Αρμενία, το κλίμα ήταν ακατάλληλο, και πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου
407 χωρίς να δει τη Μαύρη Θάλασσα (βλ. [Амман, 1994, σ. 169-178]). Ο Hamman προχωρεί
και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αξιολόγηση της προσωπικότητας του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Амман, 1994, σ. 176]).
Διεθνές Συμπόσιο στη Θεσσαλονίκη, 1972. Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών
Μελετών της Θεσσαλονίκης οργάνωσε από 15 έως 17 Οκτώβριου 1972 το Διεθνές Συμπόσιο με
θέμα: Ο πνευματικός κόσμος του Ιωάννου Χρυσοστόμου (βλ. [Κληρ., 5 (1973), σ. 253-254]). Έλαβαν μέρος επιστήμονες από την Ελλάδα, την Αγγλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ολλανδία, τη Ρουμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Συμπόσιο παρουσιάστηκαν 13 εισηγήσεις, και μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονταν ξακουστά ονόματα ερευνητών, όπως η A.M. Malingrey, ο J. Dumortier, ο R. Carter κ.ά. Οι εισηγήσεις του συμποσίου δημοσιεύθηκαν σε
ειδικό τεύχος της σειράς Ανάλεκτα Βλατάδων (Ν ο 18).
Στην ίδια Σειρά του Πατριαρχικού Ιδρύματος Ανάλεκτα Βλατάδων δημοσιεύτηκαν και
τέσσερις μονογραφίες περί της διδασκαλίας του ι. Χρυσοστόμου (τεύχη No 9, 10, 50, 67), όπως
και η μελέτη του Γ. Λαρεντζάκη Η Εκκλησία Ρώμης και ο επίσκοπος αυτής (τεύχος No 45), όπου
παρουσιάζεται στο τελευταίο κεφάλαιο η ανάλυση των Επιστολών του αγ. Ιωάννου προς τον
αγ. Ιννοκέντιο Ρώμης και περιγράφεται η σχέση του Α γίου με τον εκκλησιαστικό θρόνο της
Ρώμης (βλ. [Λαρεντζάκη, 1983, σ. 107-120]). Στο περιοδικό του αυτού Πατριαρχικού Ιδρύμα222

Βλ.: Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Περί του аκαταλήπτου του Θεού. Εισαγωγή-Κείμενο-Μετάφραση-

Σχόλια Π. Χρήστου. Αθήνα 1953· Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Οι περί του Ιερωσύνης Λόγοι. Εισαγωγή-ΚείμενοΜετάφραση-Σχόλια Π. Χρήστου. Θεσσαλονίκη 1954.
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τος Κληρονομία (εκδίδεται από το 1969) έχει δημοσιευτεί μια σειρά άρθρων και συντομότερων
αναφορών για την προσωπικότητα του ι. Χρυσοστόμου και τα συγγράμματά του (βλ. [Κληρ., 3
(1971), σ. 85-94· 4 (1972), σ. 179-181· 5 (1973), σ . 253-254, 151-154· 6 (1974), σ. 96-104· 21
(1989), σ. 57-70, 285-308· 30 (1998), σ. 99-113]).
Σεμινάριο στη Γαλλία, 1974. Από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 1974 στο Chantilly (Γαλλία) οργανώθηκε Δημόσιο Σεμινάριο (colloque national) με θέμα Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και
ο Αυγουστίνος, με συμμετοχή ομιλητών από τους κορυφαίους ερευνητές διαφόρων πανεπιστημίων και ιδρυμάτων της Γαλλίας: ο M.-L. Guillaumin (Institut Source Chrétiennes), ο C. Kannengiesser (Institut Catholique de Paris), η A.-M. Malingre (Université de Lille), ο B. Bobrinskoy (Institut Saint-Serge de Paris), ο L. Verheijen (Institut des Etudes Augustinien) κ.ά. Οι εισηγήσεις δημοσιεύτηκαν με επιμέλεια του C. Kannengiesser στο ειδικό τεύχος της Σειράς Théologie Historique ( Νο 35). Οι 8 από τις 14 ομιλίες είναι αφιερωμένες στον ι. Χρυσόστομο (βλ.
[Kannengiesser, 1975, p. 41-59, 75-89, 124-144, 161-174, 199-218, 221-279, 283-305]). Δεν υπήρξαν ειδικές μελέτες για τη ζωή του Αγίου, όσο για τη διδασκαλία του· πάντως, στα πλαίσια
της ειδικής ερευνητικής μας περί τη ζωή του, παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον η εισήγηση του
Charles Piétri με θέμα Esquisse de conclusion. L’aristocratie chrétienne entre Jean de Constantinople et Augustin d’ Hippone [TH, 35, p. 283-305].
Στην ίδια Σειρά Théologie Historique (τεύχος No 19) εκδόθηκε και μια μονογραφία περί
του ι. Χρυσοστόμου: Nowak E., Le chrétien devant la souffrance. Etude sur la pensée de Jean
Chrysostome (Παρίσι 1972). Η εισαγωγή της μελέτης εστιάζει στη σύντομη περιγραφή των ταλαιπωριών του Αγίου, και εκεί σε σχέση με τον τόπο κοιμήσεώς του αναφέρονται τα Κόμανα
του Πόντου (à Comane dans li Pont) [Nowak, 1972, p. 24].
Ο Ommeslaeghe Van Fl., 1975. Ο Βολλανδιστής Florent van Ommeslaeghe (19241994) χωρίς καμία αμφιβολία μπορεί να θεωρηθεί ως έ νας από τους καλύτερους ερευνητές της ζωής του ι. Χρυσοστόμου στο δεύτερο ήμισυ τ ου 20 ο ύ αι. Όπως ήδη ση μειώσαμε, το 1974 ο Fl. van Ommeslaeghe δημοσίευσε τη διδακτορική διατριβή του: De
Lijkrede voor Johannes Chrysostomus, Toegeschreven aan Martyrius van Antiochie, και εκεί περιέλαβε το κείμενο του Εγκωμίου του Ψευδο-Μαρτυρίου BHG 871 (βλ. [De Lijkrede J. Chrys.,
Van Ommeslaeghe, 1974, p. 43-142]). Στον Fl. van Ommeslaeghe ανήκουν και μια μεγάλη σειρά άρθρων περί του ι. Χρυσοστόμου με εξαιρετικό ενδιαφέρον: La valeur historique de la Vie de
S. Jean Chrysostome attribuée à Martyrius d’ Antioche (BHG 871) // SP (Berlin), 12 (1975), p.
478-483· Une vie acéphale de S. Jean Chrysostome dans le Batopedinus 73 // Anal. Boll., 94
(1976), p. 317-356· Que vaut le témoignage de Pallade sur le procès de Saint Jean Chrysostome ?
// Anal. Boll., 95 (1977), p. 389-414· La fête de S. Jean Chrysostome dans l’Eglise grecque // Anal.
Boll., 96 (1978), p. 338· Note d’hagiographie Chrysostomienne : le « Fragment d’une Vie perdue »
(BHG 873e) // Anal. Boll., 96 (1978), p. 366· Jean Chrysostome en conflit avec l’impératrice Eudoxie : Le dossier et les origines d’une Légende // Anal. Boll., 97 (1979), p. 131-159· La source de
l’Hymne sur S. Jean Chrysostome attribuée a Romain le Mélode // Anal. Boll., 98 (1980), p. 387398· Jean Chrysostome et le peuple de Constantinople // Anal. Boll., 99 (1981), p. 329-349· Chrysostomica. La nuit de Pâques 404 // Anal. Boll., 110 (1992), p. 123-134.
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Σε ορισμένα απ᾽ αυτά τα άρθρα του Fl. van Ommeslaeghe επανερχόμαστε επανειλημμένα
με λεπτομέρειες σε αντίστοιχα τμήματα της παρούσας διατριβής.
Ο Καραγιαννόπουλος Ι. Ε., 1978. Το 1978 ο διάσημος έλληνας βυζαντινολόγος καθηγ. Ιωάννης Ε. Καραγιαννόπουλος223 δημοσιεύει τον πρώτο τόμο της Ιστορίας Βυζαντινού
Κράτους, όπου ανευρίσκουμε και ένα κεφάλαιο με τίτλο Ἀντίθεσις Κ /λεως – Ἀλεξανδρείας.
Ἰωάννης Χρυσόστομος (βλ. [Καραγιαννόπουλου, 19955, σ. 214-228]). Ο καθηγ. Καραγιαννόπουλος εκτός της περιγραφής των γεγονότων παρουσιάζει και μια ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ αγ. Ιωάννη και Θεοφίλου Αλεξανδρείας. Για το θ άνατο του Αγίου παραπέμποντας στα
συγγράμματα του Παλλάδιου, του Σωκράτη και του Σωζομενού, δηλώνει απλά ότι πέθανε στην
εξορία στις 14 Σεπτεμβρίου 407 [Καραγιαννόπουλου, 19955, σ. 228].
Ο Χρυσόστομος Αβαγιανός, μητροπ., 1978. Κατά τα έτη 1978 έως το 1980 στο
περιοδικό της Ι . Μητροπόλεως Φλωρίνης Σάλπιγξ Ορθοδοξίας ο νυν Μητροπολίτης Ελευθε ρουπόλεως Χρυσόστομος Αβαγιανός δημοσιεύει τη μελέτη του Βίος και Πολιτεία αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου κατά Παλλάδιο. Το 2013, η ίδια μελέτη δημοσιεύτηκε αυτοτελώς σε βιβλίο με
τίτλο Σκηνές από το δράμα του ι. Χρυσοστόμου. Στην ενότητα με την περιγραφή της κοίμησης
του αγ. Ιωάννου ο μητρ. Χρυσόστομος παρουσιάζει και τη φωτογραφία της γνωστής
λάρνακας του Αγίου από τα Κόμανα της Αμπχαζίας (βλ. [Χρυσοστόμου, μητρ., 2013,
σ. 316]).
Τα έτη 1984 έως 1987, στο ίδιο περιοδικό Σάλπιγξ Ορθοδοξίας ο μητρ. Χρυσόστομος Αβαγιανός, τότε ως αρχιμανδρίτης, δημοσίευσε άλλο έργο του με τίτλο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αυτοβιογραφικές σελίδες, όπου συνέλεξε αποσπάσματα από τα συγγράμματα του ι.
Χρυσοστόμου. Και το έργο αυτό κυκλοφόρησε σε μορφή βιβλίου το 1998. Το τελευταίο έργο
του μητρ. Χρυσοστόμου έχει συμπεριληφθεί το 2007 στην επετειακή έκδοση της Ι. Μονής Βατοπεδίου Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ. [Βιογρ., Εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 219-262]).
Στο μητρ. Χρυσόστομο Αβαγιανό ανήκουν και άλλες μονογραφίες περί του αγ. Ιωάννου:
Ο ιερός Χρυσόστομος και η εποχή μας (Αθήνα 1987)· Απόστολοι και Φιλόσοφοι (ή περί ελληνοχριστιανικών ιδεωδών) κατά τον ι. Χρυσόστομο (Αθήνα 1988)· Ο ιερός Χρυσόστομος και η χριστιανική οικογένεια (Αθήνα 1996)· Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor Eucharistiae (Διδάσκαλος της Θείας Ευχαριστίας) (Αθήνα 1997)· Η καθ’ ημάς Φιλοσοφία κατά τον αγ. Ιωάννη τον
Χρυσόστομο (Καλαμάτα 2006).
Ο Kelly J. H. D., 1995. Το 1995 στο Λονδίνο δημοσιεύτηκε το έργο του John
Norman Davidson Kelly (1909–1997) με τίτλο Golden Mouth: the Story of John Chrysostom ascetic, preacher, bishop 224. Μία από τις καλύτερες βιογραφικές μονογραφίες περί
223

Για τη βιογραφία και τα έργα του καθηγ. Ι. Ε. Καραγιαννόπουλου βλ.: Χονδρογιάννη Π., Ιω. Καραγιαν-

νόπουλου δημοσιεύματα 1956-1985 // Βυζαντινά, 13 (1985), σ. XIII-XXXIV· Σταυρίδου-Ζαφράκα Α., Ιωάννης Καραγιαννόπουλος (1922-2000) // Βυζαντινά, 21 (2000), σ. 7-15.
224
Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.: http://books.google.gr/books?id=t2TNPY3
qjlIC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. Σχολιασμός της καθηγ. W. Mayer πάνω σ᾽ αυτό το
έργο βλ.: Sobornost, incorporating Eastern Churches Review, 18.1 (1996), p. 79-82.
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του αγ. Ιωάννου. Στην τελική εξορία του Αγίου και το θάνατό του είναι αφιερωμένα τα κεφάλαια 18 (Final Exile) και 19 (Last Journey) (βλ. [Kelly, 1995, p. 250-285]).
Ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, μητρ., 1995. Ο Μητροπολίτης Σωφρόνιος Ευστρατιάδης στο γνωστό έργο του Αγιολόγιον της Ορθόδοξου Εκκλησίας και στο λήμμα περί ι. Χρυσοστόμου, αναφερόμενος στο θάνατο του Αγίου λέει ότι 20 Ἰουνίου 404 ἐξωρίσθη εἰς Κουκουσὸν τῆς Άρμενίας καὶ ἐκεῖθεν εἰς Κόμανα, ὅπου ἀπέθανε 407 (βλ. [Σωφρονίου, μητρ., Αγιολόγιον, 1995, σ. 230]).
Θεολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, 1996. Από 14 μέχρι 17 Νοεμβρίου 1996 η
Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης οργάνωσε 16ο Θεολογικό Συνέδριο με θέμα: Ο Ιερός Χρυσόστομος, όπου παρουσιάστηκαν 15 εισηγήσεις, οι περισσότερες αφιερωμένες στη διδασκαλία του
Αγίου (βλ. [Πρακτικά ΙΣΤ΄ Θεολ. Συνεδ., 1996, σ. 23-461]). Για τη διατριβή μας ενδιαφέρον
έχουν οι ακόλουθες: του αρχιμ. Ευθυμίου Ελευθεριάδη, Η Θεομητορολογία του Ιερού Χρυσοστόμου, που περιλαμβάνει και σύντομη παραγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου· του πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: βασικά γνωρίσματα της ζωής και του έργου
του· του Χρίστου Κρικώνη, Γενική παρουσίαση της προσωπικότητας του Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου· του Χρήστου Παπαγεωργίου, Βιογραφικός πίνακας Ιωάννου Χρυσοστόμου (354407) [Πρακτικά ΙΣΤ΄ Θεολ. Συνεδ., 1996, σ. 129-140, 181-199, 223-251, 260-261].
Διεθνές Συνέδριο, Oxford 1999. Το 1999 στην Οξφόρδη πραγματοποιήθηκε το 13ο
Διεθνές Συνέδριο Πατερικών Μελετών (Patristic Studies), αφιερωμένο στη μελέτη της κληρονομιάς των Πατέρων της Καππαδοκίας και άλλων ελλήνων εκκλησιαστικών συγγραφέων. Τα
Πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν με επιμέλεια των M. F. Wiles και E. J. Yarnold στη Σειρά
Studia Patristica (vοl. 37, Leuven 2001). Μεταξύ των 60 περίπου εισηγήσεων, έξι (6) ήταν αφιερωμένες στον αγ. Χρυσόστομο (βλ. [SP (Leuven), 37 (2001), p. 311-345, 396-403, 527-534, 565570]), και για την εργασία μας έχει ενδιαφέρον εκείνη του Timothy D. Barnes με θέμα The Funerary Speech for John Chrysostom (BHG3 871=CPG 6517) [SP (Leuven), 37 (2001), p. 328-345].
O Παπαδόπουλος Στ. Γ., 1999. Το 1999 ο διάσημος έλληνας Πατρολόγος καθηγητής Στυλιανός Γ. Παπαδόπουλος (1933-2012) δημοσίευσε δίτομη μονογραφία περί του ι. Χρυσοστόμου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Επανέκδοση του έργου έγινε το 2007.
Είναι η καλύτερη ελληνόγλωσση περί της ζωής του αγ. Ιωάννου.
Στον πρώτο τόμο, το τέταρτο μέρος του δεύτερου κεφαλαίου είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην εξορία και στο τέλος της ζωής του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Παπαδοπούλου Στ., τ.
Α΄, 2007, σ. 87-104]). Έχουμε περιγραφή της πορείας του Αγίου προς τον τόπο της δεύτερης
εξορίας του, της ζωής του στην Κουκουσό και στην Αραβισσό, όλα αυτά κυρίως με βάση τις
Επιστολές του αγ. Ιωάννου, ενώ ο θάνατός του περιγράφεται κατά το Διάλογο
του Παλλαδίου.
Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος μας παρουσιάζει την ακόλουθη χρονολογική σειρά των γεγονότων, βεβαίως με εκτενέστερες περιγραφές: στις 20 Ιουνίου 404 ο αγ. Ιωάννης με πλοιάριο
έφθασε από την Κωνσταντινούπολη στην απέναντι ακτή, τη Βιθυνία· από 21 Ιουνίου μέχρι 4
Ιουλίου παρέμεινε σε κάποιο χωριό μεταξύ Βοσπόρου και Νίκαιας και στην ίδια τη Νίκαια· στις
4 Ιουλίου (ή λίγο αργότερα) ο ι. Χρυσόστομος αφήνει τη Νίκαια και, περνώντας από την Άγκυ145

ρα και την Καισάρεια της Καππαδοκίας, στις 20 Σεπτεμβρίου έφθασε στην Κουκουσό, τη σημερ. τουρκική πόλη Göksun· στην Επιστολή του 234 μιλάει για ταξίδι εβδομήντα ημερών, κάτι
που - σύμφωνα με τον καθηγ. Παπαδόπουλο - εξηγείται εάν είχε αναχωρήσει δυο - τρείς ημέρες μετά την 4η Ιουλίου από τη Νίκαια· στις αρχές του 406 αναγκάστηκε να μεταφερθεί στην
Αραβισσό ένεκα επιθέσεων των Ισαύρων (ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος λανθασμένα υποδεικνύει
ότι η Αραβισσός βρισκόταν τέσσερα περίπου χλμ. από την Κουκουσό, ενώ η απόσταση μεταξύ
των δύο κωμοπόλεων είναι περ. 50 χλμ.)· ο Άγιος επανήλθε στην Κουκουσό μάλλον το καλοκαίρι του 406, φαίνεται όμως ότι, έστω για λίγο, κατέφυγε σε περιοχή μεταξύ Κουκουσού και
Αραβισσού και από εκεί πάλι στην Κουκουσό· η διαταγή περί της νέας εξορίας για την Πιτυούντα έφθασε στην Κουκουσό το καλοκαίρι του 407, και στις 25 Αυγούστου ο Άγιος με την
συνοδεία του αναχώρησε από Κουκουσό προς Πιτυούντα, με την υπόθεση εργασίας του καθηγ.
Παπαδοπούλου πως ο ι. Χρυσόστομος έπρεπε να ακολουθήσει τον ήδη γνωστό του και μαρτυρικό ελληνορωμαϊκό δρόμο, από τον οποίο τόσο είχε υποφέρει· φαίνεται όμως ότι δεν κατευθύνθηκε προς την Καισάρεια, αλλά προτιμήθηκε για συντόμευση η Σεβάστεια (Sivas) και από
κει, μέσω Κομάνων και Αμάσειας (Amasya) θα έφθαναν στην Αμισό (Samsun) στη Μαύρη θάλασσα. Από εκεί με καράβι θα συνέχιζαν για την Πιτυούντα· ο Άγιος, μολονότι τόσο εξαντλημένος, όφειλε να βαδίζει περίπου 20 ή λίγο λιγότερα χιλιόμετρα την ήμερα· στις 12 Σεπτεμβρίου
έφθασε στη Δαζιμώνα, τη σημερ. Kaz Ova, κοντά στη σημερ. μεγάλη πόλη Tokat· την επόμενη μέρα ξεκίνησαν για τα Κόμανα, το σημερ. χωριό Gömenek· από Κόμανα πορεύτηκαν δυτικά
και, πολύ πριν φθάσουν στη σημερινή πόλη Turhal, διανυκτέρευσαν στο ναό του
μάρτυρα Βασιλίσκου, τοποθεσία που σήμερα ονομάζεται Bizeri, οκτώ περίπου
χλμ. μετά τα Κόμανα· εκεί εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη επίσκοπος της πολίχνης αυτής που
μαρτύρησε το 311· το πρωί συνέχισαν το δρόμο προς Ν εοκαισάρεια, τη σημερ. πόλη Niksar,
αλλ᾽ η ομάδα των δύο στρατιωτών με τον Άγιο που είχαν βαδίσει πεντέμισι περίπου χλμ. αναγκάστηκαν να επιστρέψουν και πάλι στο ναό του αγ. Βασιλίσκου, όπου και απεβίωσε ο Άγιος
στις 14 Σεπτεμβρίου 407 (βλ. [Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007, σ. 87-104]).
Το 2010 στην Αθήνα εκδόθηκε ο τρίτος τόμος της Πατρολογίας του καθηγ. Στ. Παπαδοπούλου. Μεγάλο μέρος αυτού του έργου είναι αφιερωμένο στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο
(βλ. [Παπαδοπούλου Στ., 2010, σ. 62-177]).
Η Mayer W., 2000. Στην καθηγήτρια του Αυστραλιανού Καθολικού Πανεπιστημίου
Wendy Mayer 225 ανήκει μια σειρά μελετών περί του Χρυσοστόμου. Στην ιστοσελίδα του προαναφερομένου Πανεπιστημίου η ίδια λέει ότι ο κύριος τομέας της έρευνάς της είναι η ζωή και το
έργο του επισκόπου και ιεροκήρυκα Ιωάννου του Χρυσοστόμου226.
Το 2000 εκδόθηκε στο Λονδίνο το βιβλίο της που συνέγραψε μαζί με το Ν. Allen, με τίτλο John Chrysostom (The Early Church Fathers). Το 2006 στη Νέα Υόρκη (St. Vladimir’s Seminary Press) εκδόθηκε άλλο βιβλίο της που συνέγραψε από κοινού με το B. Neil υπό τον τίτλο St
John Chrysostom. The Cult of the Saints.
225

Βλ.: https://corner.acu.edu.au/research_supervision/framework/browse.php?srperid=5500
“My primary research areas are the life and works of the late-antique bishop and preacher, John Chrysostom” (βλ.: https://corner.acu.edu.au/research_supervision/framework/browse.php?srperid=5500)
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Η καθηγήτρια W. Mayer είναι συγγραφέας και των εξής σχετικών άρθρων: John Chrysostom: Extraordinary Preacher, Ordinary Audience / Preacher and Audience, Studies in Early
Christian and Byzantine Homelitics, Brill, Leiden-Boston-Köln 1998, p. 105-137· (μαζί με το P.
Allen) John Chrysostom // Esler P. (ed.), The Early Christian World, 2 vol., London, 2000, p.
1128-1150· Who came to hear John Chrysostom preach? Recovering a late fourth-century preacher’s audience // Ephemerides Theological Lovanienses, 76 (2000), p. 74-87· John Chrysostom as
bishop: the view from Antioch // Journal of Ecclesiastical History, 55 (2004) p. 455-466· Progress
in the field of Chrysostom Studies (1984-2004) [Giovanni Crisostomo, 2005, p. 9-35]· John
Chrysostom: Deconstructing the construction of an exile” / Kuhn T. K., Stegemann E. (hrsg.),
«Was von Anfang an war», Neutestamentliche und kirchengeschichtliche Aufsätze Rudolf
Brändle gewidment anlässlich seiner Emeritierung am 30. September 2006 (= Theologische
Zeitschrift 62/2), Basel, 2006, p. 248-258· What does it mean to say that John Chrysostom was a
monk? // Studia Patristica, 41 (2006), p. 451-455· The Making of a Saint John Chrysostom in Early Historiography [Chrysostomosbilder, 2008, p. 39-59]· (μαζί με P. Allen) John Chysostom /
Casiday A. (ed.), The Orthodox Christian World, London, 2012, p. 213-217· John Chrysostom /
Bagnall R. S., Brodersen K., Champion C. B., Erskine A. and Huebner S. R. (eds), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford, 2013, p. 3607-3608 και άλλα227. Οι μελέτες της καθηγήτριας W. Mayer είναι από τις πλέον αξιόλογες και εύλογα χρήζουν της ιδιαίτερης προσοχής όλων.
Ο Κρικώνης Χ., 2001. Το 2001 στην Αθήνα εκδόθηκε το έργο του καθηγ. Χ. Θ. Κρικώνη Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι Περί Ιεροσύνης λόγοι του, με το πρώτο μέρος αφιερωμένο στη ζωή του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Κρικώνης, 2001, σ. 13-60]). Όσον αφορά το τέλος
της ζωής του Αγίου, ο Χ. Κρικώνης σημειώνει ότι ο αγ. Ιωάννης εξορίστηκε στην ερειπωμένη
Πιτυούντα, στους πρόποδες του Καυκάσου, κοντά στα παράλια του Πόντου· μετά από τρεις μήνες δρόμου, φθάνοντας στα Κόμανα του Πόντου, πέθανε εκεί στο ναό του αγ. Βασιλίσκου
στις 14 Σεπτεμβρίου 407 [Κρικώνης, 2001, σ. 44].
Στον ίδιο καθηγητή-συγγραφέα ανήκουν και κάποιες άλλες μελέτες περί του ι. Χρυσοστόμου: Γενική παρουσίασις της προσωπικότητος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ.
[Πρακτικά ΙΣΤ΄ Θεολ. Συνεδ., 1996, σ. 223-251]) και Σχέση Ελληνισμού – Χριστιανισμού κατά
τον Ιωάννη Χρυσόστομο (Αθήνα 2012).
Η Tiersch Cl., 2002. Το 2002 στο Tübingen δημοσιεύτηκε διδακτορική διατριβή της
καθηγήτριας του Humboldt-Universität του Βερολίνου Claudia Tiersch228 με τίτλο Johannes
Chrysostomos in Konstantinopel (398-404): Weltsicht und Wirken eines Bischofs in der Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Αξιολογότατο έργο, αξίζει την ιδιαίτερη προσοχή
μας. Η καθηγ. Cl. Tiersch παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον τόπο της τελικής εξορίας του Αγίου, την Πιτυούντα, διερευνά ζητήματα για την ημερομηνία της αναχώρησής του από

227
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Ο πλήρης κατάλογος με τα έργα της W. Mayer βλ.: http://www.cecs.acu.edu.au/pdf/wendypublications.pdf
Βλ.: http://ag.geschichte.hu-berlin.de/personen/Tiersch
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Κουκουσό προς Πιτυούντα και το διάστημα του χρόνου που χρειάστηκε μέχρι τα Κόμανα (βλ.
[Tiersch, 2002, p. 412-413]).
Από την ίδια καθηγήτρια C. Tiersch έχουμε και άλλο ενδιαφέρον άρθρο περί του ι. Χρυσοστόμου: Wie christlich darf ein Bischof sein? Johannes Chrysostomus im Spiegel zweier Biographien / A. Schüle (Hg.), Biographie als religiöser und kultureller Text (Literatur - Medien - Religion Bd. 4), Münster 2002, p. 125-152.
Η Хрушкова Л. Г., 2002. Το 2002 στη Μόσχα εκδόθηκε μια αρκετά σπουδαία, εκτεταμένη σε μέγεθος, αρχαιολογική μελέτη της καθηγ. Л. Г. Хрушковой με τίτλο Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV-VII в ека)229. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορία της επέκτασης του Χριστιανισμού στο έδαφος της Αμπχαζίας και υπάρχει
ένα υποκεφάλαιο για τους εξοριζόμενους χριστιανούς στην Αμπχαζία (βλ. [Хрушкова, 2002, σ.
56]). Αναφέρεται εκτός των άλλων και στον πιο διάσημο από αυτούς, τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, εξορισμένο στην Πιτυούντα (Πιτσούντα). «Μη αντέχοντας τις ταλαιπωρίες του δρόμου - λέει η καθηγ. Л. Хрушкова – πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 407 στα Κόμανα (σημερ.
Τουρκία), προτού φτάσει στον τόπο του προορισμού του». Παρά ταύτα, μνημονεύει και την
αμπχαζική εκδοχή του τόπου θανάτου του Αγίου: «στο σημερινό βόρειο προάστιο του Σουχούμ
βρίσκεται το χωριό Καμάνα/Κόμανα. Αυτό ώθησε τους ε ρευνητές του 19ου αι. – τον έλληνα
αρχαιολόγο Κ. Βρύσση και τον αρχιμ. Λέοντα Καβέλιν – να το θεωρούν ως τόπο θανάτου του
Ιωάννου του Χρυσοστόμου». Όσον αφορά τη μονόλιθη σαρκοφάγο από τα Κόμανα της Αμπχαζίας που αποδίδεται στον αγ. Ιωάννη, η καθηγ. Л. Г. Хрушковой επισημαίνει μόνον ότι η σαρκοφάγος αυτή «πράγματι μπορεί να ανήκει στην παλαιοχριστιανική εποχή», όπως και ότι «οι
ανασκαφές στα Κόμανα (της Αμπχαζίας) ενδεχομένως θα έφερναν στην επιφάνεια και άλλα
μνημεία της εποχής εκείνης» (βλ. [Хрушкова, 2002, σ. 56]).
Ο Κραλίδης Α. Φ., 2004. Το 2004, στην Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ποιμαντικής και Κ οινωνικής Θεολογίας, ο Απόστολος
Φ. Κραλίδης δημοσίευσε το άρθρο “Ποίας θρησκείας πέλεις;” Ειδωλολατρικές θρησκείες και δοξασίες στους Βίους του Χρυσοστόμου [ΕΕΘΣΠΘ Τμ. ΠΚΘ, 9 (2004), σ. 161-211]. Εξαιρετικά
σημαντική εργασία. Για την ερευνά μας όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει μόνον η εισαγωγή, όπου
ο αναφερόμενος συγγραφέας παρουσιάζει μια σύντομη α νάλυση των κύριων πηγών της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [ΕΕΘΣΠΘ Τμ. ΠΚΘ, 9 (2004), σ. 163-165]).
«Giovanni Crisostomo», 2005. Από 6 έως 8 Μαΐου 2004 στη Ρώμη οργανώθηκε το
23ο Συνέδριο για τη μελέτη της χριστιανικής αρχαιότητας, που αφιερώθηκε στον αγ. Ιωάννη το
Χρυσόστομο (Giovanni Crisostomo: Oriente e occidente tra IV e V secolo). Οι 55 εισηγήσεις που
παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, δημοσιεύτηκαν το επόμενο έτος, 2005, σε δύο τόμους ως μέρος
της σειράς Studia Ephemeridis Augustinianum (Νο 93/1, 2). Ενδιαφέρουσες για το θέμα μας οι
ακόλουθες: της Mayer W., Progress in the field of Chrysostom Studies (1984-2004)· του Wallraff
M., L’epitaffio di un contemporaneo per Giovanni Chrisostomo (“Ps-Martirio”), Inquadramento

229

Βλ.: Khroushkova L. G., Early Christian Monuments in the Eastern Black Sea Coast Region (4th-7th centu-

ries). Moscou 2002. Σχολιασμό του P. Yannopoulos βλ.: Byzantion, 73 (2003), p. 589.
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di una fonte biografica finora trascurata230· του Dagemark S., John Chrysostom the Monk-Bishop:
a comparison between Palladios’ and Possidius’ pictures of a Bishop (βλ. [Giovanni Crisostomo,
2005, p. 9-50, 933-1031]).
O Wood D. M., 2006. O Darin M. Wood στο άρθρο του John Chrysostom: His Life,
Legacy and Influence231 γράφει ειδικά για την εξορία και το θάνατο του αγ. Ιωάννου: «While
Chrysostom was far from any influential position, his enemies still harbored deep animosity for
him. Thus, a decree came from the throne that John move to Pithyus on the Black Sea in the
summer of 407. Pithyus stood at the farthest corner of the empire. The sick and aged bishop
was forced to make… the journey on foot. He, therefore, was exposed to blistering sun by day
and the freezing mountain air by night. Far into the journey, Chrysostom and his entourage
stopped for the night at the village of Komana. A small Christian community, they received the
bishop lovingly and ministered to him during his brief overnight stay at the chapel of St. Basiliscus. The next day, Chrysostom begged the soldiers to wait until the late morning to continue
the journey, sensing the nearness of his own death. Sadly, they refused and compelled John to
continue the journey. After a short three miles his strength elapsed, and thus, the entourage
returned to Komana. Upon their return Chrysostom… he died» [Wood, 2006, p. 16-17].
Ο Αθανασοπούλου Ι. Φ., 2007. Το 2007 ως μέρος των Διπτύχων της Εκκλησίας της
Ελλάδος παρουσιάστηκε και ένα μικρό άρθρο του Ιωάννου Φ. Αθανασόπουλου με τίτλο Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 1600 ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του), με την
ακόλουθη αναφορά περί του θανάτου του Αγίου: «Ἐξεμέτρησε τὸ ζῆν τὴν 14ην Σεπτεμβρίου τοῦ
407 εἰς Κόμανα τοῦ Πόντου, βαδίζων πρὸς Πιτυοῦντα, νέον τόπον τῆς ἐξορίας του… καὶ
ἐτάφη ἐκεῖ, ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βασιλίσκου» [Δίπτυχα της Εκκλησίας της
Ελλάδος, 2007, σ. ιε΄]. Το άρθρο ξαναπαρουσιάστηκε και ως μέρος επετειακού τόμου Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η προσωπικότητα και η θεολογία αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 391-399]).
Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, 2007. Στις 13-18 Σεπτεμβρίου 2007 στην Κωνσταντινούπολη οργανώθηκε το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για τη συμπλήρωση 1600 ετών
από την κοίμηση του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Orthodoxes Forum, 22 (2008), p. 125]). Από τις 27
ομιλίες του Συνεδρίου μας ενδιαφέρουν οι ακόλουθες: Φειδά Β., Αἱ μεγάλαι περίοδοι τῆς ζωῆς
καὶ δράσεως τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου: Ὁ Θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ Πατριαρχία του·
Πασχαλίδη Σ., Η Αγιολογική και Υμνογραφική Παράδοση περί του ι. Χρυσοστόμου· Νικολοπούλου Π., Η περί τον ι. Χρυσόστομο Βιβλιογραφία· Bady G., St. John Chrysostom’s Manuscript
230

Στον M ar t i n W al lr af f , καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βασιλείας (Basel), ανήκουν και άλλα άρθρα περί του ι. Χρυσοστόμου: Le conflit de Jean Chrysostome avec la cour chez les historiens grecs
// L’historiographie de l’Église des premiers siècles. Paris 2001. - P. 361-370· The oldest source on the life of St. John
Chrysostom. The Epitaphios attributed to Martyrius of Antioch (ομιλία στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Κωνσταντινούπολη 22-25 Νοεμβρίου 2007)· Tod im Exil, Reaktionen auf die Todesnachricht des Johannes Chrysostomos und Konstituierung einer „johannitischen“ Opposition [Chrysostomosbilder, 2008, p. 27-31]. Όπως αναφέραμε,
το 2007 M. Wallraff εξέδωσε πλήρη κριτική έκδοση του κειμένου BHG 871 [Oratio Funebris S. Chrys., WallraffRicci, 2007, p. 40-200].
231
Βλ.: http://www.christiancadre.org/member_contrib/Chrysostum%20--%20Wood.pdf
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Tradition and his Publication: Some Basic Questions· Wallraff M., The oldest source on the life of
St. John Chrysostom. The Epitaphios attributed to Martyrius of Antioch (Η αρχαιότερη πηγή του
βίου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου: ο Επιτάφιος αποδιδόμενος εις τον Μαρτύριον Αντιοχείας). Δυστυχώς, τα Πρακτικά του Συνεδρίου ακόμη δεν δημοσιεύτηκαν.
Διεθνές Συνέδριο της Θεσσαλονίκης, 2007. Στις 22-25 Νοεμβρίου 2007 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης οργανώθηκε άλλο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
για τα 1600 έτη από την κοίμηση του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ. [Θεοδρομία, 4 (2007),
σ. 485-487, 626-640]). Από τις πολλές ομιλίες, ενδιαφέρον για το θέμα της διατριβής μας παρουσιάζουν οι ακόλουθες: Οικονόμου Χρ., Η επίδραση του ιερού Χρυσοστόμου στον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο· Ημέλλου Σ., Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η “Χρηστοήθεια” Νικοδήμου του
Αγιορείτου· Σταύρου Μ., La collection Sources Cheétiennes et l’œuvre de saint Jean Chrysostome·
Δράγα Γ., πρωτοπρ., Τα συναξαριακά κείμενα ως ιστορικές πηγές του βίου και της πολιτείας του
ιερού Χρυσοστόμου232· Νικολαΐδη Ν., Περί της διαφοράς του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
και του Επιφανίου Κύπρου· Χατζούλη Γ., Παραστάσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σε
μικρογραφίες χειρογράφων [Θεοδρομία, 4 (2007), σ. 629-630, 632, 634-636]). Δυστυχώς, τα
Πρακτικά ακόμη δεν δημοσιεύτηκαν.
«Εκκλησία», 2007. Στο τεύχος 10 του περ. Εκκλησία (Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας
της Ελλάδος), Νοέμβριος του 2007, αφιερωμένο επίσης στην ίδια 1600ή επέτειο, δημοσιεύτηκαν
οκτώ άρθρα περί του Αγίου (βλ. [Εκκλησία, 10 (2007), σ. 764-841]). Στο άρθρο του Ομ. Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλία Δ. Μουτσούλα επιχειρήθηκε
και μια συνοπτική παρουσίαση του βίου του ι. Χρυσοστόμου με βάση πληροφορίες από το Διάλογο του Παλλαδίου και την Εκκλησιαστική Ιστορία (συντριών) του Σωκράτη, του Σωζομενού
και του Θεοδωρήτου (βλ. [Εκκλησία, 10 (2007), σ. 764-841]). Ενδιαφέρουσες γενικά για το θέμα μας οι παρατηρήσεις του καθηγ. Η. Δ. Μουτσούλα: «Ἡ πορεία τοῦ Ἰωάννου, ἡ ὁποία θὰ
ὡδήγει μετὰ τριετίαν εἰς τὸν θάνατόν του καθ᾽ ὁδὸν πρὸς τὸν τελικὸν προορισμὸν τῆς ἐξορίας
του χρήζει ἰδιαιτέρας μελέτης καὶ παρουσιάσεως, τὴν ὁποίαν ἀδυνατοῦμεν νὰ πράξωμεν εἰς τὴν
παροῦσαν συνοπτικὴν παρουσίασιν τῆς προσωπικότητος καὶ τοῦ ἔργου τοῦ μεγάλου πατρός.
Διὰ νὰ μεταβῇ ἀπὸ τὴν Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας μέχρι τὴν Κουκουσόν, εἰς τὰ σύνορα Καππαδοκίας καὶ Ἀρμενίας, ὅπου ὑπῆρξε ὁ πρῶτος του μεγάλος σταθμός, ἀπῃτήθησαν ἕνδεκα ἑβδομάδες.
Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι ἐξηκολούθει νὰ δέχεται τόσον ἐπιστολὰς ὅσον καὶ ἐπισκέψεις, ἀλλὰ καὶ ἡ
καθόλου δραστηριότης του ὡδήγησαν τοὺς ἐχθρούς του εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ τὸν ἐξορίσουν εἰς
τὴν Πιτυοῦντα τοῦ Πόντου. Αἱ πολλαὶ ὅμως ταλαιπωρίαι τὸν ὡδήγησαν εἰς τὸν θάνατον τὴν
232

Στον πρ ω τ οπρ . Γ εώ ρ γι ο Δρ άγ α, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, ανήκουν, όπως θα δούμε παρακάτω, και άλλα αξιόλογα άρθρα-μελετήματα περί της ζωής του ι. Χρυσοστόμου: 1) Τα πατερικά και βυζαντινά συναξαριακά κείμενα που αναφέρονται στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Χρυσοστ.
Συμπ., 2007, σ. 269-332])· Ὁ Ἱ. Χρυσόστομος ὡς εἷς ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ομιλία στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Κωνσταντινούπολη 22-25 Νοεμβρίου 2007)· Perceptions of John Chrysostom in Contemporary Greek Orthodoxy (βλ. [Chrysostomosbilder, 2008, p. 373-409]). Παρεμπιπτόντως, για το πρόσωπο και το έργο του πρωτοπρεσβυτέρου-καθηγητή βλ.: Λιάλιου Δ. Αθ., Έπαινος (Laudatio) κατά την αναγόρευση σε επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του πρωτοπρεσβύτερου καθηγητή π. Γεώργιου Δράγα, την 3η
Ιουνίου 2005 // ΕΕΘΣΠΘ Τμ. ΠΚΘ, 11 (2006), σ. 319-329.
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14ην Αὐγούστου τοῦ 407 (εκ παραδρομής λάθος, αντί του ορθού 14η Σεπτεμβρίου) ἐνῷ εὑρίσκετο
εἰς τὰ Κόμανα» [Εκκλησία, 10 (2007), σ. 821].
Ο Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007. Το 2007 στην Αθήνα εκδόθηκε η μελέτη του Ιάκωβου Πηλίλη επίσκοπου Κατάνης με τίτλο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Μία Εξέχουσα Προσωπικότης της Εκκλησίας· περισπούδαστο κείμενο περί του ι. Χρυσοστόμου από Έλλη νες συγγραφείς. Το πρώτο μέρος της μελέτης αφιερώνεται στη ζωή του αγ. Ιωάννου (βλ. [Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ. 41-118]). Ειδικότερα, στο τρίτο τμήμα αυτού του πρώτου μέρους, κατανεμημένο σε τρία κεφάλαια, ο επίσκ. Ιάκωβος παρουσιάζει τα γεγονότα της δεύτερης
εξορίας και του θανάτου του Αγίου (βλ. [Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ. 92-118]). Μνημονεύει ότι ο αγ. Ιωάννης δέχθηκε νέο διάταγμα από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο για μετατόπιση
της εξορίας του «πρῶτον, εἰς τὴν Ἀνάβισσον (ο επίσκ. Ιάκωβος παραπέμπει στο Διάλογο του
Παλλαδίου, παρ᾽ ότι εκεί δεν υπάρχει τέτοια ονομασία· δεν αποκλείεται ορθογραφικό λάθος, αντί
ενός πιθανού Αράβισσος), εἰς τὴν μικράν πόλιν Pitius, εἰς τάς ρίζας τοῦ Καυκάσου καὶ, ἀργότερον, ἐπὶ τῶν ἐρήμων βορειο-ανατολικῶν ἀκτῶν τοῦ Εὐξείνου Πόντου». Ακολούθως, με βάση
πάντοτε τις πληροφορίες του Παλλαδίου, όπως συνάγεται από τα παρατιθέμενα στοιχεία τα
ανευρισκόμενα στον Παλλάδιο, ιστορεί την πορεία του ι. Χρυσοστόμου από την Κουκουσό με
κατεύθυνση την Πιτυούντα και το θάνατό του στα Κόμανα [Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ.
113-115].
Χρυσοστομικό Συμπόσιο, 2007. Το 2007 στην Αθήνα η Αποστολική Διακονία δημοσιεύει μεγάλο επετειακό τόμο για τον αγ. Ιωάννη με τον τίτλο Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η προσωπικότητα και η θεολογία αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η συλλογή περιλαμβάνει 40 άρθρα, εκ των οποίων για τη μελέτη μας έχουν ενδιαφέρον τα εξής: Ματθαίου Ψωμά, αρχιμ.,
Χρυσοστομική Λειψανολογία· Δράγας Γ., πρωτοπρ., Τα πατερικά και βυζαντινά συναξαριακά
κείμενα που αναφέρονται στον ι. Χρυσόστομο· Αθανασοπούλου Ι. Φ., Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επί τη συμπληρώσει 1600 ετών από της κοιμήσεώς του (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ.
245-377, 391-399]). Ο αρχιμ. Ματθαίος Ψωμάς σε ένα υποκεφάλαιό του με τίτλο Θάνατος του
αγίου και ταφή του στα Κόμανα, σημειώνει ότι τέλη του 406 οι εχθροί του Αγίου από την Κωνσταντινούπολη εκδίδουν νέα εντολή εξορίας και διατάζουν να μεταφερθεί στην Πιτυούντα του
Πόντου· φτάνοντας όμως μόνο στα Κόμανα του Πόντου, χωριό κοντά στη Σεβάστεια και
τη Νεοκαισάρεια της Καππαδοκίας ετελεύτησε εκεί στις 14 Σεπτεμβρίου 407 και συνετάφη με
τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 245]. Ο αρχιμ. Ματθαίος τονίζει ότι τα
Κόμανα του Πόντου «παρέμειναν στην ελληνική γραμματολογία ως ο τόπος
θανάτου και ταφής του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στον τόπο αυτό μέχρι και τα
τέλη του 19 ου αι. εδείκνυτο ο τόπος ταφής έξω από το χωριό Κόμανα, που τουρκικά λέγεται
Κόμα» [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 247]. Επιπλέον, ο π. Ματθαίος παραπέμποντας στο έργο μας
με τίτλο Ιστορία του Χριστιανισμού στην Αμπχαζία κατά την πρώτη χιλιετία, αναφέρεται και
στην ύπαρξη δύο μονόλιθων λαρνάκων στην Αμπχαζία, μία στην Πιτυούντα και μία στο χωριό
Κόμανα, που τιμώνται προσκυνηματικά ως του ι. Χρυσοστόμου [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 247,
υποσημ. 12].
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Chrysostomosbilder in 1600 Jahren, M. Wallraff και R. Brändle, 2008. Το
2008 στο Βερολίνο, στη Σειρά Arbeiten zur Kirchengeschichte (τεύχος Νο 105), εκδόθηκε μία
συλλογή άρθρων περί ι. Χρυσοστόμου με τίτλο Chrysostomosbilder in 1600 Jahren: Facetten der
Wirkungsgeschichte eines Kirchenvaters. Η δημοσίευση έγινε με επιμέλεια των Μ. Wallraff και
R. Brändle. Η συλλογή περιλαμβάνει 16 άρθρα, εκ των οποίων για το θέμα της διατριβής μας
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής: Wallraff M., Tod im Exil. Reaktionen auf die Todesnachricht
des Johannes Chrysostomos und Konstituierung einer „johannitischen“ Opposition· Mayer W.,
The Making of a Saint John Chrysostom in Early Historiography· Witakowski W., The Ethiopic
Life of John Chrysostom· Dragas G., Perceptions of John Chrysostom in Contemporary Greek Orthodoxy (βλ. [Chrysostomosbilder, 2008, p. 23-59, 223-231, 373-409]).
Orthodoxes Forum, 2008. Το 2008 στο περιοδικό του Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου Orthodoxes Forum (Νο 22), το 1ο τεύχος ήταν αφιερωμένο στη 1600η επέτειο από την κοίμηση του ι. Χρυσοστόμου, με 8 άρθρα περί του Αγίου
(βλ. [Orthodoxes Forum, 22 (2008), p. 5-88]). Μόνο στη συνεργασία του μητροπολίτη Αυγουστίνου Λαμπαρδάκη Einführende Gedanken (Εισαγωγικές σκέψεις), δίνεται σύντομη περιγραφή
και του θανάτου του ι. Χρυσοστόμου. Ιδιαίτερα, ο μητρ. Αυγουστίνος αναφέρει ότι ο Άγιος εκοιμήθη στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 κοντά στα Κόμανα του Πόντου (in der Nähe von
Comana Pontica), στην εκκλησία του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου (βλ. [Orthodoxes Forum, 22
(2008), p. 5]).
«Θεοδρομία», 2013. Το 2013 στο 3ο τεύχος του περιοδικού Θεοδρομία δημοσιεύτη καν τρία άρθρα περί του ι. Χρυσοστόμου: του ομ. καθηγητή πρωτοπρεσβ. Θεόδωρου Ζήση Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Το μεγαλείο και η προσφορά του· του ιδίου Η εξορία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τοποχρονολογικό Διάγραμμα 404-407· της Αφράτη ΣτρακαλήΤζωαννοπούλου Χρονικό στα βήματα της εξορίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου [Θεοδρομία, 3 (2013), σ. 327-360]. Το ενδιαφέρον για το θέμα μας δεύτερο άρθρο του π. Θ. Ζήση συντάχτηκε με βάση τη μονογραφία του A. Thierry Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μεγαλομάρτυρας
μετά τους διωγμούς (Θεσσαλονίκη 2007)3. Στο άρθρο της Α. Στρακαλή-Τζωαννοπούλου περιγράφεται ένα σύγχρονο προσκύνημα στα μέρη της εξορίας του ι. Χρυσοστόμου,
στην Κουκουσό, την Αραβισσό και τα Κόμανα του Πόντου, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2008.

Μετά από όλον αυτόν τον μακρύ βιβλιογραφικό κατάλογο, με αυτοτελείς μελέτες, βιβλία, διατριβές, άρθρα, συμπόσια είτε εν μέρει είτε εν όλῳ, εκτός από τα γενικά ιστορικά και πατρολογικά έργα με ειδικές αναφορές, διαπιστώνουμε πόσο ευρύ είναι τό θέμα “ι. Χρυσόστομος,
ανοικτό ακόμη για έρευνες ή παρουσιάσεις, όπως και ειδικότερα το ζήτημα στο οποίο είναι αφιερωμένη η διατριβή μας.
Πάντως, μετά από τη μελέτη, την αντιπαραβολή και τον επιστημονικό έλεγχο όλων αυτών των δεδομένων σε σχέση με το θέμα μας, οφείλουμε γενικά να παρατηρήσουμε ότι για τον
τόπο του θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου δεν έχουμε μια πραγματική τε152

λική εικόνα με λεπτή ανάλυση των δεδομένων. Και μιλώντας για δεδομένα, αναφέρομαι όχι μόνο στα στοιχεία των πηγών, με τις ερευνητές αποκλίσεις και διαφορές που παροράθηκαν ώς τώρα, αλλά και στη διερεύνηση παράλληλων αγιολογικών και γεωγραφικών στοιχείων. Γι᾽ αυτό και υπήρξε διαπιστωμένη ποικιλία εκδοχών, που δεν επιτρεπόταν να μείνει σε εκκρεμότητα, μετά από τόσο ενδιαφέρον περί την προσωπικότητα, τη ζωή, το τέλος και τη μεταθανάτια εκκλησιαστική αίγλη του μεγάλου αυτού Πατέρα.
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3. ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Το Πάσχα του 404, κατά τη διάρκεια της βασιλείας των αυτοκρατόρων Αρκάδιου (ετ.
395-408)233 στην Ανατολή και του Ονώριου (ετ. 393-423)234 στη Δύση, των γιων του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου (ή Ισπανού, ετ. 379-395)235, στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολη συνέβησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην δεύτερη και
τελική εξορία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Ο αγ. Ιωάννης ενθρονίστηκε στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως στις 26 Φεβρουαρίου του 398, μετά το θάνατο του (αρχι)επισκόπου Νεκταρίου (ετ. 381-397) του διαδόχου του
αγ. Γρηγόριου του Θεολόγου (περ. 329-389)236. Έτσι λοιπόν, ο ι. Χρυσόστομος ήταν (αρχι)επίσκοπος της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για έξι χρόνια και τέσσερις μήνες, δηλ.
μέχρι τις 20 Ιουνίου του 404, όταν εξορίστηκε οριστικά από την πρωτεύουσα237.

Για τα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα Αρκάδιου βλ.: [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 292-351·
Gibbon, II, 2005, p. 237-260· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 530-566· Кулаковский, 1996, σ. 135-172· Попов, 2006, σ. 218238· Καραγιαννόπουλου, 19955, σ. 194-231]. Βλ. επίσης: Попов И. Н., Император Аркадий и Иоанн Златоуст:
233

Инверсия композиционной схемы в византийских хрониках / ΚΑΝΙΣΚΙΟΝ. Юбилейный сборник в честь И.
С. Чичурова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – Σ. 218-238.
Βλ.: [Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 203-204· Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 292-407· Καραγιαννόπουλου, 19955, σ. 194-231].
235
Βλ.: [Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 179-181, 203· Καραγιαννόπουλου, 19955, σ. 181194].
236
Για το θάνατο του Νεκταρίου και την χειροτονία ι. Χρυσοστόμου σε επίσκοπο της Κωνσταντινουπόλεως
βλ.: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 112-115· ΕΠΕ 68, σ. 96-99· Палладий, Диалог, 2002, σ. 56· Древние жития
234

Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 185-188, 291-295· Σωκράτη, Εκκλ. ιστορία, PG 67, col. 661-662· Сократ, Церк.
История, 1996, σ. 240-241· Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 234-243· Σωζομενού, Εκκλ. Ιστορία, PG 67, col. 15131520· Θεοδωρήτου, Εκκλ. Ιστορία, PG 82, col. 1256· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 203-204·
Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 123-128, 392-393, 434-435· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ. 0-335, 642-643]. Βλ. επίσης: [Stephens, 1880, p. 212-239· Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. 110-111· Gibbon, II, 2005,
p. 252· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 554· Παπαδοπούλου Σ., τ. Α΄, 2007, σ. 37-39].
237
Γενίκα περὶ του ι. Χρυσοστόμου και της εποχῆς του βλ.: [Βαρνάβα Τζωρτζάτου, αρχιμ., 1952, σ. 17-28].
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3.1. Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η δεύτερη και τελική εξορία του, η ζωή του στην
εξορία, ο θάνατος και ο ενταφιασμός του (404-407). Οι πληροφορίες των πηγών.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΡΙΑ
Εγκατάσταση του ανδριάντα της Ευδοξίας και αρχή της νέας
σύγκρουσης 238 (φθινόπωρο του 403 239)
Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός στην Εκκλησιαστική Ιστορία του (βιβλ. 6, κεφ. 18) πα ρουσιάζει τα γεγονότα που συνδέονται με την εγκατάσταση του ανδριάντα της βασίλισσας Ευδοξίας240. Σύμφωνα με τον Σωκράτη, ο ασημένιος ανδριάντας της βασίλισσας ντυμένης με λε-

238

Για την πρώτη σύγκρουση του αγ. Ιωάννου με την βασίλισσα Ευδοξία εξαιτίας της υπόθεσης του πατρι-

κίου Θεοδώριχου μας πληροφορεί για πρώτη φορά ο Γεώργιος Αλεξανδρείας (κεφ. 28) [Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 148-151· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 353-357· Древние жития Златоуста,
Балаховская, 2007, σ. 309-312]. Αργότερα αυτό το περιστατικό το συναντάμε στο Βίο του αγ. Χρυσοστόμου του
ανώνυμου συγγραφέα BHG 875d (κεφ. 17) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 402]. Τη σύγκρουση μεταξύ της
Ευδοξίας και του ι. Χρυσοστόμου για την υπόθεση «της π ερ ι ουσ ί α ς ( τ ο υ α μ π ελώ ν α) τ η ς χ ήρ α ς», αναφέρουν ο Γεώργιος Αλεξανδρείας (κεφ. 41) και ο Θεόδωρος Τριμιθούντων (κεφ. 15) [PG 47, col. LXVII· Douze récits
byz., Halkin, 1977, p. 20-21, 191-196· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 392-397, 649-650 ·
Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 328-333]. Την ιστορία με τον αμπελώνα της χήρας μας περιγράφουν επίσης: ο Κοσμάς Βεστήτωρ (§ 12) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 439-441]· ο Λέων ο Σοφός [PG
107, col. 265· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 701]· ο αγ. Συμεών ο Μεταφραστής (κεφ. 41)
[Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 580-583]· ανώνυμος συγγραφέας του Βίου του ι. Χρυσοστόμου BHG 875d (κεφ. 19) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 404-406]. Βλ. επίσης: [Van Ommeslaeghe, 1979, p.
137-138]).
239
Ο J. Gottwald και ο Ιάκωβος επίσκοπος Κατάνης λένε ότι τα γεγονότα της εγκατάστασης του ανδριάντα
της Ευδοξίας έλαβαν χώρο τ ον Σ ε πτ έ μ βρ ι ο τ ο υ 40 3 (βλ. [Gottwald, 1907, p. 275· Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ.,
2007, σ. 93]).
240
Η Αιλία Ευδοξία, σύζυγος του Αρκάδιου, ήταν κόρη Ρ ωμαίας και Φράγκου στρατηγού (βλ. [Ζώσιμος,
Νέα Ιστορ., 2007, σ. 422, υποσημ. 95]). Βλ. επίσης: Mayer W., Aelia Eudoxia (wife of Arcadius) // De Imperatoribus
Romanis: An online encyclopedia (www.roman-emperors.org, 2002). Ο Ζώσιμος στην Νέα Ιστορία του (βιβλ. 5.3)
αναφέρει μια σειρά από ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το γάμο του αυτοκράτορα Αρκάδιου με την Ευδοξία, «μια νεαρή παρθένα εκπληκτικής ομορφιάς» (παρθένον κάλλει λάμπουσαν ἐξαισίῳ). Ο γάμος έγινε με τη μεσολάβηση του διάσημου ευνούχου Ευτρόπιου, ο οποίος έπαιξε ρόλο και στην πρόσκληση του αγ. Ιωάννου από την
Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη (βλ. [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 296-297]). Ο Ζώσιμος σημείωσε ότι «ο
Ευτρόπιος χειραγωγούσε τον Αρκάδιο σαν να ήταν πρόβατο» (βλ. [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 312-313]). Στον
ευνούχο Ευτρόπιο είναι αφιερωμένες δύο Ομιλίες του ι. Χρυσοστόμου CPG 4392 και 4528 (βλ. [PG 52, col. 391414· ПЭ, 24 (2010), σ. 197]). Για τον ευνούχο Ευτρόπιο βλ. επίσης: [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 266-271· Σωζομενού, Εκκλ. Ιστορία, PG 67, col. 1534-1536· Gibbon, II, 2005, p. 239-249· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 533-549· Μπαλάνου, 1930, σ. 369-370· Попов, 2004, σ. 356-358· Кулаковский, 1996, σ. 141-147 κ.ά.]. Να σημειώσουμε επίσης ότι
το 396, ένας από τους στρατηγούς της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το όνομα Flavius Abundantius,
κυνηγημένος από τον «παντοδύναμο» ευνούχο Ευτρόπιο, εξορίσθηκε στην Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα, Αμπχαζία) (βλ. [Gibbon, II, 2005, p. 242· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 538· Кулаковский, 1996, σ. 141]), εκεί πού αργότερα απο-

155

πτό χιτώνα, στήθηκε πάνω σε κίονα πορφυρό στην θέση που ήταν ούτε κοντά, ούτε μα κριά από το ναό της Αγίας Σοφίας (Τῆς Αὐγούστης Εὐδοξίας ἀνδριὰς ἀνέστη ἀργυροῦς
ἐπὶ κίονος πορφυροῦ, χλαμίδα ἐνδεδυμένος. Ἔστηκε δὲ οὗτος ἐπὶ βήματος ὑψηλοῦ, ο ὕτε ἐγγὺς
πόῤῥω τῆς ἐκκλησίας, ἦ ἐπώνυμον Σοφία)241. Αυτό το άγαλμα έκοβε στη μέση το μεγάλο δρόμο,
όπου συνήθως γίνονταν λαϊκές εκδηλώσεις (Ἀλλὰ διείργει ἄμφω μέση πλατείας ὁδός. Ἐπὶ τοῦτο
συνήθως δημώδεις ἤγοντο παιδιαί). Ο αγ. Ιωάννης έκρινε ότι αυτά αποτελούσαν προσβολή της
Εκκλησίας, και “ακόνισε τη γλώσσα του” ενάντια σε εκείνους που ανέλαβαν την τοποθέτηση
του αγάλματος (Ἰωάννης δὲ ὕβριν τὰ γινόμενα τῆς ἐκκλησίας νομίζων, τῇ συνηθείᾳ τε παῤῥησίαν
ἀνακτησάμενος πάλιν, τὴν ἑαυτοῦ γλῶτταν κατὰ τῶν ταῦτα ποιούντων ἐξώπλιζε) [PG 67, col.
716-717· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 67-68· Сократ, Церк. История,
1996, σ. 260-261].
Ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 20) ομιλεί ότι κοντά στον ασημένιο ανδριάντα της βασίλισσας λάμβαναν χώρα θεατρικές παραστάσεις και χειροκροτήματα,
όπως τότε συνήθως κάνανε στην διάρκεια της εγκατάστασης των βασιλικών εικόνων. Ο Ιωάννης στην ομιλία του προς τον λαό δηλώνει ότι αυτά προσβάλλουν την Εκκλησία (Κρότοι τε καὶ
δημώδεις θέαι ὀρχηστῶν τε καὶ μίμων ἐνθάδε ἐπετελοῦντο, ὡς ἔθος ἦν τότε ἐπὶ τῇ ἀναθέσει εἰκόφάσισαν να στείλουν τον ι. Χρυσόστομο. Προκαλεί, όπως είπαμε, πολύ ενδιαφέρον η περιγραφή της προσωπικότητας της βασίλισσας Ευδοξίας, που συναντάμε στο Βίο του αγ. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης BHG 1570. Ο διάκονος Μάρκος, σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η βασίλισσα είχε σκληρό και αμετάθετο χαρακτήρα, μιλά για την Ευδοξία ω ς μ ι α τ α π ε ιν ή κ α ι ε υλ α β έστ α τ η γ υν α ίκ α. Η βασίλισσα, σύμφωνα με
τον Μάρκο, ζήτησε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο να γκρεμιστούν οι ειδωλολατρικοί ναοί της πόλης της Γάζης.
Όμως η απάντηση του Αρκάδιου ήταν όχι, επειδή αυτοί οι ειδωλολατρικοί ναοί κατέβαλλαν στο δημόσιο ταμείο
πολλούς φόρους. Επιπλέον, ο διάκονος Μάρκος μας πληροφορεί και για το τάμα που έκανε η Ευδοξία ότι, αν θα
γεννήσει αγόρι, θα οικοδομήσει μια χριστιανική εκκλησία στο κέντρο της πόλης της Γάζης. Και το πραγματοποίησε, μετά τη γέννηση του γιου της Θεοδοσίου, όταν έδωσε στα χέρια του αγ. Πορφυρίου κονδύλιο για την κατασκευή αυτού του ναού. Όταν ολοκληρώθηκε το κτίσιμο αυτής της εκκλησίας, την ονόμασαν Εὐδοξιανή ἐκ τοῦ
ὀνόματος τῆς θεοφιλεστάτης Εὐδοξίας τῆς βασιλίδος (κεφ. 92). Ο διάκονος Μάρκος περιγράφει επίσης και το όραμα που αξιώθηκε η βασίλισσα (βλ. [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 166-173, 176-179, 190-191, 252-253]). Ο
Φιλοστόργιος επίσης αναφέρει ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με τον Αρκάδιο και την Ευδοξία
(βλ. [PG 65, col. 596-601]).
241
Ο Σωζομενός στην Εκκλησιαστική Ιστορία του (βιβλ. 8, κεφ. 20) αναφέρει ότι ο ανδριάντας της βασίλισσας, που υπήρχε και στην εποχή του, στηριζόταν σε υψηλή βάση που βρισκόταν πρ ο ς τ α ν ό τι α τ η ς εκ κλησία ς, μ πρ οσ τά στ ο κτ ίρ ιο τη ς Σ υγ κλ ή το υ [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 320· PG 67, col. 1568]. Κατά τον
αγ. Θεοφάνη τον Ομολογητή ο ασημένιος ανδριάντας είχε εγκατασταθεί σ τ ην πλ α τ εί α η ο π ο ία ον ο μα ζ όταν Π ι τ τ άκ ι α , δί πλ α στ ην εκ κλ ησ ί α τ η ς Α γ. Ει ρ ήν η ς [Θεοφάνους, Χρονογραφία, 2007, σ. 216-217·
Феофан, Хронография, 1980, σ. 24, 48]. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του καθηγ. Ю. Кулаковский το άγαλμα
είχε εγκατασταθεί πάνω σε κίονα πορφυρό κοντά στο κτίριο της Συγκλήτου και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας,
από την νότια πλευρά, κοντά στην εκκλησία της Αγ. Ειρήνης [Кулаковский, 1996, σ. 160]. Ο ίδιος ερευνητής επισήμανε ότι σώζεται και η επιγραφή της βάσης του αγάλματος (Corp. Insc. Latin. 3, 736) [Кулаковский, 1996, σ.
160, υποσημ. 3]. Σύμφωνα με τον άλλο ρώσο βυζαντινολόγο τον καθηγ. Ф. И. Успенский, στην Κωνσταντινούπολη, στην πλατεία του Αρκάδιου (Αυρετ-μπαζάρ) βρισκόταν και ο κίονας με ασημένιο ανδριάντα του αυτοκράτορα Αρκάδιου, του συζύγου της Ευδοξίας, ο οποίος από πάνω μέχρι κάτω ήταν καλυμμένος με ανάγλυφα. Τον 8ο
αι. εξαιτίας σεισμού το άγαλμα του Αρκάδιου κατέπεσε. «Προς το παρόν - έγραψε ο καθηγ. Ф. И. Успенский –
διασώζεται μόνο η βάση, 6 μέτρων σε ύψος με ανάγλυφα» [Успенский, 1996, σ. 116].

156

νων. Ἐφ΄ ὕβρει δὲ τῆς ἐκκλησίας τάδε γεγενῆσθαι ἐν ὁμιλίᾳ πρὸς τὸν λαὸν ὁ Ἰωάννης διέβαλεν)»
[Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 320· PG 67, col. 1568]242.
Ο Σωκράτης (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18) επισημαίνει ότι ο αγ. Ιωάννης μπορούσε
βέβαια να παρακαλέσει τις αρχές, να τους πείσει να σταματήσουν τις εκδηλώσεις αυτές, αλλά
δεν το έκανε. Καταγγέλλει και ειρωνεύεται αυτούς που είχαν προστάξει τις τελετές (Καὶ δέον
τοὺς κρατοῦντας λόγῳ παρακλητικῷ πείθειν παῦσαι τῆς παιδιᾶς· ὁ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίει· καταφορικῇ δὲ τῇ γλώσσῃ χρησάμενος, ἔσκωπτε τοὺς γενέσθαι ταῦτα κελεύσαντας). Η βασίλισσα
νομίζοντας ότι ο αγ. Ιωάννης την έβαλε πάλι στο στόχο243, και θεωρώντας τους λόγους του υβριστικούς, ετοιμάζεται να συγκαλέσει Σύνοδο των επισκόπων εναντίον του (Ἡ δὲ βασίλισσα πάλιν εἰς ἑαυτὴν ε ἷλκε τὰ γενόμενα· καὶ ὕβριν ἑαυτῆς τοὺς ἐκείνου λόγους νομίζουσα,
πάλιν παρασκευάζει σύνοδον ἐπισκόπων συνάγεσθαι κατ΄ αὐτοῦ). Όταν ο αγ. Ιωάννης έμαθε για
αυτό, εκφώνησε στην εκκλησία την περιβόητη εκείνη ομιλία, που αρχίζει ως εξής: «Πάλιν Ἠρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ζητεῖ
λαβεῖν!»244. Αυτό πια άναψε στο έπακρο την οργή της βασίλισσας (Τοῦτο πλέον είς ὀργὴν ἐξῆψε
τὴν βασιλίδα) [PG 67, col. 716-717· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 67-68·
Сократ, Церк. История, 1996, σ. 260-261]245.
242

Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος σχολιάζοντας αυτό το περιστατικό σημείωσε ότι ο Έπαρχος της Πόλης διοργάνωνε προς τιμήν της βασίλισσας εκεί που τοποθετήθηκε ο ανδριάντας της, χορό και παραστάσεις. Γι’ αυτό το λόγο
γινόταν τέτοιος θόρυβος ώστε διακοπτόταν η Θεία Λειτουργία [Παπαρρηγόπουλου, 2010-2011, τ. 9, σ. 108]. Εγκατάσταση αγαλμάτων, σύμφωνα με τα παλιά έθιμα, συνοδευόταν με θορυβώδεις λαϊκές εκδηλώσεις και διασκεδάσεις. Το 425 επί τα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδόσιου του Β΄ εκδόθηκε διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο επιτρεπόταν λαϊκές εκδηλώσεις και παραστάσεις κατά την εγκατάσταση αγαλμάτων προσώπων της αυτοκρατορικής
αυλής, αλλά ήταν απαγορευμένες οι υπερβολές (βλ. [Кулаковский, 1996, σ. 160, υποσημ. 3]). «Ο Χρυσόστομος –
λέει ο καθηγ. И. В. Попов – ο οποίος πάντα επαναστατούσε εναντίον του θεάματος, είχε έναν επιπλέον λόγο για
να διαμαρτυρηθεί ενάντια σε αυτές τις γιορτές, όταν χυδαίες κραυγές του όχλου ακουγόταν στο ναό και εμπόδιζαν
τις ακολουθίες. Ο Χρυσόστομος έκανε ανάλογη παρατήρηση στον Έπαρχο της Πόλης και εκφώνησε τον λόγο του
στον λαό» [Попов, 2004, σ. 359].
Σύμφωνα με τον Σωζομενό (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 20), στη μνήμη της βασίλισσας ήταν ακόμα ζωντανή η προηγούμενη δυσαρέσκειά της (ἔτι προσφάτου τῆς μνήμης οὔσης τῶν προτέρων λυπηρῶν) [Sozomène,
243

Hist. Eccl., 2008, p. 320· PG 67, col. 1568].
244

Η ν όθ ο ς ο μ ι λί α του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου Ε ἰ ς τ ὴν ἀ π οτ ο μὴ ν το ῦ Πρ οδρ ό μ ου κ αὶ

Β απ τι σ τ ο ῦ Ἰ ω άν ν ου (CPG 4570, BHG 859) (βλ. [PG 59, 485-490· Васильев, 1998, σ. 153, υποσημ. 1· ПЭ, τ. 24
(2010), σ. 200]). Ο διάσημος έλληνας πατρολόγος Π. Χρήστου σχετικά με τη γνησιότητα αυτής της ομιλίας έγραψε
τα εξής: «Η ομιλία είναι αναμφιβόλως νόθος, διότι αν ο Ιωάννης είχε την σκληρότητα να αποκαλεί Ηρωδιάδα την
βασίλισσα, δεν είχε ασφαλώς την υπεροψία να συγκρίνει εαυτόν με τον Πρόδρομο Ιωάννη. Φαίνεται λοιπόν ότι η
ομιλία αυτή κατεσκευάσθη υπό των εχθρών του προς παροργισμό της βασιλίσσης, αλλά βεβαίως το γεγονός ότι ο
Ιωάννης ήρχισε να ομιλεί με την συνήθη αυστηρότητά του δεν αίρεται» (βλ. [Γεωργούδα, 1999, σ. 277]).
245
Η περιγραφή των γεγονότων που συνδέονται με την εγκατάσταση του ανδριάντος της βασίλισσας Ευδοξίας επαναλαμβάνεται με κάποιες μικρές βελτιώσεις και από τον Σωζομενό (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 20) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 320· PG 67, col. 1568]. Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας αναφέρει ολόκληρο (κεφ. 51) το
απόσπασμα της εγκατάστασης του ασημένιου αγάλματος της Ευδοξίας, από το έργο του Σωκράτη Σχολαστικού
(βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 223-224· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ . 1, σ. 419420]). Βλ. επίσης: την Χρονογραφία του αγ. Θεοφάνη του Ομολογητή [Θεοφάνους, Χρονογραφία, 2007, σ. 216217· Феофан, Хронография, 1980, σ. 24, 48]· ο Λέων ο Σοφός, Εγκώμιο BHG 880 (κεφ. 25) [PG 107, col. 280-281·
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Η δεύτερη Σύνοδος 246 κατά του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
(τέλος του 403 - πρώτο τρίμηνο του 404 247)
Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος IX, 10-22), ύστερα από δύο μήνες 248 μετά την
επιστροφή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την π ρώτη εξορία 249, οι αντίΒιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 711-712]· το Σύντομο Χρονικό του Γεωργίου του Αμαρτωλού (βιβλ. 4, κεφ. 202) [PG 110, col. 733]· ο Βίος του ι. Χρυσοστόμου ανωνύμου συγγραφέως BHG 875d (κεφ. 25)
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 415] κ.ά.
246
Η πρ ώ τ η Σ ύν ο δ ο ς κατά του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου έγινε παρά την Δρυν το Σεπτέμβριο του
403. Στη Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου (Сod. 59) αναφέρονται πληροφορίες από 13 υπομνήματα της Συνόδου αυτής.
Επίσης αναφέρονται και 29 κ ατ η γ ορ ί ε ς κατά του Αγίου (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 52-57· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 94-103· Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV· Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 97115· Палладий, Диалог, 2002, σ. 245-247]). Σύμφωνα με τον Ю. А. Казачков, αυτή είναι «η μόνη πηγή που περιέχει τις πράξεις της Συνόδου, οι οποίες συντάχθηκαν από τους αντιπάλους του Ιωάννου του Χρυσοστόμου με
επικεφαλής τον Θεόφιλο επίσκοπο Αλεξανδρείας» (βλ. [ПЭ, τ. 24 (2010), σ. 159]). Ο ίδιος ερευνητής γράφει, ότι
οι Πράξεις της Συνόδου παρά την Δρυν (ετ. 403) επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Διάλογο
του Παλλαδίου και στην περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου που αποδίδεται στον επίσκοπο Μαρτύριο (βλ.
[ПЭ, τ. 24 (2010), σ. 159]). Για την Σύνοδο παρά την Δρυν και την πρώτη εξορία του αγ. Χρυσοστόμου βλ.: το
Διάλογο του Παλλαδίου (VIII, 145-255 και IX, 1-9) [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 168-180· ΕΠΕ 68, σ. 126-133·
Палладий, Диалог, 2002, σ. 68-71]· το Εγκώμιο του Ψευδο-Μαρτυρίου BHG 871 [Древние жития Златоуста,
Балаховская, 2007, σ. 199-208, 213-217]· την Εκκλ. Ιστορία του Σωκράτη Σχολαστικού (βιβλ. 6, κεφ. 15 και 16)
[PG 67, col. 708-713· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 257-259]· την Εκκλ. Ιστορία του Σωζομενού (βιβλ. 8, κεφ.
17) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 304-311· PG 67, col. 1557-1561]· την Νέα Ιστορία του Ζωσίμου (βιβλ. V, 23)
[Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 336-337]· τον Βίο του ι. Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 (κεφ.
46) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 202-213· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 401-412·
Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 335-337]· τον Βίο του ι. Χρυσοστόμου του Κοσμά Βεστήτορος BHG 876m (§ 14) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 442]· το Εγκώμιο του Λέοντος του Σοφού BHG 880 [PG
107, col. 272-280· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 705-709]· τον Βίο του ι. Χρυσοστόμου
ανωνύμου συγγραφέως BHG 875d (κεφ. 23) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 411-414]. Βλ. επίσης: Mansi J. D.,
Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Colectio. Vol. 3. Graz, 1960r. – P. 1141-1162· Φειδά Β. Ι., Ο ιερός Χρυσόστομος και η «Επί Δρύν» Σύνοδος (403) [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 811-824].
247
Ο Ιάκωβος επίσκοπος Κατάνης λέει ότι η νέα σύνοδος συνεκληθηκε κ α τ ά Μ άρ τ ι ο τ ο υ 40 4 (βλ. [Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ. 94]).
248
Η Σύνοδος παρά την Δρυν, μετά την οποία ο αγ. Ιωάννης εξορίστηκε από την Κωνσταντινούπολη για
πρώτη φορά, έγινε, όπως πιστεύουν οι ερευνητές, τ ο Σ ε π τ έ μ βρ ιο τ ου 40 3 (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2,
p. 37]). Από αυτή την εξορία τον επανέφεραν σε λίγες ημέρες (Διάλογος ΙΧ, 1-9). Τα γεγονότα που περιγράφονται
περαιτέρω από τον Παλλάδιο συμβαίνουν μετά από δύο μήνες (Διάλογος ΙΧ, 10). Άρα, η αρ χ ή τη ς δ εύ τ ερ η ς
δ ίω ξ η ς κ α τά τ ο υ ι. Χρ υ σοσ τ ό μ ου π έφ τ ει στ ο τ έ λο ς τ ου 40 3. Ο αγ. Συμεών ο Μεταφραστής (BHG
875, κεφ. 46) ως ημερομηνία της επιστροφής του αγ. Ιωάννου από την πρώτη εξορία στην Κωνσταντινούπολη
αναφέρει τις 13 Νοεμβρίου (τρίτη δὲ ἦν ἐπὶ δεκάτῃ τῷ Νοεμβρίῳ) [PG 114, col. 1173· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 595].
249
Περισσότερα για την πρώτη εξορία του αγ. Ιωάννου τ ου Χρυσοστόμου και την επιστροφή του βλ.: το
Διάλογο του Παλλαδίου (VIII, 145-255 και IX, 1-9) [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 168-180· ΕΠΕ 68, σ. 126-133·
Палладий, Диалог, 2002, σ. 68-71]· το Εγκώμιο του Ψευδο-Μαρτυρίου BHG 871 [Древние жития Златоуста,
Балаховская, 2007, σ. 208, 213-219]· την Εκκλ. Ιστορία του Σωκράτη Σχολαστικού (βιβλ. 6, κεφ. 15 και 16) [PG
67, col. 708-713· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 257-259]· την Εκκλ. Ιστορία του Σωζομενού (βιβλ. 8, κεφ. 18)
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παλοί του (κυρίως δηλ. οι επίσκοποι από την Συρία: ο Ακάκιος Βεροίας, ο Αντίοχος
Πτολεμαΐδος και ο Σευηριανός Γαβάλων)250, «αφού ανέπνευσαν από το πλήγμα251, εξα-

[Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 310-315· PG 67, col. 1561-1564]· την Εκκλ. Ιστορία του Θεοδώρητου Κύρου (βιβλ.
5, κεφ. 34) [PG 82, col. 1261-1264· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 208]· την Νέα Ιστορία του Ζωσίμου (βιβλ. V, 23) [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 336-339]· τον Βίο του ι. Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας
BHG 873 (κεφ. 49) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 216-218· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ.
1, σ. 412-414· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 337-338]· τον Βίο του ι. Χρυσοστόμου ανωνύμου συγγραφέως BHG 875d (κεφ. 24) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 414-415] την Εκκλ. Ιστορία του Νικηφόρου Κάλλιστου (βιβλ.. 13, κεφ. 16) [PG 146, col. 985-988]. Ο αγ. Συμεών ο Μεταφραστής (BHG 875, κεφ. 46), όπως είπαμε, ως η μ ερ ο μ ην ί α τ η ς επ ισ τρ οφ ής το υ αγ. Ι ω άν ν ο υ τ ου Χρ υσ ο στ ό μ ου απ ό την πρ ώ τ η
εξ ορ ί α αν αφ έρ ε ι τ ι ς 13 Ν ο ε μ βρ ί ου [PG 114, col. 1173· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ. 595].
250
Οι κυριότεροι εχθροί του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκτός από τον Θεόφιλο Αλεξανδρείας, ήταν οι
ακόλουθοι επίσκοποι: ο Ακάκιος Βεροίας (σημερ. Χαλέπι, Συρία), ο Αντίοχος Πτολεμαΐδος (σημερ. Acre), ο Σευηριανός Γαβάλων (Βόρεια Συρία), ο Παύλος Ηράκλειας (Βιθυνίας) και ο Κυρίνος Χαλκηδόνος. Γενικές πληροφορίες
σχετικά με αυτούς τους επίσκοπους βλ.: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 70-72, υποσημ. 3· Палладий, Диалог,
2002, σ. 148-151, υποσημ. 48· Wace, Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 3-4· Попов, 2004, σ. 385-389 κ.ά.]. Ο ι. Χρυσόστομος σε μία από τις επιστολές του προς την αγ. Ολυμπιάδα (Νο 9, με παλιά αρίθμηση Νο 14) έγραψε τα εξής:
«Οὐ δ έν α γ ὰρ λ ο ιπ ὸν δ έ δ ο ικ α ὡ ς τ οὺ ς ἐ π ισ κ ό π ου ς πλ ὴν ὀ λί γω ν » [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p.
232· PG 52, 612· Златоуст, Письма, 2005, σ. 168]. Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος IV, 80-98), οι ένθερμοι
αντίπαλοι του αγ. Ιωάννου, από τους οποίους προήλθαν πράγματι όλες οι αναταραχές στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, ήταν: οι επίσκοποι Ακάκιος, Αντίοχος, Θεόφιλος, Σευηριανός, δύο πρεσβύτεροι και πέντε διάκονοι· δύο ή τρείς από την βασιλική αυλή, οι οποίοι ενίσχυσαν τους οπαδούς του Θεόφιλου (αυτοί αγωνίζονταν
μαζί με στρατιωτική βοήθεια)· από τις γυναίκες, έκτος από τις γνωστές (δηλ. την Ευδοξία), τρείς χήρες «που απόκτησαν για την καταστροφή της σωτηρίας τους τα χρήματα που άρπαξαν από τους συζύγους τους». Αυτή ήταν η
Μάρσα, γυναίκα του Προμότου, και η Καστρικία, γυναίκα του Σατορνίνου, και «κάποια φρενοβλαβής» [Palladios,
Dialogue, 1988, t. 1, p. 94· ΕΠΕ 68, σ. 88-89· Палладий, Диалог, 2002, σ. 53]. Όσον αφορά τον Ακάκιο Βεροίας ο
Παλλάδιος έγραψε τα εξής (Διάλογος IV, 161-168): «Τίς πολιώτερος ἢ τίς ἐπιεικέστερος τὸ φαίνεσθαι Ἀκακίου τοῦ
Βεροίας, ὃν νῦν διαμέμφεσθε ὡς ταραξάρχην καὶ ἡγεμόνα τῆς τῶν νεωτεροποιῶν πλημμελείας; Οὗ καὶ αὐτοὶ ο ἱ
μυκτῆρες τὰς λευκὰς ἐπεσύροντο τρίχας, ἡνίκα ἐπέστη τῇ Ῥώμῃ κομίσας τῆς χειροτονίας τὸ ψήφισμα τοῦ ἐπισκόπου Ἰωάννου» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 102· ΕΠΕ 68, σ. 92-93· Палладий, Диалог, 2002, σ. 54-55]. Ο
Παλλάδιος (Διάλογος VI, 8-27) μας πληροφορεί και για το περιστατικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, το
οποίο οδήγησε τον Ακάκιο Βεροίας να γίνει επικεφαλής των αντιπάλων του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 126-128· ΕΠΕ 68, σ. 104-105· Палладий, Диалог, 2002, σ. 59]). Αυτό το περιστατικό ο ΨευδοΜαρτύριος περιγράφει διαφορετικά από τον Παλλάδιο (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ.
202]). Ο Σωκράτης στην Εκκλ. Ιστορία του (βιβλ. 6, κεφ. 11) παρουσιάζει επίσης μια αρκετά αναλυτική περιγραφή
του πώς και γιατί οι επίσκοποι από την Συρία Σευηριανός Γαβάλων και Αντίοχος Πτολεμαΐδος εναντιώθηκαν στον
ι. Χρυσόστομο [PG 67, col. 695-700· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 253-254]. Την ίδια πληροφορία αναφέρει
και ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 10) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 278-281· PG 67, col. 1541-1544].
Είναι ενδιαφέρουσα η αναφορά του Σωζομενού για τις ρητορικές ικανότητες αυτών των δύο επισκόπων από την
Συρία, δηλ. τον Σευηριανό Γαβάλων και τον Αντίοχο Πτολεμαΐδος. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Σωζομενό, κάποιοι
ονόμαζαν τον Αντίοχο Χρυσόστομο (Οὗτός τε γὰρ καὶ Ἀντίοχος ὁ Πτολεμαϊδος… κατὰ ταὐτὸν ἄμφω ἐγενέσθην
ἐλλογίμῳ τε καὶ ἐπ΄ ἐκκλησίας ἱκανῶς διδάσκειν· ἀλλ΄ ὁ μὲν εὐκόλως καὶ μάλα εὐήχως ἔλεγεν, ὡς καὶ Χρυσόστομος
πρὸς τινων ὀνομάζεσθαι)» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 278· PG 67, col. 1541]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης
και ο θετικός χαρακτηρισμός του προσώπου του άλλου αντιπάλου του αγ. Ιωάννου, του Ακακίου Βεροίας, που
αναφέρει ο ίδιος Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 7, κεφ. 28) (βλ. [PG 67, col. 1504]). Βλ. επίσης: [Douze récits
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γριώνονται για δεύτερη φορά κατά του Ιωάννου». Ωστόσο, επειδή δεν έβρισκαν κατάλληλη
αφορμή, στέλνουν ανθρώπους στην Αλεξάνδρεια, στον επίσκοπο Θεόφιλο, δηλώνοντας τα εξής: «Ή πάλι έλα ν’ αναλάβεις την αρχηγία εναντίον του Ιωάννη, ή, αν φοβάσαι αυτό εξ αιτίας
του λαού (της Κωνσταντινουπόλεως), συμβούλεψέ μας κάποιο τρόπο, με τον οποίο θα κάμωμεν
την αρχήν». Ο Θεόφιλος, επειδή γνώριζε πώς έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, δεν τόλμησε
να έρθει ο ίδιος, αλλά έστειλε όμως τρεις ἐλεεινοὺς επισκόπους, τον Παύλο και τον Ποιμένα και
κάποιον άλλο νεοχειροτονημένο. Μαζί με αυτούς έστειλε και «μερικούς κανόνες, τους
οποίους είχαν κατασκευάσει οι Αρειανοί εναντίον του μακαρίου Αθανασίου 252,
για να περιπλέξουν τον Ιωάννη σε δίκη χρησιμοποιώντας αυτούς τους κανόνες, ότι τάχα μετά
την καθαίρεσή του επέστρεψε αυθαίρετα» (ὡς μετὰ καθαίρεσιν ἑαυτῷ ἐπεισελθόντι)»
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 180-182· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ. 113-114· ΕΠΕ 68, σ. 132-135· Палладий, Диалог, 2002, σ. 71].
Σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, τη νέα πολεμική ενάντια στον αγ. Ιωάννη ξεκίνησε
ο «γέρων», δηλ. ο Ακάκιος Βεροίας. Ο Ψευδο-Μαρτύριος αναφέρει ότι, επειδή όλοι οι υπόλοιποι έφυγαν, «ο δαίμονας» παρακίνησε αυτόν που έμεινε, δηλ. τον Ακάκιο. «Και ο δαίμονας και
ο γέρος (ο Ακάκιος ) – συνεχίζει ο Ψευδο-Μαρτύριος – θεωρούσαν ως αφορμή δόξας την νίκη
ενάντια στην αλήθεια. Στα σπίτια των γυναικών, τις οποίες ο δαίμονας γνώριζε εδώ και καιρό
ως ανταγωνίστριες του δικαίου άνθρωπου (του Χρυσοστόμου), ο οποίος τις έλεγξε και τις διόρθωσε, που στα γεράματά τους στολίζονταν, επαναφέροντας συχνά γύρω από τα αυτιά τους τα
λόγια για την κόλαση, τα οποία για εκείνες ήταν χειρότερα από την ίδια την κόλαση· ο δαίμονας ετοίμασε το θηλυκό ήμισυ του σπιτιού ως καταφύγιο γι’ αυτόν (τον Ακάκιο) και για τη σύναξη των άγριων θηρίων, που γυρόφερναν μεταξύ των κληρικών».
Επιπλέον, σύμφωνα με τα λόγια του Ψευδο-Μαρτυρίου, «ο δαίμονας έτρεξε στη Γαλατία», όπου ξεσηκώνει από την θέση του «τον άνθρωπο με το ταλαντευόμενο μυαλό, με το όνομα
και την διάθεση που ταίριαζε σε άγριο θηρίο (Λεόντιο), τον ζηλιάρη από την φύση, σύμφωνα με
byz., Halkin, 1977, p. 166-167· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 370-371· Древние жития
Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 319].
251

Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην πρώτη επιστολή του προς τον αγ. Ιννοκέντιο Ρώμης (CPG 4402)
που γράφτηκε λίγο μετά το Πάσχα του 404, για την εσπευσμένη αναχώρηση του Θεόφιλου από την Κωνσταντινούπολη, μετά την επιστροφή του ι. Χρυσοστόμου από την πρώτη εξορία του, ανέφερε τα εξής: «Επειδή λοιπόν (ο
Θεόφιλος) είχε συναίσθηση αυτών που έκανε και φοβόταν τον έλεγχο, ενώ στάλθηκαν βασιλικά γράμματα παντού,
που συγκέντρωναν όλους από παντού, αφού μπήκε σε μικρό πλοιάριο λαθραία τα μεσάνυχτα, δραπέτευσε παίρνοντας μαζί του όλους τους δικούς του» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 78-80· PG 52, col. 529-530· ΕΠΕ 104, σ. 2425· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 581· Палладий, Диалог, 2002, σ. 243]. Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος
ΙΧ, 8-9), ο Θεόφιλος Αλεξανδρείας μαζί με τους Αιγυπτίους σώζεται δια της φυγής, διότι οι πολίτες της Κωνσταντινουπόλεως ζητούσαν να τον ρίξουν στην θάλασσα [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 180· Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 113· ΕΠΕ 68, σ. 132-133· Палладий, Диалог, 2002, σ. 71]. Βλ. επίσης: την Εκκλ. Ιστορία του Σωκράτη Σχολαστικού (βιβλ. 6, κεφ. 17) [PG 67, col. 713-716· Сократ, Церк. История, 1996, σ.
259-260]· την Εκκλ. Ιστορία του Σωζομενού (βιβλ. 8, κεφ. 19) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 316-318· PG 67, col.
1564-1565].
252
Βλ.: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 182-183, υποσημ. 1· Палладий, Диалог, 2002, σ. 192, υποσημ.
259].
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όσα ειπώθηκαν για τους Γαλάτες από τον Παύλο», δηλ., για την υπόθεση του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου καλείται και ο Λεόντιος επίσκοπος Άγκυρας της Γαλατίας. «Για την γυναίκα που
ήταν στην εξουσία (Ευδοξία) – λέει παρακάτω ο Ψευδο-Μαρτύριος - ο ίδιος (ο δαίμονας) παρέδωσε το πρώτο πλήγμα253 στη λήθη και αντίθετα την έφερε σε μια βαθιά έχθρα, την οποία με
λίγη προσπάθεια, χρησιμοποιώντας πολλά “στόματα” που λέγανε ψέματα, ο δαίμονας πολλαπλασίαζε». Αφού «ο χρόνος είχε περάσει και συγκεντρώθηκαν όλοι οι άγιοι πατέρες, ορισμένοι
συμμετέχοντες με το σώμα, άλλοι με την ψυχή, δηλ. μέσω επιστολών, και όταν όλοι αυτοί, από
τη μία πλευρά, κατάργησαν τον παραλογισμό που συνέβη πριν, και από την άλλη, με πολύ ευγένεια επιβεβαίωσαν ότι στον επίσκοπο (στον Χρυσόστομο) πρέπει να επιστραφεί η αξιοπρέπεια
που είχε πριν· ο αριθμός των επισκόπων πλησίαζε τους εξήντα, και εκείνοι που συμφώνησαν με την απόφαση γραπτώς, πλησίαζε σε αριθμό δέκα φορές μεγαλύτερο, και σύντομα
οι άλλοι επίσκοποι από τη Δύση (που συμφώνησαν) επίσης με δέκα φορές μεγαλύτερο αριθμό·
ένας μόνο, ο Γαλάτης (ο Λεόντιος επίσκοπος Άγκυρας της Γαλατίας) ήρθε σαν να ήταν ανώτερος στο μυαλό και στην ευσέβεια από την μεγάλη Σύνοδο των γερόντων, και έχοντας εμπειρία
στη γνώση των εκκλησιαστικών νόμων, σχεδίαζε εναντίον του πατέρα (του Χρυσοστόμου) κάτι
αντίθετο από τους αγίους πατέρες, ώστε να πάρουν ενάντια απόφαση εκείνοι που βρίσκονται
στην εξουσία... Την δεύτερη Σύνοδο την αποτελούσε μ όνον αυτός (ο Λεόντιος), και
μπορεί και κάποιος άλλος που προσχώρησε αργότερα. Και όταν έμαθε για τη θέση
αυτών που ήταν στην εξουσία και έχοντας ελπίδα στην ανθρώπινη δόξα και το παράνομο όφελος, ενώθηκε με τη γνώμη τους» (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ.
219-221])254.
Ο Ψευδο-Μαρτύριος σε άλλο τμήμα του συγγράμματός του (μετά την περιγραφή των
συμβάντων του Πάσχα του 404) αναφέρει ότι οι αντίπαλοι του ι. Χρυσοστόμου «μαθαίνοντας
όλους τους τρόπους της συκοφαντίας και της κακίας, και βλέποντες την πλήρη ήττα της αλήθειας, καταφεύγουν σε παράνομους κανόνες των Αρειανών και για την περίπτωση αυτού του
Αγίου (του ι. Χρυσοστόμου), μιμούνται την μανία των ανθρώπων εκείνων που πολεμούσαν με
τον αγ. Αθανάσιο». Στη συνέχεια ο Ψευδο-Μαρτύριος παρουσιάζει την ιστορία του αγ. Αθανα-
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Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος ΙΧ, 1-9), τον αγ. Ιωάννη τον επέστρεψαν από την πρώτη εξορία

του όταν «συνέβηκε να γίνει κάτι στο υπνοδωμάτιο της βασίλισσας» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 180· ΕΠΕ
68, σ. 133]. Ο Ψευδο-Μαρτύριος μας πληροφορεί πιο συγκεκριμένα για αυτό το περιστατικό. Μας αναφέρει ότι σε
λίγο μετά την εκδίωξη του ι. Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη η βασίλισσα απέβαλε. Αυτό το γεγονός
είχε θεωρηθεί ως μια φανέρωση της οργής του Θεού για την εξορία του αγ. Ιωάννη και στην συνέχεια η Ευδοξία
διέταξε να τον φέρουν πίσω (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 213]).
254
Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής: ο
α γ. Ι ω άν ν η ς πο υ τ ον κ ά λε σ ε η β ασ ίλ ισσ α α π ό τ ην πρ ώ τ η εξ ορ ί α τ ο υ, α ρ ν ε ίτ α ι ν α ει σέ λθ ε ι
στ ην πρ ω τ εύ ου σα μ έ χρ ι ν α απ ολ ο γ ηθ εί στ η Σ ύ ν ο δο τω ν επ ισ κ όπω ν , ό μω ς αν έλ α β ε τ ην Εκκλ ησ ί α λ όγω τη ς π ίε ση ς το υ λ α ού . Εν τ ω μ ε τ αξ ύ , γίν ε τ αι η Σ ύν ο δ ο ς π ου α πο κ ατ έσ τ ησ ε τ ον ι.
Χρ υ σό στ ο μ ο, α λλ ά σ τ η συν έχ ε ια ε μ φ αν ίζ ε τ α ι ο Λε όν τ ιο ς Γ αλ α τί α ς , χ άρ η σ τον ο π οί ο η υπ όθ εσ η γυρ ίζ ε ι π ά λ ι εν αν τ ί ον τ ου α γ. Ιω άν ν η, ε π ε ι δή ο Λ ε όν τ ι ο ς π ε ίθ ε ι ό λο υ ς ότ ι η υ π όθ εσ η
πρ έπ ε ι ν α λυθ ε ί α π ό τ ο υ ς αυ τ οκρ ά τ ορ ε ς (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 473,
υποσημ. 173]).
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σίου Αλεξανδρείας (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 226-227]). Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, οι εχθροί του ι. Χρυσοστόμου λαμβάνοντες «αυτό
το νόμο (των Αρειανών) ως κανόνα της Εκκλησίας… πείθουν τον αυτοκράτορα που εύκολα
συμφωνούσε σε όλα, ότι πράγματι είναι αδύνατο να εμφανιστεί ο άνθρωπος αυτός (ο Χρυσόστομος) μετά την καθαίρεσή του και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου (της Συνόδου)». «Και καθώς
αυτοί (οι εχθροί του Χρυσοστόμου) τελικά βρήκαν το σημείο που μπορούσαν να στηρίξουν την
κατάλληλη πρόφαση για να διώξουν τον δίκαιο (τον Χρυσόστομο), τότε δεν τον προσκαλούν
στο δικαστήριο (της Συνόδου), επειδή φοβηθήκαν την γλώσσα του και θεώρησαν ότι είναι επικίνδυνο αυτοί να είναι μεταξύ των δικαίων εκείνων, δηλ. αγίων επισκόπων που ανέλαβαν κοινωνία μαζί του. Και αυτοί (οι επίσκοποι που υποστήριζαν τον Χρυσόστομο) χωρίς κανένα φόβο
ανέπτυξαν όλα τα επιχειρήματά τους στη μεγάλο Σύνοδο με την παρουσία του αυτοκράτορα,
και παρουσιάζοντας κανόνες αληθινών πατέρων, με τους οποίους, όπως είπα, αναθεμάτισαν και
εκείνους και άλλους..., και παίρνοντας τη νίκη, παρόλο ότι δεν υπήρχε ελπίδα, όμως εκδιώχθηκαν από το βασιλικό παλάτι σαν να είχαν υποστεί μια σαφή ήττα, λαμβάνοντας εξυβρίσεις ως
ανταμοιβή για τη νίκη». Μετά από αυτό, σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, οι εχθροί του αγ.
Ιωάννου ήρθαν στον αυτοκράτορα και του είπαν: «Ο Θεός να είναι μαζί σου, βασιλεύ· τι, αυτός
(ο Χρυσόστομος) είναι αθώος; Είναι ένοχος. Λυπήσου μας, εξόρισε αυτόν τον άνθρωπο» [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 227].
Σύμφωνα με τον Σωκράτη (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18), μετά από τα γεγονότα που
είχαν σχέση με την εγκατάσταση του ανδριάντα της βασίλισσας και την επακόλουθη απόφαση
της Ευδοξίας να συγκαλέσει την Σύνοδο των επισκόπων κατά του αγ. Ιωάννου, στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν οι επίσκοποι Λεόντιος Αγκύρας τη ς μικρής Γαλατίας, Αμμώνιος Λαοδικείας της Πισιδίας, Βρίσων Φιλίππων στη Θράκη, Ακάκιος Βεροίας της Συρίας, και μερικοί άλλοι. Κατά την άφιξη των επισκόπων αυτών, όπως λέει ο Σωκράτης, «άρχισαν να κινητοποιούνται οι παλιοί του (Χρυσοστόμου) κατήγοροι». Ο αγ. Ιωάννης με θάρρος αξίωνε να του επιδώσουν αντίγραφο των εναντίον του κατηγοριών (Παρόντων δὲ τούτων, ἀνεκινοῦντο οἱ πρώην
κατήγοροι. Ἰωάννης μὲν οὖν ἐθάῤῥει ἐπὶ τούτοις, καὶ ἠξίου ἐπιζητεῖσθαι τὰ κατηγορούμενα) [PG
67, col. 717· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 68· Сократ, Церк. История,
1996, σ. 261].
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Σωκράτη (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18), έφτασε η
εορτή της Γεννήσεως του Σωτήρος και ο βασιλιάς δεν πήγε στην εκκλησία, όπως το συνήθιζε, αλλά διαμήνυσε στον αγ. Ιωάννη, πως δεν θα έχει καμιά επικοινωνία μαζί του πριν ξεκαθαριστεί το θέμα των εναντίον του κατηγοριών (Τῆς δὲ ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος
ἐπελθούσης, ὁ βασιλεύς εἰς τὴν ἐκκλησίαν συνήθως οὐκ ἀπήντα, ἀλλὰ δηλοῖ τῷ Ἰωάννῃ ὡς οὐ
πρότερον αὐτῷ κοινωνήσει, πρὶν ἄν πρότερον ἐποδύηται τὰ ἐγκλήματα) [PG 67, col. 717· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 68· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 261] 255.
255

Όλα τα γεγονότα που αναφέραμε παραπάνω και περιγράφονται από τον Σωκράτη, επαναλαμβάνει και ο
Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 20) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 320-322· PG 67, col. 1568-1569]. Βλ.
επίσης: το Εγκώμιο του Λέοντος του Σοφού BHG 880 (κεφ. 26) [PG 107, col. 281-284· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 713].
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Οι αντίπαλοι του ι. Χρυσοστόμου, κατά τον Παλλάδιο (Διάλογος IX, 33-51), συγκε ντρώνουν στην Κωνσταντινούπολη όλους τους μητροπολίτες και επισκόπους από την Συρία
και Καππαδοκία και τα μέρη της διοίκησης του Πόντου και την Φρυγία. Αυτοί που έφτασαν
στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τους εκκλησιαστικές κανόνες, επικοινώνησαν με τον Ιωάννη,
για να «μη πράξουν τα ίδια με τους πρώτους»256. Όταν όμως το έμαθαν εκείνοι που κυβερνούσαν, δυσφόρησαν για την επικοινωνία αυτή. Ο Θεόδωρος επίσκοπος Τυάνων (πρωτεύουσα της
επαρχίας της Δεύτερης Καππαδοκίας)257 κατάλαβε ότι ετοιμάζεται μια συνωμοσία εναντίον του
αγ. Ιωάννη και ξαφνικά τους εγκατέλειψε όλους και επέστρεψε στην Εκκλησία του, λέγοντας
από μακριά “χαίρετε” στην πρωτεύουσα (μακρὰν χαίρειν εἰπὼν τῷ κομιτάτῳ). Με αυτό τον
τρόπο, σύμφωνα με τα λόγια του Παλλαδίου, ο επίσκοπος Θεόδωρος ασφάλιζε «την επαρχία
του με το τείχος της ευσέβειας» και παρέμενε «μέχρι τέλος σταθερός στην επικοινωνία των πιστών της Ρώμης (προφανώς, εννοείται η στάση της Εκκλησίας της Ρώμης στην υπόθεση του ι.
Χρυσοστόμου), για τους οποίους ο Παύλος δίνει μαρτυρία λέγοντας: “Η πίστη σας διαλαλείται
σ’ όλο τον κόσμο” (Ρωμ. 1, 8)». Ο Φαρέτριος258 όμως, ο επίσκοπος Καισάρειας, επειδή φοβήθηκε υπερβολικά, όπως φοβούνται τα μικρά παιδιά τις προσωπίδες, παρέμεινε στην πόλη του, αλλά συμφωνούσε με τους εχθρούς του Ιωάννη αλληλογραφώντας, αν και δεν τον είχαν καλέσει
στη συγκέντρωσή τους [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 184-186· ΕΠΕ 68, σ. 134-137· Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 114· Палладий, Диалог, 2002, σ. 71-72].
Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος IX, 52-108), ο Λεόντιος επίσκοπος Αγκύρας της Γαλατίας με τον Αμμώνιο επίσκοπο Λαοδικείας τῆς κεκαυμένης
«έκαψαν την Εκκλησία (κεκαυμένην ἐποίησαν τὴν ἐκκλησίαν)». Αυτοί, όχι μόνο υποχώρησαν
από τις απειλές αυτών που ήταν στην εξουσία, αλλά αντίθετα, ελπίζοντας ότι θα λάβουν βασιλικά δώρα, έγιναν στην δεύτερη Σύνοδο 259 εισηγητές μοχθηρής γνώμης «δια τους
οπαδούς του Ακακίου και του Αντιόχου, να επικρατήσει δηλαδή η χωρίς κρίσιν κρίσις του Θεοφίλου, και να μη δοθεί καθόλου ευκαιρία απολογίας στον Ιωάννη». Την άποψη αυτή, σύμφωνα
με τον Παλλάδιο, οι αντίπαλοι του αγ. Ιωάννου δικαιολόγησαν με βάση τους κανόνες που έστειλε ο Θεόφιλος και τους οποίους θέσπισαν οι σαράντα εκείνοι που επικοινώνησαν με τον
Άρειο. Ο κανόνας έλεγε το εξής: «Εάν κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος, που καθαιρέθηκε άδικα ή δίκαια, επιστρέψει μόνος του χωρίς σ ύνοδο της εκκλησίας, αυτός να μην έχει πια ευκαιρία απολογίας, αλλά να εξορίζεται οριστικά (Εἴ τις ἐπόσκοπος ἢ πρεσβύτερος, ἀδίκως ἠ δικαίως καθαιρεθείς, ἑαυτῷ ἐπεισέλθοι δίχα συνόδου εἰς τὴν
256

Πρόκειται για το περιστατικό που είχε συμβεί στην διάρκεια της πρώτης δίκης εναντίον του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, όταν ο Θεόφιλος Αλεξανδρείας και οι επίσκοποι που ήρθαν μαζί του στην Κωνσταντινούπολη
δεν επικοινώνησαν με τον ι. Χρυσόστομο, βλ. Διάλογος VIII, 49-51 [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 160· ΕΠΕ 68,
σ. 122-123· Палладий, Диалог, 2002, σ. 66].
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Βλ.: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 185, υποσημ. 4· Палладий, Диалог, 2002, σ. 193, υποσημ. 261].

Ο Φαρέτριος επίσκοπος Καισαρείας της Καππαδοκίας αναφέρεται στην 9η επιστολή (14η με την παλαιά
αρίθμηση) του ι. Χρυσοστόμου προς την αγ. Ολυμπιάδα που γράφηκε στο Οκτώβριο του 404 από την Κουκουσό
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(βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 218-241· ΕΠΕ 96, σ. 430-447· Златоуст, Письма, 2005, σ. 159-174·
Delmaire, 1997, p. 312]).
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Βλ.: Mansi J. D., Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Colectio. Vol. 3. Graz 1960r. – P. 1155-1160.
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ἐκκλησίαν, τὸν τοιοῦτον μηκέτι ἔχειν χώραν ἀπολογίας, ἀλλὰ τέλεον ἐξωθεῖσθαι)». Ο κανόνας
αυτός, όπως λέει ο Παλλάδιος, «σαν παράνομος, επειδή θεσπίστηκε από παράνομους, ακυρώθηκε στη Σαρδική (δηλ. στην Σύνοδο στην Σαρδική που έγινε το 343-344) από τους Ρωμαίους
και Ιταλούς και Ιλλυριούς και Μακεδόνες και Ελλαδικούς…, όταν ο Λιβέριος ή ο Ιούλιος (επίσκοποι Ρώμης) στα χρόνια της βασιλείας του Κώνσταντα δέχθηκαν σ’ επικοινωνία τον Αθανάσιο και τον Μάρκελλο το Γαλάτη, για τους οποίους και θεσπίστηκε ο κανόνας αυτός».
Περαιτέρω, κατά τον Παλλάδιο, οι επίσκοποι Αμμώνιος Λαοδικείας και Λεόντιος Αγκύρας, αφού ενώθηκαν με τον Ακάκιο Βεροίας, τον Κυρίνο Χαλκηδόνος και τον Σευηριανό Γαβάλων, ήρθαν στον αυτοκράτορα με πρόταση να καλέσει από μέρους του αγ. Ιωάννου δέκα επισκόπους από τους σαράντα που υποστήριζαν τον Χρυσόστομο, για την προέλευση των κανόνων, επειδή άλλοι «ισχυρίζονταν πώς οι κανόνες είναι ορθόδοξοι, ενώ οι άλλοι αποδείκνυαν
πώς είναι των Αρειανών». Ο Ελπίδιος επίσκοπος Λαοδικείας της Συρίας «ο γέροντας στην ψυχή
και στα μαλλιά»260 και ο Τραγκύλλιος έπεισαν τον αυτοκράτορα ότι δεν πρέπει να εξορίσει απερίσκεπτα τον Ιωάννη. «Γιατί ούτε προηγουμένως είχε καθαιρεθεί - είπαν αυτοί στον αυτοκράτορα - αλλά εξορίσθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή (κόμητα)· ούτε βέβαια επέστρεψε αυθαίρετα, αλλά με διαταγή της δικής σου Ευσεβείας, όταν στάλθηκε δικός σου νοτάριος. Και όσους
κανόνες αναφέρουν τώρα, τους αποδείχνουμε ότι είναι των αιρετικών». Μεταξύ των επισκόπων
άρχισε έντονη διαφωνία. Ο επίσκοπος Ελπίδιος, αφού έγινε κάποια σύντομη γαλήνη, είπε στον
Αρκάδιο: «Βασιλιά, ας μην ταλαιπωρούμε για πολύ τη μεγαλειότητα σου, αλλ’ ας γίνει το εξής:
ας υπογράψουν αυτοί που είναι με τον αδελφό Ακάκιο και Αντίοχο ποιους κανόνες προτείνουν
πώς είναι των ορθοδόξων, ότι αυτοί δηλ. έχουν την ίδια πίστη με αυτούς που τους έχουν συντάξει, και διαλύεται η αμφιβολία μας». Ο βασιλιάς Αρκάδιος, κατά τον Παλλάδιο, επειδή είδε
πώς το πρόβλημα είναι απλό, αφού χαμογέλασε είπε στον Αντίοχο: «Τίποτε δεν είναι χρησιμότερο απ’ αυτό»261. «Ο βασιλιάς - όπως επισήμανε ο Παλλάδιος - ήταν για όλα όσα γίνονταν ανεύθυνος, άλλοι είχαν παραχαράξει αυτά που είχαν διατυπωθεί καλά (ἦν δ’ ἐπὶ πάντων τῶν γεγενημένων ἀναίτιος ὁ βασιλεύς, ἄλλων μεταποιούντων τὰ καλῶς τετυπωμένα)». Η πρόταση του
Αρκαδίου άφησε τους συνοδούς του Σευηριανού κατάπληκτους και «δια τα συνετά λόγια και
την κρίση του βασιλιά, έγιναν άφωνοι και άλλαξαν το χρώμα του προσώπου τους, σε μαυροκίτρινο· πιεζόμενοι όμως από την ανάγκη του χώρου που βρίσκονταν, υπόσχονται να υπογρά ψουν παρά την θέλησή τους». Ωστόσο, σύμφωνα με τον Παλλάδιο, έφυγαν χωρίς να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους, επειδή φοβούνταν την ήττα, σκέπτονται όμως με ποιο τρόπο μπορεί να εξοριστεί ο αγ. Ιωάννης [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 186-190· ΕΠΕ
260

Ο αγ. Ιωάννης αργότερα, από την εξορία θα γράψει μ ερικές επιστολές προς τον επίσκοπο Ελπίδιο, τις
Επιστολές Νο 25, 114, 131, 138, 142, 230 (βλ. [PG 52, col. 626, 670-671, 690, 695-697, 737-738· ΕΠΕ 104, σ. 64-65,
204-209, 256-259, 272-275, 278-279, 408-409· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 686, 745-747, 768-769, 775, 777,
833-834]). Βλ. επίσης: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 188, υποσημ. 2]. Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XX,
59-62), ο επίσκοπος Ελπίδιος μαζί με τον Πάππο, μετά την εξορία του ι. Χρυσοστόμου έμειναν τρία χρόνια χωρίς
να κατεβούν τη σκάλα του σπιτιού «ασχολούμενοι με τις προσευχές» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 398· ΕΠΕ
68, σ. 268-269· Палладий, Диалог, 2002, σ. 126].
Βλ. επίσης: το Εγκώμιο του Λέοντος του Σοφού BHG 880 (κεφ. 25) [PG 107, col. 281· Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 712].
261
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68, σ. 136-139· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 115-116· Палладий,
Диалог, 2002, σ. 72-73].
Σύμφωνα με τον Σωκράτη (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18), επειδή ο αγ. Ιωάννης αντιμετώπιζε με θάρρος τα πράγματα, και οι κατήγοροί του αποδεικνύονταν δειλοί, οι παρόντες
στην Σύνοδο επίσκοποι αποφάσισαν να μην ασχοληθούν με τίποτα άλλο, παρά να τον κρίνουν
μόνο για το γεγονός ότι χωρίς να έχει προηγηθεί συνοδική απόφαση ανάκλησης της καθαίρεσής του, αυτός επανήλθε και ανέλαβε το θρόνο, έκανε δηλ. αυτό που στην εκκλησιαστική
γλώσσα λέγεται εισπήδηση (ὅτι μετὰ τὴν καθαίρεσιν, μὴ ψηφισαμένης τῆς συνόδου αὐτῷ, εἰς τὸν
θρόνον εἰσεπήδησε). Ο ι. Χρυσόστομος από την πλευρά του παρατηρεί, λέγοντας ότι εξήντα
και πέντε επίσκοποι έχουν ήδη εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του 262. Σε αυτό ο Λεόντιος επίσκοπος Αγκύρας και οι συνεργάτες του απάντησαν ως εξής: «Ναι Ιωάννη, αλλά ήταν
περισσότεροι αυτοί που στην σύνοδο σε είχαν καταψηφίσει». Ο Άγιος τους εξηγούσε ότι ο κανόνας που χρησιμοποιούν εναντίον του είναι των Αρειανών, όχι της Καθολικής Εκκλησίας, είχε
εκδοθεί από αυτούς που «συνήλθαν στην Αντιόχεια για να αφαιρέσουν από το Σύμβολο της
Πίστεως τον όρο “ομοούσιος”, γιατί απεχθάνονταν τον Αθανάσιο (οἱ γὰρ ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ συνελθόντες ἐπὶ τῇ καθαιρέσει τῆς ὁμοουσίου πίστεως, ἀπεχθείᾳ τῇ πρὸς Ἀθανάσιον, τὸν κανόνα
ἐξέδωκαν)». Ωστόσο, οι επίσκοποι δεν το δέχτηκαν και αποφάσισαν να τον καθαιρέσουν. Εκείνο όμως που δεν υπολόγιζαν ήταν ότι, επικαλούμενοι αυτό τον κανόνα, ουσιαστικά καθαιρούσαν και τον Αθανάσιο (μὴ προσδεξάμενοι τὰς ἀπολογίας, κατεψηφίσαντα· μὴ νοήσαντες, ὅτι τῷ
κανόνι τούτῳ χρησάμενοι καὶ Ἀθανάσιον κάθεῖλον). Όλα αυτά, σύμφωνα με τον Σωκράτη, έλαβαν χώρα τότε που πλησίαζε η γιορτή του Πάσχα (Ταῦτα πέπρακται, ἐγγιζούσης τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα) [PG 67, col. 717-720· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 68-69· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 261].
Ο Θεοδώρητος Κύρου στην Εκκλ. Ιστορία του (βιβλ. 5, κεφ. 34) ανέφερε ότι, όταν πέρασαν λίγοι μήνες (ὀλίγων δὲ διελθόντων μηνῶν) μετά την επιστροφή του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη από την πρώτη εξορία του, οι εχθροί του «συνηθροίσθησαν αὖθις, καὶ δίκας εἰσέπραττον, οὐ τῶν ψευδῶν ἐκείνων γραφῶν, ἀλλὰ τῆς μετὰ τὴν καθαίρεσιν λειτουργίας. Ὁ δὲ ἔλεγε, μήτε δικάσασθαι, μήτε τῶν γραφῶν ἐπακοῦσαι, μήτε ἀπολογίαν ποιήσασθαι, μήτε μὴν κατακριθῆναι παρὼν, ἀλλ΄ ὑπὸ βασιλέως ἐξελαθῆναί τε καὶ αὖ πάλιν
ἀνακληθῆναι. Καὶ συνόδου συγκροτηθείσης ἑτέρας, οὐκ ἐδεήθησαν δίκης οἱ δυσμενεῖς· ἀλλὰ
τὸν βασιλέα πείσαντες ἔννομον καὶ δικαίαν εἶναι τὴν ψῆφον, οὐ μόνον τῆς πόλεως ἐκείνης ἐξήλασαν, ἀλλὰ καὶ εἴς τινα πολίχνην σμικράν τε καὶ ἔρημον τῆς Ἀρμενίας ἐξέπεμψαν· Κουκουσὸς
δὲ ὄνομα ταύτῃ» [PG 82, col. 1264· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 208].

Ο Σωζομενός στην Εκκλ. Ιστορία του (βιβλ. 8, κεφ. 19) αναφέρει τα εξής: «Ὁ δὲ Ἰωάννης ἐπανελθὼν εἰς
Κωνσταντινούπολιν ἔτι μ ᾶλλον κεχαρισμένος τῷ λαῷ ἐφαίνετο. Συνεληλυθότων δὲ τότε ἐν Κωνσταντινουπόλει
ἀμφὶ ἑξήκοντα ἐπισκόπων ἄκυρά τε τὰ ἐν τῇ Δρυΐ πεπραγμένα καὶ αὐτὸν ἔχειν τὴν ἐπισκοτὴν ψηφισαμένων διετέ262

λεσεν ἱερώμενος καὶ χειροτονῶν καὶ τἆλλα περὶ τὴν ἐκκλησίαν ἧ θέμις τοῖς προεστῶσι διέπων» [Sozomène, Hist.
Eccl., 2008, p. 318· PG 67, col. 1564-1565].
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Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην επιστολή του (CPG 4402) προς τον επίσκοπο της Ρώμης αγ. Ιννοκέντιο Α΄ (402-417)263, που γράφηκε λίγο μετά το Πάσχα του 404, για
την κύρια κατηγορία εναντίον του, δηλ., ότι μετά τη ν επιστροφή του από την πρώτη εξορία
ανέλαβε το θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως χωρίς να έχει προηγηθεί συνοδική
απόφαση, έγραψε τα εξής: «Εμείς βέβαια πάλι κληθήκαμε στην πόλη και στην εκκλησία , από
την οποία άδικα είχαμε απομακρυνθεί, με τη συνοδεία περισσοτέρων από τριάντα επισκόπων και του γραμματέα που ο θεοφιλέστατος βασιλιάς έστειλε για το σκοπό αυτό, ενώ εκείνος
(ο Θεόφιλος) δραπέτευσε αμέσως. Για ποιο λόγο και γιατί; Επιστρέφοντας παρακαλούσαμε τον θεοφιλέστατο βασιλιά να συγκαλέσει σύνοδο για να εκδικάσει όσα έγιναν 264. Επειδή λοιπόν είχε συναίσθηση (ο Θεόφιλος) αυτών που έκανε και φοβόταν τον έλεγχο,
ενώ στάλθηκαν βασιλικά γράμματα παντού, που συγκέντρωναν όλους από παντού, αφού μπήκε σε μικρό πλοιάριο λαθραία τα μεσάνυχτα, δραπέτευσε παίρνοντας μαζί του όλους τους δικούς του. Αλλά εμείς ούτε έτσι σταματήσαμε να παρακαλούμε τον ευσεβέστατο βασιλιά για το
ίδιο θέμα, έχοντας εμπιστοσύνη στην συνείδησή μας. Αυτός (ο βασιλιάς) τότε, ενεργώντας όπως ταιριάζει στην ευσέβεια, έγραψε πάλι προς εκείνον καλώντας τον από την Αίγυπτο, καθώς
και όλους όσοι ήταν μαζί του, για να δώσουν λόγο γι’ αυτά που έγιναν, και να μη νομίζει ότι
όσα μονομερώς έγιναν, ενώ εμείς απουσιάζαμε και παρά τους τόσους κανόνες, αρκούν ως απολογία του. Αυτός όμως ούτε τα βασιλικά γράμματα υπολόγισε, προβάλλοντας ως δικαιολογία
την εξέγερση του λαού και την άκαιρη κίνηση μερικών οι οποίοι δήθεν τον υποστηρίζουν… Εμείς όμως ούτε μετά από αυτά ησυχάσαμε. Αλλά επιμέναμε αξιώνοντας να γίνει δικαστήριο
κατ’ αντιπαράσταση, λέγοντας ότι είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ότι εμείς είμαστε ανεύθυνοι, ενώ
εκείνοι έφθασαν στα έσχατα όρια της παρανομίας» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 78-80· PG

263

Βλ.: Λαρεντζάκη Γ., Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και ο επίσκοπος Ρώμης [Λαρεντζάκη, 1983, σ. 107-

120]· Παπαδοπούλου Χ., αρχιμ., Σχέσεις του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου πρός την Ρώμη // ΝΣ, 3 (1906), σ. 225237· Larentzakis G., Johannes Chrysostomos und die Beziehungen zwischen Rom und Konstantinople [Orthodoxes
Forum, 2008, p. 36-41]· Dunn G. D., Roman Primacy in the Correspondence between Innocent I and John
Chrysostom [Giovanni Crisostomo, 2004, p. 687-698].
Στο Εγκώμιο του Ψευδο-Μαρτυρίου BHG 871 εκεί που περιγράφεται η επιστροφή του αγ. Ιωάννου από
την πρώτη εξορία του, αναφέρεται ότι ο ι. Χρυσόστομος πίστευε ότι θα είναι σωστό πριν να επιστρέψει ο ίδιος
στην Πόλη, να συγκληθεί Σύνοδος με συμμέτοχη μεγάλου αριθμού επισκόπων. Ο Χρυσόστομος ζήτησε τη δίκη για
να εξεταστούν οι βιαστικές αποφάσεις που είχαν πάρει εναντίον του και κατάφερε να πείσει και την βασίλισσα για
αυτό το πράγμα. Για το λόγο αυτό ο αγ. Ιωάννης για πολλές ημέρες «σιωπούσε» παραμένοντας στο προάστιο που
βρισκόταν κοντά στη θάλασσα (σύμφωνα με τον Σωζομενό, Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 18, ο Χρυσόστομος παρέμεινε στο προάστιο στο παλάτι της ίδιας βασίλισσας που ήταν κοντά στο Ανάπλουν), περιμένοντας την δίκαιη
264

κρίση των πατέρων [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 213]. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, όλοι οι επίσκοποι που έφτασαν στην πρωτεύουσα αποφάσισαν ότι θα πρέπει ο επίσκοπος που τόσο
σκληρά και απερίσκεπτα καθαιρέθηκε, να αναλάβει την διοίκηση της Εκκλησίας, και όσους έχουν κάτι εναντίον
του, να είναι προετοιμασμένοι για να υποστηρίξουν τις κατηγορίες. Ωσ τ όσ ο, εξ α ιτ ί α ς τ η ς λ α ϊκ ή ς εξ έ γ ερση ς, ο α γ. Ιω άν ν η ς κ α λ ε ίτ α ι μ ε ε πι στ ολ έ ς τ ο υ αυ τ οκρ ά το ρ α σ τ ον θ ρ όν ο τ η ς Εκ κλ ησ ί α ς τ η ς
Κω ν στ αν τιν ο υπ ό λε ω ς (δηλ., προτού η Σύνοδος πρόλαβε να πάρει απόφαση ανάκλησης της καθαίρεσής του)
[Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 217].
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52, col. 529-530· ΕΠΕ 104, σ. 24-25· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 581· Палладий, Диалог,
2002, σ. 243].
Ο Παλλάδιος στο τέλος του Διαλόγου (XX, 585-595, 613-618) έγραψε τα εξής: «Αν υπήρχε στους επισκόπους η συμφωνία του Πνεύματος του Θεού, έπρεπε ο Ιωάννης να είχε φυλακισθεί ή σαν αίτιος παραπτώματος, ή ανάξιος ιερωσύνης ή, όπως λέγει ο Θεόφιλος, δια υπερηφάνειαν, και θα μπορούσε η παντοδύναμη σοφία του Θεού να τον εμποδίσει νόμιμα από την
ιερωσύνη ή να επινοήσει τρόπο, με τον οποίο θ’ απομακρυνόταν αυτός ήρεμα και χωρίς κλάματα ή με θάνατο ή με παράλυση ή με στέρηση της φωνής του, όπως γνωρίζουμε να έχουν πάθει
μερικοί από τους εχθρούς του και πρόκειται να πάθουν άλλοι. Αφού όμως ακολούθησαν τόσα
πολλά έργα ανάξια του Σωτήρα (και αυτός δεν καθαιρέθηκε, αλλ’ εξορίσθηκε) είναι ολοφάνερο
πώς η σκηνοθεσία είναι του διαβόλου, που με την διδασκαλία του Ιωάννη διαλυόταν η βασιλεία
του… Πώς λοιπόν τολμούν να λέγουν: “Με την οικονομία του Θεού έχει εξορισθεί ο Ιωάννης”;
Ας μου πουν όσοι φωνάζουν αυτά· δεν μπορούσε η παντοδύναμη σοφία του Θεού, όπως είπα
προηγουμένως, με αόρατη δύναμη να σταματήσει τον Ιω άννη εάν ήταν ανάξιος, ή να πείσει
όσους διαφωνούσαν μαζί του χωρίς πολύ εξαναγκασμό τ ων αρχόντων να υποφέρουν χωρίς
πάθος το πράγμα αυτό;» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 444-446· ΕΠΕ 68, σ. 296-299· Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 115-116· Палладий, Диалог, 2002, σ. 138-139].
Σύμφωνα με τον Σωζομενό (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 21), ο ι. Χρυσόστομος μετά την
καθαίρεσή του (εννοείται στην δεύτερη Σύνοδο) δεν ασχολήθηκε πια με τη εκκλησιαστική ζωή,
αλλά παρέμεινε στο επισκοπείο (Ὁ δὲ Ἰωάννης καθαιρεθεὶς οὐκέτι ἐκκλησίαζεν, ἀλλ’ ἐν τῷ ἐπισκοπικῷ καταγωγίῳ ἠρέμει) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 324· PG 67, col. 1569].
Τα τραγικά γεγονότα του Πάσχα του 404
Ο Παλλάδιος μας πληροφορεί (Διάλογος IX, 108-138) ότι, ενώ συνέβησαν τα γεγονότα
με την δεύτερη Σύνοδο κατά του αγ. Ιωάννου, πέρασαν εννέα ή δέκα μήνες και έφτασε
η νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής (ἡ δεσποτικὴ νηστεία) 265. Ο Αντίοχος επίσκοπος Πτολεμαΐδος με τους υποστηρικτές του ήρθαν πάλι ιδιαίτερα στον βασιλιά Αρκάδιο και του εξήγησαν ότι «ο Ιωάννης είχε ηττηθεί», και ότι ο ίδιος πρέπει να προστάξει να τον εξορίσουν, επειδή
πλησίαζε το Πάσχα. Ο βασιλιάς «από ανάγκη, επειδή τον ενοχλούσαν αυτοί, τους πίστεψε σαν
επισκόπους» και δηλώνει στον αγ. Ιωάννη ότι πρέπει να φύγει από την Εκκλησία. Ο ι. Χρυσόστομος του απάντησε: «Εγώ έχω δεχθεί την Εκκλησία αυτή από το Σωτήρα Θεό για να φροντίζω τη σωτηρία του λαού και δεν μπορώ να την εγκαταλείψω. Εάν όμως θέλεις αυτό, γιατί η πόλη ενδιαφέρει εσένα, διώξε με βία, για να έχω δικαιολογία της λιποταξίας μου τη δική σου δύναμη (Ἐγὼ παρὰ τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ ὑποδέδεγμαι τὴν ἐκκλησίαν ταύτην εἰς ἐπιμέλειαν τῆς τοῦ
λαοῦ σωτηρίας, καὶ οὐ δύναμαι αὐτὴν καταλεῖψαι· εἰ δὲ τοῦτο βούλει - ἡ γὰρ πόλις σοι διαφέρει -,
βίᾳ με ἔξωσον ἵνα ἔχω ἀπολογίαν τῆς λιποταξίας τὴν σὴν αὐθεντίαν)». Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με
265

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για την καταμέτρηση του χρόνου αρχίζοντας
από το Σεπτέμβριο του 403, όταν πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος παρά την Δρυν, μέχρι την άνοιξη του 404 (βλ.
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 190, υποσημ. 2]).
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τον Παλλάδιο, αφού έστειλαν ανθρώπους από το παλάτι, έδιωξαν τον αγ. Ιωάννη, διατάσσοντας προς το παρόν να παραμείνει μέσα στο επισκοπείο. Η τελευταία απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένου της οργής του Θεού, εάν συνέβαινε κάτι θλιβερό σ’ αυτούς, θα μπορούσαν να τον φέρουν γρήγορα πίσω στην εκκλησία266, και
έτσι να εξιλεώσουν τον Θεό, εάν όμως όχι, «για να τ ου επιτεθούν πάλι, όπως ο Φαραώ στο
Μωυσή»267 [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 190-192· ΕΠΕ 68, σ. 138-141· Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 117· Палладий, Диалог, 2002, σ. 73-74]268.
Σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, όταν έφτασε η νηστεία, καλούν τον αγ. Ιωάννη
στην αυτοκρατορική αυλή και προσπαθούν να τον πείσουν να εγκαταλείψει ο ίδιος την Εκκλησία. Ο ι. Χρυσόστομος απάντησε ότι «αυτό είναι αδύνατο, επειδή με αυτό τον τρόπο θα πάρει
μεγάλη αμαρτία, - καλύτερα ο ίδιος εθελοντικά να δώσει το κεφάλι του, παρά (να δώσει) την
αγρυπνία και την προσευχή για την Εκκλησία». Η βασίλισσα Ευδοξία, όπως λέει ο ΨευδοΜαρτύριος, «σαν η ίδια να κρατούσε τα ηνία του κράτους», είπε: «Εγώ η ίδια θα πάρω αυτή την
αμαρτία στο κεφάλι μου» (ο Ψευδο-Μαρτύριος τονίζει ότι η βασίλισσα με αυτά τα λόγια «έγινε
χωρίς να θέλει προφήτισσα ενάντια στον εαυτό της», προφανώς, εννοώντας το σύντομο, μετά τη
δεύτερη εξορία του Αγίου, θάνατο της Ευδοξίας). Ο ι. Χρυσόστομος χαμογελώντας είπε: «Δεν
νομίζω ότι εσύ, μια γυναίκα, θα μπορούσες να είσαι για μένα επαρκής εγγύηση στην άφεση τόσο μεγάλης αμαρτίας, επειδή ούτε στον Αδάμ δεν έφερε κανένα καλό αυτό που είπε: “η Εύα με
παραπλάνησε”, ούτε στην ίδια την Εύα η δικαιολογία της ότι το φίδι την αποπλάνησε, αλλά ο
καθένας υπόκειται σε τιμωρία από το Θεό για την αμαρτία του»269. Μετά από αυτά τα λόγια, η
βασίλισσα με φωνές και οργή έφυγε τρέχοντας από τον Χρυσόστομο και δήλωσε ότι ο Ιωάννης
στο λόγο του την σύγκρινε με την Εύα, και τον Αδάμ με τον αυτοκράτορα, και πρόσθεσε: «Τι
άλλη μαρτυρία χρειαζόμαστε εναντίον αυτού του ανθρώπου; Περιφρόνησε τον αυτοκράτορα·
ας φύγει το συντομότερο δυνατόν». Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, αυτοί στερούν τον αγ. Ιωάννη της ιερωσύνης και αποδίδουν την Εκκλησία σε αυτόν «που ήρθε από την
Γαλατία και σε κάποιον από την Πισιδία (προφανώς, εννοούνται οι επίσκοποι Λεόντιος Αγκύρας
της μικρής Γαλατίας και ο Αμμώνιος Λαοδικείας της Πισιδίας)». «Στη αρχή της νηστείας, - μας
λέει ο Ψσευδο-Μαρτύριος – αυτοί συγκεντρώνοντας τον όχλο που αδιαφορούσε, ο οποίος εδώ
και καιρό είχε παραδοθεί στα χέρια αυτών, διέδοσαν στην πόλη τα νέα ότι μέχρι την δίκη που
περίμεναν όλοι πάντοτε να γίνει, αλλά ποτέ δεν έγινε, ο βασιλιάς όντως πρότεινε ότι οι ιερές
266

Ο Παλλάδιος μας πληροφορεί (Διάλογος ΙΧ, 1-9), ότι, μετά την πρώτη εξορία του αγ. Ιωάννου του Χρυ-

σοστόμου από την Κωνσταντινούπολη, κατά το μεσημέρι της πρώτης ημέρας (μέσης δὲ διαγενομένης ἡμέρας μιᾶς)
συνέβηκε να γίνει κάτι στο υπνοδωμάτιο της βασίλισσας. Επειδή φοβηθήκαν απ’ αυτό, με δικό τους νοτάριο καλούν πίσω τον Ιωάννη ύστερα από λίγες ημέρες και του δίνουν το εκκλησιαστικό θρόνο του [Palladios, Dialogue,
1988, t. 1, p. 180· ΕΠΕ 68, σ. 132-133· Палладий, Диалог, 2002, σ. 71].
267
Βλ. Εξ. 10, 27-28 και 14, 4-8.
Βλ. επίσης: το Εγκώμιο του Λέοντος του Σοφού BHG 880 (κεφ. 26) [PG 107, col. 281-284· Βιογρ., εγκωμ.
και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 713].
269
Ο Fl. van Ommeslaeghe πίστευε ότι αυτά τα λόγια μπορούσαν να είναι μία από τις φήμες που κυκλοφόρησαν στην Κωνσταντινούπολη γύρω από το όνομα του α γ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου [Van Ommeslaeghe,
1979, p. 153].
268
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ακολουθίες πρέπει να γίνονται από πρόσωπα που κράτησαν ουδέτερη στάση, δηλ. από αυτούς
που δεν είχαν καμία επικοινωνία με κανένα από τα δύο μέρη (εννοούνται αντίπαλοι και υποστηρικτές του ι. Χρυσόστομου)»270 [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 221-222].
Σύμφωνα με τον Σωκράτη (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18), την παραμονή του Πάσχα ο αυτοκράτορας Αρκάδιος διαμήνυσε στον αγ. Ιωάννη ότι δεν μπορεί να έρθει στην εκκλησία, επειδή δύο Σύνοδοι τον έχουν καταψηφίσει. Έτσι λοιπόν, ο αγ. Ιωάννης τέθηκε σε αργία και δεν πήγαινε καθόλου στην εκκλησία (Δηλοῖ οὖν ὁ βασιλεὺς τῷ Ἰωάννῃ μὴ δύνασθαι εἰς
τὴν ἐκκλησίαν ἐλθεῖν, ὅτι δύο αὐτοῦ κατεψηφίσαντα σ ύνοδοι. Ἤργει ο ὖν ὁ Ἰωάννης λοιπὸν,
οὐδαμῶς τε εἰς τὴν ἐκκλησίαν κατήρχετο) [PG 67, col. 720-721· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο,
Κοτταδάκη, 2007, σ. 69· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 261].
Στο μεταξύ ήρθε η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου 271. Σύμφωνα με τον Παλλάδιο
(Διάλογος IX, 139-161), οι εχθροί του αγ. Ιωάννου και πάλι του δηλώνουν ότι πρέπει να φύγει
από την Εκκλησία. Ο ίδιος αρνείται. Ο βασιλιάς Αρκάδιος «σεβόμενος την ιερότητα της ημέρας
και φοβούμενος την αναταραχή της πόλης» στέλνει ανθρώπους να προσκαλέσουν τους επισκόπους Ακάκιο και Αντίοχο και αυτούς που ήταν μαζί τους, για να μάθει από αυτούς, τι πρέπει
να γίνει. Αυτοί απάντησαν στον αυτοκράτορα: «Βασιλιά, η ευθύνη για την καθαίρεση του Ιωάννου ας πέσει επάνω μας (Βασιλεῦ, ἐπὶ τῆν κεφαλὴν ἡμῶν ἡ Ἰωάννου καθαίρεσις)». Εν τω μεταξύ, οι επίσκοποι που ήταν μαζί με τον αγ. Ιωάννη, ο αριθμός τους ήταν 40, κάνουν μια τελευταία προσπάθεια για να τον υπερασπιστούν. Έρχονται στο ναό των Μαρτύρων (ἐν τοῖς μαρτυρίοις), στο βασιλιά και στην βασίλισσα με δάκρυα στα μάτια, και τους παρακαλούν να λυπηθούν την Εκκλησία του Χριστού, να επιστρέψουν τον επίσκοπό της, ιδιαίτερα για το Πάσχα και
γι’ αυτούς που πρόκειται να βαπτισθούν. Ο αγ. Παύλος επίσκοπος Κρατείας μ’ άφοβο θάρρος
είπε στην βασίλισσα: «Ευδοξία, να φοβηθείς το Θεό, αφού ευσπλαγχνισθείς τα παιδιά σου· μην
προσβάλλεις την εορτή του Χριστού με το να “χυθούν αίματα”272». Έπειτα, οι σαράντα επίσκοποι που ήταν υποστηρικτές του Χρυσοστόμου, επέστρεψαν στα σπίτια τους, όπου αγρυπνούσαν περιμένοντας τις επόμενες εξελίξες [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p.
192-194· ΕΠΕ 68, σ. 140-143· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 117-118·
Палладий, Диалог, 2002, σ. 74].
Ο Ψευδο-Μαρτύριος αναφέρει για το πονηρό, όπως λέει ο ίδιος, σχέδιο των εχθρών
του ι. Χρυσοστόμου, που είχε σχέση με την τελετή της ακολουθίας του Πάσχα εκείνη την νύχτα
στις εκκλησίες της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τα λόγια του, «ο κόσμος προσπερνούσε από μια
270

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά τα λόγια έμμεσα επιβεβαιώνουν ότι η Σύνοδος για την εξέταση της
υπόθεσης του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου πραγματικά έγινε, όμως τελική απόφαση για την τύχη του Αγίου
ανέλαβε την κρατική εξουσία που κατάφερε οι πράξεις του συνοδού να είναι καθαρά τυπική (βλ. [Древние жития
Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 475, υποσημ. 181]).
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Σύμφωνα με τον αρχιμ. Χρυσόστομο Παπαδόπουλο το Πάσχα του 404 ήταν στις 16 Απριλίου [Χρυσόστομος Παπαδοπούλου, αρχιμ., 1908-1909, σ. 335, 338]. Η Anne-Marie Malingrey αναφέρει 16-17 του Απριλίου
(βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 37]). Βλ. επίσης: [Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007, σ. 83· Χρυσοστομικά,
1908, p. 48]).
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εκκλησία σε άλλη, ψάχνοντας τους μαθητές του Πατρός (δηλ. τους κληρικούς που ήταν στην
πλευρά του Χρυσοστόμου). Αυτοί (οι εχθροί του Αγίου) τους άφησαν (τους κληρικούς του Χρυσοστόμου), έχοντας πονηρό σχέδιο για να πάρουν και τις άλλες εκκλησίες». Όταν, σύμφωνα με
τον Ψευδο- Μαρτύριο, έτσι πέρασε η Σαρακοστή και ήρθε η νύχτα του Πάσχα, οι εχθροί του
Χρυσοστόμου, «γνωρίζοντας ότι είναι νόμος για τους ανθρώπους, ακόμη και αν όλο το χρόνο
απείχαν από την Θεία Κοινωνία λόγω της απασχόλησης στο εμπόριο, όρκων, συχνών καβγάδων, γλεντιών και των συζυγικών σχέσεων, είτε αυτές ήταν σωστές, είτε χωρίς καμία εγκράτεια,
όμως (εκείνη την νύχτα του Πάσχα) καθαρισμένοι από όλα αυτά με νηστεία και προσευχή, να
έρχονται και να μεταλαμβάνουν το Δώρο· για αυτό λόγο εκείνοι (οι αντίπαλοι του Χρυσοστόμου) ενεργούν έτσι ώστε να περιμένει ο κόσμος μέχρι αργά το βράδυ και διατάζουν στους εχθρούς να αρπάξουν τις εκκλησιές μέσα στο βαθύ σκοτάδι, ώστε σαν να έκλεισαν τα μάτια αυτών που ήρθαν, επειδή κάποιοι μη βλέποντας ποιος λειτουργεί λόγω του σκοταδιού, θα νόμιζαν
ότι βρεθήκαν εκεί κατά την τύχη, ενώ άλλοι παρόλο ότι θα τα έβλεπαν όλα, όμως θα έρχονταν
για την Κοινωνία λόγω της εορτής όπως κάνανε συνήθως, μη έχοντας δυνατότητα να κοινωνήσουν σε άλλο μέρος», δηλ., οι εχθροί του αγ. Ιωάννου μέχρι την τελευταία στιγμή
υποστηρίζουν μεταξύ των ανθρώπων την ελπίδα ότι η α κολουθία του Πάσχα θα
ετελείτο από τους πιστούς στον Χρυσόστομο ιερείς, α λλιώς φοβούνταν ότι οι
εκκλησίες θα είναι άδειες. «Ωστόσο - συνεχίζει ο Ψευδο-Μαρτύριος - οι ίδιοι παρέμειναν
στη σκιά, σχεδιάζοντας εναντίον των φρόνιμων ανθρώπων παράλογα πράγματα: επειδή ήταν
τόσο μακριά από τη δυνατότητα να παραπλανήσουν τους ανθρώπους, ώστε χρειάστηκαν και
τους στρατιώτες και τα σπαθιά για να συλλάβουν τουλάχιστον τους τοίχους της εκκλησίας...
Όταν αυτοί που ήρθαν στο ιερό μυστήριο, κάποιοι μόλις έβγαιναν από το βάθος της κολυμβήθρας, άλλοι ήταν ακόμα μέσα, και μερικοί ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα, μπήκαν πολλοί στρατιώτες με σπαθιά και ρόπαλα, τους οποίους επέλεξαν (οι εχθροί του Χρυσόστομου) επειδή δεν
γνώριζαν τα μυστήρια (δεν ήταν χριστιανοί) και για αυτό το λόγο μη έχοντας φόβο Θεού, δεν
λυπήθηκαν κανένα από τα αφιερωμένα παιδιά· έτσι λοιπόν, αυτοί (οι στρατιώτες), από την μια
πλευρά έδιωξαν χωρίς καμία ντροπή εκείνους που ήταν απεκδυμένοι από τα ρούχα και τις α μαρτίες…, και από την άλλη πλευρά, ψάχνοντας την τροφή της σωτηρίας (την θεία Κοινωνία),
για την οποία μόνο είχαν ακούσει κάτι, χτυπούν στα κεφάλια εκείνων που ήταν ντυμένοι και με
δάκρυα έτρεξαν προς το πνευματικό γάλα». Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο,
«όταν ήρθε η μέρα (προφανώς εννοεί την ερχόμενη ημέρα της Κυριακής, δηλ. από τη νύχτα του
Σαββάτου προς Κυριακή) οι ματωμένοι και μελανιασμένοι άνθρωποι» που συγκεντρώθηκαν
μαζί με τους νεοφώτιστους έκαναν σχίσμα στην Εκκλησία, εάν βέβαια - κατά τον ΨευδοΜαρτύριο - «κάτι τέτοιο μπορεί να λέγεται σχίσμα». «Έτσι, αφήνοντας τους τοίχους (των Εκκλησιών) - συνεχίζει ο Ψευδο-Μαρτύριος - και πίσω από τους τοίχους τους ανόητους ανθρώ πους και τους εργάτες της ανομίας, κατέφυγαν στο κτίριο εκείνο που χτίστηκε από τον ιδρυτή
της πόλης (τον Μ. Κωνσταντίνο)…, έτσι ώστε αυτό που χτίστηκε απ᾽ αυτόν (τον Μ. Κωνσταντίνο) για τη φροντίδα των σωμάτων να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ψυχών (αναφέρεται στη σύναξη των οπαδών του ι. Χρυσοστόμου που γινόταν στα δημόσια λουτρά, τις λεγόμενες
Κωνσταντιανές)· και τότε αυτοί (οι αντίπαλοι του Χρυσοστόμου) πάλι έσπευσαν να τους κυνη170

γήσουν και πάλι βεβήλωσαν τα Ιερά Μυστήρια, ξεπερνώντας την αμαρτία του Ναβουχοδονόσωρα». Και έπειτα - σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο – δηλαδή «την επόμενη μέρα, ο κόσμος
(οι οπάδοι του αγ. Ιωάννου) κατέφυγε στο ιπποδρόμιο» [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 223-225].
Για τα τραγικά γεγονότα του Πάσχα του 404 αναφέρει και ο ίδιος ο αγ. Ιωάννης ο
Χρυσόστομος στην επιστολή του προς τον επίσκοπο της Ρώμης τον αγ. Ιννοκέ ντιο Α΄ (CPG 4402), γραμμένη λίγο μετά το Πάσχα του 404. Σ᾽ αυτήν ο ι. Χρυσόστομος λέει
τα εξής (στ. 1-9): «Νομίζω ότι και πριν από τα δικά μου γράμματα η ευλάβεια σας έχει ακούσει
την παρανομία που έγινε εδώ. Διότι η έκταση των δεινών δεν άφησε σχεδόν κανένα μέρος της
οικουμένης χωρίς να ακούσει την τρομερή αυτή τραγωδία 273, αφού η φήμη, που έφερε μέχρι τις εσχατιές της γης όσα έγιναν, προκάλεσε παντού πολύ θρήνο και γοερές κραυγές (Καὶ
πρὸ τῶν γραμμάτων μὲν οἶμαι τῶν ἡμετέρων ἀκηκοέναι τὴν εὐλάβειαν ὑμῶν τὴν παρανομίαν τὴν
ἐνταῦθα τολμηθεῖσαν. Τὸ γὰρ μέγεθος τῶν δεινῶν οὐδὲ ἓν μέρος τῆς οἰκουμένης ἀφῆκεν ἀνήκοον
εἶναι τῆς χαλεπῆς ταύτης τραγωδίας, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὰς τῆς γῆς τὰς ἐσχατιάς φέρουσα ἡ φήμη
τὰ γεγενημένα, πολὺν ἁπανταχοῦ θρῆνον καὶ ὀλοφυρμὸν εἰργάσατο)» [PG 52, col. 529· ΕΠΕ 104,
σ. 18-19· Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 68].
Ιδιαίτερα, για τα τραγικά αυτά γεγονότα του Πάσχα του 404, ο αγ. Ιωάννης στην ίδια επιστολή του (CPG 4402) δίνει και άλλες πληροφορίες (στ. 153-159). Το Μέγα Σάββατο, ενώ
η ημέρα πλησίαζε προς το βράδυ (τῷ μεγάλῳ σαββάτῳ, πρὸς ἑσπέραν λοιπόν τῆς ἡμέρας
ἐπειγομένης), μεγάλο πλήθος στρατιωτών εισήλθαν στις εκκλησίες, έβγαλαν έξω με βία τους
κληρικούς που ήταν με το μέρος του ι. Χρυσοστόμου και με όπλα περιστοίχισαν το βήμα. «Ακόμα και οι γυναίκες των οίκων της προσευχής – λέει ο ι. Χρυσόστομος – που είχαν ξεντυθεί για
να βαπτισθούν, μέσα σ’ αυτήν την κατάσταση έφυγαν γυμνές φοβισμένες από τη φοβερή αυτή
έφοδο, χωρίς να τις επιτραπεί να φορέσουν την απαραίτητη για τις γυναίκες σεμνή φορεσιά.
Πολλές μάλιστα διώχνονταν τραυματισμένες και οι κολυμβήθρες γέμιζαν αίμα και τα ιερά νάματα κοκκίνιζαν από τα αίματα (Καὶ γυναῖκες τῶν εὐκτηρίων οἴκων πρὸς τὸ βάπτισμα ἀποδυσάμεναι κατ’ αὐτὸν τὸν καιρὸν γυμναὶ ἐφυγαδεύοντο ὑπὸ τοῦ φόβου τῆς χαλεπῆς ταύτης ἐφόδου,
οὐδὲ τὴν πρέπουσαν εὐσχημοσύνην γυναιξί συγχωρούμεναι περιθέσθαι. Πολλαὶ δὲ καὶ τραύματα
δεξάμεναι ἐξεβάλλοντο καὶ αἵματος αἱ κολυμβῆθραι ἐπληροῦντο καὶ τὰ ἱερὰ ἀπὸ τῶν τοιούτων
τραυμάτων ἐφροινίσσετο νάματα)». «Όμως - έγραψε στη συνέχεια ο ι. Χρυσόστομος - ούτε εδώ
σταμάτησε το κακό. Αλλά, αφού οι στρατιώτες μπήκαν εκεί όπου ήταν αποτεθειμένα τα Άγια,
μερικοί από τους οποίους όπως μάθαμε ήταν αβάπτιστοι, έβλεπαν και όλα όσα υπήρχαν εκεί
μέσα και το αγιότατο αίμα του Χριστού, καθώς μέσα σε τόσο θόρυβο χύνονταν στα ενδύματα
των στρατιωτών, και όλα γίνονταν σαν να επρόκειτο γ ια βαρβαρική αιχμαλωσία (Καὶ οὐδὲ
ἐνταῦθα εἱστήκει τὸ δεινόν ἀλλ᾽ ἔνθα τὰ ἅγια ἀπέκειντο εἰσελθόντες οἱ στρατιῶται ὧν ἔνιοι, κα273

Ο αγ. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης στην επιστολή προς τον Σύμμαχο (I.152), όσα συνέβησαν με τον ι. Χρυσόστομο τα χαρακτηρίζει τραγωδία (περὶ τὸν θεσπέσιον Ἰωάννην τραγῳδίαν), και συγκρίνει τον Θεόφιλο Αλεξανδρείας με τον Φαραώ (μικρὰ δὲ μάνθανε ἅττα ἡ γείτων Αἴγυπτος συνήθως ἠνόμησε, Μωσέα παραιτουμένη, τὸν Φαραὼ οἰκειουμένη…) [PG 78, col. 283-286· Ισιδώρου Πηλουσ., Επιστολές, 2000, τ. 1, σ. 174-175· Исидор Пелусиот,
Письма, 2000, σ. 75-76].
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θὼς ἔγνωμεν, καὶ ἀμύητοι ἦσαν πάντα τε ἑώρων τὰ ἔνδον καὶ τὸ ἁγιώτατον αἶμα τοῦ Χριστοῦ, ὡς
ἐν τοσούτῳ θορύβῳ, εἰς τὰ τῶν προειρημένων ἱμάτια ἐξεχεῖτο. Καὶ ὡς ἐν αἰχμαλωσίᾳ βαρβαρικῇ
πάντα ἐτολμᾶτο» (στ. 159-165). Ο αγ. Ιωάννης αναφέρει ότι περισσότεροι από σαράντα
επίσκοποι, που βρίσκονταν σε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του, χωρίς άλλη αιτία μαζί με το
λαό και τον κλήρο άδικα εκδιώχθηκαν κι εκείνοι από την πόλη. Και μάλιστα, όλα αυτά γίνονταν «δίχως να το γνωρίζει ο ευσεβέστατος βασιλιάς, ενώ είχε νυχτώσει, με διοργανωτές και σε
πολλές περιπτώσεις αρχηγούς επισκόπους, οι οποίοι δ εν ντρέπονταν να έχουν επικεφαλής
στρατιωτικούς οδηγούς αντί διακόνων (παρὰ γνώμην τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως, νυκτὸς καταλαβούσης, ἐπισκόπων αὐτὰ κατασκευαζόντων, καὶ πολλαχοῦ στρατηγούντων οἳ οὐκ ᾐσχύνοντο καμπιδούκτορας ἀντὶ διακόνων προηγουμένους ἔχοντες» (στ. 178-182). Και, όταν ξημέρωσε, ολόκληρη η πόλη είχε μετακομίσει έξω από τα τ είχη και οι άνθρωποι κάτω από δέντρα ή σε δασώδεις κοιλάδες γιόρταζαν τη γ ιορτή του Πάσχα σαν
πρόβατα διεσπαρμένα [PG 52, col. 533-534· ΕΠΕ 104, σ. 26-29· Palladios, Dialogue, 1988, t.
2, p. 82-88].
Από τον Παλλάδιο πληροφορούμεθα (Διάλογος IX, 162-207) ότι οι πρεσβύτεροι του αγ.
Ιωάννου, αφού συγκέντρωσαν το λαό στο δημόσιο λουτρό, τις λεγόμενες Κωνσταντιανές θέρμες (ἐν τῷ δημοσίῳ λουτρῷ τῷ ἐπικαλουμένῳ Κωνσταντιαναῖς)»274, τελούσαν την αγρυπνία, «άλλοι διαβάζοντας τα θεία λόγια και άλλοι βαπτίζοντας τους κατηχημένους, όπως ήταν φυσικό για το Πάσχα». Τις τελετές αυτές κατ᾽ ανάγκην στο δημόσιο λουτρό,
οι οπαδοί των επισκόπων Αντιόχου, Σευηριανού και Ακακίου τις κατάγγειλαν στους προστάτες
τους στην αυτοκρατορική αυλή, αξιώνοντας να εμποδιζόταν ο λαός από τη συγκέντρωση του
εκείνη. Ο μάγιστρος275 τους απάντησε τα εξής: «Είναι νύχτα και ο λαός πολύς· να μη γίνει κανένα ανοσιούργημα». Ο επίσκοπος Ακάκιος και οι υποστηρικτές του ανταπάντησαν στο μάγιστρο: «Κανένας δεν έμεινε μέσα στις εκκλησίες, και φοβούμαστε μήπως μπαίνοντας ο βασιλιάς
στην εκκλησία και μη βρίσκοντας κανέναν αντιληφθεί την εύνοια του λαού προς τον Ιωάννη
και μας κατακρίνει ως συκοφάντες, επειδή μάλιστα του είπαμε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας που να τον προσέχει αυτόν με ευχαρίστηση, επειδή είναι αδιάλλακτος άνθρωπος». Ο μάγιστρος τους έδωσε κάποιον Λούκιο, ὡς ἔλεγον Ἕλληνα (δηλ. ειδωλολάτρη), αρχηγό του σώματος των οπλοφόρων, ο οποίος πήρε εντολή να πάει και να καλέσει με ήπιο τρόπο το λαό στην
εκκλησία. Ο κόσμος όμως δεν άκουσε τον Λούκιο, και αυτός, επιστρέφοντας στη συνοδεία του
επισκόπου Ακακίου, τους μίλησε για τη δύναμη και το πλήθος του λαού που βρισκόταν στο
λουτρό. Οι αντίπαλοι του αγ. Ιωάννου φοβισμένοι παρακάλεσαν επίμονα τον Λούκιο να ξαναπάει στο δημόσιο λουτρό και, είτε πείθοντας το λαό ειρηνικά να μεταβεί στην εκκλησία είτε ταράζοντας τον με βίαιο τρόπο, να διαλύσει εκείνη την εορταστική συγκέντρωση. Ο Λούκιος
παίρνοντας μαζί του τους κληρικούς από την πλευρά τ ου Ακακίου και έχοντας επιπλέον τετρακόσιους νεοσύλλεκτους Θράκες οπλισμένους με ξίφη, μετά τα μεσάνυχτα
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Βλ.: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 195, υποσημ. 8].
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Βλ.: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 196, υποσημ. 2· Палладий, Диалог, 2002, σ. 197, υποσημ. 289]. Βλ.

επίσης: Πλακογιαννάκη Κ. Ε., Ελληνική Ανατολική Αυτοκρατορία των Μέσων Αιώνων. Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά
Αξιώματα στο Βυζάντιο. Θεσσαλονίκη 2001. – Σ. 45-49.
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(ἐξῆλθεν δευτέρᾳ φυλακῇ τῆς νυκτὸς) επιτέθηκε ξαφνικά στους συγκεντρωμένους στο δημόσιο
λουτρό. Φθάνοντας εκεί, μέσα στα αγιασμένα ήδη νερά για τις βαπτίσεις, με σκοπό να παρε μποδίσει όσους μυούνταν «στην Ανάσταση του Σωτήρα276, επιτέθηκε με θρασύτητα στο διάκονο και χύνει τη θεία Ευχαριστία· και τους πρεσβυτέρους, που ήταν και κάπως ηλικιωμένοι, τους
χτυπά με ρόπαλα στο κεφάλι και βάφει με αίμα την κολυμβήθρα». Γυμνές γυναίκες (που ετοιμάζονταν για το βάπτισμα) μαζί με τους άνδρες δραπέτευσαν, «από φόβο μήπως σφαγούν ή
μήπως δώσουν κακή εντύπωση, πως τάχα ακολούθησαν ά σεμνο δρόμο». Σύμφωνα με τον
Παλλάδιο, «άλλος χτυπημένος στο χέρι, έφευγε κλαίγοντας· άλλος έσυρε παρθένα ξεσχίζοντας
τα ρούχα της· και όλοι (οι επιτιθέμενοι) λαφυραγώγησαν τα κειμήλια και τα πήραν δικά τους»
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 194-198· ΕΠΕ 68, σ. 142-145· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 118-119· Палладий, Диалог, 2002, σ. 74-75]277.
Ο Παλλάδιος επίσης μας πληροφορεί (Διάλογος IX, 208-210) ότι φυλάκισαν όσους
πρεσβυτέρους και διακόνους συνέλαβαν, ενώ τους ευρεθέντες εκεί αξιωματούχους της πρωτεύουσας τους απομάκρυναν [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 200· ΕΠΕ
68, σ. 144-145· Палладий, Диалог, 2002, σ. 75].
Και ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 21) παρουσιάζει τα γεγονότα εκείνου του
Πάσχα του 404: «Η Σαρακοστή ήδη είχε φτάσει στο τέλος (ἤδη δὲ ληγούσης τῆς τεσσαρακοστῆς), όταν ξαφνικά εκείνη την ιερή νύχτα, στην οποία επιτελείται η ανάμνηση της Ανάστασης
του Χριστού, οι οπαδοί του Ιωάννου εκδιώχθηκαν από την εκκλησία· οι στρατιώτες και οι εχθροί τους επιτέθηκαν την ώρα που τελούνταν το μυστήριο του βαπτίσματος. Κι επειδή αυτό
συνέβη ξαφνικά, στο βαπτιστήριο υπήρχε μεγάλη αναταραχή, οι γυναίκες ξέσπασαν σε θρήνους
και οιμωγές, τα παιδιά έκλαιγαν, ιερείς και διάκονοι χτυπιούνταν και σέρνονταν έξω με βία έτσι
όπως ήταν ντυμένοι με τα ιερατικά και τους έδιωξαν από την εκκλησία ... Όταν το έμαθε αυτό
και ο υπόλοιπος λαός, την επόμενη μέρα (προφανώς εννοεί την αρχόμενη ημέρα της Κυριακής,
δηλ. από τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή), άφησαν την εκκλησία και μετέβησαν στο πολύ
ευρύχωρο δημόσιο εκείνο λουτρό που φέρει το όνομα τ ου βασιλιά Κωνσταντίνου, όπου και
γιόρταζαν το Πάσχα με επικεφαλής επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους και άλλους, που
είχαν και το δικαίωμα να τελετουργούν μέσα στην εκκλησία, οπότε θεωρήθηκαν κι αυτοί μαζί
με το λαό επίσης υποστηρικτές του Ιωάννου. Όταν τους έδιωξαν κι από ᾽δώ, τελούσαν τις συνάξεις έξω από τις πύλες της πόλης, εκεί όπου ο βασιλιάς Κωνσταντίνος πριν την δημιουργία
της πόλης είχε ανοίξει (καθαρίσει) το μέρος ώστε να χρησιμοποιείται ως χώρος ιπποδρομίου και
το περιέκλεισε από ξύλινους τοίχους. Από τη στιγμή εκείνη και στο εξής, οι συνάξεις γίνονταν
εδώ και σε άλλα μέρη, όπου ήταν δυνατόν, και αυτούς που συμμετείχαν σε τέτοιες εκ κλησιαστικές συνάξεις τους ονόμασαν “Ιωαννίτες” (Ἐλαθέντες δὲ ἔνθεν συνῆλθον πρὸ
τοῦ ἄστεως εἴς τινα χῶρον, ὃν Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεὺς μήπω τὴν πόλιν συνοικίσας εἰς ἱπποδρόμου θέαν ἐκάθηρε ξύλοις περιτειχίσας· ἐξ ἐκείνου τε πῇ μὲν ἐνθάδε, πῇ δὲ ἑτέρωθι, ᾗ ἐξῆν, ἰδίᾳ
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υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 714].
277

173

ἐκκλησίαζον καὶ Ἰωαννῖται ὠνομάζοντο)» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 324-326· PG 67, col.
1569].
Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος IX, 218-229, X, 4-12), την επόμενη μέρα (δηλ.
μετά το Πάσχα), όταν ο βασιλιάς Αρκάδιος «βγήκε να γυμνασθεί», είδε στην άσπαρτη γη γύρω
από το Πέμπτο το πλήθος των ανθρώπων που ήταν ντυμένοι στα λευκά. Αυτοί ήταν νεοφώτιστοι, περίπου τρεις χιλιάδες278. Ο αυτοκράτορας ρώτησε τους σωματοφύλακες του: «Ποιοι είναι
οι εκλεκτοί που συγκεντρώθηκαν εκεί;». Οι στρατιώτες, λέγοντας ψέματα για να προλάβουν το
θυμό του βασιλιά, απάντησαν ότι είναι «Ετερόδοξοι». Και όταν έμαθαν όλα αυτά «όσοι συντέλεσαν και προστάτεψαν τα φθονερά γεγονότα» (δηλ. ο επίσκοπος Αρκάδιος και οι συνεργάτες
του), στέλνουν προς τα ᾽κεί τους σκληρότερους στρατιώτες, «για να διαλύσουν τους ακροατές
και να συλλάβουν τους διδασκάλους». Οι στρατιώτες συνέλαβαν και πάλι αρκετούς κληρικούς
και πολύ περισσότερους λαϊκούς. Μαζί με τους κληρικούς και τους λαϊκούς συνελήφθηκαν και
«γυναίκες επίσημων ανδρών». Σύμφωνα με τον Παλλάδιο, «από μερικές άρπαξαν τα πανωφόρια και από άλλες απέσπασαν τα σκουλαρίκια μαζί με το λοβό του αυτιού συγχρόνως. Μόλις
είδε η γυναίκα κάποιου Ελευθέρου, η οποία ήταν παρά πολύ πλούσια, άφησε το δικό της φόρεμα, μεταμορφώθηκε σε δούλα και μπήκε τρέχοντας στην πόλη για να σώσει την τιμή της, γιατί
είχε, όπως φαίνεται, ωραίο πρόσωπο και όμορφο παράστημα» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p.
200-204· ΕΠΕ 68, σ. 144-147· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 120-121·
Палладий, Диалог, 2002, σ. 75-76]279.
Σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, την επόμενη μέρα ο κόσμος κατέφυγε στο ιπποδρόμιο. «Και έτσι - συνεχίζει - αυτοί (οι οπαδοί του Χρυσοστόμου) γέμισαν όλον εκείνο το μεγάλο χώρο, ώστε κάποιος βλέποντας πόσο πλήθος ανθρώπων ήταν πράγματι εκεί, θα μπορούσε
να πει ότι στις εκκλησίες (εννοεί, της πρωτεύουσας, όπου είχαν προηγουμένως συγκεντρωθεί και
από όπου τους είχαν εκδιώξει το βράδυ του Μεγ. Σαββάτου) είχαν συγκεντρωθεί όχι μόνον ο
συνήθης λαός, αλλά μαζί με αυτούς ενώθηκε δυο φορές μεγαλύτερος αριθμός λαού που ήρθε
από κάπου αλλού· τον τόπο εκείνο ο αείμνηστος Κωνσταντίνος, πριν δημιουργήσει την πόλη,
μετέτρεψε στο ιπποδρόμιο» [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 225].
Ο Παλλάδιος, ολοκληρώνοντας την περιγραφή των τραγικών εκείνων γεγονότων του
Πάσχα 404, έγραψε και τα εξής (Διάλογος X, 12-18): «Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αφού γέμισαν οι φυλακές των διαφόρων αρχόντων, μετατρέπονταν σε εκκλησίες. Και ύμνοι και θείες λειτουργίες τελούνταν μέσα στις φυλακές, ενώ μαστιγώσεις και στρεβλώσεις και φοβεροί όρκοι τα
συναγωνίζονταν μέσα στις εκκλησίες, με στόχο τον αναθεματισμό του Ιωάννου, ο οποίος μέχρι
θανάτου έγινε εχθρός στην κακία του διαβόλου (Τούτῳ οὖν τῷ τρόπῳ πληρωθεῖσαι αἱ φυλακαὶ
τῶν διαφόρων ἀρχόντων μετεποιοῦντο εἰς ἐκκλησίας· καὶ ὕμνοι μὲν καὶ ἀναφοραὶ μυστηρίων ἐν
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ραπέμπουν στις Πράξεις 2, 41 (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 200-201, υποσημ. 3]). Όμως, η πληροφορία
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ταῖς φυλακαῖς ἐπετελοῦντο, μάστιγες δὲ καὶ στρεβλώσεις καὶ ὅρκοι φρικτοὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις
ἡμιλλῶντο ἐπὶ ἀναθεματισμῷ Ἰωάννου τοῦ μέχρι θανάτου ἐχθρεύσαντος τῇ κακίᾳ τοῦ διαβόλου)»
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 204· ΕΠΕ 68, σ. 146-147· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 121· Палладий, Диалог, 2002, σ. 76].
Παραμονή του ι. Χρυσοστόμου στο επισκοπείο, απόπειρες δολοφονίας
του και άλλα γεγονότα
(δεύτερο ήμισυ Απρίλιου μέχρι αρχές Ιούνιου του 404)
Μετά τα τραγικά γεγονότα του Πάσχα του 404, σύμφωνα με τον Σωκράτη (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18), ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος δύο ολόκληρους μήνες δεν εμφανίστηκε δημόσια πουθενά, μέχρι που εκδόθηκε αυτοκρατορικό διάταγμα για την
εξορία του (Ἰωάννης δὲ ἐπί δύο μῆνας οὐδαμοῦ προέβαινεν, ἕως οὗ βασιλεύς ἐκέλευσε πρόσταγμα εἰς ἐξορίαν ἀπάγεσθαι)» [PG 67, col. 721· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 261].
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο επισκοπείο, είχαν οργανωθεί μέχρι και απόπειρες δολοφονίας του.
Σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, οι εχθροί του αγ. Ιωάννου «σχεδιάζουν τον πιο
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο για να απαλλαγούν απ᾽ αυτόν τον άνθρωπο, τη δολοφονία. Και βρήκαν κάποιον, κατοικητήριο του δαίμονα, και εξαγόρασαν την άθλια υπόσχεσή του,
νομίζοντας πως ο δαίμονας θα τον ενθάρρυνε, επειδή θα σκότωνε τον δικό του εχθρό. Όμως,
ενώ ανέλαβε την πράξη, τον ανακάλυψαν γρήγορα, από το ταραγμένο του βλέμμα και την εμφάνιση του…· όταν ο κόσμος τον οδήγησε στον Έπαρχο 280, αυτός (ο δολοφόνος) κρατούσε ακόμη στο χέρι το ξίφος, και ο Έπαρχος θα μπορούσε τότε με τα απαραίτητα βάσανα να μάθει
όλο το σχέδιο της δολοφονίας, εάν ο Πατήρ (ο ι. Χρυσόστομος) δεν έστελνε επισκόπους και
δεν τον “έκλεβε” αυτόν (τον δολοφόνο) με το αρρωστημένο μυαλό από τα χέρια των δημίων· ο
λαός, ντροπή, σιωπούσε για όλα αυτά». Ο Ψευδο-Μαρτύριος περιγράφει στη συνέχεια και τη
δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του αγ. Ιωάννου, από «τον υπηρέτη ενός πρεσβυτέρου». Ο δολοφόνος, «όταν εισήλθε στο σπίτι (επισκοπείο) και προχώρησε προς τον Άγιο με το
πολύ θάρρος και την υπέρμετρη βιασύνη και ψυχική αναστάτωση, συνελήφθηκε από κάποιον
που γνώριζε ότι ήταν υπηρέτης εκείνου του ανθρώπου (ενν. του κληρικού) και θέλησε να μάθει
την αιτία της τόσης βιασύνης· κι εκείνος (ο δολοφόνος) με προσποιητά λόγια τον χτύπησε με το
προδοτικό του χέρι που κρατούσε το ξίφος. Εκείνος έπεσε κάτω και δεν πρόλαβε να δεχθεί άλλην απάντηση, το ίδιο και άλλος που βλέποντας το συμβάν (παρενέβη, αλλά) και αυτός έπεσε
καταγής κραυγάζοντας, και άλλος ένας, τρίτος διαδοχικά. Οι φωνές πολλαπλασιάστηκαν, συγκεντρώθηκε πολύ κόσμος, και έτσι ο δολοφόνος έχασε το θράσος. Από το φόβο (της σύλληψης), άφησε τελικά τον Άγιο και σκότωσε όσους τον εμπόδισαν να διαφύγει. Ανάμεσά τους κι
ένας άνθρωπος που μεσημεριάτικα επέστρεφε από το λουτρό και αντί να πάει για φαγητό κα-

280

Περί του «Έπαρχος Κωνσταντινούπολης» βλ.: Πλακογιαννάκη Κ. Ε., Ελληνική Ανατολική Αυτοκρατορία

των Μέσων Αιώνων. Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο. Θεσσαλονίκη, 2001. – Σ. 199.

175

τέβηκε στον τάφο. Καθώς εκείνοι φώναζαν από μακριά για τη σύλληψη του δολοφόνου που
έτρεχε, εκείνος (που επέστρεφε από το λουτρό) έτυχε να βρίσκεται κοντά και άρχισε να τρέχει κι
αυτός “τον τελευταίο δρόμο του”, παίρνοντας ένα αναπάντεχο μοιραίο χτύπημα κι αλλάζοντας
την αναμενόμενη γιορτή με συγγενείς και φίλους σε μνημόσυνο. Για να αφοπλίσουν τελικά το
χέρι (του δολοφόνου) που είχε τόση δύναμη ώστε να επιφέρει τόσες πληγές, πολλοί άνθρωποι
προσέτρεξαν στο βασιλικό Παλάτι, φωνάζοντας με δάκρυα, δείχνοντας τις δικές τους πληγές,
αλλά και το (δολοφονικό) χέρι με το ματωμένο ακόμη ξίφος (δηλ. τον δολοφόνο). Ο βασιλιάς
τους έστειλε στον Έπαρχο της πόλης, επειδή δεν ήθελε να αναγνωρίζει σε όλα τα διαπραχθέντα τη βία, ενώ ο Έπαρχος τιμώρησε το δολοφόνο με λίγες μαστιγώσεις, για να ηρεμήσει
τον κόσμο, κι έπειτα έθεσε τέρμα στην υπόθεση» [Древние жития Златоуста, Балаховская,
2007, σ. 228-229].
Ο Παλλάδιος δίνει πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μ όνο απόπειρα δολοφονίας του
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Διάλογος XX, 93-99): «Ένας υπηρέτης του πρεσβυτέρου
Ελπιδίου με αμοιβή, όπως έλεγαν, πενήντα νομίσματα, για να δολοφονήσει τον άγιο Ιωάννη,
καθώς τον έπιασαν επ᾽ αυτοφώρῳ να κατέχει τρία ξίφη για το σκοπό αυτό, χτύπησε εφτά ανθρώπους κατά μέρος που επιχείρησαν να τον συλλάβουν. Οι τέσσερις ακαριαία (πέθαναν και)
θάφτηκαν, ενώ οι τρείς σώθηκαν μετά από θεραπεία αρκετού χρόνου, αλλά ο δολοφόνος αφέθηκε (τελικά) ελεύθερος (Οἰκέτης δὲ Ἐλπιδίου τοῦ πρεσβυτέρου μισθωθείς, ὥς φασι, πεντήκοντα
νομισμάτων, ἵνα τὸν ἅγιον Ἰωάννην δολοφονήση, φωραθεὶς ἐπὶ τούτῳ τρεῖς ἔχων ῥομφαίας, ἔπαισεν τοὺς κατέχοντας αὐτὸν κατὰ μέρος ἑπτά· ὧν οἱ μὲν τέσσαρες παραυτίκα ἐτάφησαν, οἱ δὲ
τρεῖς ἐπὶ ἱκανὸν χρόνον ἐπιμεληθέντες ἐσώθησαν, τοῦ φονέως ἀπολυθέντος)» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 402· ΕΠΕ 68, σ. 270-271· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ.
1, σ. 193· Палладий, Диалог, 2002, σ. 127]281.
Ο Σωζομενός πάλι, σε συμφωνία πληροφοριών με τον Ψευδο-Μαρτύριο, ομιλεί επίσης
για δύο απόπειρες δολοφονίας του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8,
κεφ. 21): «Την ίδια εκείνη περίοδο ένας άνθρωπος είτε όντως δαιμονισμένος είτε θεωρούμενος
τέτοιος με μαχαίρι στο χέρι θέλησε να πλήξει τον Ιωάννη, αλλά έγινε γρήγορα αντιληπτός. Το
πλήθος τον συνέλαβε και τον οδήγησε στον Έπαρχο κατηγορώντας τον ότι είχε πληρωθεί γι’
αυτό το επίβουλο έργο. Ο Ιωάννης όμως έστειλε δικούς του επισκόπους και τον ελευθέρωσε,
πριν αποφασίσει εκείνος να τον τιμωρήσει (Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ἄνθρωπός τις δαιμονῶν ἢ
νομιζόμενος, ἐγχειρίδιον ἔχων ὡς ἐπὶ σφαγὴν Ἰωάννου παρεσκευασμένος, οὔπω δὲ ἐπιχειρήσας τῷ
πράγματι, φωρᾶται· καὶ ὑπὸ τοῦ πλήθους ὡς ὠνητὸς εἰς τὴν ἐπιβουλὴν συλληθεὶς ἄγεται πρὸς
τὸν ὕπαρχον. Ἐπισκόπους δὲ τινας τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἀποστείλας Ἰωάννης ἐξείλετο τοῦτον πρὶν
αἰκισθῆναι). Αργότερα ένας υπηρέτης του πρεσβύτερου Ελπίδιου, δεδηλωμένου εχθρού
του, μπήκε τρέχοντας στον επισκοπικό οίκο. Κάποιος που έτυχε να παρευρίσκεται τον αντιλήφθηκε και τον σταμάτησε ζητώντας την αιτία της τόσης βιασύνης. Αντί για άλλη απάντηση
εκείνος αμέσως τον χτύπησε με ένα ξιφίδιο και κάποιον άλλον που προσέτρεξε κραυγάζοντας
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για τον τραυματισμό του πρώτου, όπως επίσης και έναν τρίτο. Και μέσα στο θόρυβο και την
ταραχή που δημιουργήθηκε κατόρθωσε να φύγει. Και καθώς δημιουργήθηκε αναταραχή και
φωνές των παρόντων, γύρισε πίσω και ξέφυγε. Όσοι τον καταδίωκαν παρακινούσαν τους πλησιέστερους στο φυγάδα να τον συλλάβουν, οπότε κάποιος εξερχόμενος από το (δημόσιο) λουτρό τον έπιασε, αλλά δέχτηκε καίριο πλήγμα και έπεσε κάτω νεκρός. Μόνο, όταν τα πλήθη τον
κύκλωσαν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στα βασιλικά ανάκτορα. Και καταμαρτυρούσαν
ότι οι εχθροί του Ιωάννου οργάνωσαν την επιβουλή, (οπότε) και φώναζαν ζητώντας την τιμωρία του φονέα και όσων τον επιστράτευσαν (γι᾽ αυτόν το σκοπό). Τον παρέλαβε ο Έπαρχος και
με την υπόσχεση της δίκης διέλυσε την οργή του κόσμου (Ἐς ὕστερον δὲ καὶ Ἐλπιδίου πρεσβυτέρου, ὃς προφανὴς ἐχθρὸς Ἰωάννου ἐτύγχανε, δοῦλος δρομαῖος εἰς τὸν ἐπισκοπικὸν οἶκον εἰσέβαλεν. Ἐπιγνοὺς δὲ τις αὐτὸν τῶν παρατυχόντων ἐπέσχε, τοῦ δρόμου τὴν αἰτίαν πυνθανόμενος.
Ὁ δὲ μηδὲν ἀποκριθεὶς παραχρῆμα ξιφιδίῳ παίει τὸν ἄνδρα, καὶ μετ΄ ἐκεῖνον ἕτερον ἐπιβοήσαντα
τῇ τοῦ πρώτου πληγῇ· νύττει δὲ καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις. Θορυβησάντων δὲ σὺν βοῇ τῶν παρόντων
ὑποστρέψας διέφυγε. Παρακελευομένων δὲ τῶν διωκόντων τοῖς πόρρωθεν συλλαμβάνεσθαι τὸν
φεύγοντα, προσδραμών τις ἐκ βαλανείου λελουμένος ἀναχωρῶν ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ καιρίαν
ἔκειτο νεκρός· Ἐπεὶ δὲ κυκλωθεὶς μόλις ὑπὸ τοῦ πλήθους ἐκρατήθη, ἄγουσιν αὐτὸν εἰς τὰ βασίλεια. Καὶ μαρτυρόμενοι τῶν ἀπεχθανομένων Ἰωάννῃ τὴν ἐπιβουλήν, καὶ τὸν φονέα καὶ τοὺς ἐπὶ
τοῦτο ἀναπείσαντας ἐπεβόων τιμωρίαν δοῦναι. Παραλαβὼν δὲ τοῦτον ὁ ὕπαρχος ὡς ἐπεξιὼν τῇ
δίκῃ διέλυσε τοῦ δήμου τὴν ὀργήν)» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 326-328· PG 67, col. 15691572· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 70-71].
Μετά από αυτές τις απόπειρες δολοφονίας του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σύμφωνα
με το Σωζομενό (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 22), οργανώθηκαν όλο το εικοσιτετράωρο, μέρα
και νύχτα, ομάδες εθελοντών φρουρών γύρω από τον επισκοπικό οίκο από τους περιφημότερους ανθρώπους του λαού που προστάτευαν τον αγ. Ιωάννη (Ἐξ ἐκείνου δὲ τὸν Ἰωάννην ἐφύλαττον οἱ τοῦ λαοῦ σπουδαιότεροι νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἀμοιβαδὸν περικαθήμενοι τὸν ἐπισκοπικὸν οἶκον)» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 328· PG 67, col. 1572].
Μετά το Πάσχα - σύμφωνα τον Παλλάδιο (Διάλογος IX, 208-212) - όσους πρεσβυτέρους και διακόνους είχαν συλλάβει στα προαναφερόμενα επεισόδια τους φυλάκισαν, ενώ τους
συλληφθέντες αξιωματούχους της πρωτεύουσας τους απομάκρυναν. Επίσης εκδίδονταν αλλεπάλληλα διατάγματα κατά περιοχές με διάφορες απειλές, για να απαρνηθούν κάθε εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Ιωάννη [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 198-200· ΕΠΕ 68, σ. 144145· Палладий, Диалог, 2002, σ. 75].
Σύμφωνα με το Σωκράτη (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18), όσοι είχαν καταφύγει στο
δημόσιο λουτρό για να εορτάσουν το Πάσχα, μεταξύ των οποίων και πολλοί επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι και άλλοι, επειδή συνέχισαν να τ ελούν τις εκκλησιαστικές συνάξεις τους
χωριστά, από εκείνη τη στιγμή ονομάζονταν Ιωαννίτες 282 (Σὺν αὐτοῖς δὲ πολλοὶ ἐπίσκοποι καὶ
Ο μητροπ. Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, συγγραφέας του Ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναφερόμενος στα έργα του Σωκράτη και του Ζωσίμου, σημείωσε ότι οι οπαδοί του ι. Χρυσοστόμου ονομάστηκαν
«Ιω αν ν ίτ α ι» κ α ι « Ξ υλ οκ ε ρ κί τ αι » [Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. 115].
282
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πρεσβύτεροι, καὶ ἄλλοι ἱερατικοῦ τάγματος. Ἐξ ἐκείνου τά κατ᾽ ἰδίαν τὰς συναγωγὰς ἐν διαφόροις τόποις ποιούμενοι, Ἰωαννῖται προσηγορεύθησαν) [PG 67, col. 717-720· Сократ, Церк.
История, 1996, σ. 261].
Και ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 21) μας πληροφορεί για το συγκεκριμένο
χαρακτηρισμό των εκπολεμούμενων οπαδών του ι. Χρυσοστόμου ως “Ιωαννιτών”. (Ἐλαθέντες
δὲ ἔνθεν συνῆλθον πρὸ τοῦ ἄστεως εἴς τινα χῶρον, ὃν Κωνσαταντῖνος ὁ βασιλεὺς μήπω τὴν πόλιν
συνοικίσας εἰς ἱπποδρόμου θέαν ἐκάθηρε ξύλοις περιτειχίσας· ἐξ ἐκείνου τε πῇ μὲν ἐνθάδε, πῇ δὲ
ἑτέρωθι, ᾗ ἐξῆν, ἰδίᾳ ἐκκλησίαζον καὶ Ἰωαννῖται ὠνομάζοντο)» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p.
324-326· PG 67, col. 1569].
Τα γεγονότα αυτά της Κωνσταντινούπολης τα πληροφορήθηκαν στη Ρώμη. Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος Ι, 158-160), πρώτος μετέβη εκεί κάποιος αναγνώστης από
την Αλεξάνδρεια με γράμματα του πάπα Θεόφιλου για τ ην καθαίρεση του Ιωάννη283. «Όταν
έλαβε αυτά τα γράμματα ο μακάριος πάπας Ιννοκέντιος ταράχθηκε λίγο, καταλογίζοντας στο
Θεόφιλο απερισκεψία και αλαζονεία, επειδή από μόνος του τα έγραψε και δεν έστειλε σαφή
πληροφορία, ούτε για ποιο λόγο τον καθαίρεσε ούτε μαζί με ποιους τον καθαίρεσε» [Palladios,
Dialogue, 1988, t. 1, p. 62-63· ΕΠΕ, 68, σ. 60-61· Βιογρ., εγκωμ. Και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 72· Палладий, Диалог, 2002, σ. 47].
Με πηγή τον Παλλάδιο (Διάλογος Ι, 166-177), γνωρίζουμε ότι στη Ρώμη μετέβη επίσης
κάποιος Ευσέβιος, διάκονος της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, και παρακάλεσε τον πάπα
Ιννοκέντιο εξορκίζοντάς τον να περιμένει λίγο χρόνο, για να διαπιστώσει την αποκάλυψη της
σκευωρίας (προφανώς κατά του Χρυσοστόμου). Μετά από τρεις ημέρες, έφθασαν στη Ρώμη
τέσσερις επίσκοποι, οπαδοί του Χρυσοστόμου: ο Πανσόφιος Πισιδίας, ο Πάππος Συρίας, ο Δημήτριος της Δεύτερης Γαλατίας και ο Ευγένιος Φρυγίας. Αυτοί επέδωσαν στα χέρια του Ιννοκέντιου τρία γράμματα: το ένα από τον ι. Χρυσόστομο, το άλλο από τους σαράντα επισκόπους που είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί του και το τρίτο από τους κληρικούς του αγ.
Ιωάννου [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 62-65· ΕΠΕ, 68, σ. 60-63· Βιογρ., εγκωμ. Και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 72· Палладий, Диалог, 2002, σ. 47].
Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην επιστολή του προς τον επίσκοπο Ρώμης τον αγ. Ιννοκέντιο I (CPG 4402), η οποία παραδόθηκε από τους παραπάνω αναφερόμενους τέσσερις επισκόπους, εκτός από την περιγραφή των τραγικών γεγονότων που συνέβησαν το Πάσχα του
404 (την οποία έχουμε ήδη παρουσιάζει παραπάνω, βλ. σελ. 171-172), λέει ότι «δεν πρέπει μόνο
να κλαίμε, αλλά και να διορθώνουμε και να κοιτάζουμε πώς θα σταματήσει αυτή η τόσο φοβερή
συμφορά της Εκκλησίας (ὁ χαλεπώτατος οὗτος τῆς ἐκκλησίας σταίη χειμών). Γι’ αυτό το λόγο ο
ι. Χρυσόστομος θεώρησε πώς είναι αναγκαίο να στείλει στη Ρώμη τους τέσσερις επισκόπους:
Δημήτριο, Πανσόφιο, Πάππιο και Ευγένιο, έτσι ώστε να εξηγήσουν λεπτομερώς όλα όσα συνέ283

Όσον αφορά την ημερομηνία παραλαβής αυτών των γραμμάτων από την Αλεξάνδρεια, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ερευνητών. Ορισμένοι πιστεύουν πως α υτά τα γράμματα έφτασαν στο τέλος του Μ α ΐ ου το υ
404, ενώ άλλοι μιλούν για το τέλος του Ι ουν ί ου τ ου 40 4 (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 37· Палладий,
Диалог, 2002, σ. 144, υποσημ. 25]).
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βησαν στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί τους έστειλε και δύο διακόνους, το Παύλο και τον Κυριακό [PG 52, col. 529-530· ΕΠΕ 104, σ. 18-19· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 578· Palladios,
Dialogue, 1988, t. 2, p. 68-70].
Επιπλέον, ο ι. Χρυσόστομος στην επιστολή προς τον α γ. Ιννοκέντιο (στ. 22-119) περιγράφει σύντομα τα γεγονότα που είχαν σχέση με την πρώτη εξορία του από την Κωνσταντινούπολη (βλ. [PG 52, col. 530-533· ΕΠΕ 104, σ. 20-27· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 578581· Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 70-81]).
Στη συνέχεια σημειώνει (στ. 188-218) ότι το πιο φοβερό βέβαια είναι ότι τα τόσα και τέτοια κακά ούτε και τώρα βρήκαν λύση ούτε και διαφαίνεται ελπίδα λύσεως. Αυτά τα γεγονότα
επίσης προκάλεσαν αναταραχές και στις άλλες Εκκλησίες. «Και επαναστάτησαν παντού - έγραψε ο ι. Χρυσόστομος - οι κληρικοί εναντίον των επισκόπων, και άλλοι βέβαια επίσκοποι χωρίστηκαν από επισκόπους και λαϊκοί από λαϊκούς… (Καὶ κλῆροι πανταχοῦ ἐπανέστησαν ἐπισκόποις καὶ ἐπίσκοποι ἐπισκόποις καὶ λαοὶ οἱ μὲν διετμήθησαν…)». Ο ι. Χρυσόστομος ζητεί να
δείξουν την αρμόζουσα ανδρεία και βιασύνη, ώστε να ανακοπεί η τόσο μεγάλη παρανομία που
εμφιλοχώρησε στις Εκκλησίες. Ζητά να ανακοινωθεί γραπτά ότι «όσα έγιναν έτσι παράνομα,
ενώ εγώ απουσίαζα, και από μία μόνο πλευρά, χωρίς ε γώ να αποφεύγω από κρίση, δεν έχουν
καμιά ισχύ, όπως και δεν έχουν από τη φύση τους. Εκείνοι πάλι που έκαναν όλα αυτά, αφού ελεγχθούν, να υποβληθούν στα επιτίμια που προβλέπουν οι εκκλησιαστικοί νόμοι (τὰ μὲν οὕτως
παρανόμως γεγενημένα ἀπόντων ἡμῶν καὶ ἐκ μιᾶς μοίρας, καὶ οὐ παραιτουμένων κρίσιν, μηδεμίαν ἔχειν ἰσχύν - ὥσπερ οὖν οὐδὲ ἔχει τῇ οἰκείᾳ φύσει - , τοὺς δὲ τοιαῦτα παρανομήσαντας ἐλεγχομένους τῷ ἐπιτιμίῳ ὑποβάλλεσθαι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νόμου)». Ο αγ. Ιωάννης δηλώνει ότι
από την πλευρά του, είναι έτοιμος να δικαστεί, να α πολογηθεί και να αποδείξει
ότι είναι ανεύθυνος από αυτά που του προσάπτουν· ότ ι είναι έτοιμος «με την
παρουσία ολόκληρης της οικουμένης» να απορρίψει τις κατηγορίες και να απο δείξει ότι είναι σε όλα αθώος [PG 52, col. 534-535· ΕΠΕ 104, σ. 29-33· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 583-584· Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 88-92].
Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος III, 1-7), ο πάπας Ιννοκέντιος ως απάντηση στις
δύο πλευρές της σύγκρουσης της Εκκλησίας, δηλ. υποστηρικτές και αντιπάλους του ι. Χρυσοστόμου, έστειλε επιστολές και ήρθε σε επικοινωνία και με τα δύο μέρη, αθετώντας τη φαινομενική κρίση που έγινε από τον Θεόφιλο, και λέγοντας πώς πρέπει να συγκροτηθεί άλλη
ανεπίληπτη σύνοδος με τη συμμετοχή των Δυτικών και Ανατολικών επισκόπων,
για να είναι σωστή η κρίση [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 64-65· ΕΠΕ, 68, σ. 62-63·
Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 80· Палладий, Диалог, 2002, σ. 47].
Περαιτέρω, κατά τον Παλλάδιο (Διάλογος III, 8-17), ύστερα από λίγες ημέρες πάλι έφτασε στη Ρώμη ένας πρεσβύτερος του Θεοφίλου Αλεξανδρείας, ο Πέτρος, μαζί με τον Μαρτύριο,
διάκονο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Αυτοί παρέδωσαν στον αγ. Ιννοκέντιο επιστολές 284 του Θεοφίλου και μερικά υπομνήματα (πρακτικά) που ανέφεραν πώς ο αγ. Ιωάννης είχε

284

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι επιστολές αυτές γράφηκαν στο τέλος του Μαΐου του 404, πριν να μάθουν στην Αλεξάνδρεια για την αναχώρηση του ι. Χρυσοστόμου στην εξορία. Η A.-M. Malingrey χρονολογεί την
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καταδικασθεί από τριάντα έξι επισκόπους, από τους οποίους οι είκοσι εννέα ήταν Αιγύπτιοι και
επτά από άλλες περιοχές. Ο αγ. Ιννοκέντιος, αφού διάβασε αυτά τα πρακτικά και διαπίστωσε
ότι ούτε οι κατηγορίες κατά του ι. Χρυσοστόμου ήταν βαριές, ούτε ο ίδιος ο Ιωάννης ήταν παρών για να κριθεί κατά πρόσωπο, εξακολουθούσε «να κατηγορεί τη μανία του Θεοφίλου, επειδή πήρε τέτοια αυστηρή απόφαση εναντίον ανθρώπου που απουσίαζε» [Palladios, Dialogue,
1988, t. 1, p. 66-67· ΕΠΕ, 68, σ. 76-77· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
80-81· Палладий, Диалог, 2002, σ. 47-48].
Η εκδίωξη του ι. Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη
(Ιούνιος του 404)
Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος X, 19-67), όταν τελείωσε η Πεντηκοστή,
μετά από πέντε ήμερες, δηλ. στις 9/10 Ιουνίου του 404 285, οι επίσκοποι Ακάκιος,
Σευηριανός, Αντίοχος και Κυρίνος ήρθαν στον βασιλιά Αρκάδιο και του είπαν: «Βασιλιά, εσύ
από το Θεό έχεις ορισθεί σε μας, δε σε εξουσιάζει κανείς, αλλ’ εξουσιάζεις τα πάντα, μπορείς να
κάμεις αυτό που θέλεις. Να μη γίνεσαι πιο πράος από τους πρεσβυτέρους και πιο ευλαβής από
τους επισκόπους. Σου είπαμε ενώπιον όλων: “Ας πέσει επάνω μας η ευθύνη για την καθαίρεση
του Ιωάννου”. Μη λυπηθείς έναν άνθρωπο και αδιαφορήσεις για μας όλους». Έτσι λοιπόν,
πείθουν τον αυτοκράτορα να εξορίσει τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Ο Αρκάδιος αποστέλλοντας τον νοτάριο Πατρίκιο ανακοινώνει στον αγ. Ιωάννη τα εξής:
«Αυτοί που είναι με τον Ακάκιο, τον Αντίοχο, τον Σευηριανό και τον Κυρίνο πήραν επάνω τους
το κρίμα για σένα. Αναθέτοντας λοιπόν τα δικά σου στο Θεό, φύγε από την Εκκλησία». Ο αγ.
Ιωάννης, σύμφωνα με τον Παλλάδιο, μετά από αυτά, κατέβηκε από το επισκοπείο μαζί με τους επισκόπους. Εκείνη την στιγμή κάποιος από τους ευσεβείς άρχοντες είπε στον
αγ. Ιωάννη τα εξής: «Επειδή ο Λούκιος, άνθρωπος θρασύς και αναιδής, είναι έτοιμος στο δημόσιο λουτρό μαζί με τους στρατιώτες του, για να σε σύρει και να σε διώξει χωρίς τη θέλησή σου,
εάν φέρεις αντιρρήσεις ή το αναβάλεις, ενώ βρίσκονται σ’ αναβρασμό τα πλήθη της πόλης,
φρόντισε να φύγεις κρυφά, ώστε να μην συμπλακεί ο λ αός με τους στρατιώτες
υποστηρίζοντας εσένα». Τότε αγ. Ιωάννης αφού φίλησε με δάκρυα μερικούς επισκόπους,
λέγοντας στους υπόλοιπους μέσα στο ιερατείο: «Μείνετε προς το παρόν εδώ, για να πάω λίγο
ν’ αναπαυθώ». Και μετά μπαίνει στο βαπτιστήριο, καλεί την Ολυμπιάδα, που ζούσε αχώριστη
από την εκκλησία, μαζί με την Πενταδία και την Πρόκλη τις διακόνισσες, και τη Σιλβίνα, τη
γυναίκα του μακάριου Νεβριδίου, και τους λέει: «Να μη σταματήσει καμιά από σας τον συνηθισμένο ζήλο για την Εκκλησία. Και όποιος θα χειροτονηθεί χωρίς τη θέλησή του, αφού δεν επιάφιξη του Μαρτυρίου και του Πέτρου στη Ρώμη τον Αύγουστο του 404 (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 37·
Палладий, Диалог, 2002, σ. 147, υποσημ. 37]).
285
Εάν το Πάσχα του 404 ήταν, όπως έχουμε ήδη επισημάνει (βλ. υποσημ. 336), στις 16/17 Απριλίου, ως εκ
τούτου, η γιορτή της Πεντηκοστής έπεσε στις 4/5 Ιουνίου· συν 5 μέρες έχουμε τις 9/10 Ιουνίου (βλ. [Baur, 1930, t.
2, p. 297, υποσημ. 16· Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 30· Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007, σ. 87-88]).
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δίωξε το πράγμα, σύμφωνα με τη συγκατάθεση όλων, να κλίνετε το κεφάλι σας σ’ αυτόν όπως
στον Ιωάννη, γιατί δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι χ ωρίς επίσκοπο. Και έτσι θα σας
ελεεί ο Θεός. Να με θυμάστε στις προσευχές σας». Αυτές με δάκρυα πέφτουν στα πόδια του αγ.
Ιωάννου. Τότε ο ι. Χρυσόστομος κάνοντας νόημα σε κάποιον από τους σεβαστούς πρεσβυτέρους είπε: «Πάρε αυτές απ’ εδώ, για να μην ξεσηκώσουν τους όχλους» [Palladios, Dialogue,
1988, t. 1, p. 204-208· ΕΠΕ 68, σ. 146-151· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ. 121-123· Палладий, Диалог, 2002, σ. 76-77]286.
Ύστερα, σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος Χ, 68-75), ο αγ. Ιωάννης βγήκε στο ανατολικό μέρος του ναού· στο δυτικό μέρος, όπου ήταν η εξωτερική είσοδος της εκκλησίας, βρισκόταν το ζώο (τὸ ὀνοζύγιον)287, με το οποίο συνήθως μετακινείτο, και δίνει εντολή να ετοιμασθεί μπροστά στην πύλη για τον καθησυχασμό του πλήθους που απ’ εκεί τον περίμενε. Μαζί με
τον αγ. Ιωάννη, όπως λέει ο Παλλάδιος, βγήκε και ο άγγελος (της Εκκλησίας). Επειδή «δεν άντεχε την ερήμωση της Εκκλησίας, που την έφεραν πονηρές αρχές (δηλ. ο επίσκοπος Ακάκιος
και οι συνεργάτες του) και εξουσίες, καθότι αποδείχθηκαν θεατρίνοι (συνεξελθόντος αὐτῷ καὶ
τοῦ ἀγγέλου μὴ φέροντος τὴν ἐρημίαν τῆς ἐκκλησίας ἣν ἀρχαὶ πονηραὶ καὶ ἐξουσίαι εἰργάσαντο,
καθάπερ θεατρονόμον ἀποδείξασαι)» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 208· ΕΠΕ 68, σ. 151·
Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 123· Палладий, Диалог, 2002, σ. 77].
Ο Ψευδο-Μαρτύριος, για αυτήν την εξορία του ι. Χρυσοστόμου, μας λέει ότι οι αντίπαλοί του, «βλέποντας ότι (ο Άγιος) είχε ξεφύγει απ’ όλα τα δίχτυα που είχαν βάλει, καταφεύγουν στις αυτοκρατορικές αρχές, ζητώντας να τους λυπηθούν... και φωνάζουν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι Ιουδαίοι, λέγοντας: “Πάρε από εμάς αυτόν τον άνθρωπο”. Όταν ο βασιλιάς είπε:
“Σε τι, τον κατηγορείτε;” Η απάντησή τους ήταν ότι θέλουν το αίμα του να πέσει στα κεφάλια
τους». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Ψευδο-Μαρτύριο, ο βασιλιάς «αφού αποδέχεται αυτά τα
λόγια, σαν να είχαν μεγάλη σημασία, και απευθυνόμενος στον πατέρα (τον Χρυσόστομο) μέσω
νοταρίου του, διέταξε να φύγει από την πόλη... “Παράδωσε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού
και φύγε!”. Σ’ αυτό προστέθηκε και η απειλή, τόσο εναντίον του αγ. Ιωάννη, επειδή δεν ήθελε
να φύγει, όσο και εναντίον αυτών που ήθελαν να τον κρατήσουν. Εκείνος (ο Χρυσόστομος) όταν το άκουσε αυτό, είπε ότι αυτό το είχε κάνει εδώ και πολύ καιρό παραδίδοντας στον Θεό τη
φροντίδα για εκείνους που αγαπούσε· όμως θέλει για να ξέρει ο βασιλιάς ότι καταδικάστηκε
άδικα τόσο από τον ίδιο, όσο και από εκείνους (τους επισκόπους, αντίπαλους του Χρυσοστόμου)· και προσπερνώντας την αυθαίρετη απερίσκεπτη και άνομη βία, ζήτησε να γίνει δικαστήριο, το οποίο γίνεται ακόμα και για φονιάδες, μοιχούς και μάγους που παραβαίνουν τους νόμους. Αφού είπε όλα αυτά και προσευχήθηκε στην εκκλησία, έφυγε κρυφά από όλους»
[Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 230].

Βλ. επίσης: το Εγκώμιο του Λέοντας του Σοφού BHG 880 (κεφ. 27) [PG 107, col. 285· Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 715].
287
Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος: «Εἶχαν μ ᾶλλον ὅλοι πληροφορηθεῖ τὰ διατρέξαντα καὶ οἱ πολλοί συνά χθηκαν στὴν δυτικὴ πύλη τοῦ ναοῦ, ἀπ’ ὅπου μὲ ἁμαξάκι, ποὺ ἔσερνε μουλάρι (ὀναζύγιον), ἔφευγε συνήθως ὁ
Χρυσόστομος» [Παπαδοπούλου Σ., τ. Α΄, 2007, σ. 90].
286
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Ο Σωκράτης (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18) αναφέρει ότι όταν ο αγ. Ιωάννης παρέλαβε το βασιλικό διάταγμα για την εξορία του, τότε οι άνθρωποι του βασιλιά τον πήραν
από την εκκλησία και αναχώρησαν. Αυτό έγινε στις 20 Ιουνίου, στην διάρκεια
της έκτης υπατείας του Ονώριου και του Αρισταίνετου (Τοῦτο γέγονε τῇ εἰκάδι τοῦ
Ἰουνίου μηνὸς, ἐν ὑπατείᾳ Ὁνωρίου ἕκτῃ, ἣν σὺν Ἀρισταινέτῳ ἐδίδου) [PG 67, col. 721· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 71-72· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 261]288.
Ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 22) μας πληροφορεί ότι τον αγ. Ιωάννη
επιβίβασαν σε μικρό πλοίο και τον πέρασαν γρήγορα σ την Βιθυνία, και από κει
τον οδήγησαν στην εξορία (Καὶ μικροῦ σκάφους ἐπιβὰς περαιοῦται αὐτίκα εἰς Βιθυνίαν,
ἐκεῖθέν τε παραχρῆμα εἴχετο τῆς ὁδοῦ). «Την ίδια στιγμή – συνεχίζει ο Σωζομενός – μερικοί από
τους αντιπάλους του, προβλέποντας ότι ο λαός μόλις θα μάθει για την αναχώρησή του, αμέσως
θα τρέξει προς εκείνον και θα τον αναγκάσει να επιστρέψει και πάλι, γρήγορα κλείδωσαν τις
πόρτες της εκκλησίας. Πράγματι, μόλις το έμαθαν όσοι ήταν στο δρόμο, άλλοι έτρεξαν όσο γινόταν πιο γρήγορα προς τη θάλασσα μήπως και τον προλάβουν. Ενώ άλλοι φοβήθηκαν και κίνησαν να πάνε όσο μπορούσαν πιο μακριά, διαισθανόμενοι ότι ύστερα από όλα αυτά η οργή
του βασιλιά δε θα αργήσει να ξεσπάσει» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 328-330· PG 67, col.
1572-1573].
Ο Ζώσιμος στην Νέα Ιστορία του (βιβλ. V, 24) αναφέρει επίσης ότι ο αγ. Ιωάννης ανέβηκε σ’ ένα καράβι και εγκατέλειψε την πόλη (ἀπέλιπε τὴν πόλιν νεὼς ἐπιβάς) [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 338-339].

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΣΟ
Από την Κωνσταντινούπολη στη Νίκαια (Ιούνιος - Ιούλιος 404)
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, σύμφωνα με το Σωζομενό (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8,
κεφ. 22), τον αγ. Ιωάννη τον επιβίβασαν σε ένα μικρό πλοίο, διαπέρασαν γρήγορα στη Βιθυνία289 και από κει τον οδήγησαν στην εξορία [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 328-330· PG 67,
col. 1572-1573].
Σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, απέστειλαν πολλούς ανθρώπους (και μάλιστα δήμιους) στον αγ. Ιωάννη (προφανώς, ευρισκόμενο ακόμη στη Βιθυνία) για να ελέγξουν αν είχε
μαζί του είτε χρήματα είτε και άλλους θησαυρούς, έτσι ώστε με αυτήν την μομφή-κατηγορία να
288

Βλ. επίσης: [Χρυσόστομου Παπαδοπούλου, αρχιμ., 1908-1909, σ. 335, 338· Palladios, Dialogue, 1988, t. 2,

p. 38· Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007, σ. 88]. Ο Θεόδωρος Τριμιθούντων (BHG 872) λανθασμένα αναφέρει ότι ο
αγ. Ιωάννης εξήλθε του επισκοπείου και της εκκλησίας την τρίτη ημέρα του Πάσχα, και έπειτα τον οδήγησαν στην
εξορία με συνοδούς ασεβέστατους Θράκες [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 30, 61· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 657].
289
Βλ. επίσης: το Εγκώμιο του Λέοντος του Σοφού BHG 880 (κεφ. 28) [PG 107, col. 288· Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 716].
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τον συλλάβουν εκεί, και αυτόν και όλους όσους ήταν μαζί του. Ο αυτός Ψευδο-Μαρτύριος μας
πληροφορεί πως υποπτεύονταν τον Χρυσόστομο πως είχε μεθοδεύσει τα πάντα, έβαλε τη φωτιά στην εκκλησία και φεύγοντας αφήρεσε τους εκκλησιαστικούς θησαυρούς. Όταν όμως επέστρεψαν οι απεσταλμένοι, δεν είχαν μαζί τους παρά τα ανευρεθέντα ελάχιστα μόλις χρήματα,
ιδιοκτησία κάποιου υπηρέτη τα οποία μάλιστα μετέφερε εκείνος κρυφά από τον ι. Χρυσόστομο.
Δεν είχαν λοιπόν τη δυνατότητα να καταλογίσουν καμία κατηγορία στον Άγιο που να επισύρει
ως ποινή το θάνατο και τελικά τον εξόρισαν σε μία από τις πιο απομακρυσμένες πόλεις
της Αρμενίας, την Κουκουσό. Επισκόπους, πρεσβυτέρους και όλους όσους βρήκαν να τον
συνοδεύουν κι αυτούς τους δέσμευσαν και τους φυλάκισαν στο φρούριο της Χαλκηδόνας,
χωρίς κανένα απολύτως σεβασμό ούτε στην ηλικία ούτε στην ιερωσύνη τους [Древние жития
Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 232-233].
Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 5-17), τον αγ. Ιωάννη μαζί με τους επισκό πους Κυριακό και Ευλύσιο290 τους κρατούσανε δέσμιους στη Βιθυνία οι στρατιώτες του Έπαρχου, τιμωρία για τον εμπρησμό της εκκλησίας. Όμως, αργότερα, ο Κυριακός και ο Ευλύσιος,
αφού οδηγήθηκαν δέσμιοι μαζί με τους άλλους κληρικούς (πιθ. στή Χαλκηδόνα), κηρύχθηκαν
αθώοι και απολύθηκαν. Ο δε ι. Χρυσόστομος στέλνει από τη Βιθυνία στους διώκτες του για τελευταία φορά την εξής απάντηση, μνημονεύοντας ειδικά την προσωπική μομφή-κατηγορία περί
εμπρησμού της εκκλησίας: «Αφού και στα άλλα δεν μου δώσατε ευκαιρία απολογίας, τουλάχιστον να με ακούσετε γι’ αυτά που έγιναν στην εκκλησία, αν είμαι ο αίτιος του εμπρησμού, όπως
ισχυρίζεστε». Όμως, σύμφωνα με τον Παλλάδιο, χωρίς να τον ακούσουν, τον στέλνουν με συνοδεία στρατιωτών σε μια απομακρυσμένη μικρή πόλη τ ης Αρμενίας, την Κουκουσό
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 214· ΕΠΕ 68, σ. 154-155· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 125· Палладий, Диалог, 2002, σ. 79].
Ο αγ. Ιωάννης στην επιστολή του προς τον Αράβιο (Νο 121), γραμμένη το καλοκαίρι του
404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), γράφει: «Επειδή παράγγειλες να καταλύσουμε στο δικό σου
τόπο δικαιοδοσίας, όπως παραβγαίνοντας λιγάκι το πληροφορήθηκα, (σε ενημερώνω πως) δεν
το πήραν απόφαση μέχρι στιγμής να μας οδηγήσουν στη Σεβάστεια, αλλά στην
Κουκουσό, ένα χωριό της Αρμενίας πολύ έρημο και επικίνδυνο εξαιτίας της επιδρομής
των Ισαύρων (Ἐπειδὴ ἐκέλευσας ἡμᾶς ἐν τοῖς σοῖς καταχθῆναι, καθὼς ἔμαθον ἐξελθών, οὐκ ἔτι
ἔδοξεν ἡμᾶς εἰς Σεβάστειαν ἀπενεχθῆναι, ἀλλ’ εἰς ἐρημότατον χωρίον τῆς Ἀρμενίας Κουκουσὸν
καὶ σφαλερώτατον τῆς τῶν Ἰσαύρων ἐπιδρομῆς ἕνεκεν)». Ο ι. Χρυσόστομος παρακαλούσε τον
Αράβιο, εάν είχε κάποιους φίλους του στην Κουκουσό, να τους γράψει-ενημερώσει σχετικά
(Ἀλλ᾽ εἴ τινες εἶέν σοι φίλοι κατά τὴν Κουκουσὸν, ἐκείνοις ἐπιστεῖλαι παρακλήθητι) [PG 52, col.
675-676· ΕΠΕ 104, σ. 220-224· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 752-753].
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Ο Κυριακός ήταν επίσκοπος Συνάδων, και ο Ευλύσιος επίσκοπος Απαμείας της Βιθυνίας (βλ. [Palladios,

Dialogue, 1988, t. 1, p. 72-72, υποσημ. 3· p. 74, υποσημ. 3· Палладий, Диалог, 2002, σ. 151-152, υποσημ. 51· σ. 153,
υποσημ. 54]). Οι δύο αυτοί επίσκοποι αναφέρονται επίσης ως μέλη της αποστολής από τη Ρώμη του αγ. Ιννοκεντίου, μεταβάντες εκεί για να υπερασπιστούν τον ι. Χρυσόστομο. Αργότερα, σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος
XX, 35-40), αναφέρονται εξόριστοι τους είχαν εξορίσει κι αυτούς (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 396· ΕΠΕ
68, σ. 266-267· Палладий, Диалог, 2002, σ. 126]).
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Στην επιστολή του αγ. Ιωάννου του Χρυσόστομου προς τον επίσκοπο Κυριακό (Νο 125),
η οποία είναι πλαστή, όπως το έχουμε επισημάνει (βλ. σελ. 51), αναφέρεται ότι ο Άγιος εξορίστηκε στην Κουκουσό με διαταγή της βασίλισσας, δηλ. της Ευδοξίας (Καὶ ταῦτα
σοι ἐπέστειλα ἀπὸ Κουκουσοῦ, ὅπου ἐκέλευσεν ἡμᾶς ἡ βασίλισσα ἐξορισθῆναι) [PG 52, col. 685·
ΕΠΕ 104, σ. 242-243· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 761]291. Ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία,
βιβλ. 8, κεφ. 22) αντιθέτως δηλώνει ότι η Κουκουσός της Αρμενίας ορίστηκε ως τόπο ς
εξορίας του ι. Χρυσοστόμου με έγγραφη διαταγή του β ασιλιά, δηλ. του Αρκαδίου (οἱ μὲν ἐπιδιώξαντες Ἰωάννην εἰς Κουκουσόν διῆγον τῆς Ἀρμενίας βασιλέως γράμμασι καταδικασθέντα τὴν ἐκεῖσε οἴκησιν…) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 330-332· PG 67, col. 1573].
Σημειωτέον ότι ο ι. Χρυσόστομος δεν ήταν ο πρώτος επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ο
οποίος εξορίστηκε στην Κουκουσό. Σύμφωνα με το Σωκράτη (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 2, κεφ. 26), ο
αυτοκράτορας Κωνστάντιος, που ήταν αρειανός, είχε ε ξορίσει τον επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Παύλο, τον οποίο και απέπνιξαν στην Κουκουσό της Καππαδοκίας (Καὶ πρῶτον
μὲν τῆς Κωνσταντίνου πόλεως τὸν ἐπίσκοπον Παῦλον ἐξόριστον γενέσθαι ἐκέλευσεν· ὃν οἱ ἀπαγαγόντες ἐν Κουκουσῷ τῆς Καππαδοκίας ἀπέπνιξαν) [PG 67, col. 268· Сократ, Церк. История,
1996, σ. 94]292.
Τον Ιούνιο του 404 ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος από τη Νίκαια 293 έγραψε την
πρώτη (11η, κατά την παλιά αρίθμηση) επιστολή του προς τη διακόνισσα Ολυμπιάδα (βλ.
[Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 107]). Στην επιστολή του ο ι. Χρυσόστομος δίνει πληροφορίες και για τους στρατιώτες του Έπαρχου που τον συνόδεψαν. «Τόσο εξυπηρετικοί είναι,
291

Αυτήν η εκδοχή επαναλαμβάνεται και στα έργα ορισμένων ερευνητών της ζωής του ι. Χρυσοστόμου (βλ.
[Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ. 104]).
292
Ο Θεοδώρητος Κύρου, εξιστορώντας επίσης την εξορία και το θάνατο του Παύλου επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 1, κεφ. 5), μας δίνει μία σημαντική διευκρίνηση για την Κουκουσό. Συγκεκριμένα πληροφορεί ότι εξόρισαν τον Παύλο στην Κουκουσό, μ ι α μ ικρ ή π όλ η πο υ πρ ιν αν ήκ ε στην επαρχία
Κα π πα δ οκ ί α ς κ αι τώ ρ α α ν ήκ ε ι σ τ η Δ εύτ ερ η Αρ μ ε ν ί α (βλ. [Феодорит Кирский, Церк. История, 1993,
σ. 77]). Ο Σωκράτης Σχολαστικός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 9) μας πληροφορεί και για τη μετακομιδή του λειψάνου του Παύλου επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Βέβαια, μας λέει ότι η μετακομιδή του ιερού λειψάνου έγινε
από την Άγκυρα, αλλά στη συνέχεια μας υπενθυμίζει ειδικότερα περί του Παύλου ότι ήταν εκείνος ὅν Φίλιππος ὁ
τῶν βασιλείων ἔπαρχος διὰ Μακεδόνιον εἰς ἐξορίαν πέμψας, ἐν Κουκουσσῷ τῆς Ἀρμενίας ἀποπνιγῆναι πεποίηκεν
[PG 67, col. 581· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 213]. Για τη μετακομιδή του λειψάνου του αγ. Παύλου Κωνσταντινουπόλεως αναφέρει και ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 7, κεφ. 10) [PG 67, col. 1440-1441]. Βλ. επίσης:
«Βίος ἢ ἄθλησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παύλου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἐπισκόπου τοῦ ὁμολογητοῦ» (Photius,
Bibl., Cod. 257) [Bibliothèque, Henry, t. 8, p. 8-18]. Η μνήμη του αγ. Παύλου του Ο μολογητή, (Αρχι)επίσκοπου
Κωνσταντινουπόλεως, εορτάζεται στις 6 Νοεμβρίου (βλ. [Synax. Eccl.CP, Delehaye, 1902, col. 197-198]), ενώ σύμφωνα με το Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ εορτάζεται στις 7 Νοεμβρίου (βλ. [PG 117, col. 145]). Βλ.
επίσης: [Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. 105]. Να σημειώσουμε επίσης ότι στην Κουκουσό εξορίστηκε αργότερα και ο
αυτοκράτορας Βασιλίσκος (475-476) (βλ. Θεοφάνης, Χρονογραφία, 124, 32 [Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p.
43]).
293

Περί της Νίκαιας ειδικά βλ.: Bryer A., Nicaea, Byzantine City / Bryer A. Peoples and Settlement in Anato-

lia and the Caucasus, 800-1900. London: Variorum Reprints, 1988. – P. 22-31.
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ώστε να μη χρειάζομαι εξαιτίας τους ιδιαίτερα κάποιους υπηρέτες, αφού αυτοί οι ίδιοι εκτελούν
χρέη υπηρετών, άρπαξαν αυτό το ρόλο γιατί με αγαπούν, και με προσέχουν όπου κι αν βρισκόμαστε. Όλοι τους αξιομακαρίζουν-επαινούν γι’ αυτήν τους τη διακονία (οἵ τε συναποδημοῦντες
ἡμῖν ἐπαρχικοὶ οὕτω θεραπεύουσιν ὅτι οὐδὲ οἰκετῶν ἡμᾶς ἀφιᾶσι δεῖσθαι τὰ οἰκετῶν ποιοῦντες –
καὶ γὰρ ἥρπασαν τὸ ἐπίταγμα τοῦτο διὰ τὸν περὶ ἡμᾶς ἔρωτα – καὶ δορυφορίαι πανταχοῦ.
Ἑκάστου αὐτοὺς μακαρίζοντος διὰ τὴν διακονίαν ταύτην)» [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p.
108· ΕΠΕ 96, σ. 348-349· Златоуст, Письма, 2005, σ. 150-151]294.
Από επιστολή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τ ον πρεσβύτερο Θεόφιλο (Νο
115)295, μαθαίνουμε και το όνομα του ενός από το άγημα του επάρχου που οδήγησε τελικά τον
Άγιο στην Κουκουσό· ονομαζόταν Θεόδωρος (τῷ κυρίῳ μου Θεοδώρῳ τῷ ἐπαρχικῷ, τῷ ἀγαγόντι ἡμᾶς εἰς τὴν Κουκουσόν) [PG 52, col. 671· ΕΠΕ 104, σ. 208-209· Златоуст, Творения, 2005,
т. 3, σ. 747].
Επανερχόμενοι στην αφετηρία της εξορίας, τη Νίκαια, την έχουμε ρητά αναφερόμενη στη
δεύτερη (10η, κατά την παλαιότερη αρίθμηση) επιστολή του ι. Χρυσοστόμου προς την διακόνισσα Ολυμπιάδα. Ο ίδιος τη μνημονεύει ρητά, γράφοντας ότι έστελνε την επιστολή την τρίτη του μηνός Ιουλίου (του 404), καθώς ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από τη Νίκαια
(Μέλλων δὲ ἀπὸ τῆς Νικαίας ἐξιέναι ταύτην διεπεμψάμην τὴν ἐπιστολήν, τρίτῃ μηνὸς τοῦ
Ἰουλίου) [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 110· ΕΠΕ 96, σ. 350-351]. Στην ίδια πάντα επιστολή, ο ι. Χρυσόστομος γράφει στην Ολυμπιάδα ότι δεν έπρεπε να ανησυχεί για τη νέα πορεία, καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε καλή φυσική κατάσταση. «Ἀλλὰ καὶ τοῦτό σοι λελύσθω τὸ δέος
τὸ τῆς ὁδοιπορίας τῆς ἡμετέρας. Καὶ γὰρ, ὥσπερ ἔφθην ἐπιστείλας, τὸ σῶμα ἡμῖν εἰς ὑγίειαν καὶ
πλείονα ῥῶσιν ἐπέδωκε, τοῦ τε ἀέρος καλῶς ἡμῖν κεχρημένου, τῶν τε ἀπαγόντων ἡμᾶς πᾶσαν
ποιουμένων σπουδήν, ὑπέρ ὃ βουλόμεθα)» [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 110· ΕΠΕ 96, σ.
350-351· Златоуст, Письма, 2005, σ. 148].
Από τη Νίκαια ο αγ. Ιωάννης έγραψε μια επιστολή και προς τον πρεσβύτερο Κωνστά 296
ντιο (Νο 221) [PG 52, col. 732-733· ΕΠΕ 104, σ. 390-395· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ.
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Ο Θεόδωρος Τριμιθούντων (BHG 872) λανθασμένα αναφέρει ότι ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξήλθε
του επισκοπείου και της εκκλησίας την τρίτη ημέρα του Πάσχα, και μετά τον οδήγησαν με συνοδούς ασεβέστατους Θράκες στην εξορία [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 30, 61· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 657]. Μια τέτοια ειδική πληροφορία, πως τον συνόδευαν στην εξορία Θράκες, την συναντάμε για
πρώτη φορά εδώ.
295
Βλ. Διάλογος Παλλαδίου, XX, 70-71 [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 400· ΕΠΕ 68, σ. 268-269· Палладий, Диалог, 2002, σ. 126].
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Ο πρεσβύτερος Κωνστάντιος δούλευε για την ιεραποστολή στη Φοινίκη (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988,

t. 1, p. 309, υποσημ. 3· Палладий, Диалог, 2002, σ. 220, υποσημ. 457]). Ο Παλλάδιος (Διάλογος XVI, XVI, 64-89)
περιγράφοντας τη χειροτονία του Πορφυρίου σε επίσκοπο Αντιοχείας, μας πληροφορεί και για την εξορία του
πρεσβυτέρου Κωνσταντίου περί του οποίου παρεκβατικά λέει ότι «από την παιδική του ηλικία υπηρέτησε στην
εκκλησία (τοῦ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων δουλεύσαντος τῇ ἐκκλησίᾳ)», και άρα αδίκως εξορίστηκε. Ο Πορφύριος όμως με
χρηματική εξαγορά εξασφάλισε γραπτή διαταγή του βασιλιά για να εξοριστεί ο πρεσβύτερος Κωνστάντιος στην
Όαση, δήθεν ωσάν ταραχοποιός του λαού. Ο Κωνστάντιος το πληροφορήθηκε και πρόφθασε να διαφύγει στην
Κύπρο με τή βοήθεια φίλων του. Ο Παλλάδιος για το πρόσωπο του Κωνσταντίου σημειώνει ειδικά: «Είναι πράος,
περισσότερο από κάθε άλλον, ασκητής, διορατικός, γρήγορος να συμπαραστέκεται, βραδύς σέ τιμωρίες, συνετός,
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826-827]297. Στην αρχή της επιστολής έχουμε ημερολογιακή διευκρίνηση, ότι την έστελνε στις
τέσσερις του Πανέμου μηνός, ενώ επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη Νίκαια (Τῇ τετάρτῃ
τοῦ Πανέμου μηνὸς μέλλων ἀπὸ τῆς Νικαίας διεξορμᾶν, ταῦτα διαπέμπομαι πρὸς τὴν σὴν θεοσέβειαν). Βρισκόμαστε στο έτος 404.
Με την ημερομηνιακή ορολογία τέσσερις του Πανέμου μηνός, όπως εξηγήσαμε λεπτομερώς σε ένα από τα τμήματα της παρούσης διατριβής μας (βλ. σελ. 53), εννοείται κατά πάσαν
πιθανότητα η 4 η Ιουλίου, όχι όμως τις 19 Αυγούστου, όπως υποστήριζε ο έλληνας εκδότης
των επιστολών του Χρυσοστόμου Π. Παπαευάγγελος.
Περαιτέρω στην επιστολή προς τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο (Νο 221), ο ι. Χρυσόστομος
του δίνει πρώτα πληροφορίες και οδηγίες για την ιεραποστολή στη Φοινίκη και στη συνέχεια
τον ενημερώνει ότι, από πληροφορίες που είχε, εκδόθηκε διάταγμα να αναχωρήσει από εκεί,
όχι όμως για τη Σεβάστεια, αλλά για την Κουκουσό. Από την Κουκουσό, σύμφωνα
πάντα με τον ίδιο τον ι. Χρυσόστομο, θα ήταν ευκολότερη για τον Κωνστάντιο η αλληλογραφία τους (Ὡς γὰρ ἔγνωμεν νῦν, οὐκέτι εἰς Σεβάστειαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν Κουκουσὸν ἐκελεύσθημεν
ἀπελθεῖν, ὅπου σοι καὶ εὐκολώτερον ἐπιστέλλειν ἡμῖν). Στο τέλος, ο αγ. Ιωάννης μιλάει και για
τη Σαλαμίνα της Κύπρου που απειλούνταν τότε ασφυκτικά από τους «Μαρκιωνίτες» (…Τοῦ
Σαλαμῖνος ἕνεκεν χωρίου τοῦ κατὰ τὴν Κύπρον κειμένου, τοῦ ὑπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Μαρκιωνιστῶν πολιορκουμένου). Ο ίδιος είχε συνομιλίες για το ζήτημα αυτό με όσους έπρεπε να το αντιμετωπίσουν και είχε προχωρήσει σημαντικά, αλλά τον πρόλαβε η νέα εξορία. Ο Άγιος ζητούσε
από τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο, εάν μάθαινε πως ο επίσκοπος Κυριακός διαμένει στην Κωνσταντινούπολη, να του έγραφε για την υπόθεση αυτή, επειδή ο επίσκοπος Κυριακός θα μπορούσε να τα φέρει όλα εις πέρας [PG 52, col. 732-733· ΕΠΕ 104, σ. 390-395· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 826-827]. Προφανής η οικουμενική συνείδηση και η ποιμαντορική ευαισθησία
του εξόριστου Αρχιεπισκόπου!

πρώτα σκέπτεται καί μετά ομιλεί, ελεήμονας, αφιλάργυρος, δίκαιος στις κρίσεις, μακρόθυμος στις ύβρεις, έχει το
χάρισμα να πείθει, παραμένει πολλές φορές νηστικός μέχρι το βράδυ, ώσπου να εξυπηρετήσει τους κατακουρασμένους, είναι σεμνός στην όψη, αυστηρός στο βλέμμα, γρήγορος στο βάδισμα, άγαμος, όπως είναι φυσικό, διατηρώντας ζωηρό χαμόγελο στο πρόσωπο του και σ’ αυτές τις αρρώστιες» (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 308310· ΕΠΕ 68, σ. 210-211· Палладий, Диалог, 2002, σ. 102]). Ο έλληνας εκδότης των επιστολών του ι. Χρυσοστόμου Π. Παπαευάγγελος επισήμανε ότι στην επιστολή του ι. Χρυσοστόμου Ν ο 66, με την έκφραση «τον καλό μοναχό» προφανώς εννοεί τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο. Ο πρεσβύτερος αυτός βρισκόταν μαζί με τον ι. Χρυσόστομο
στην Κουκουσό και φαίνεται πως ο ίδιος ο Χρυσόστομος τον απέστειλε στους πρεσβυτέρους της Αντιοχείας τους
παραλήπτες της επιστολής Ν ο 66, για να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει κοντά τους. Αργότερα, ο αγ. Ιωάννης θα
γράψει στον πρεσβύτερο Κωνστάντιο δύο επιστολές (Νο 221 και Νο 225) [ΕΠΕ 104, σ. 126-127].
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Το κείμενο της επιστολής προς τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο (Νο 221) διασώζεται και στην Εκκλησιαστι-

κή Ιστορία του Νικηφόρου Κάλλιστου (βιβλ. 13, κεφ. 27).
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Από Νίκαια στην Άγκυρα και στην Καισάρεια της Καππαδοκίας
(Ιούλιος - Αύγουστος 404) 298
Πιθανώς στο τέλος του Ιουλίου του 404 ο ι. Χρυσόστομος γράφει την τρίτη (9η, παλαιά αρίθμηση) επιστολή του προς τη διακόνισσα Ολυμπιάδα (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias,
1968, p. 113]), από όπου γνωρίζουμε ότι πλήθη ανδρών και γυναικών κλαίγοντας εξέρχονταν
στους δρόμους και στις ενδιάμεσες στάσεις, για να τον δουν. «Όταν βλέπω πλήθη ανδρών και
γυναικών να ξεχύνονται στους δρόμους, στους σταθμούς, να με βλέπουν και να δακρύζουν, καταβαίνω σε ποια κατάσταση είστε εσείς. Αν δηλαδή αυτοί εδώ, που με έβλεπαν για πρώτη φορά, τόσο πολύ βασανίζονται από τη θλί, ώστε να μη μπορούν να συνέλθουν εύκολα, αλλά, ενώ
τους ικέτευα και τους παρακαλούσα και τους συμβούλευα να ηρεμήσουν, άφηναν θερμότερες
πηγές δακρύων, είναι φανερό ότι σε σας η βασανιστική οδύνη είναι σφοδρότερη (Ὅταν ἴδω
δήμους ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν κατὰ τὰς ὁδούς, κατὰ τοὺς σταθμούς, κατὰ τὰς πόλεις ἐκχεομένους
καὶ ὁρῶντας ἡμᾶς καὶ δακρύοντας, ἐννοῶ ἐν τίσι τὰ ὑ μέτερα. Εἰ γὰρ οὗτοι πρῶτον ἡμᾶς ἑωρακότες ο ὕτω κατακλῶνται ὑπὸ τῆς ἀθυμίας ὡς μηδὲ ἀνενεγκεῖν ῥᾳδίως, ἀλλὰ ἱκετευόντων
ἡμῶν καὶ παρακαλούντων καὶ συμβουλευόντων, θερμοτέρους ἤφιον δακρύων κρουνούς, εὔδηλον
ὅτι παρ᾽ ὑμῖν σφοδρότερος ὁ χειμών)». Κλείνοντας την επιστολή του ο Άγιος, εύλογα καταγράφει που βρίσκονταν· πλησίαζαν στην Καισάρεια (Ταῦτα ἐγγὺς Καισαρείας λοιπὸν ἐλθὼν
ἐπέσταλκά σου τῇ τιμιότητι) [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 112-114· ΕΠΕ 96, σ. 352-353·
Златоуст, Письма, 2005, σ. 146-147]. Μια πολύτιμη πληροφορία για την όλη διαδρομή.
Σε επιστολή του προς τη Θεοδώρα (Νο 120) το καλοκαίρι του 404 (βλ. [Delmaire, 1997,
p. 312]), μας πληροφορεί για τη βασανιστική οδοιπορία του προς την Καισάρεια της
Καππαδοκίας. «Εξαντλημένος από τους συνεχείς πυρετούς από τους οποίους υπέφερα και
όμως αναγκαζόμουν να οδοιπορώ (συνεχώς) νύχτα και μέρα, βασανιζόμενος κι από τη μεγάλη
ζέστη, αφανιζόμενος από τις αγρύπνιες, σβησμένος από πλήρη έλλειψη των απαραιτήτων και
από τη στέρηση κάθε συμπαραστάτη. Γιατί υπέστην και υποφέρω χειρότερα κι από εκείνους
που εργάζονται στα μεταλλεία κι απ᾽ όσους είναι στις φυλακές. Χθες επιτέλους, μόλις που
έφτασα στην Καισάρεια, σαν από θεομηνία να βρέθηκα σε γαλήνη και σε λιμάνι (ὑπὸ τῶν
συνεχῶν πυρετῶν καταβεβλημένοι, οὓς ἔχων καὶ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ὁδοιπορεῖν ἠναγκαζόμην
καὶ θάλπει πολιορκούμενος καὶ ὑπὸ ἀγρυπνίας διαφθειρόμενος καὶ ὑπὸ τῆς τῶν ἐπιτηδείων ἐρημίας ἀπολλύμενος καὶ τῆς τῶν προστησομένων ἀπορίας. Καὶ γὰρ τῶν τὰ μέταλλα ἐργαζομένων
καὶ τὰ δεσμωτήρια οἰκούντων χαλεπώτερα καὶ πεπόνθαμεν καὶ πάσχομεν. Ὀψὲ δὲ ποτε καὶ μόλις
ἐπέτυχον τῆς Καισαρείας, ὡς ἀπὸ χειμῶνος εἰς γαλήνην καὶ εἰς λιμένα ἐλθών)» [PG 52, col. 674675· ΕΠΕ 104, σ. 218-221· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 751-752].
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Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος σημείωνε: «Ο δέσμιος Χρυσόστομος θ’ ακολουθούσε τον επίσημο ελληνο-

ρωμαϊκό δρόμο (O. Cuntz, Itineraria Romana: Itinerarium Antonianum, Leipzig 1929). Από τα δυτικά, τη Νίκαια,
θα βάδιζε ανατολικά, θα διέσχιζε όλη την κεντρική και σκληροτράχηλη Μικρασία. Θα περνούσε από την Άγκυρα
και θα συνέχιζε ως την Καισάρεια. Μετά θα κατέβαινε προς τα βουνά της Ισαυρίας, για να σταματήσει στην Κουκουσό» [Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007, σ. 94]).
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Πιθανώς, τέλη Αυγούστου του 404, ο αγ. Ιωάννης γράφει την τέταρτη (12η, παλαιάς
αρίθμησης) επιστολή του προς την Ολυμπιάδα (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 113]),
από όπου αντλούμε επίσης την είδηση ότι καθ’ οδόν μεν προς Καισάρεια αρρώστησε, αλλά είχε
ανακτήσει πλήρη υγεία, οπότε κατόρθωσε να γράψει αυ τό το γράμμα από την Καισάρεια.
Είχε βρει άριστους και ικανότατους ιατρούς που τον θεράπευσαν με την ιατρική τους φροντίδα
ή, όπως διατυπώνει με τη συνήθη του ποιητική εκφραστικότητα, «με τη συμπαράσταση και την
αγάπη τους περισσότερο και όχι μόνο με την ιατρική τους επιστήμη». Ο ένας μάλιστα γιατρός
του υποσχέθηκε να τον συνοδέψει στη συνέχεια της πορείας, μαζί και με άλλους περισσότερους
από αξιωματούχους του κράτους (Ἐπιστέλλω σου τῇ εὐλαβείᾳ ἀπὸ Καισαρείας αὐτῆς, ἐν ᾗ πολλῆς ἀπολαύσας θεραπείας ῥᾷον διετέθην ἀρίστων καὶ σφόδρα εὐδοκιμωτάτων καὶ συμπαθείᾳ καὶ
φίλτρῳ μᾶλλον οὐχὶ τέχνῃ μόνῃ θεραπευόντων ἡμᾶς ἐπιτυχών, ὧν θάττερος καὶ συναπελθεῖν
ἡμῖν ὑπέσχετο καὶ ἕτεροι δὲ πλείους τῶν ἐν ἀξιώμασι). Ο αγ. Ιωάννης μας πληροφορεί επίσης ότι
ακριβώς πριν από δύο ημέρες είχε φθάσει στην Καισάρεια ο αδελφός του μακαρίου επισκόπου
Μαξίμου, από τον οποίο ζήτησε τυχόν επιστολές αλληλογραφίας, για να λάβει την απόκριση
ότι κανένας (γνωστός) δεν θέλησε να του δώσει, ούτε καν ο πρεσβύτερος Τίγριος.
«Παρακαλώ – υποδεικνύει ο Άγιος στην Ολυμπιάδα – κάνε του κάποια παρατήρηση γι’
αυτή την αμέλεια. (Και όχι μόνο στον Τίγριο, αλλά) και στον γνήσιο και θερμό φίλο μου, τον
επίσκοπο Κυριακό 299 και σε όλους τους άλλους που είναι γύρω του». «Όσο για την αλλαγή του
τόπου (της εξορίας μου) – συνεχίζει ο ι. Χρυσόστομος – να μην ενοχλήσετε με παρατηρήσεις ούτε αυτούς ούτε κανέναν άλλον. Έχω πια αποδεχθεί τις όποιες ευεργετικές ενέργειές τους· ίσως
θέλησαν και δεν το κατόρθωσαν (Τοῦ γὰρ τόπου ἕνεκεν ὥστε ἐναλλαγῆναι, μήτε αὐτοῖς μηδὲ
ἄλλῳ μηδενὶ ἐνοχλήσητε. Δεδέγμεθα τὴν χάριν. Ἴσως γὰρ ἠβουλήθησαν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν)».
Με πολύ λεπτό τρόπο ο Άγιος εκφράζει την απογοήτευσή του για την αναποτελεσματικότητα των αγαθών προθέσεών τους. Από την άλλη πλευρά παρακαλεί την Ολυμπιάδα να μεταβιβάσει πολλές ευχαριστίες στις αδελφές του τιμιότατου επισκόπου Περγαμίου, για τις εξαιρετικές φροντίδες που επέδειξαν υπέρ αυτού· «επειδή επηρέασαν τον κύριό μου τον δούκα, τον
γαμβρό του, να έχει τόσο πολύ αγαθή διάθεση απέναντί μου, ώστε κι εκείνος να επιθυμεί πολύ
να με κρατήσει εκεί» (Πολλὰ εὐχαρίστησον ταῖς κυρίαις μου ταῖς ἀδελφαῖς τοῦ κυρίου μου τοῦ
τιμιωτάτου ἐπισκόπου Περγαμίου, πολλὴν ὑπὲρ ἡμῶν ποιουμέναις σπουδήν. Καὶ γὰρ τὸν κύριόν
μου τὸν δοῦκα τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ σφόδρα παρασκεύασαν περὶ ἡμᾶς διακεῖσθαι, ὡς σφόδρα
κἀκεῖνον ἐπιθυμεῖν ἡμᾶς ἐκεῖσε εἶναι)300. Επιπλέον, θέλει να πληροφορηθεί από την Ολυμπιάδα
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Ο Κυριακός επίσκοπος Συννάδων συνόδευσε τον Χρυσόστομο στα πρώτα βήματα της εξορίας του, μέχρι
που συνελήφθηκε και ο ίδιος με άλλους επισκόπους και πρεσβυτέρους, κρατήθηκε προσωρινά στη Βιθυνία και από
εκεί αργότερα οδηγήθηκε και φυλακίστηκε στη Χαλκηδόνα. Στον επίσκοπο Κυριακό ο ι. Χρυσόστομος έγραψε
μερικές επιστολές (βλ. ΕΠΕ 96, σ. 355, υποσημ. 3]). Βλ. επίσης υποσημ. Νο 355.
300
Ο έλληνας εκδότης των επιστολών του ι. Χρυσοστόμου προς την αγ. Ολυμπιάδα Ε. Μερετάκης σχολιάζει στο σημείο αυτό ότι ο αυτός δούκας, γαμβρός του επισκόπου Περγαμίου, θα πρέπει να ήταν διοικητής κάποιας
σπουδαίας πόλης και κατέβαλε προσπάθειες να οδηγηθεί σ᾽ αυτήν ο αγ. Ιωάννης· κατά τη δική του άποψη η πόλη
αυτή πρέπει να ήταν η Σεβάστεια (βλ. [ΕΠΕ 96, σ. 356, υποσημ. 5]).
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αν αφέθηκαν ελεύθεροι οι συνοδοί του επισκόπου Κυριακού [Chrys., Lettres à Olympias, 1968,
p. 116-118· ΕΠΕ 96, σ. 354-355· Златоуст, Письма, 2005, σ. 152-153].
Από την Καισάρεια της Καππαδοκίας, στέλνοντας μία από τις επιστολές προς την Θεοδώρα (Νο 120), μας πληροφορεί ότι έφτασε εκεί πολύ ταλαιπωρημένος. Πάντως, «όταν ήρθαμε στην Καισάρεια, κάπως ανακουφίστηκα, γιατί ήπια καθαρό νερό, έφαγα ψωμί
που δεν μύριζε ούτε ήταν κατάξερο, δεν λουζόμουνα π ια μέσα σε σπασμένα πιθάρια, αλλά βρήκα κάποιο δημόσιο λουτρό και επιτέλους μπορώ να ξαπλώσω σε
κρεβάτι» (Ἀλλ᾽ ὅμως ἐλθὼν εἰς τὴν Καισάρειαν, μικρὸν ἀνέψυξα, ὅτι ὕδατος ἔπιον καθαροῦ, ὅτι
ἄρτου οὐκ ὀδωδότος οὐδὲ κατεσκληκότος μετέλαβον, ὅτι οὐκ ἔτι ἐν τοῖς κλάσμασι τῶν πίθων
ἐλουόμην, ἀλλ᾽ εὗρον βαλανεῖον οἶον δήποτε, ὅτι συγκεχώρημαι τέως τῇ κλίνῃ προσηλῶσθαι)»
[PG 52, col. 674-675· ΕΠΕ 104, σ. 218-221· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 751-752].
Στην 9η (14η, με το παλιό αρίθμηση) επιστολή προς την Ολυμπιάδα, μάλλον στα τέλη του
Οκτωβρίου του 404, από την Κουκουσό (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 219·
Delmaire, 1997, p. 312]), ο Άγιος παρουσιάζει λεπτομερώς όλα τα συμβάντα στην
Καισάρεια της Καππαδοκίας, παρακαλεί όμως την Ολυμπιάδα να μην τα αποκαλύψει σε
κανέναν. Ο Παιάνιος (σπουδαίος φίλος του)301 τον ενημέρωσε ότι οι πρεσβύτεροι του (επισκόπου Καισαρείας) Φαρετρίου δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εκκλησιαστική επικοινωνία
μαζί του, δεν έχουν καμιά (εκκλησιαστική) επικοινωνία με τους αντιπάλους του ούτε άλλη σχέση μαζί τους ούτε και θα έχουν (Ἐδήλωσε γάρ μοι ὁ κύριός μου Παιάνιος ὅτι οἱ πρεσβύτεροι
αὐτοῦ τοῦ Φαρετρίου πάρεισιν αὐτόθι, ο ἳ ἔφησαν ἡμῖν κοινωνεῖν καὶ μηδὲν κοινὸν ἔχειν πρὸς
τούς ἐναντίους, μηδὲ συγγίνεσθαι αὐτοῖς, μηδὲ κοινωνῆσαι).
«Καθώς επρόκειτο να εισέλθουμε στη χώρα των Καππαδοκών, αφού απαλλαγήκαμε από τον Γαλάτη (εννοεί προφανώς το Λεόντιο επίσκοπο της Άγκυρας της Γαλατίας)302, ο οποίος σχεδόν μας απείλησε με θάνατο, πολλοί άνθρωποι μας συνάντησαν στην οδό,
λέγοντας: “Ο κύριος Φαρέτριος (επίσκοπος Καισαρείας) σε αναμένει και πηγαινοέρχεται πα ντού, μη τυχόν και χάσει τη συντυχία σου, και κινεί και κάνει τα πάντα, ώστε να σε δει και να σε
αγκαλιάσει και να σου δείξει όλη την αγάπη του· παρακίνησε επίσης τα μοναστήρια ανδρών και
γυναικών (Ὁ κύριος Φαρέτριος ἀναμένει σε καὶ πανταχοῦ μετέρχεται, μὴ ἀποτύχῃ τῆς συντυχίας
σου, καὶ πάντα ποιεῖ καὶ πραγματεύεται ὥστε σε ἰδεῖν καὶ περιπτύξασθαι καὶ πᾶσαν ἐπιδείξασθαι
ἀγάπην· καὶ τὰ μοναστήρια ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἐκίνησεν)”». Ο Άγιος όμως δεν έδωσε βάση σ’
αυτά τα λόγια: «Εγώ, ακούοντας τα, δεν περίμενα τίποτε από αυτά, αλλά σκεπτόμουν μέσα μου
Διασώζονται τέσσερις επιστολές προς τον αυτό Παιάνιο (Νο 95, 193, 204 και 220) [Chrys., Lettres à
Olympias, 1968, p. 220, υποσημ. 2].
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Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος IX, 52-87), ο Λεόντιος επίσκοπος Άγκυρας της Γαλατίας, είχε

συμμαχήσει με τους εχθρούς του αγ. Ιωάννου (άρα, με τους επίσκοπους Ακάκιο, Αντίοχο, Κυρίνο και Σευηριανό )
και είχε ενεργό μέρος στη δεύτερη Σύνοδο κατά του Χρυσοστόμου (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 186-188·
ΕΠΕ 68, σ. 136-139· Палладий, Диалог, 2002, σ. 72]). Ο Θεοδώρητος Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 31) αναφέρεται στη φροντίδα του ι. Χρυσοστόμου για την ιεραποστολή μεταξύ των Σκυθών: «έχω διαβάσει και την επιστολή που γράφτηκε από αυτόν (δηλ. τον Χρυσόστομο) προς τον επίσκοπο της Άγκυρας τον Λεόντιο, όπου τον
ενημέρωσε σχετικά με τον εκχριστιανισμό των Σκυθών και του ζητούσε να στείλει ανθρώπους που μπορούσαν να
τους καθοδηγήσουν» [PG 82, col. 1257-1260· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 206].
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τα αντίθετα (Ἐγὼ δὲ ταῦτα ἀκούων τούτων μὲν οὐδὲν προσεδόκων, ἀλλὰ τἀναντία ἀνετύπουν
παρ᾽ ἐμαυτῷ)»303. Επί τέλους ο αγ. Ιωάννης εισήλθε στην Καισάρεια «κατειργασμένος, τεταριχευμένος, ἐν αὐτῇ τῆς φλογὸς τῇ ἀκμῇ τοῦ πυρετοῦ κείμενος». Διαμένει σε κάποιο ξενοδοχείο
στην άκρη της πόλης και αναζητεί γιατρούς για να καταστείλει τον πολύ σφοδρό πυρετό
(Ἐπέτυχον καταγωγίου πρὸς αὐτῇ τῆς πόλεως τῇ ἐσχατιᾷ κειμένου καὶ σπουδήν ἐποιούμην ὥστε
καὶ ἰατροῖς συντυχεῖν καὶ τῆν κάμινον ἐκείνην σβέσαι· ἦν γὰρ αὐτὴ ἡ ἀκμὴ τοῦ τριταίου). Τον
επισκέπτονται «όλος ο κλήρος, ο λαός, οι μοναχοί, ο ι μονές, ιατροί» και απήλαυσε πολύ μεγάλη φροντίδα, καθώς όλοι τους τον περιποιήθηκαν με όλη τους τη διάθεση (Τότε δὴ παρεγένοντο ὁ κλῆρος ἅπας, ὁ δῆμος, μονάζοντες, μονάστριαι, ἰατροί, πολλῆς
ἀπήλαυον θεραπείας, πάντων πάντα ἡμῖν διακονουμένων, ὑπηρετουμένων). Βαθμιαία η αρρώστια υποχώρησε και ανεστάλη. Όσο για τον Φαρέτριο τ ον επίσκοπο Καισαρείας δεν φάνηκε
πουθενά, μόνο περίμενε πότε θα έφευγε ο Άγιος από την πόλη του (Ὁ δὲ Φαρέτριος οὐδαμοῦ·
ἀλλ᾽ ἀνέμενεν ἡμῶν τὴν ἔξοδον).
Με τη βελτίωση της υγείας του, άρχισε να σκέφτεται την αναχώρηση, ώστε
να φτάσει στην Κουκουσό και να αναπαυθεί λίγο (τουλάχιστον) από τις συμφορές της οδοιπορίας (Ἐπειδὴ τοίνυν εἶδον ἠρέμα λωφῆσαν τὸ κακόν, ἐβουλευόμην λοιπὸν περὶ
ἀποδημίας, ὥστε ἐπιλαβέσθαι τῆς Κουκουσοῦ καὶ μικρὸν ἀναπαύσασθαι τῶν τῆς ὁδοῦ συμφορῶν). Ωστόσο, ήλθε είδηση ότι ξαφνικά αμέτρητο πλήθος Ισαύρων διατρέχουν την
περιοχή της Καισάρειας, πυρπόλησαν ένα μεγάλο χωριό και επιδίδονται σε καταστρεπτικές
ενέργειες. Ο τριβούνος (αξιωματικός) της πόλεως πήρε τους στρατιώτες του και έφυγε, φοβούμενοι μήπως προσβάλουν και την Καισάρεια (Καὶ ἐν τούτοις ἡμῶν ὄντων, ἀπαγγέλλονται
ἀθρόον Ἴσαυροι πλῆθος ἄπειρον κατατρέχοντες τὴν Καισαρέων χώραν καὶ τινα κώμην μεγάλην
ἐμπρήσαντες καὶ τὰ ἔσχατα διαθέντες. Τοῦτο ἀκούσας ὁ τριβοῦνος, λαβὼν τοὺς στρατιώτας οὓς
εἶχεν ἐξῆλθεν. Ἐδεδοίκεισαν γὰρ μὴ καὶ τῇ πόλει προσβάλωσι καὶ πάντες ἦσαν ἐν φόβῳ).
Σ᾽ αυτήν τη δύσκολη στιγμή, ξαφνικά τα ξημερώματα «μια ορδή μοναχών» (ο ι. Χρυσόστομος λέει ότι έτσι έπρεπε να τους ονομάσει για να δείξει και με τη λέξη τη μανία τους) όρμησαν
στο σπίτι όπου έμενε ο Άγιος, απειλώντας να το κάψουν και να το πυρπολήσουν, αν δεν έφευγε
ο Χρυσόστομος απ᾽ αυτό (Ἐν τούτοις τῶν πραγμάτων ὄντων, ἀθρόον ὑπὸ τὴν ἕω δροῦγγος μοναζόντων – οὕτω γὰρ δεῖ εἰπεῖν καὶ τῇ λέξει τὴν μανίαν αὐτῶν ἐνδείξασθαι - ἐπέστησαν τῇ οἰκίᾳ
ἔνθα ἦμεν, ἀπειλοῦντες αὐτὴν καίειν, ἐμπιμπρᾶν, τὰ ἔσχατα ἡμᾶς διατιθέναι, εἰ μὴ ἐξέλθοιμι).
«Ούτε των Ισαύρων ο φόβος ούτε η αρρώστια που τόσο πολύ με ταλαιπωρούσε ούτε τίποτε
άλλο δεν τους έκανε επιεικέστερους, αλλ’ επέμειναν πνέοντας τέτοιον θυμό, ώστε να φοβηθούν
κι αυτοί ακόμη οι επαρχικοί φρουροί μας. (Οὔτε ὁ τῶν Ἰσαύρων φόβος, οὔτε ἡ ἀρρωστία οὕτω
σφοδρῶς ἐπικειμένη, οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἐποίησεν ἐπιεικεστέρους αὐτούς, ἀλλ᾽ ἐπέκειντο τοσούτου
θυμοῦ πνέοντες ὡς καὶ αὐτοὺς φοβηθῆναι τοὺς ἐπαρχικούς)». Ο κυβερνήτης (ὁ ἡγεμὼν), ακούο303

Ο Παλλάδιος (Διάλογος IX, 46-52) μας πληροφορεί ότι, κατά τη δεύτερη Σύνοδο των επισκόπων εναντίον του αγ. Ιωάννη, ο Φαρέτριος επίσκοπος Καισάρειας, επειδή φοβήθηκε υπερβολικά, όπως φοβούνται τα μικρά παιδιά τις προσωπίδες, παρέμεινε στην πόλη του, αλλά συμφώνησε με τους εχθρούς του Ιωάννη στέλνοντας
γράμματα, αν και δεν τον είχαν καλέσει στη συγκέντρωση τους [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 184-186· ΕΠΕ 68,
σ. 134-137· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 114· Палладий, Диалог, 2002, σ. 72].
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ντας τα συμβαίνοντα, έτρεξε στο σπίτι όπου έμεινε ο ι. Χρυσόστομος, για να τον βοηθήσει. Αλλά οι μοναχοί δεν δέχτηκαν ούτε τις παρακλήσεις του κυβερνήτη. Τότε έστειλε ανθρώπους
προς τον επίσκοπο Φαρέτριο, ζητώντας να παρατείνει την άδεια παραμονής για λίγες ημέρες
για τον Άγιο, εξαιτίας της αρρώστιας του και του απειλουμένου κινδύνου. Η πρεσβεία αυτή δεν
επέτυχε τίποτε. Αντίθετα, «την επόμενη ημέρα ήλθαν ορμητικότεροι και κανένας από τους
πρεσβύτερους δεν τολμούσε να μας συμπαρασταθεί και να μας βοηθήσει, αλλά με συναισθήματα αισχύνης και ντροπής (αφού έλεγαν ότι αυτά γίνονταν κατ’ εντολήν του Φαρετρίου) κρύβονταν, εξαφανίζονταν και προσκαλούμενοι από μας δεν υπάκουαν (καὶ οὐδὲ ο ὕτως ἐγένετό τι
πλέον, ἀλλὰ καὶ τῇ ἑξῆς σφοδρότεροι παρεγένοντο καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδεὶς ἐτόλμα παραστῆναι καὶ βοηθῆσαι, ἀλλ᾽ αἰσχυνόμενοι καὶ ἐρυθριῶντες – κατὰ γὰρ γνώμην Φαρετρίου ἔλεγον ταῦτα γίνεσθαι - ἐκρύπτοντο, ἐλάνθανον, καλούμενοι παρ᾽ ἡμῶν οὐχ ὑπήκουον)».
Κατ᾽ ανάγκην, λοιπόν, το μεσημέρι ξάπλωσε στο φορείο και έτσι αναχωρούσε
από την πόλη, ενώ «όλος ο λαός γόγγυζε, κραύγαζε, καταριόταν εκείνον που προκάλεσε αυτά τα κακά και όλοι τους έκλαιγαν πικρά και θρηνούσαν (Μεσημβρίας μέσης ῥίψας ἑμαυτὸν εἰς
τὸ λεκτίκιον, ἐξηγόμην ἐκεῖθεν, τοῦ δήμου παντὸς κωκύντος, ὀλολύζοντος, ἐπαρωμένου τῷ
ταῦτα πεποιηκότι, ὀλοφυρομένων πάντων καὶ θρηνούντων)». Όταν πια εξήλθε από την πόλη (μ᾽
αυτές τις συνθήκες και σ᾽ αυτήν την κατάσταση, επί του φορείου), παραβγήκαν και μερικοί κληρικοί χωρίς φόβο δειλίας να τον προπέμψουν κλαίγοντας. Ο Άγιος άκουγε μερικούς να
λένε: «Πού τον οδηγείτε, σε φανερό θάνατο;». Και άλ λος πάλι, από εκείνους
που τον υπεραγαπούσαν, έφθασε να του πει γεμάτος πό νο: «Πήγαινε, σε παρακαλώ· πέσε στα χέρια των Ισαύρων, μόνο από εμάς απαλλάξου. Όπου κι αν πέσεις, πέφτεις σε ασφάλεια, αν διαφύγεις από τα δικά μας χέρια» (Ἐπειδὴ δὲ τῆς
πόλεως ἐξῆλθον, καὶ τῶν κληρικῶν τινες ἐξελθόντες ἠ ρέμα ἡμᾶς προέπεμψαν ὀδυρόμενοι. Καὶ
τινων λεγόντων ἀκούσαντες· «Ποῦ αὐτὸν ἀπάγετε εἰς φανερὸν θάνατον;» ἕτερος ἔλεγε πρὸς ἡμᾶς
τῶν σφόδρα ἡμᾶς φιλούντων· «Ἄπελθε, δέομαί σου· εἰς Ἰσαύρους ἔμπεσον, μόνον ἡμῶν ἀπαλλάγηθι. Ὅπου γὰρ ἂν ἐμπέσῃς, εἰς ἀσφάλειαν ἐμπίπτεις, ἂν τὰς ἡμετέρας διαφύγοις χεῖρας»).
Η Σελευκία, σύζυγος του Ρουφίνου304 (ο οποίος, σύμφωνα με τα λόγια του ι. Χρυσοστόμου,
πολύ τον εξυπηρέτησε), ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά, παρακαλεί τον αγ. Ιωάννη, ώστε
να καταλύσει στο αγρόκτημα της πέντε μίλια έξω από την πόλη (Ταῦτα ἀκούσασα
καὶ ὁρῶσα ἡ καλὴ Σελευκία, ἡ τοῦ κυρίου μου Ῥουφίνου ἐλευθέρα – καὶ γὰρ σφόδρα ἡμᾶς
ἐθεράπευσε -, παρεκάλεσε καὶ ἐδεήθη ὥστε εἰς τὸ προάστειον αὐτῆς καταλῦσαι πρὸ πέντε μιλίων
τῆς πόλεως ὂν). Μετέβησαν μεν εκεί, αλλά ακόμη κι εκεί δεν τον άφησαν να παραμείνει. Μόλις
το έμαθε ο επίσκοπος Φαρέτριος, απηύθυνε πολλές απειλές στη Σελευκία, όπως έλεγε η ίδια. Η
Σελευκία παρά ταύτα δίνει εντολές στον τοπικό διαχειριστή της περιουσίας της, να προσφέρει
στο Χρυσόστομο κάθε ανάπαυση και, αν έρχονταν μοναχοί θέλοντας να τον προσβάλουν ή να
τον χτυπήσουν, να συγκεντρώσει χωρικούς από τα άλλα κτήματα της και να τους αντιπαρατάξει σ᾽ αυτούς.
304

Οι εκδότες των επιστολών του αγ. Ιωάννου προς την αγ. Ολυμπιάδα πιστεύουν ότι ο Ρουφίνος ήταν πιθανώς ο αποδέκτης και της επιστολής του ι. Χρυσοστόμου Ν ο 46 (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 227,
υποσημ. 1· ΕΠΕ, 96, σ. 436, υποσημ. 10]).
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«Με παρακάλεσε επίσης να καταφύγω στην οικία της, που έχει πύργο και δεν μπορεί να
κυριευθεί, ώστε να ξεφύγω από τα χέρια του επισκόπου και των μοναχών. Αλλά δεν κατάφερα
να κάνω χρήση αυτής της πρότασης (Παρεκάλει δὲ καὶ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτῆς κάστελλον ἔχουσαν
καὶ ἀχείρωτον οὖσαν καταφυγεῖν ὥστε τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν μοναζόντων ἐκφυγεῖν τὰς χεῖρας.
Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἠνεσχόμην)».
Ο επίσκοπος Φαρέτριος ήταν αφάνταστα επίμονος στις απειλές, εκβίαζε και παρωθούσε
τη Σελευκία να διώξει τον Χρυσόστομο, τόσο πολύ πιεστικά, ώστε να βγάλει τον αγ. Ιωάννη
ακόμη και από τα προάστεια της Καισάρειας! Μη υποφέροντας τις ενοχλήσεις του Φαρετρίου,
χωρίς να τα γνωρίζει αυτά ο Χρυσόστομος, μέσα στα μεσάνυχτα η Σελευκία τον ειδοποίησε πως
εμφανίστηκαν και εκεί οι βάρβαροι, «ντρεπόμενη να πει τον εξαναγκασμό που δέχθηκε». (Εἶτα
νυκτῶν μέσων, οὐδὲν τούτων εἰδώς – πολὺς γὰρ ἐπέκειτο ὁ Φαρέτριος ἀπειλῇ ἀπειλῶν ἐκείνῃ,
καθώς φησι, καταναγκάζων, ὠθῶν, ὥστε ἡμᾶς ἐκβαλεῖν καὶ τῶν προαστείων -, οὐ φέρουσα ἡ
γυνὴ τὴν ἐπάχθειαν αὐτοῦ, οὐκ εἰδότος ἐμοῦ, ἐδήλωσεν αὐτόθι ὅτι οἱ βάρβαροι ἐπέστησαν). Βαθειά νύχτα, τα μεσάνυχτα εισέρχεται στο δωμάτιο του Χρυσοστόμου ο πρεσβύτερος Ευήθιος305,
ξυπνάει τον Άγιο και του φωνάζει δυνατά να σηκωθεί, γιατί κατέφθασαν οι βάρβαροι, πολύ κοντά τους. (Καὶ μέσων νυκτῶν εἰσελθὼν πρὸς με Εὐήθιος ὁ πρεσβύτερος καθεύδοντά με διεγείρας,
μετὰ πολλῆς τῆς βοῆς ταῦτα ἔλεγεν· «Ἀνάστηθι, παρακαλῶ, βάρβαροι ἐπέστησαν, ἐνταῦθα
πλησίον»). Στην ερώτηση του τί να πράξει, ο Ευήθιος του αποκρίθηκε ότι δεν μπορούσαν να
καταφύγουν στην Καισάρεια, μήπως και πάθαιναν χειρότερα από όσα θα τους έκαναν οι Ίσαυροι. Τον πίεσε να φύγουν αμέσως.
«Ήταν νύχτα ασέληνη, μεσονύκτιο, ζοφώδες, σκοτεινό, κι αυτό καθιστούσε τη θέση μου
κρίσιμη· και δεν υπήρχε κανένας συμπαραστάτης, κανένας βοηθός, όλοι μας είχαν εγκαταλείψει. Όμως, εξαναγκασμένος από το φόβο, αφού έβλεπα άμεσο τον κίνδυνο του θανάτου, σηκώθηκα ταλαιπωρημένος και παράγγειλα να αναφθούν λαμπάδες. Αλλά ο πρεσβύτερος είπε να τις
σβήσουν κι αυτές, μη τυχόν, όπως είπε, και οι βάρβαροι προκαλούμενοι από το φως επιτεθούν
εναντίον μας· σβήστηκαν λοιπόν κι οι λαμπάδες. Έπειτα ο ημίονος που μετέφερε το φορείο μου (η οδός ήταν τραχύτατη, ανηφορική και πετρώδης), έπεσε στα γόνατα
και με έριξε κάτω, ενώ ήμουν επάνω στο φορείο και π αρά λίγο να σκοτωθώ. Έπειτα πήδησα απ’ αυτό και περπατούσα συρόμενος από τον πρεσβύτερο Ευήθιο
(διότι πήδησε κι αυτός κάτω από το ζώο) και βάδιζα έτσι χειραγωγούμενος ή καλύτερα συρόμενος· διότι δεν ήταν δυνατό να βαδίσει κανείς σε τόσο δύσκολο έδαφος, και μάλιστα μεσάνυχτα. Σε τόσο φοβερά όρη… (Νὺξ ἦν ἀσέληνος, ἡ νὺξ μέση, ζοφώδης, σκοτεινή· καὶ τοῦτο αὐτὸ
πάλιν ἀπορίας ἀνάμεστον ἦν ἡμῖν· καὶ οὐδεὶς ὁ παρῶν, οὐδεὶς ὁ βοηθῶν, πάντες γὰρ ἡμᾶς
ἐγκατέλιπον. Ὅμως ὑπὸ τοῦ φόβου συνωθισθεὶς καὶ προσδοκῶν εὐθέως ἀποθανεῖσθαι, διανέστην
τεταλαιπωρημένος κελεύσας λαμπάδας ἀναφθῆναι. Ἀλλὰ καὶ ταύτας ὁ πρεσβύτερος ἐκέλευσε
σβέννυσθαι, μήποτε φησίν, οἱ βάρβαροι τῷ φωτὶ καλούμενοι πρὸς ἡμᾶς ἐπιτεθῶσιν ἡμῖν·
ἐσβέσθησαν καὶ αἱ λαμπάδες. Ε ἶτα ὁ βόρδων ὁ φέρων ἡμῶν τὸ λεκτίκιον – τραχεῖα γὰρ ἦν
σφόδρα ἡ ὁδὸς καὶ ἀνάντης καὶ λιθώδης – κατενεχθεὶς ἐπὶ γόνυ κατήνεγκέ με ἔνδον ὄντα καὶ μι-
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Βλ.: [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 228, υποσημ. 1].
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κροῦ ἔμελλον ἀπόλλυσθαι· εἶτα ἐκπηδήσας, συρόμενος περιεπάτουν ὑπὸ Εὐηθίου τοῦ πρε σβυτέρου – κατεπήδησε γὰρ καὶ αὐτὸς τοῦ ὑποζυγίου – καὶ οὕτως χειραγωγούμενος ἐβάδιζον,
μᾶλλον δὲ ἑλκόμενος· οὔτε γὰρ βαδίζειν ἦν εἰς τοσαύτην δυσχωρίαν καὶ ὄρη χαλεπὰ νυκτί
μέσῃ)». «Σκέψου τι ήταν εύλογο να πάθω, αφού υπέφερα από τόσα κακά και ο πυρετός επέμενε
και δεν γνώριζα τίποτε από τις σκευωρίες, αλλά φοβόμουν τους βαρβάρους κι έτρεμα και περίμενα να πέσω στα χέρια τους (Ἐννόησον τί με πάσχειν εἰκὸς ἦν τοσούτοις συνεχόμενον κακοῖς
καὶ τοῦ πυρετοῦ ἐπικειμένου καὶ μηδὲν εἰδότα τῶν κατεσκευασμένων, ἀλλὰ δεδοικότα βαρβάρους καὶ τρέμοντα καὶ προσδοκῶντα εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐμπεσεῖσθαι)».
Όλα όσα υπέμεινε στην Καισάρεια ο ίδιος τα αποδίδει σ᾽ αυτές τις αιτίες: «Κατά την άποψή μου η αιτία είναι ότι, μόλις εισήλθα στην Καισάρεια, όλοι οι αξιωματούχοι, οι διοικητικοί
υπάλληλοι, οι σοφοί της άρχουσας μερίδος, οι στρατιωτικοί306, όλος ο λαός με έβλεπαν καθημερινά, με περιποιούνταν, με είχαν σαν την κόρη των οφθαλμών τους. Νομίζω ότι αυτά εξερέθισαν τη ζήλεια του Φαρετρίου, ώστε ο φθόνος που με κυνήγησε από την Κωνσταντινούπολη να
μη απομακρυνθεί ούτε εδώ από μένα, όπως τουλάχιστο νομίζω εγώ· δεν αποφαίνομαι πράγματι,
αλλά υποθέτω (Τὸ δὲ αἴτιον, ὡς ἔγωγε ο ἶμαι, πάντες εὐθέως εἰσελθόντα με ἐν Καισαρείᾳ, οἱ ἐν
ἀξιώμασιν, οἱ ἀπὸ βικαρίων, οἱ ἀπὸ ἡγεμονίων σοφισταί, οἱ ἀπὸ τριβούνων, ὁ δῆμος ἅπας καθ᾽
ἑκάστην ἑώρων με ἡμέραν, ἐθεράπευον, ἐπὶ τῆς κόρης τῶν ὀφθαλμῶν ἐβάσταζον· ταῦτα οἶμαι
ὑποκνίσαι τὸν Φαρέτριον καὶ τὸν φθόνον τὸν ἐλάσαντα ἡμᾶς Κωνσταντινουπόλεως οὐδὲ
ἐνταῦθα ἡμῶν ἀποστῆναι, ὡς ἔγωγε ο ἶμαι· οὐδὲ γὰρ ἀποφαίνομαι ἀλλ᾽ ὑποπτεύω)» [Chrys.,
Lettres à Olympias, 1968, p. 218-241· ΕΠΕ 96, σ. 430-447· Златоуст, Письма, 2005, σ. 159174]307.
Από την Καισάρεια Καππαδοκίας στην Κουκουσό
(Αύγουστος - Σεπτέμβριος 404) 308
Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προφανώς τον Αύγουστο του 404, μετά την αποχώρησή του από την Καισάρεια της Καππαδοκίας, έγραψε την 5η επιστολή (8η, με την
παλιά αρίθμηση) προς την Ολυμπιάδα (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 121· Delmaire,
1997, p. 312]). Εξ αυτής πληροφορούμεθα ότι πράγματι οι άνθρωποι που συναντούσε καθ᾽ οδόν, άλλοι από την Ανατολή, άλλοι από την Αρμενία κι άλλοι από άλλα μέρη της επικράτειας, αφήναν βρύση τα δάκρυα, μόλις τον έβλεπαν, και πρόσθεταν θρήνους και τον ακολουθούσαν σ’ όλον το δρόμο με οδυρμούς. «Τα λέγω αυτά – συνεχίζει ο ι. Πατήρ – για να μάθετε ότι έχω πολλούς ανθρώπους που με συμπονούν, κάτι που δεν είναι μικρό για παρηγοριά» (Οἱ
306

Η μετάφραση της A.-M. Malingrey είναι: « les dignitaires, l’administration, l’élite des fonctionnaires,

l’armée » [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 231]. Η λεπτομερή εξήγηση των νοημάτων των προαναφερομένων
αξιωμάτων βλ.: [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 230-231, υποσημ. 1].
307
Γι᾽ αυτήν τη συμπεριφορά του Φαρέτριου βλ. επίσης την επιστολή του ι. Χρυσόστομου προς τον Παιάο
νιο (Ν 204) [PG 52, col. 724-726· ΕΠΕ 104, σ. 366-371· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 815-816].
308

Βλ.: Hild F., Das byzantinische strassensystem in Kappadokien. Wien 1977. – P. 120. (Karte 12). Βλ. χάρτη
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γὰρ κατὰ τὴν ὁδὸν ἡμῖν ἀπαντῶντες, οἱ μὲν ἐξ ἀνατολῆς, οἱ δὲ ἐξ Ἀρμενίας, οἱ δὲ καὶ ἀλλαχόθεν
τῆς οἰκουμένης, πηγὰς ἀφιᾶσι δακρύων ἡμᾶς βλέποντες καὶ κωκυτοὺς προστιθέασι καὶ δι᾽ ὀδυρμῶν πᾶσαν παραπέμπονται τὴν ὁδόν. Ταῦτα δὲ εἴρηκα, ἵνα μάθητε ὅτι πολλοὺς ἔχω συναλγοῦντας ἡμῖν) [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 120· ΕΠΕ 96, σ. 356-357· Златоуст, Письма,
2005, σ. 143].
Την 6η επιστολή (13η, παλιά αρίθμηση), γραφείσα σύμφωνα με τους ερευνητές το Σεπτέμβριο του 404 (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 121· Delmaire, 1997, p. 312]),
την απέστειλε ο Άγιος κι αυτήν προς την Ολυμπιάδα, μόλις σταμάτησαν και κατέληξαν
στην Κουκουσό, τέρμα της δεύτερης εξορίας (Μόλις ποτὲ ἀνεπνεύσαμεν εἰς τὴν Κουκουσὸν
ἀφικόμενοι ὅθεν καὶ ἐπιστέλλομεν).
«Πάλευα με φοβερό πυρετό επί τριάντα σχεδόν ή και π ερισσότερες ημέρες
και σ’ αυτήν την κατάσταση βάδιζα μια τόσο μακρινή και επίπονη απόσταση,
ενώ συγχρόνως με πολιορκούσαν άλλες πολύ καταπονητικές αρρώστιες του
στομάχου. Σκέψου τώρα όλα τα σχετικά, όταν δεν υπάρχουν ιατροί ούτε λουτρά ούτε χρήσιμα εφόδια ούτε άλλες ανέσεις, όταν από παντού μας πολιορκούσε ο φόβος των Ισαύρων και τα
άλλα κακά που συνήθως γεννά η δυσκολία των δρόμων, η φροντίδα, η ανησυχία, η απουσία
των υπηρετών (Τριάκοντα γὰρ σχεδὸν ἢ καὶ πλείους ἡμέρας πυρετοῖς χαλεπωτάτοις διετέλεσα
παλαίων καὶ ο ὕτω τὴν μακρὰν ταύτην καὶ χαλεπὴν ὁδεύων ὁδὸν καὶ ἑτέραις χαλεπωτάταις
ἀρρωστίαις πολιορκούμενος ταῖς ἀπὸ τοῦ στομάχου. Λόγισαι τὰ ἐντεῦθεν, οὐκ ἰατρῶν ὄντων, οὐ
βαλανείων, οὐκ ἐπιτηδείων, οὐ τῆς ἄλλης ἀνέσεως, ἰσαυρικοῦ φόβου πανταχόθεν ἡμᾶς πολιορκοῦντος, τῶν ὁδῶν τίκτειν εἴωθε, φροντίδος, μερίμνης, ἐρημίας τῶν θεραπευσόντων)» [Chrys.,
Lettres à Olympias, 1968, p. 126-128· ΕΠΕ 96, σ. 360-363· Златоуст, Письма, 2005, σ. 154-155].

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ
Η άφιξη στην Κουκουσό (πρώτο ήμισυ Σεπτεμβρίου του 404)
Από την επιστολή προς Βρίσωνα (Νο 234)309, αμέσως μετά την άφιξή του στην Κουκουσό,
αρχές Σεπτεμβρίου του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), γνωρίζουμε ότι ο Άγιος κατανάλωσε σχεδόν 70 μέρες στην οδοιπορία (Ἑβδομήκοντα σχεδὸν ἡμέρας ἀναλώσαντες
κατὰ τὴν ὁδόν)310, κι από αυτό μπορεί κανείς να υπολογίσει πόσα και πόσο μεγάλα δεινά υπέ-

Ένα τμήμα της επιστολής προς Βρίσωνα (Νο 234) παρουσιάζεται και στην Εκκλ. Ιστορία του Νικηφόρου
Κάλλιστου (βιβλ. 13, κεφ. 27).
310
Δ εν γν ω ρ ίζ ου μ ε π ό τ ε α κρ ι βώ ς έφ τ ασ ε επ ι τ έλ ου ς σ τ ην Κ ου κο υσ ό. Σύμφωνα με το Σωκρά 309

τη (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 18), ο αγ. Χρυσόστομος εξορίστηκε από την Κωνσταντινούπολη στις 20 Ιουνίου
404 [PG 67, col. 721· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 261]. Με δεδομένη την 20ή Ιουνίου 404, προσμετρώντας σ᾽
αυτήν τις 70 μέρες μέχρι την Κουκουσό, θα έπρεπε να φτάσει στην Κουκουσό τέλη του Αυγούστου ή αρχές του
Σεπτεμβρίου του 404. Αν όμως αρχίσουμε τη μέτρηση από την ημέρα αναχώρησης από τη Νίκαια (όπου και έλαβε
μάλλον την αυτοκρατορική διαταγή για εξορία στην Κουκουσό), υπολογίζοντας ότι αυτή η αναχώρηση κατά τον ι.
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μεινε, πολιορκούμενος σε πολλά μέρη από το φόβο των Ισαύρων και παλεύοντας με ανυπόφορο πυρετό (ὅθεν λογίζεσθαι ἔξεστι τῇ θαυμασιότητί σου, ὅσα τε καὶ ἡλίκα πεπόνθαμεν κακά,
φόβῳ τε ἰσαυρικῷ πολιορκούμενοι πολλαχοῦ καὶ πυρετοῖς ἀφορήτοις παλαίοντες).
«Επί τέλους φτάσαμε στην Κουκουσό, το πιο έρημο χωριό της οικουμένης… αλλά διανύσαμε τα πιο δύσκολα, την ταλαιπωρία του δρόμου (…ὀψέ ποτε ἀπηντήσαμεν
εἰς τὴν Κουκουσόν, τὸ πάσης τῆς οἰκουμένης ἐρημότατον χωρίον… τὸ γὰρ χαλεπώτατον διηνύσαμεν, τῆς ὁδοῦ τὴν ταλαιπωρίαν)» [PG 52, col. 739-740· ΕΠΕ 104, σ. 414-415· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 836].
Στην 6η επιστολή (13η, παλαιά αρίθμηση) προς τη διακ. Ολυμπιάδα, το Σεπτέμβριο
του 404 (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 121· Delmaire, 1997, p. 312]), όπως έχουμε
ήδη αναφέρει, μας πληροφορεί ότι μόλις είχε αφιχθεί στην Κουκουσό, από όπου και
έστειλε το γράμμα (Μόλις ποτὲ ἀνεπνεύσαμεν εἰς τὴν Κουκουσὸν ἀφικόμενοι ὅθεν καὶ
ἐπιστέλλομεν). Περιγράφει τις πολλές δυσκολίες και τις αρρώστιες που τον ταλαιπωρούσαν
καθ᾽ οδόν, και επιτέλους ξεπεράστηκαν (από αυτό καί μόνο εννοούμε πόσο σκληρές και
απάνθρωπες εκ συστήματος ήταν οι συνθήκες της μετακίνησής του, ώστε και μόνη η
εγκατάσταση στον τόπο μιας εξορίας να είναι αρκετή να ξεπεραστούν τόσες και τόσες
ταλαιπωρίες).
«Πράγματι, όταν ήλθαμε στην Κουκουσό, γλίτωσα κι από την αρρώστια κι
από όλα τα συμπτώματα, και είμαι σε πλήρη υγεία, απ αλλάχτηκα από το φόβο
των Ισαύρων, διότι εδώ υπάρχουν πολλοί στρατιώτες γ ενναία ετοιμασμένοι εναντίον τους, και τα αναγκαία εφόδια μας έρχονται α πό παντού άφθονα, ενώ
όλοι με υποδέχονται με κάθε καλοσύνη, αν και το χωριό είναι πολύ απομονωμένο (Εἰς γὰρ τὴν Κουκουσὸν ἐλθόντες, τὴν τε ἀρρωστίαν ἅπασαν ἀπεθέμεθα μετὰ τῶν λειψάνων,
καὶ ἐσμεν ἐν ὑγιείᾳ καθαρωτάτῃ, τοῦ τε φόβου τῶν ἰσαύρων ἀπηλλάγημεν, πολλῶν ἐνταῦθα
στρατιωτῶν ὄντων, καὶ σφόδρα πρὸς αὐτοὺς παρατεταγμένων, τῶν τε ἐπιτηδείων ἡ ἀφθονία
πάντοθεν ἡμῖν ἐπιρρεῖ, πάντων μετὰ πάσης εὐνοίας ἡμᾶς ὑποδεχομένων, καίτοι σφόδρα ἐρημοτάτου ὄντος τοῦ χωρίου)».
Ομιλεί για αρκετούς φιλοτίμους ανθρώπους και ονομαστικά για κάποιον Διόσκορο
που είχε αποστείλει έναν υπηρέτη του στην Καισάρεια (προφανώς το μικρό διάστημα που πέρασαν εκεί), και τους μετέφερε τα παρακάλια του να εγκατασταθούν στο δικό του σπίτι στην
Κουκουσό (διαπιστώνουμε δηλ. τις μικρές αναψυχές ανθρωπιάς που έστελνε η πρόνοια του Θεού
στον εξόριστο αναίμακτο μάρτυρά Του· όπως διαπιστώνουμε την πάγια ευγενική και ποιητική
συναισθηματική διάθεση του ήρωά μας Αγίου, σε τόσο δυσμενείς καταστάσεις, με το να προσφωνεί τους ευεργέτες του “ο δεσπότης μου…”). Έτσι και έγινε· ο Χρυσόστομος φθάνοντας
στην Κουκουσό προτίμησε να μείνει στο σπίτι του Διοσκόρου (Ἀλλ᾽ ἔτυχεν ὁ δεΧρυσόστομο συνέβη στην αρχή Ιουλίου του 404, για την ακρίβεια μετά τις 4 Ιούλιου (βλ. 2η επιστολή προς Ολυμπιάδα και επιστολή Ν ο 221 προς πρεσβύτερο Κωνστάντιο), τότε θα έπρεπε να φτάσει στην Κουκουσό στο πρώτο
ήμισυ του Σεπτεμβρίου του 404. Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος σημείωνε ότι ο Άγιος έφθασε στην Κουκουσό στις
20 Σεπτεμβρίου. «Στην Επιστολή του 234 μιλάει για ταξίδι εβδομήντα ημερών, κάτι που εξηγείται αν έφυγε δυο τρείς ημέρες μετά την 4η Ιουλίου από την Νίκαια» [Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007, σ. 96].
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σπότης μου Διόσκορος ἐνταῦθα ὤν, ὃ καὶ εἰς Καισάρειαν ἀπέστειλεν οἰκέτην εἰς αὐτὸ τοῦτο, παρακαλῶν καὶ δεόμενος μὴ προτιμῆσαι τῆς αὐτοῦ οἰκίας ἑτέραν καὶ ἕτεροι δὲ πλείους. Ἀλλ’
ἀναγκαῖον ἐνόμισα τῶν ἄλλων τοῦτον προτιμῆσαι καὶ κατήχθημεν ἐν τοῖς αὐτοῦ).
«Αυτός (ο Διόσκορος) έγινε τα πάντα για μένα, ώστε να τον επικρίνουν συνεχώς για την
πολλή απλοχεριά και τις άφθονες παροχές που θέλει ν α μου προσφέρει. Για χάρη μου
μετακόμισε σ’ εξοχικό τόπο, ώστε να με περιποιηθεί με κάθε τρόπο, και κατασκεύασε για
χάρη μου οικία κατάλληλη για το χειμώνα, πράττοντας και μεταχειριζόμενος τα πάντα γι’
αυτόν το σκοπό· και τίποτε δεν έλειψε για την εξυπηρέτησή μας (Καὶ πάντα ἡμῖν αὐτὸς γίνεται,
ὡς καὶ καταβοᾶν αὐτοῦ συνεχῶς διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δαψίλειαν καὶ τὴν ἀφθονίαν ἣν βούλεται
παρέχειν. Δι’ ἡμᾶς γοῦν καὶ μετέστη χωρίον οἰκῶν, ὥστε παντὶ θεραπεῦσαι τρόπῳ, τὴν τε οἰκίαν
ἡμῖν κατασκευάζει πρὸς χειμῶνα ἐπιτηδείαν πάντα ποιῶν ὑπὲρ τούτου καὶ παραγματευόμενος,
καὶ ὅλως οὐδὲν ἐλλέλειπται θεραπείας ἕνεκεν)» [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 126-128·
ΕΠΕ 96, σ. 360-363· Златоуст, Письма, 2005, σ. 154-155].
Από την επίσης μνημονευθείσα επιστολή προς τον πρεσβύτερο Θεόφιλο (Νο 115) μαθαίνουμε ότι τον αγ. Ιωάννη τον συνόδεψε μέχρι την Κουκουσό κάποιος κοινός γνωστός τους Θεόδωρος, άνθρωπος του επάρχου (της ΚΠολης) (τῷ κυρίῳ μου Θεοδώρῳ τῷ ἐπαρχικῷ, τῷ ἀγαγόντι ἡμᾶς εἰς τὴν Κουκουσόν) [PG 52, col. 671· ΕΠΕ 104, σ. 208-209· Златоуст, Творения,
2005, т. 3, σ. 747].
Ο ι. Χρυσόστομος στην επιστολή προς Φιρμίνο (Νο 80), γραμμένη κατά την άφιξή του
στην Κουκουσό, όπως φαίνεται από τις ενδείξεις της επιστολής, δηλ. αρχές Σεπτεμβρίου
του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 313]), λέει τα εξής: «Είμαι υγιής, διανύσαμε το δρόμο
χωρίς φόβο, ζω σε μεγάλη ησυχία και απραξία, απολαμβάνω μεγάλη συμπάθεια
από όλους, έχω ανυπολόγιστη παρηγοριά. Κανείς δεν μ ε διώκει εδώ ούτε με ενοχλεί (Ὑγιαίνομεν· ἀδεῶς τὴν ὁδὸν διηνύσαμεν· ἐντρυφῶμεν ἡσυχίᾳ καὶ ἀπραγμοσύνῃ πολλῇ·
πολλῆς παρὰ πάντων ἀπολαύομεν εὐνοίας· ἄφατον καρπούμεθα παραμυθίαν. Οὐδεὶς ὁ ἐλαύνων
ἐνταῦθα, οὐδὲ ἐνοχλῶν)» [PG 52, col. 651· ΕΠΕ 104, σ. 146-147· Златоуст, Творения, 2005, т. 3,
σ. 720]311. Έχουμε εδώ άλλο τεκμήριο αναφοράς προφανώς για την κατάληξη της πορείας στην
Κουκουσό, μόνο που εδώ εικάζουμε το σημαινόμενο (κατάληξη της πορείας, αντί της προηγούμενης πολλαπλής ταλαιπωρίας καθ᾽ οδόν). Ούτε βέβαια γνωρίζουμε την ειδικότερη σκοπιμό τητα της συγκεκριμένης αναφοράς του Αγίου, για εμψύχωση ενδεχομένως τόσων προσφιλών
ανθρώπων του που έμεναν πίσω στη βασιλεύουσα.
Στην επιστολή προς τον Φαυστίνο (Νο 84), επίσης αρχές Σεπτεμβρίου του 404 (βλ.
[Delmaire, 1997, p. 313]), ο αγ. Ιωάννης δίνει παρόμοιες πληροφορίες: έφτασε στην Κουκουσό
με ευεξία, βρήκε ένα χωριό απαλλαγμένο από ταραχές, με πολλή ηρεμία και γεμάτο απόλυτη
ησυχία χωρίς να έχει κανέναν να τον ενοχλεί ή να τον καταδιώκει (Ἀφικόμεθα εἰς τὴν Κου311

Όπως επισημάνει ο έλληνας εκδότης επιστολών του ι. Χρυσοστόμου, ο Π. Παπαευαγγέλου, οι συγκινητικές εκδηλώσεις που επιφύλαξαν στον μεγάλο Ιεράρχη οι κάτοικοι των περιοχών από τις οποίες περνούσε μεταβαίνοντας στον τόπο της εξορίας του, ύστερα από τις δοκιμασίες στην πρωτεύουσα, τον κάνουν να αισθάνεται
ευχάριστα. Αργότερα θα έρθουν οι στερήσεις, οι κακουχίες, το πολικό ψύχος, η ασθένεια και οι ληστρικές επιθέσεις
των Ισαύρων, για τις οποίες επανέρχεται κάθε τόσο στα γράμματά του (βλ. [ΕΠΕ 104, σ. 146-147, υποσημ. 1].
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κουσὸν ὑγιαίνοντες… καὶ εὑρήκαμεν χωρίων θορύβων καθαρόν, καὶ πολλῆς μὲν ἀπραγμοσύνης,
πολλῆς δὲ γέμον ἡσυχίας, καὶ οὐδένα τὸν ἐνοχλοῦντα οὐδὲ ἀπελαύνοντα ἔχον).
«Και πώς να μην είναι αξιοθαύμαστο που αυτό το περάσαμε χωρίς φόβο και ταλαιπωρίες
σε μιαν πόλη, και μάλιστα με μιαν (προηγηθείσα) τελείως έρημη και επικίνδυνη και ύποπτη διαδρομή από εκεί προς τα εδώ, αισθανόμενοι ασφάλεια περισσότερη από όση στις πιο ευνομούμενες πόλεις (Καὶ τί θαυμαστὸν εἰ ἐν τῇ πόλει τοῦτο, ὅπουγε τὴν ἐρημοτάτην ὁδὸν καὶ ἐπισφαλῆ
καὶ ὕποπτον, τὴν ἐκεῖθεν ἐνταῦθα φέρουσαν, ἀδεῶς καὶ ἀπραγμόνως διήλθομεν, πλείονος ἀπολαύσαντες ἀσφαλείας ἢ ἐν ταῖς εὐνομουμέναις τῶν πόλεων;)» [PG 52, col. 652· ΕΠΕ 104, σ. 150153· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 722]. Έχουμε προφανώς έμμεση αναφορά στη βασιλεύουσα, στην Άγκυρα και στην Καισάρεια για όσους κινδύνους πέρασε, συγκρινόμενες με την απόμακρη μικρή Κουκουσό και με τη διαδρομή ώς εκεί.
Ελπίδες και φόβοι του ι. Χρυσόστομος για μεταφορά του
σε νέο τόπο εξορίας
Στην επιστολή προς τη Θεοδώρα (Νο 120), γραμμένη το καλοκαίρι του 404 από την
Καισάρεια της Καππαδοκίας, όπως συμπεραίνουμε από το κείμενο της επιστολής (βλ. επίσης [Delmaire, 1997, p. 312]), ο αγ. Ιωάννης γράφει: «Να μην παύσεις να κατηγορείς εκείνους
που με αγαπούν, γιατί, αν και έχω τόσους φίλους, που έχουν και τόση δύναμη, δεν επέτυχα
αυτό που πετυχαίνουν οι κατάδικοι, να εγκατασταθώ δ ηλαδή σε έναν τόπο πιο
ήμερο και κοντινό· αλλά, μολονότι και το σώμα μου δεν άντεχε και ο φόβος των Ισαύρων
απειλούσε τα πάντα, δεν επέτυχα αυτήν τη μικρή και ανάξια λόγου χάρη», έναν τόπο εξορίας
πιο ήρεμο και πλησιέστερο (Ὅτι μὴ παύσῃ ὀνειδίζουσα τοῖς ἀγαπῶσιν ἡμᾶς, ὅτι τοσούτους ἔχοντες ἐραστὰς καὶ τοσαύτην δύναμιν περιβεβλημένους, οὐκ ἐτύχομεν οὗ τυγχάνουσιν οἱ κατάδικοι,
ὥστε εἰς ἡμερώτερον καὶ ἐγγύτερόν που κατοικισθῆναι τόπον· ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος ἡμῖν ἀπαγορεύσαντος καὶ τοῦ φόβου τῶν Ἰσαύρων πάντα πολιορκοῦντος, τῆς μικρᾶς ταύτης καὶ εὐτελοῦς
οὐκ ἐπετύχομεν χάριτος) [PG 52, col. 674-675· ΕΠΕ 104, σ. 220-221· Златоуст, Творения, 2005,
т. 3, σ. 752].
Λίγο αργότερα, στην 6η επιστολή (13η, με το παλιό αρίθμηση) προς την Ολυμπιάδα, το
Σεπτέμβριο του 404 (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 121· Delmaire, 1997, p. 312]),
ο αγ. Ιωάννης ενημερώνει για την καλή του παραμονή στην Κουκουσό, στο σπίτι του Διόσκορου, κι αυτό για να μην προκαλέσουν με τις ενέργειές τους κάποια μετακίνησή του (Ταῦτα δὲ
πάντα εἴρηκα, καὶ τὰ μὲν ἀπωδυράμην τὰ πρότερα, τὰ δὲ εἶπον τὰ χρηστά, ἵνα μὴ προπετῶς τις
ἡμᾶς ἐντεῦθεν ἐγείρῃ).
«Αν αυτοί που θέλουν να μου κάνουν τη χάρη μου έδιναν το δικαίωμα να μείνω όπου θέλω και δεν επρόκειτο να ορίσουν πάλι άλλον τόπο παραμονής κατά τη θέλησή τους, να δεχθείς
τη χάρη τους. Αν όμως, ξεσηκώνοντάς με από εδώ, πρόκειται να με στείλουν σε
άλλον τόπο – και πάλι δρόμος, και πάλι ταξίδι – αυτό μου είναι πολύ κουραστικό. Πρώτα υπάρχει φόβος μήπως με στείλουν σε μακρινότερο ή σε χειρότερο
τόπο· έπειτα για μένα είναι δυσκολότερη η οδοιπορία από μύρια ταξίδια (Εἰ μὲν
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γὰρ οἱ βουλόμενοι δοῦναι ἡμῖν τὴν χάριν κυρίους ἡμᾶς ποιοῖεν τοῦ ὅπου βουλόμεθα, καὶ μὴ πάλιν
ἕτερον ἡμῖν μέλλοιεν ἀποκληροῦν τόπον ὃν ἂν ἐθέλωσι, κατάδεξαι τὴν χάριν. Εἰ δὲ ἔνθεν ἡμᾶς
ἀνιστάντες εἰς ἕτερον μέλλοιεν πέμπειν τόπον – καὶ πάλιν ὁδός, καὶ πάλιν ἀποδημία, ἐμοὶ σφόδρα
τοῦτο χαλεπώτατον· πρῶτον μὲν μήποτε εἰς μακρότερον ἢ εἰς χαλεπώτερον ἡμᾶς πέμψωσι χω ρίον· ἔπειτα δὲ ὅτι μυρίων ἐξοριῶν ἐμοὶ τὸ ὁδεύειν χαλεπώτερον)». Όλα αυτά τα γράφει, γιατί
είχε πληροφορίες πως σκόπευαν να τον στείλουν στη Σ κυθία. «Την ίδια ημέρα που
φτάσαμε εμείς, έφτασε και η κυρία μου Σαβινιανή, η διακόνισσα… Είπε μάλιστα ότι είναι έτοιμη
να φτάσει ώς τη Σκυθία, επειδή είχε ακουσθεί ότι εκεί θα με οδηγήσουν (Ἀπήντησε δὲ καὶ ἡ
κυρία μου Σαβινιανὴ ἡ διάκονος κατὰ τὴν ἡμέραν τὴν αὐτὴν καθ’ ἣν καὶ ἡμεῖς ἀπηντήσαμεν…
Ἑτοίμη γὰρ ἔφησεν ε ἶναι καὶ εἰς Σκυθίαν ἀπαντήσεσθαι, ἐπειδὴ τοιοῦτος ἐ κράτει λόγος ὡς ἐκεῖ
ἡμῶν ἀπαχθησομένων)».
«Παρακαλώ λοιπόν να μην προχωρήσεις σε άλλη ενέργεια για τον τόπο. Αν όμως επιχειρήσεις να γνωρίσεις τις σκέψεις τους, να μην πεις τίποτε εσύ η ίδια, αλλά να προσπαθήσεις να
μάθεις με την ευφυΐα σου πού έχουν σκοπό να με στείλουν· διότι αυτό μπορείς να το επιτύχεις.
Κι αν δεις ότι σκέπτονται να με εγκαταστήσουν κάπου αυτού κοντά, σε παρα θαλάσσια πόλη, ή στην Κύζικο ή κοντά στη Νικομήδεια, αυτό να το δεχθείς. Αν
όμως σκέπτονται να με στείλουν κάπου μακρύτερα απ᾽ αυτόν τον τόπο ή τόσο
μακριά, όσο είναι εδώ, να μην το δεχθείς. Διότι αυτό μου είναι πολύ βαρύ και
κοπιαστικό. Τώρα εδώ βρήκα πολλή άνεση, ώστε μέσα σε δύο ημέρες να ξεπλύνω (απαλλαγώ) όλην την απέχθεια που μου προκάλεσε το ταξίδι (Παρακαλῶ τοίνυν μὴ ἄλλως ποιήσῃς τοῦ
τόπου ἕνεκεν. Εἰ δ’ αὖ πάλιν δοκιμάσειας ἀποπειρασθῆναι τῆς γνώμης αὐτῶν, αὐτὴ μὲν οἴκοθεν
μηδὲν εἴπῃς, δοκίμασον δὲ ποῦ προῄρηνται κατὰ τὴν σύνεσίν σου· δύνασαι γὰρ. Κἂν ἴδῃς ὅτι
πλησίον αὐτόθι που ἐν παραθαλασσίῳ πόλει, ἢ ἐν Κυζίκῳ, ἢ Νικομηδείας πλησίον, καὶ τοῦτο
κατάδεξαι. Εἰ δ’ ἄρα μακρότερόν που, ἢ τοῦ τόπου τούτου μακρότερον, ἢ τοσοῦτον ὅσον οὗτος,
μὴ ἕλῃ· ἐπεὶ σφόδρα τοῦτό μοι βαρὺ καὶ χαλεπώτατον. Τέως γὰρ πολλῆς ἐνταῦθα ἀνέσεως ἀπολαύομεν, ὡς καὶ ἐν δύο ἡμέραις ἅπασαν τὴν ἀειδίαν ἀπονίψασθαι τὴν ἐκ τῆς ὁδοῦ γεγενημένην
ἡμῖν)» [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 128-130· ΕΠΕ 96, σ. 362-365· Златоуст, Письма,
2005, σ. 155-157].
Στην επιστολή προς τον Βρίσωνα (Ν ο 234), αμέσως μετά την άφιξη στην Κουκουσό, αρχές Σεπτεμβρίου του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), σημειώνει πως η αναφορά στις δυσκολίες σχετικά με την Κουκουσό, το πιο έρημο χωριό της οικουμένης, δεν αποσκοπούσε να
ενοχλήσει ο Βρίσωνας οποιονδήποτε, ώστε να τον μεταθέσουν από εκεί. «Γιατί το πιο δύσκολο,
την ταλαιπωρία του δρόμου, το διανύσαμε» [PG 52, col. 739-740· ΕΠΕ 104, σ. 414-415· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 836].
Στην επιστολή προς τον Παιάνιο (Νο 193)312, όπως προκύπτει από το κείμενο της επιστολής, το φθινόπωρο του 404 από την Κουκουσό (σύμφωνα με το R. Delmaire γράφτηκε
στις αρχές Σεπτεμβρίου του 404, βλ. [Delmaire, 1997, σ. . 312]), ο αγ. Ιωάννης σημειώνει: «Ας

312

Εκτός απ᾽ αυτήν την επιστολή, Ν ο 193, στον Παιάνιο απευθύνονται και άλλες τρεις επιστολές, Ν ο 95,

204 και 220. Ο Παιάνιος μνημονεύεται και στην 9η επιστολή (14η, παλαιά αρίθμηση) προς την αγ. Ολυμπιάδα.
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μην ενοχλείται λοιπόν κανείς πλέον εξαιτίας του τόπου. Αν και η Κουκουσός είναι έρημο χωριό,
ωστόσο και ησυχία έχω εδώ, και την αρρώστια που με βρήκε στο δρόμο, με το να μένω διαρκώς
μέσα στο σπίτι, μπόρεσα ικανοποιητικά να την αντιμετωπίσω. Αν όμως φροντίζετε να με
αναγκάσετε να αλλάξω τον ένα τόπο μετά τον άλλο, θα πάθω τα χειρότερα. Τη
στιγμή μάλιστα που ο χειμώνας βρίσκεται στα πρόθυρα. Σε κανέναν λοιπόν ας μη
γίνεται κανείς φορτικός, ούτε οχληρός γι’ αυτήν την υπόθεση (Τοῦ τόπου δὲ ἕνεκεν, μηκέτι λοιπὸν μηδεὶς ἐνοχλείτω. Εἰ γὰρ καὶ ἔρημον τὸ χωρίον ἡ Κουκουσός, ἀλλ’ ὅμως καὶ ἡσυχίας ἀπολαύομεν ἐνταῦθα, καὶ οὐ τὸ τυχὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τῆς κατὰ τὴν ὁδὸν γενομένης ἡμῖν, διὰ τῆς οἴκοι
καθέδρας τῆς διηνεκοῦς, διορθῶσαι ἰσχύσαμεν. Ἂν δὲ μέλλητε πάλιν ἡμᾶς ἀναγκάζειν τόπους ἐκ
τόπων ἀμείβειν, τὰ ἔσχατα πεισόμεθα, καὶ μάλιστα τοῦ χειμῶνος ἐπὶ θύραις ὄντος. Μηδενὶ τοίνυν
φορτικὸς μηδείς, μηδὲ ἐπαχθὴς γενέσθω ταύτης ἕνεκεν τῆς ὑποθέσεως)» [PG 52, col. 719-720·
ΕΠΕ 104, σ. 350-353· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 808-809].
Στην 9η επιστολή (14η, με τήν παλαιά αρίθμηση) προς την Ολυμπιάδα, στο τέλος (ή
τον Οκτώβριο) του 404 από την Κουκουσό (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p.
219· Delmaire, 1997, p. 312]), ο Άγιος συμβουλεύει την Ολυμπιάδα να μη στενοχωριέται, που
δεν μπόρεσε να τον μετακινήσει από την Κουκουσό.
«Τί σε στενοχωρεί που δεν μπόρεσες να με μετακινήσεις από την Κουκουσό; Μολονότι,
όσο εξαρτιόταν από σένα, με μετακίνησες, αφού κίνησες κι έπραξες τα πάντα. Αν τελικώς ο
σκοπός δεν επιτεύχθηκε, δεν πρέπει γι’ αυτό να πονάς. Ίσως ο Θεός αποφάσισε να μου
επιβάλει μακρότερες διαδρομές διαύλων 313, ώστε να μου δοθούν λαμπρότερα
στεφάνια (Τί γάρ σε λυπεῖ ὅτι Κουκουσοῦ οὐκ ἴσχυσας ἡμᾶς μεταστῆσαι; Καίτοι γε τὸ σὸν μέρος
μετέστησας πάντα κινήσασα καὶ πραγματευσαμένη. Εἰ δὲ εἰς τέλος τὸ ἔργον οὐκ ἦλθεν, οὐδὲ διὰ
τοῦτο ἀλγεῖν δεῖ. Ἴσως γὰρ ἔδοξε τῷ Θεῷ μακροτέρους μοι τεθῆναι τῶν δρόμων τοὺς διαύλους,
ὥστε καὶ λαμπροτέρους τοὺς στεφάνους)» [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 218-219· ΕΠΕ 96,
σ. 428-431· Златоуст, Письма, 2005, σ. 158-159].
Η ζωή του ι. Χρυσοστόμου στην Κουκουσό
(Σεπτέμβριος 404 – χειμώνας 405/406)
Από την 6η επιστολή (13η, με το παλιό αρίθμηση) προς την Ολυμπιάδα, το Σεπτέμβριο του
404 (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 121· Delmaire, 1997, p. 312]), πληροφορούμεθα
ότι είχε φτάσει ο ι. Χρυσόστομος στην Κουκουσό και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του Διόσκορου [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 126-128· ΕΠΕ 96, σ. 360-363· Златоуст, Письма,
2005, σ. 154-155].
Ο Ιωάννης Μόσχος (Λειμωνάριον, κεφ. 128) μνημονεύει την αφήγηση της αδελφής
του επισκόπου Αραβισσού Αδελφίου 314, της Ιανίας, πως ο επίσκοπος Κωνστα313

«Δίαυλος» είναι η διπλή διαδρομή του σταδίου.
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Η επιστολή προς τον πρεσβύτερο Ρουφίνο (Νο 126), γραμμένη μάλλον το 406 από την Κουκουσό (κατά

τον R. Delmaire γράφτηκε την άνοιξη του 405, βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), ο ι. Χρυσόστομος αν α φ έρ ει τ ον
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ντινουπόλεως Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξορισμένος στην Κουκουσό παρέμεινε
στο σπίτι τους. Σύμφωνα με την Ιανία, γι’ αυτόν το λόγο είχαν «πολλή παρρησία και αγάπη
προς το Θεό» [Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, 1983, σ. 143-144· Jean Moschus, Le Pré
Spirituel, 1946, p. 180-181· Иоанн Мосх, Луг духовный, 2002, σ. 191-192]315.
Κατά τον Γεώργιο Αλεξανδρείας, όταν ο ι. Χρυσόστομος έφτασε στην Κουκουσό «τον
υποδέχτηκε στο σπίτι του κάποιος Αδέλφιος316, με φόβο Θεού, ο οποίος στη συνέχεια εκλέχτηκε επίσκοπος της Αραβισσού (Καὶ ὑποδέχεται αὐτὸν ἐν τῷ οἰκίσκῳ ἑαυτοῦ ἀνήρ τις, ὀνόματι
Ἀδέλφιος, ἔχων τὸν τοῦ θεοῦ φόβον· ὃς καὶ μετὰ ταῦτα ἔλαχε τὸν κλῆρον τῆς ἐπισκοπῆς Ἀραβισσοῦ)» [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 236· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007,
τ. 1, σ. 430· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 339]317. Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας γράφει επίσης πως αυτός ο άνθρωπος αξιώθηκε να δει το όραμα (ἠξιώθη ὀπτασίας) για
τον αγ. Ιωάννη. Την αφήγηση του οράματος ο Γεώργιος Αλεξανδρείας παρουσιάζει στο τέλος
του συγγράμματός του, όπου και επαναλαμβάνει ότι «ο επίσκοπος Αραβισσού Αδέλφιος, ο οποίος φιλοξένησε τον μακάριο Ιωάννη στο σπίτι του σ την Κουκουσό, υπήρξε άνδρας θαυματουργός (θαυμαστός) εκείνα τα χρόνια (Ἀδέλφιος δὲ ὁ ἐπίσκοπος Ἀραβισσοῦ, ὃς ἦν ὑποδεξάμενος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ τὸν μακάριον Ἰωάννην ἐν Κουκουσῷ, γέγονεν ἀνὴρ θαυματουργός (θαυμασικὸς – Cod. Athous gr., Vatopediu 82) ἐν τοῖς χρόνοις ἐκείνοις) [Douze récits byz., Halkin, 1977,
p. 272-273· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 467-468]. Επιπλέον δίνει μια
πληροφορία πως ο αγ. Ιωάννης παρέμεινε ένα χρόνο στην Κουκουσό στο σπίτι
του Αδελφίου (Ὁ δὲ μακάριος Ἰωάννης οἰκήσας τὴν Κουκουσὸν ἐν τῷ οἴκῳ Ἀδελφειοῦ ἔτος ἕν)
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 257· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ.
448· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 344]318.
ε πί σκ οπ ο Αρ α βι σσ ού Ο τ ρ ή ϊο (βλ. [PG 52, col. 687· ΕΠΕ 104, σ. 246-247· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ.
764]). Από την αφήγηση του Ιωάννου Μόσχου (Λειμωνάριο, κεφ. 128), μαθαίνουμε ότι ο επίσκοπος Αραβισσού
Αδέλφιος αξιώθηκε να ιδεί σε όραμα τη ματαθανάτια αποκατάσταση και αίγλη του ι. Χρυσόστομου (βλ. [Ιωάννου
Μόσχου, Λειμωνάριον, 1983, σ. 143-144· Jean Moschus, Le Pré Spirituel, 1946, p. 180-181· Иоанн Мосх, Луг духовный, 2002, σ. 191-192]). Εξ αυτών συνάγεται ότι ο Αδέλφιος μάλλον έγινε επίσκοπος Αραβισσού σε άμεση ή
μετέπειτα διαδοχή από τον Οτρήϊο που αναφέρει ο ίδιος ο Χρυσόστομος. Η А. Балаховская σε υποσημειώσεις της
ρωσικής έκδοσης του Βίου του ι. Χρυσοστόμου, του Γεωργίου Αλεξανδρείας, μας πληροφορεί χωρίς αναφορά στην
πηγή, ότι ο Αδέλφιος ήταν επίσκοπος Αραβισσού από το 451 μέχρι το 458 (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 503, υποσημ. 202]).
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Σύμφωνα με τον Ιωάννη το Μόσχο, ο ίδιος κατέγραψε την αφήγηση της Ιανίας περί του ι. Χρυσοστόμου,
όπως την πληροφορήθηκε από τον αββά Αθανάσιο, επισκεπτόμενος τη Λαύρα του Αγ. Σάββα στην Παλαιστίνη· κι
ο αββάς Αθανάσιος από την πλευρά του είχε ακούσει αυτήν την ιστορία από τον αββά Αθηνογένη επίσκοπο Πέτρας, εγγονό της Ιανίας (βλ. [Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, 1983, σ. 142-143· Jean Moschus, Le Pré Spirituel,
1946, p. 179-180· Иоанн Мосх, Луг духовный, 2002, σ. 190-191]).
Ο Λέων ο Σοφός στο Εγκώμιό του BHG 880 (κεφ. 28), δανειζόμενος προφανώς την πληροφορία από τον
Γεώργιο Αλεξανδρείας, μνημονεύει λανθασμένα το όνομα του επισκόπου Αδελφίου ως Φιλαδέλφιος [PG 107, col.
288· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 716].
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Ο Ch. Baur πίστευε πως αυτή η πληροφορία του Γεωργίου Αλεξανδρείας χρησιμοποιήθηκε έπειτα κι από
τον Ιωάννη τον Μόσχο [Baur, 1959-1960, t. 1, p. XLI].
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Ο ανώνυμος συγγραφέας του παραρτήματος του Βίου του ι. Χρυσοστόμου BHG 872b, ακολουθώντας το
Γεώργιο Αλεξανδρείας, επαναλαμβάνει ότι ο ι. Χρυσόστομος κατά την εξορία παρέμεινε ένα έτος στο σπίτι του
316
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Από την επιστολή του Αγίου προς τον επίσκοπο Ευλόγιο (Νο 87)319, αρχές Σεπτέμβριου
404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]), γνωρίζουμε ότι τότε βρισκόταν στην Κουκουσό, το πιο έρημο χωριό ολόκληρης της οικουμένης (νῦν ἐν Κουκουσῷ καθήμενοι, τῷ πάσης τῆς καθ’
ἡμᾶς οἰκουμένης ἐρημοτάτῳ χωρίῳ) [PG 52, col. 654· ΕΠΕ 104, σ. 154-157· Златоуст,
Творения, 2005, т. 3, σ. 723-724].
Για την παραμονή του εκεί ο Άγιος αναφέρεται και σε άλλες επιστολές του, γραμμένες
στις αρχές της εξορίας του εκεί (βλ. Επιστολές Νο 88, 109, 188, 189 κ.ά.)320.
Στην επιστολή προς τον Κυθήριο (Νο 82), το Σεπτέμβριο του 404 από την Κουκουσό (βλ.
[Delmaire, 1997, p. 313]), ο Άγιος μας ενημερώνει ότι είναι υγιής, ζει ήσυχα και χωρίς φροντίδες (ὑγιαίνομεν καὶ ἡσυχίᾳ καὶ ἀπραγμοσύνῃ διάγομεν) [PG 52, col. 651-652· ΕΠΕ 104, σ. 148149· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 721]. Το ίδιο αναφέρει και στην κατάληξη μιας επιστολής του στη διακόνισσα Πενταδία (Νο 94)321, το Σεπτέμβριου-Οκτώβριο 404 (βλ. [Delmaire,
1997, p. 312]): «ζῶμεν, ὑγιαίνομεν, πάσης ἀπηλλάγμεθα ἀῤῥωστίας» [PG 52, col. 657-659· ΕΠΕ
104, σ. 166-171· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 728-730].
Στις επιστολές προς τον Ελλάδιο (Νο 172) και τον Ευήθιο ( Νο 173), το Σεπτέμβριο του
404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 313]), ο ι. Χρυσόστομος γράφει ότι τώρα πια ζει στην Κουκουσό,
όπου απολαμβάνει την ησυχία του χωριού και την αμεριμνησία και απολαμβάνει πολλή περιποίηση και καλοσύνη [PG 52, col. 710-711· ΕΠΕ 104, σ. 322-325· Златоуст, Творения, 2005, т.
3, σ. 796].
Στην επιστολή προς τον ηγεμόνα Καρτέριο (Νο 236), Σεπτέμβριο του 404 (βλ. [Delmaire,
1997, p. 313]), θα γράψει: «Η Κουκουσός είναι βέβαια χωριό υπερβολικά έρημο, ω-

Αδελφίου επισκόπου Αραβισσού (Ἀδέλφιος γὰρ ἐκεῖνος ἐπίσκοπος ὢν Ἀραβισσοῦ καὶ τῷ ἰδίῳ οἴκῳ, ὡς εἰρήκαμεν,
ἐπὶ τῆς ἐξορίας ἐνιαυτὸν ἕνα τὸν μέγαν δεξιούμενος) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 42-43].
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Περί αυτού του επισκόπου βλ. επίσης: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 406· ΕΠΕ 68, σ. 272-273· Палла-

дий, Диалог, 2002, σ. 128].
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Για την απομάκρυνσή του στην Κουκουσό ο ι. Χρυσόστομος αναφέρεται και στην επιστολή προς τον επίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη (Νο 88), επίσης αρχές Σεπτέμβριου 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]) [PG 52, col.
654· ΕΠΕ 104, σ. 156-159· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 724-725]. Στην επιστολή προς τον επίσκοπο Ρουφίνο
(Νο 109), αρχές Σεπτεμβρίου 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]) επαναλαμβάνει και άλλα δεδομένα: «Μας έχουν
οδηγήσει σ’ ένα πολύ έρημο χωριό της οικουμένης μας, στην Κουκουσό, και κάθε μέρα δεχόμαστε την επίθεση των
Ισαύρων. Αλλ’ όμως, αν και βρίσκομαι σε τόσο δύσκολες περιστάσεις, εάν έχω σίγουρη την αγάπη τη δική σου και
δω καθαρά ότι απολαμβάνω τα ειλικρινή σου αισθήματα, θα έχω όχι μικρή παρηγοριά και στις δοκιμασίες μου αυτές (Ἀπήχθημεν εἰς χωρίον τῆς καθ’ ἡμᾶς οἰκουμένης ἐρημότατον, τὴν Κουκουσόν, καὶ καθ’ ἑκάστην σχεδὸν τὴν
ἡμέραν ὑπὸ τῆς τῶν Ἰσαύρων πολιορκούμεθα ἐφόδου. Ἀλλ’ ὅμως, καὶ ἐν τοσαύταις ὄντες περιστάσεσιν, ἥν θαῤῥῶμεν
περὶ τῆς ἀγάπης τῆς ὑμετέρας καὶ ἴδωμεν σαφῶς, ὅτι γνησίας ἀπολαύομεν διαθέσεως, οὐ τὴν τυχοῦσαν καὶ ἐν ταῖς
θλίψεσι ταύταις καρπωσόμεθα τὴν παράκλησιν) [PG 52, col. 667· ΕΠΕ 104, σ. 198-199· Златоуст, Творения, 2005,
т. 3, σ. 742]. Στην επιστολή προς τον Μαρκελλίνο (Νο 188), το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 404 (βλ. [Delmaire, 1997,
p. 312]), ο Άγιος αναφέρει ξανά: «Εἰς μὲν αὐτὸ τὸ πάντων ἐρημότατον χωρίον ἀπήχθημεν, τὴν Κουκουσόν» [PG
52, col. 717· ΕΠΕ 104, σ. 342-345· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 805].
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Περί της Πενταδίας βλ. επίσης: [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 233· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 427].
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στόσο δεν με στενοχωρεί τόσο πολύ με την ερημιά του, όσο με ευχαριστεί με
την ησυχία και με το ότι δεν μου δημιουργεί προβλήματα. Γι’ αυτό, επειδή βρήκα την ερημιά αυτή σαν κάποιο λιμάνι, διαμένω εδώ α ναπνέοντας από τα δεινά
που συναντήσαμε στο δρόμο, και επανορθώνοντας στην ησυχία αυτή τα κατάλοιπα της αρρώστιας και των άλλων κακών που υπέμεινα (Ἐρημότατον μὲν χωρίον
μεθ’ ὑπερβολῆς ἡ Κουκουσός· πλὴν ἀλλ’ οὐχ οὕτως ἡμᾶς τῇ ἐρημίᾳ λυπεῖ, ὡς εὐφραίνει τῇ ἡσυχίᾳ
καὶ τῷ μηδαμόθεν ἡμῖν πράγματα παρέχειν. Διό, καθάπερ εἰς λιμένα τινὰ τὴν ἐρημίαν ταύτην
ἀπηντηκότες, οὕτω καθήμεθα ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν ὁδὸν κακῶν ἀναπνέοντες καὶ τῇ ἡσυχίᾳ ταύτῃ
τῆς ἀ ῤῥωστίας καὶ τῶν ἄλλων κακῶν, ὧν ὑπεμείναμεν, τὰ λείψανα διορθοῦντες)» [PG 52, col.
740-742· ΕΠΕ 104, σ. 416-417· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 837-838]. Φαίνεται πως ήταν
όντως αφάνταστες και εξαιρετικά καταθλιπτικές οι περιπέτειες.
Στην επιστολή προς τον Ησύχιο (Νο 74), το Σεπτέμβριο 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p.
313]), ο ι. Χρυσόστομος λέει ότι ο ίδιος βέβαια επιθυμούσε να δει τον Ησύχιο και δεν θα τον
εμπόδιζε ούτε ο φόβος των Ισαύρων, ούτε η ασθένεια του σώματος, εάν φυσικά ήταν στο
χέρι του να κινείται όπου θα ήθελε (ἐγὼ μέν σε καὶ ἰδεῖν ἐπεθύμουν καὶ οὐκ ἄν με ἐκώλυσεν οὔτε ὁ τῶν Ἰσαύρων φόβος, οὔτε ἡ τοῦ σώματος ἀσθένεια, εἴ γε ἐπ’ ἐμοὶ τὸ κινεῖσθαι, ὅπουπερ
ἐβουλόμην, ἔκειτο) [PG 52, col. 648-649· ΕΠΕ 104, σ. 138-139· Златоуст, Творения, 2005, т. 3,
σ. 716-717].
Στην 9η επιστολή (14η, παλαιά αρίθμηση) προς την Ολυμπιάδα, στα τέλη (ή τον Οκτώβριο) του 404 από την Κουκουσό (βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 219· Delmaire, 1997,
p. 312]), ο ι. Χρυσόστομος την συμβουλεύει να μη στενοχωριέται για τον τόπο της εξορίας του,
ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από την ησυχία και τη γαλήνη που επικρατεί στην Κουκουσό.
«Αν η πόλη δεν έχει ούτε αγορά ούτε καταστήματα, εμένα δεν με πειράζει.
Στην πραγματικότητα μου έρχονται όλα σαν από πηγές. Πράγματι έχω κύριό
μου τον εδώ επίσκοπο (δηλ. της Κουκουσού)· και τον κύριό μου Διόσκορο, που
έχουν βασικό μέλημά τους την ανάπαυσή μου (Εἰ γὰρ μήτε ἀγορὰν μήτε ὤνιον ἔχει ἡ
πόλις, οὐδὲν τοῦτο πρὸς ἐμέ. Πάντα γάρ μοι καθάπερ ἐκ πηγῶν ἐπιῤῥεῖ. Καὶ γὰρ τὸν κύριόν μου
τὸν ἐπίσκοπον τὸν ἐνταῦθα καὶ τὸν κύριόν μου Διόσκορον ἔχω ἔργον τοῦτο ποιουμένους διόλου,
τὴν ἡμετέραν ἀνάπαυσιν)» [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 218-221· ΕΠΕ 96, σ. 430-431·
Златоуст, Письма, 2005, σ. 159].
Περιγράφει με τη γνωστή του ρητορική ευχέρεια τις συνθήκες παραμονής του εκεί: «Έχουν κατασκευασθεί οικήματα κατάλληλα για μας και ο κύριός μου Διόσκορος επιτελεί και ενεργεί τα πάντα, ώστε ούτε μικρή αίσθηση του κρύου να μην αισθανόμαστε. Κι αν είναι δυνατόν να κρίνω από τα προοίμια, ο αέρας αυτός μου φαίνεται να είναι ανατολικός και καθόλου
κατώτερος από εκείνον της Αντιόχειας, τόση είναι η ζεστασιά, τόση η ευκρασία του αέρα (Καὶ
γὰρ καὶ οἰκήματα ἐπιτήδεια ἡμῖν κατεσκεύασται, καὶ πάντα ὁ κύριός μου Διόσκορος ποιεῖ καὶ
πραγματεύεται ὥστε μηδὲ μικρὰν αἴσθησιν ἡμᾶς λαβεῖν ἀπὸ τοῦ κρυμοῦ. Εἰ δέ ἐστιν ἀπὸ τῶν
προοιμίων στοχάζεσθαι, ἐμοὶ ὁ νῦν ἀὴρ ἀνατολικὸς εἶναι δοκεῖ καὶ οὐδὲν ἔλαττον Ἀντιοχείας, τοσοῦτον τὸ θάλπος, τοσαύτη ἡ εὐκρασία τοῦ ἀέρος)». Μνημονεύει και τους Ισαύρους, οι οποίοι
επέστρεψαν στη χώρα τους, και ο τοπικός κυβερνήτης έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι
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ώστε τώρα ο ι. Χρυσόστομος κι εκείνοι που ήταν μαζί του να είναι σε πολύ περισσότερη ασφάλεια παρά όταν ήταν στην Καισάρεια. «Κανένα λοιπόν – η πασίγνωστη αποστροφή λόγου του ι.
Χρυσοστόμου – δεν έχω φοβηθεί τόσο, όσο τους επισκόπους, εκτός από λίγους μόνο (Οὐδένα
γὰρ λοιπὸν δέδοικα ὡς τοὺς ἐπισκόπους πλὴν ὀλίγων)» [Chrys., Lettres à Olympias,
1968, p. 218-241· ΕΠΕ 96, σ. 430-447· Златоуст, Письма, 2005, σ. 159-174].
Με την επιστολή προς τον επίσκοπο Κυριακό (Νο 64), το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του
404 (από την Κουκουσό) (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]), ο αγ. Ιωάννης μας πληροφορεί για τον
άρχοντα της Αρμενίας Σώπατρο, ο οποίος την μεν διοίκηση ασκούσε σαν πατέρας, στον
Άγιο όμως “τον περίπου φυλακισμένο στην Αρμενία” επέδειξε τόση φροντίδα περισσότερη κι
από πάτερα (ὁ δεσπότης μου Σώπατρος, ὁ τῆς Ἀρμενίας ἄρχων, Ἀρμενίας ταύτης ἐν ᾗ νῦν ἐσμεν
καθειργμένοι, ἦρξε μὲν Ἀρμενίας ὡς πατήρ, ἐπεδείξατο δὲ περὶ ἡμᾶς θεραπείαν πλείονα ἢ πατήρ).
Και ο ίδιος, θέλοντας να του ανταποδώσει την αμοιβή μιας τέτοιας εύνοιας, ζητά από τον επίσκοπο Κυριακό να φροντίσει το γιο του που διέμενε εκεί (προφανώς στην Κωνσταντινούπολη)
πολύ καιρό, προκειμένου να σπουδάσει. «Κάνε λοιπόν αυτό και γνώρισέ τον στους επισήμους,
που είναι και σε σένα γνωστοί, και μπορούν να του κάνουν την ξένη πόλη πιο ευχάριστη από τη
γενέτειρά του» (Ποίει δὲ τοῦτο καὶ καθίστη γνώριμον αὐτὸν καὶ τοῖς ἐν τέλει, τοῖς καὶ σοὶ γνωρίμοις, καὶ δυναμένοις αὐτῷ τὴν ἀλλοτρίαν ἡδίω τῆς ἐνεγκούσης ποιῆσαι)» [PG 52, col. 644· ΕΠΕ
104, σ. 122-123· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 710].
Στον επίσκοπο Ελπίδιο (Νο 114), τον Οκτώβριο 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]), ο ι.
Χρυσόστομος γράφει ότι εξορίστηκε σ’ ένα πολύ έρημο χωριό, την Κουκουσό, αλλά δεν έχει
αίσθηση της ερημιάς, καθώς είχε τόσην ησυχία-ηρεμία, τόσην άνεση, τόση περιποίηση από όλους (πλὴν ἐρημίας οὐδεμίαν αἴσθησιν ἔχομεν· τοσαύτης ἀπολαύομεν ἡσυχίας, τοσαύτης ἀδείας,
τοσαύτης παρὰ πάντων θεραπείας). Γιατί και τα κατάλοιπα της αρρώστιας τα απέβαλε, ώστε να
είναι πλέον υγιής, κι από το φόβο των Ισαύρων απαλλάχτηκε, ώστε ν᾽ απολαμβάνει την ασφάλεια και μεγάλη ησυχία. Κοντά του παρευρίσκονταν οι πρεσβύτεροι Κωνστάντιος
και Ευήθιος, ενώ αναμενόταν να φθάσουν σύντομα και άλλοι, μέχρι εκείνη την περίοδο φυλακισμένοι, όμως ήδη απελευθερωμένοι [PG 52, col. 670-671· ΕΠΕ 104, σ. 204-209· Златоуст,
Творения, 2005, т. 3, σ. 745-747]. Δεν αποκλείεται, οι αναμενόμενοι να είχαν φυλακισθεί εξαιτίας της υποστήριξής τους στο πρόσωπό του.
Ο πρεσβύτερος Κωνστάντιος στην επιστολή του προς τη δική του μητέρα (Νο 237)
την πληροφορεί ότι βρισκόταν μαζί με τον αγ. Ιωάννη στην εξορία, όπου «πάντως δοκιμάζει
μεγάλη ευχαρίστηση, απολαμβάνοντας τη συναναστροφή του αγιότατου επισκόπου, την ησυχία του χωριού εκείνου και τη μεγάλη ηρεμία· ο φόβος των Ισαύρων έπαψε, αφού ο χειμώνας
τους πήρε μαζί του στη χώρα τους (Ἡμεῖς γὰρ ἐνταῦθα πολλῆς ἀπολαύομεν ἡδονῆς,
ἐντρυφῶντες τῇ συνουσίᾳ τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου καὶ τῇ ἡσυχίᾳ τοῦ χωρίου τούτου καὶ τῇ
πολλῇ ἀπραγμοσύνῃ. Καὶ γὰρ ὁ τῶν Ἰσαύρων πέπαυται φόβος, τοῦ χειμῶνος αὐτοὺς συνελαύνοντος εἰς τὴν αὑτῶν)». «Δεν με ενίσχυσε και λίγο η ωφέλιμη συναναστροφή του αγιότατου επισκόπου, ώστε να με κάνει τελείως διαφορετικό, και έτσι δεν με αφήνει ούτε καν να αισθανθώ ότι βρίσκομαι σε ξένη χώ ρα. Τόσο μεγάλη ευφρο203

σύνη αγαθών με περιστοιχίζει, και με περιβάλλει πλούτος πνευματικός, για τα
οποία δεν παύω να δοξάζω πάντοτε το Θεό! (Οὐχ ὡς ἔτυχε γὰρ ἡμᾶς ἀνεκτήσατο ἡ έπωφελὴς συνουσία τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου, ὡς ἄλλους σχεδὸν ἐργάσασθαι, καὶ μὴ συγχωρῆσαι
μηδὲ αἴσθησιν τῆς ξένης λαβεῖν· τοσαύτη ἡμᾶς περιστοιχίζεται ἀγαθῶν εὐφροσύνη καὶ πλοῦτος
ἡμᾶς περιῤῥεῖ πνευματικὸς, καὶ τὸν Θεὸν διὰ ταῦτα διηνεκῶς δοξάζοντες οὐ παυόμεθα)» [PG 52,
col. 741-743· ΕΠΕ 104, σ. 7, 418-423· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 838-840]. Διαπιστώνουμε σ᾽ αυτήν την επιστολή του πρεσβ. Κωνστάντιου παρόμοιο λόγιο ποιητικό ύφος, όπως
και στις επιστολές του ιδίου του ι. Χρυσοστόμου.
Στην επιστολή προς τους πρεσβυτέρους της Αντιοχείας Κάστο, Ουαλέριο, Διοφάντη και
Κυριακό (Νο 62)322, το χειμώνα του 404/405 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), ο ι. Χρυσόστομος μας αναφέρεται και στον πρεσβύτερο Κωνστάντιο, ο οποίος βρισκόταν αρχικά μαζί του,
αλλά τον εγκατέλειψε ύστερα, αναχωρώντας για την Αντιόχεια323. Ο αγ. Ιωάννης παρακαλεί
τους πρεσβυτέρους της Αντιοχείας να πράξουν τα πάντα για τον Κωνστάντιο, ώστε να μην άγεται και φέρεται χωρίς αιτία στα δικαστήρια [PG 52, col. 643· ΕΠΕ 104, σ. 120-121· Златоуст,
Творения, 2005, т. 3, σ. 709].
Στην επιστολή προς το Μαρκιανό και το Μαρκελλίνο (Νο 19), τον πρώτο αυτό χειμώνα
της εκεί εξορίας του, του 404/405 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 313]), ο αγ. Ιωάννης τους ενημερώνει
πως δεν γινόταν να στέλνει συχνά γράμματα, επειδή τ ο χωριό διαμονής του βρισκόταν
πολύ μακριά από το δημόσιο δρόμο (τὸ σφόδρα αὐτὸ ἀπῳκίσθαι τῆς δημοσίας ὁδοῦ) [PG
52, col. 623· ΕΠΕ 104, σ. 54-57· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 682]. Έχουμε ρητή αναφορά
και σ᾽ αυτήν τη σκόπιμη ιδιαιτερότητα της εξορίας του, την απομονωμένη Κουκουσό μακράν
της δημοσίας οδού! Τον ήθελαν τελείως απομονωμένο, από κάθε άποψη.
Στην αυτή χρονική περίοδο, ευνοήτως πάντοτε από την Κουκουσό, ανήκουν και ορισμένες επιστολές του, από τις οποίες διαπιστώνουμε ότι ο Άγιος, παρόλο που βρισκόταν
στην εξορία, εξακολουθούσε να ανησυχεί για το ποίμνιό του στην Κωνσταντινούπολη.
Στην επιστολή προς τον πρεσβύτερο Σαλούστιο (Νο 203), μέσα Νοεμβρίου του 404
(βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]), ομολογεί τη (μεγάλη) στενοχώρια του, πληροφορούμενος πως
οι πρεσβύτεροι Σαλούστιος και Θεόφιλος απώλεσαν το ποιμαντικό θάρρος τους. «Γιατί
έμαθα ότι ο ένας από σας πραγματοποίησε μέχρι το μήνα Οκτώβριο πέντε ομιλίες, ενώ ο άλλος
καμιά, και αυτό μου κόστισε περισσότερο από τη φοβερή εδώ ερημιά μου (Ἔγνων γὰρ ὅτι ὁ μὲν
ὑμῶν πέντε ὁμιλίας εἶπεν ἕως Ὀκτωβρίου μηνός, ὁ δὲ οὐδεμίαν, καὶ τῆς ἐρημίας μοι τῆς ἐνταῦθα
τοῦτο γέγονε χαλεπώτερον)» [PG 52, col. 721· ΕΠΕ 104, σ. 364-367· Златоуст, Творения, 2005,
т. 3, σ. 814].
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Περί των αυτών των πρεσβυτέρων βλ.: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 308-310· ΕΠΕ 68, σ. 210-211·

Палладий, Диалог, 2002, σ. 102]). Βλ. επίσης Επιστολές Νο 107, 239.
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Περί του πρεσβυτέρου Κωνσταντίου βλ. επίσης: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 308-310, υποσημ. 3·
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Στην άλλη τώρα επιστολή του, προς τον πρεσβύτερο Θεόφιλο (Νο 212), μέσα Νοεμβρίου
του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]), πάλι τονίζει τον πόνο του για την είδηση ότι οι πρεσβύτεροι Θεόφιλος και Σαλούστιος δεν πηγαίνουν συνεχώς στη σύναξη (στην εκκλησία), και τον
παρακαλεί, σε περίπτωση που αυτό ήταν ψευδές, να φροντίσει να τον ενημερώσει πως άδικα
συκοφαντήθηκαν· εάν όμως είναι αληθινό, να διορθώσουν αυτήν τους τη ραθυμία. «Γιατί όπως
θα είναι πολύ μεγάλος ο μισθός, εάν δείξουν προπάντων στην παρούσα περίσταση την αρμόζουσα γενναιότητα, έτσι δεν θα είναι τυχαίο το κρίμα, εάν δείχνουν οκνηρία αποφεύγοντας να
προσφέρουν ό,τι μπορούν (Ὥσπερ γὰρ μέγιστος ὑμῖν ἐστιν ὁ μισθός, μάλιστα ἐν τ ῷ παρόντι
καιρῷ τὴν προσήκουσαν ἀνδρείαν ἐπιδεικνυμένοις, ο ὕτως οὐ τὸ τυχὸν ἔσται κρῖμα ὀκνοῦσι καὶ
ἀναδυομένοις καὶ τὰ παρ’ ἑαυτῶν οὐκ εἰσφέρουσιν)» [PG 52, col. 729· ΕΠΕ 104, σ. 380-381· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 821-822].
Για τους δύο αυτούς πρεσβυτέρους ομιλεί και στην επιστολή του στο Θεόδωρο (Νο 210),
επίσης το Νοέμβριο του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 313]): «Μου έγινε γνωστό ότι μόλις πέντε
ομιλίες εκφώνησε (ο πρεσβύτερος Σαλούστιος) μέχρι το μήνα Οκτώβριο, και αυτός, όπως και ο
πρεσβύτερος Θεόφιλος, ο ένας από οκνηρία κι ο άλλος από δειλία, δεν προσέρχονται στη σύναξη (Καὶ γὰρ ἐγνωρίσθη μοι ὅτι μόλις πέντε ὁμιλίας εἶπεν ἕως Ὀκτωβρίου μηνός, καὶ ὅτι καὶ αὐτὸς
καὶ Θεόφιλος ὁ πρεσβύτερος, ὁ μὲν ὄκνῳ, ὁ δὲ δειλίᾳ, οὐ παραβάλλουσι τῇ συνάξει)». Ενημερώνει λοιπόν ότι έγραψε στο Θεόφιλο (βλ. Επιστολή Ν ο 212) με αυστηρότητα και τον έψεξε. Για
τον Σαλούστιο παρακαλεί τον παραλήπτη της επιστολής Θεόδωρο να μην τον αφήνει να κοιμάται ούτε να μένει αργός. «Διότι, αν τώρα, μέσα στην έξαρση της καταστάσεως αυτής και της
παραζάλης, δεν δείξει την απαιτούμενη ανδρεία, πότε θα τον χρειασθούμε τόσο; όταν γίνει γαλήνη και ειρήνη; (Εἰ γὰρ μὴ νῦν ἐν τῷ χειμῶνι τῶν πραγμάτων τούτων καὶ τῇ ζάλῃ τὴν προσήκουσαν ἐπιδείξαιτο ἀνδρείαν, πότε αὐτοῦ δεηθησὀμεθα οὕτως; ὅταν γαλήνη γένηται και εἰρήνη;)» [PG 52, col. 728· ΕΠΕ 104, σ. 378-379· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 820-821].
Γράφοντας στον πρεσβύτερο Φίλιππο (Νο 213) και στον πρεσβύτερο Ευθύμιο ( Νο 218),
πιθανώς επίσης στα μέσα Νοεμβρίου του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]), ο αγ. Ιωάννης τους
ενθαρρύνει, ώστε να μην απογοητεύονται που διώχθηκαν από τη σχολή (από κάποιο διδακτήριο ή φορέα, προφανώς ως υποστηρικτές του Αγίου) [PG 52, col. 729, 731· ΕΠΕ 104, σ.
382-383, 388-389· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 822, 825].
Από την επιστολή προς το Βαλεντίνο (Νο 217), πιθανώς το Νοέμβριο του 404 (βλ.
[Delmaire, 1997, p. 313]), πληροφορούμεθα την ποιμαντική αγωνία του Αγίου για τον πρεσβύτερο Δομετιανό, υπεύθυνο της μέριμνας των χηρών και των παρθένων (προφανώς της Κωνσταντινούπολης), καθώς εκείνες φαίνεται να βρίσκονταν σχεδόν σε κατάσταση πείνας324. Παρακαλούσε λοιπόν ιδιαίτερα το Βαλεντίνο να συναντηθεί με τον πρεσβύτερο Δομετιανό και να τον
βοηθήσει σε ό ,τι μπορούσε [PG 52, col. 730-731· ΕΠΕ 104, σ. 386-387· Златоуст, Творения,
2005, т. 3, σ. 824]325.
Βλ. επίσης: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 80-81, t. 2, p. 38· ΕΠΕ 68, σ. 80-82· Палладий, Диалог,
2002, σ. 50].
325
Για τις ποιμαντικές φροντίδες του ι. Χρυσοστόμου α πό την εξορία βλ. επίσης: [Βαρνάβα Τζωρτζάτου,
αρχιμ., 1952, σ. 68-76].
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Σε πολλές επιστολές του από την ίδια περίοδο ο Χρυσόστομος αναφέρει συγκεκριμένες αιτίες που εμπόδιζαν όσους επιθυμούσαν να τον επισκεφθούν στην εξορία
του, όπως και προβλήματα διακίνησης της (τελικά) πυκνής αλληλογραφίας φίλων και υποστηρικτών του: 1) η απομακρυσμένη και απομονωμένη τοποθεσία
της εξορίας του εκεί στην Κουκουσό και ο πολύ μακρινός δρόμος προς εκεί 326·
2) η κακοκαιρία μέσα στο χειμώνα, που απέκλειε την πρόσβαση στην Κουκουσό· 3) ο φόβος από τις ληστρικές βασικά επιδρομές των Ισαύρων που πολιορκούσε τελικά όλους τους δρόμους για την Κουκουσό, ε ίτε από τη Μ. Ασία είτε
από τη Συρία είτε από την Κιλικία (βλ. Επιστολές Νο 19, 20, 25, 35, 42, 49, 72, 76, 93, 105,
106, 108, 134, 144, 189, 194, 196, 199, 216, 235).
Η αλληλογραφία με φίλους ήταν η μόνη παρηγοριά του αγ. Ιωάννη στην εξορία.
Γράφει στον Αρμάτιο (Νο 75), πιθανώς το Σεπτέμβριο του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p.
313]), εάν θα ήθελε να του δώσει χαρά, αντί να παροτρύνει και να διατάζει τους ανθρώπους του
να του συμπαραστέκονται σε σωματικές ανάγκες, καθώς δεν χρειαζόταν πλέον κάτι τέτοιο, αφού όλα τα είχε άφθονα σαν από πηγές (οὐδενὸς γὰρ δεόμεθα τούτων, ἀλλὰ πάντα ἡμῖν ὡς ἐκ
πηγῶν ἐπιῤῥεῖ), να του στείλει με μικρό χαρτί και μελάνι (δηλ. με μια προσωπική επιστολή) την
πιο μεγάλη χάρη, την οποία θα ήθελε ο Άγιος να απολαμβάνει από μέρους του. Τέτοια χάρη
είναι να του γράφει ο Αρμάτιος και να τον πληροφορεί συνεχώς για την υγεία τη δική
του και ολόκληρης της οικογένειας [PG 52, col. 649· ΕΠΕ 104, σ. 138-141· Златоуст,
Творения, 2005, т. 3, σ. 717]. Πόσην αληθινά λεπτότητα ποιμένος και ανθρώπου, κρύβουν αυτές οι εξομολογητικές φράσεις! Αλλά και πόσην κοινή ανθρώπινη ανάγκη ενός εξορίστου αρχιεπισκόπου, απομονωμένου πλέον από το ποίμνιο, από τις ποιμαντικές μέριμνες κι από φίλους!
Προς την Αδολία (Νο 57), τον Οκτώβριο του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 313]), ο αγ. Ιωάννης διαμαρτύρεται, που σπάνια του γράφει, και της ζητάει να τον επισκεφθεί. Κάτι τέτοιο
βέβαια θα της φαινόταν δύσκολο, αν και οι επιδρομές των Ισαύρων σταμάτησαν εντελώς. Με
μιαν εκφραστικότατη αποστροφή λόγων, ο ι. Χρυσόστομος καταλήγει λέγοντας πως ο ίδιος δεν
θα έπαυε να παρέχει στον εαυτό του την παρηγοριά που νιώθει γράφοντας συνεχώς στην Αδολία. «Γιατί, πραγματικά, κάθε φορά που τυχαίνει να βρίσκω γραμματοκομιστή που έρχεται προς
τα εκεί, δεν αποκομίζω λίγη ευχαρίστηση γράφοντας στην εντιμότητά σου. Γνωρίζοντας λοιπόν
αυτό, σεμνότατη και ευλαβέστατη κυρία μου, παρακαλώ και συ η ίδια να φροντίζεις να μου
γράφεις συνεχώς σχετικά με την υγεία σου και την ευδιαθεσία σου. Γιατί, όπως δεν σε κατηγορώ που δεν αποφάσισες να έρθεις, επειδή νομίζεις ότι παρουσιάζει δυσκολίες το εγχείρημα, αντίστοιχα για τη μακροχρόνια σιγή σου δεν θα παύσω να σε κατηγορώ, επειδή επιθυμώ πο326

Ο αγ. Ιωάννης σε πολλές επιστολές του αποκαλεί την Κουκουσό τ ῆς οἰ κο υ μ έν ης τ ὰς ἐσ χ α τι άς (βλ.

Επιστολες Νο 25, 26, 31, 55 κ.ά.) [PG 52, col. 626, 628, 640· ΕΠΕ, 104, σ. 64-66, 72-73, 110-111· Златоуст,
Творения, 2005, т. 3, σ. 686, 689, 705]. Είχαν επιτύχει, τουλάχιστον ως προς αυτό, να πολεμήσουν το μεγάλο Πατέρα: να τον αποδιώξουν και απομονώσουν όσο γινόταν μακρύτερα.
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λύ να μαθαίνω συνεχώς για την υγεία τη δική σου και ολόκληρου του σπιτιού
σου (Καὶ γὰρ, ὁσάκις ἂν ἐπιτύχωμεν γραμματηφόρου ἐκεῖσε παραγινομένου, οὐ τὴν τυχοῦσαν
καρπούμεθα εὐφροσύνην ἐπιστέλλοντές σου τῇ τιμιότητι. Τοῦτ’ ο ὖν εἰδυῖαν, κυρία μου κοσμιωτάτη καὶ εὐλαβεστάτη, καὶ αὐτὴ σπουδὴν ποιεῖσθαι παρακλήθητι τοῦ συνεχῶς ἡμῖν ἐπιστέλλειν
τὰ περὶ τῆς ὑγείας τῆς σῆς καὶ εὐθυμίας. Ὥσπερ γὰρ τῆς ἀποδημίας ἕνεκεν οὐδέν ἐγκαλοῦμεν διὰ
τὸ δόξαι δυσκολίαν ἔχειν τὸ πρᾶγμα, οὕτω τῆς σιγῆς ἕνεκεν τῆς μακρᾶς οὐ παυσόμεθα αἰτιώμενοι, διὰ τὸ σφόδρα ἐπιθυμεῖν συνεχῶς μανθάνειν τὰ περὶ τῆς ῥώσεως τῆς σῆς καὶ τοῦ οἴκου σου
παντός)» [PG 52, col. 640-641· ΕΠΕ 104, σ. 112-115· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 706]327.
Ένας αυστηρότατος στον εαυτό του ασκητής των νεανικών χρόνων της Αντιόχειας, έστω και για λίγα έτη, που “απέμασσε” την ερημική αυστηρότητα του εκεί περιβάλλοντος, ένας
αυστηρός αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης διαιτώμενος μόνος καθημερινά, μέσα στην
πολυάνθρωπη βασιλεύουσα, εδώ πλέον στην απομακρυσμένη Κουκουσό, θέλει την επικοινωνία. Για να επιστηρίξει τόσους ανθρώπους, που τον αγαπούσαν και τον τιμούσαν, οπότε διακινδύνευαν τόσα πολλά εκ των εχθρών του; Ή για να αναψύξει τις ανθρώπινες αντοχές του; Όπως
και να είχε το πράγμα, η Κουκουσός ήταν όντως μια “επιτυχία” της κακίας των διωκτών του!
Αλλά και ένα - αθέλητο απ᾽ αυτούς – μεγάλο δώρο για μας, που σήμερα διαβάζουμε τόσες και
τόσες επιστολές.
Προς τον επίσκοπο Εόρτιο (Νο 30), στα τέλη του 404 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]), επαναλαμβάνει την αποτίμηση της μακρινής εξορίας του και γι᾽ αυτό παρακαλεί για την επιστολιμαία επικοινωνία από μέρους του: «Κατοικούμε σ’ ένα πολύ ερημικό χωριό, το πιο ερημικό όλης
της οικουμένης. Μας περισφίγγει και ο φόβος των ληστών και αντιμετωπίζουμε πολλές στενοχώριες, σαν να είμαστε σε ξένη χώρα και σε τόση ερημιά. Εάν όμως παίρνω συχνά από σας που
με αγαπάτε πολλά γράμματα, που να με ενημερώνουν για την υγεία σας, θα δοκιμάζω πολλή
παρηγοριά. Έστω και αν βρίσκομαι σε τόσο δύσκολες περιστάσεις. Γιατί γνωρίζεις πόση είναι η
δύναμη της αγάπης, ώστε όχι μόνο η παρουσία των προσώπων που μας αγαπούν, αλλά ακόμη
και τα γράμματά τους θα μου φέρνουν πολλή ανακούφιση (Οἰκοῦμεν γὰρ χωρίον ἐρημότατον
καὶ πάσης τῆς καθ’ ἡμᾶς οἰκουμένης ἐρημότερον· πολιορκούμεθα καὶ φόβῳ λῃστῶν, καὶ πολλὰς
ὡς ἐν ἀλλοτρίᾳ καὶ ἐν τοσαύτῃ ἐρημίᾳ θλίψεις ὑπομένομεν· πλήν, ἐὰν ὑμῶν τῶν σφόδρα ἡμᾶς
ἀγαπώντων πυκνῶς ἐπιτυγχάνωμεν γραμμάτων… πολλήν, καὶ ἐν τοσαύταις περιστάσεσιν ὄντες,
καρπωσόμεθα παράκλησιν)» [PG 52, col. 628· ΕΠΕ 104, σ. 72-73· Златоуст, Творения, 2005, т.
3, σ. 688-689].
Στην κοινή επιστολή προς τους πρεσβύτερους Κάστο, Ουαλέριο, Διόφαντο και Κυριακό
ο
(Ν 107), την άνοιξη του 406 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), καταλήγοντας παρατηρεί πως, αν
δεχθεί μια επιστολή με τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις, τότε και στην ερημιά και στην πείνα και
στην επιδημία και στις επιθέσεις των Ισαύρων και σ’ όλες τις αρρώστιες, όπου ήταν τότε παρα-
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δομένος, τέτοιες επιστολές θα του ήταν παρηγοριά και φάρμακα και θεραπεία (Ἂν γὰρ δεξώμεθα ἐπιστολὴν ταῦτα φέρουσαν ἡμῖν τὰ εὐαγγέλια, καὶ ἐρημίας καὶ λιμοῦ καὶ λοιμοῦ καὶ πολέμων
ἰσαυρικῶν καὶ ἀρρωστίας ἁπάσης, οἷς ἅπασιν ἐκδεδόμεθα νῦν, ἔσται ἡμῖν παράκλησις τὰ τοιαῦτα
γράμματα καὶ φάρμακα καὶ ἰατρεῖα) [PG 52, col. 665-667· ΕΠΕ 104, σ. 192-197· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 738-741].
Προς τον Αντίοχο (Νο 189) ο ι. Χρυσόστομος βλέπουμε να επαναλαμβάνει την γνωστή
μας πια εύλογη ανθρώπινη απαίτηση της ανάγκης μιας “παρουσίας” των αληθινών φίλων μέσῳ
της επιστολικής αλληλογραφίας. Το γράφει επανειλημμένα κι εδώ το ξαναλέει με μιαν επιγραμματική επεξήγηση. (Ἀρκεῖ γὰρ πυκνότης ἐπιστολῶν, ὅταν παρὰ φίλων γνησίων φέρηται, καὶ
τῆς παρουσίας σοφίσασθαι τὴν ἡδονήν) [PG 52, col. 718· ΕΠΕ 104, σ. 344-345· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 806].
Ο ι. Χρυσόστομος με τις επιστολές του γνωστοποιεί κ αι τις ασθένειες που τον
βασάνιζαν εκεί, στην εξορία.
Στο διάκονο Θεόδοτο (Νο 140), την άνοιξη του 405 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), ο ι.
Χρυσόστομος γράφει: «…αφού δεινοπάθησα τρομερά κατά τη διάρκεια του χειμώνα που πέρασε, συνήλθα λίγο τώρα, και μάλιστα είχα κάποια διαταραχή πάλι με την ακαταστασία του αέρα,
γιατί και τώρα εδώ είναι χειμώνας τραχύς· όμως ελπίζω να απαλλαγώ από τα κατάλοιπα της
αρρώστιας, τώρα που έρχεται οριστικά το καλοκαίρι. Γιατί τίποτε δεν ταλαιπωρεί το
σώμα μου τόσο πολύ όσο το κρύο, ούτε το ωφελεί τόσο όσο το καλοκαίρι και η
παρηγοριά της ζέστης (Ἐπειδή δὲ ε ὖ οἶδα, ὅτι περισπούδαστόν σοι μανθάνειν τὰ περὶ τῆς
ὑγιείας ἡμῶν, δεινοπαθήσαντες χαλεπῶς κατὰ τὸν παρελθόντα χειμῶνα, ὀλίγον ἀνηνέγκαμεν
νῦν, καὶ διαταραχθέντες πάλιν τῇ ἀνωμαλίᾳ τοῦ ἀέρος (καὶ γὰρ καὶ νῦν χειμὼν ἐνταῦθα άκμάζων), ὅμως προσδοκῶμεν τὰ λείψανα τῆς ἀῤῥωστίας ἀποθέσθαι, καθαροῦ φανέντος τοῦ θέρους.
Οὐδὲν γὰρ ἡμῶν τὸ σῶμα οὕτως λυμαίνεται ὡς κρυμός, οὔτε ὀνίνησιν ὡς θέρος καὶ ἡ τοῦ θάλπεσθαι παραμυθία) [PG 52, col. 696· ΕΠΕ 104, σ. 274-277· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 776].
Στη 12η επιστολή προς την Ολυμπιάδα (6η, με την παλαιά αρίθμηση), την άνοιξη του 405
(βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 307· Delmaire, 1997, p. 312]), ομιλεί για τα ίδια έντονα
προβλήματα της υγείας σε δυσμενείς για τον ίδιο συνθήκες: «…ο χειμώνας, που επήλθε σφοδρότερος από τον συνηθισμένο, έκανε σ’ εμένα οδυνηρότερη και την τρικυμία του
στομάχου, και πέρασα αυτούς τους δύο μήνες όχι καλύτερα από τους νεκρούς,
αλλά και χειρότερα. Ζούσα τόσο λίγο, ώστε απλώς να αντιλαμβάνομαι τα δεινά που με κύκλωναν από παντού, και όλα ήταν (σαν μια αλληλοδιαδοχή ημερονυκτίου) μια νύχτα και
ήμερα και όρθρος και μεσημβρία, που τα περνούσα συνεχώς προσηλωμένος στο
κρεβάτι. Αν και μηχανεύτηκα αναρίθμητους τρόπους, δ εν κατόρθωνα ν’ αποτινάξω τη βλάβη από το κρύο· αν και έκαιγα φωτιά και ανεχόμουν τρομερό καπνό
και ήμουν κλεισμένος σ’ ένα δωμάτιο και είχα άφθονα παπλώματα και δεν τολ μούσα ούτε το κατώφλι να περάσω, έπασχα τα έσχατα, είχα συνεχείς εμετούς,
κεφαλαλγία, ανορεξία, συνεχή αγρυπνία. Περνούσα άγρυπνος τα τόσο μακρά
πελάγη της νύχτας (Τοσοῦτον γὰρ ἔζων ὅσον ἐπαισθάνεσθαι τῶν πάντοθεν κυκλούντων με
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δεινῶν, καὶ πάντα μοι νὺξ ἦν καὶ ἡμέρα καὶ ὄρθρος καὶ μεσημβρία μέση καὶ διημέρευον τῇ κλίνῃ
προσηλωμένος· καὶ μυρία μηχανώμενος οὐκ ἴσχυον τὴν ἐκ τοῦ κρυμοῦ βλάβην ἀποτινάξασθαι·
ἀλλὰ καὶ πῦρ ἀνακαίων καὶ καπνοῦ χαλεπωτάτου ἀνεχόμενος καὶ ἐν ἑνὶ δωματίῳ καθειργμένος
καὶ μυρία ἐπιβλήματα ἔχων καὶ μηδὲ τὸν οὐδὸν ὑπερβῆναι τολμῶν τὰ ἔσχατα ἔπασχον, ἐμετων τε
συνεχῶς ἐπιγινομένων, κεφαλαλγίας, ἀνορεξίας, ἀγρυπνίας διηνεκοῦς. Τὰ γοῦν πελάγη τῆς νυκτὸς τὰ οὕτω μακρὰ ἀγρυπνῶν διετέλουν)».
Ως φαίνεται, η επιστολιμαία επικοινωνία θα πρέπει να ήταν αδύνατη σε τέτοιες καιρικές
συνθήκες· άλλωστε τόσο ταλαιπωρούμενος ο Άγιός μας δεν θα είχει ούτε τη στοιχειώδη δύναμη
να γράψει κάτι. Ο ερχομός της άνοιξης, συνετέλεσε σ την ανάρρωσή του και στην επιδότηση
της ψυχικής του ευεξίας ταυτόσημης με την πάγια ενεργητικότητά του, σημάδι της οποίας παρέμενε η αλληλογραφία.
«Μόλις έφθασε η άνοιξη και έγινε κάποια μεταβολή της θερμοκρασίας, τότε όλα λύθηκαν
αυτομάτως. Αλλ’ όμως και τώρα χρειάζεται ν’ ακολουθώ προσεκτική δίαιτα· γι ’ αυτό
κρατώ το στομάχι μου με ελαφρό φορτίο, ώστε να μπορεί να χωνεύει εύκολα
(Ὁμοῦ τε γὰρ ἐπέστη τὸ ἔαρ καὶ μικρὰ τις τοῦ ἀέρος γέγονε μεταβολή, αὐτόματα πάντα ἐλύθη.
Ἀλλ’ ὅμως καὶ νῦν πολλῆς δέομαι τῆς ἀκριβείας κατὰ τὴν δίαιταν· διὰ δὴ τοῦτο κοῦφον ποιῶ τῷ
στομάχῳ τὸ φορτίον ὥστε αὐτὸ δύνασθαι καὶ ῥᾳδίως διατιθέναι)» [Chrys., Lettres à Olympias,
1968, p. 316-318· ΕΠΕ 96, σ. 506-507· Златоуст, Письма, 2005, σ. 124-125]328.
Το καλοκαίρι πιθ. του 405 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), γράφει στους πρεσβυτέρους της
Αντιοχείας (Νο 130), όπου και τους πληροφορεί ότι είχε απαλλαγεί από την ασθένεια του
στομάχου, ήταν υγιής και τίποτε δεν τον φόβιζε ούτε του προκαλούσε ανησυχία [PG 52, col.
689-690· ΕΠΕ 104, σ. 252-257· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 766-768].
Αυτό βέβαια δεν ήταν μια μόνιμη κατάσταση. Και η διαφορότητα των στοιχείων σε επιστολές γραμμένες την ίδια περίοδο, δείχνει πόσο ευαίσθητες και ευάλωτες ήταν οι σωματικές
αντοχές του Αγίου. Κι αυτό επηρέαζε τη μεταβολή των βιωμάτων και των επιστολών του.
Βλέπουμε δηλ. στην επιστολή προς τους πρεσβυτέρους και μοναχούς Θεόδοτο, Νικόλαο
και Χαιρέα (Νο 146), επίσης το καλοκαίρι του 405 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), να γράφει:
«…ως προς το σώμα μου, αν και βέβαια πολλά είναι που υποσκάπτουν την υγεία μου· γιατί και
έλλειψη γιατρών υπάρχει και στέρηση των αναγκαίων γ ια τη ζωή (κανένα τρόφιμο δεν υπάρχει εδώ, ούτε φάρμακο) και δύσκολες καιρικές συνθήκες (το καλοκαίρι
δεν μας στενοχωρεί λιγότερο από το κρύο, αλλ’ απεναντίας μιμείται τη δριμύτητα του χειμώνα)
και πολιορκία φοβερή και διαρκής και συνεχείς και αλλεπάλληλοι φόβοι από τις ξαφνικές επιθέσεις των Ισαύρων. Από αυτά και άλλα περισσότερα, που υπονομεύουν την υγεία μου, πρό-
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Ο Παλλάδιος, δικαιολογώντας τον ι. Χρυσόστομο για ποιους λόγους ο Άγιος έτρωγε μόνος, λέει και τα
εξής: «Αυτός έτρωγε μόνος, όπως λίγο γνωρίζω, γι’ αυτούς τους λόγους. Πρ ώ τ α, κρ ασ ί δ εν έπ ιν ε εξ α ιτ ί α ς
τη ς ζ ά λη ς τ ου κ εφ αλ ι ο ύ, έκ τ ος ε άν κ άπ ο υ σ τ ου ς κ αύσω ν ε ς χρ η σι μ ο π ο ιο ύσ ε το π οτ ό α π ό
τρ ι αν τ άφ υ λλ α · δ ε ύτ ερ ο, γι α τ ί τ ο σ τ ο μ άχ ι τ ου α π ό κ ά π οι α α σθ έν ει α δ εν ε ίχ ε τάξ η , ώ στ ε π ολλέ ς φ ορ έ ς τ α ε τ οι μ α σ μ έ ν α φ α γ ητ ά ν α τ ου φ αίν ο ν τα ι δ υσ άρ εσ τα στ η γ εύ ση κ αι ν α ζ ητ ά ά λλ α
πο υ δ εν ε ίχ ε μ πρ οστ ά τ ο υ» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 230-232· ΕΠΕ 68, σ. 162-163· Палладий, Диалог, 2002, σ. 82].
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σφατα απαλλάχθηκα από τον τρομερό κίνδυνο κι από την αρρώστια μου και
έχω μια μέτρια υγεία (…τὸ σῶμα ἡμῖν, καίτοι πολλῶν ὄντων τῶν λυμαινομένων αὐτοῦ τὴν
ὑγείαν· καὶ γὰρ ἰατρῶν σπάνις καὶ ἀναγκαίων ἀπορία (οὐδὲν γὰρ ἐστιν ὤνιον ἐνταῦθα, οὐ φαρμάκων εὐπορία) καὶ ἀέρος δυσκρασία (τοῦ κρυμοῦ γὰρ οὐκ ἔλαττον ἡμᾶς τὸ θέρος λυπεῖ, ἀπεναντίας τοῦ κρυμοῦ μιμούμενος τὴν σφοδρότητα) καὶ πολιορκία χαλεπὴ καὶ διηνεκὴς καὶ συνεχεῖς
καὶ ἐπάλληλοι φόβοι τῶν ἰσαυρικῶν ἐφόδων· τούτων τοίνυν καὶ ἑτέρων πλειόνων ὄντων τῶν
διαφθειρόντων τὴν ῥῶσιν ἡμῖν, τέως τοῦ μὲν κινδύνου τοῦ χαλεποῦ καὶ τῆς τοιαύτης ἀπηλλάγμεθα ἀ ῤῥωστίας, ὑγιαίνομεν δὲ τινα ὑγείαν σύμμετρον)» [PG 52, col. 698-699· ΕΠΕ 104, σ. 284287· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 779-780].
Από μια επιστολή προς την Καρτερία (Νο 34), το χειμώνα του 404/405 (βλ. [Delmaire,
1997, p. 313]), μαθαίνουμε ότι του είχε στείλει το “πολυάρχιο” (ήταν ένα είδος καταπλάσματος
ή αλοιφής), που το παρεσκεύασε η ίδια [PG 52, col. 629-630· ΕΠΕ 104, σ. 76-77· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 691]329.
Σ᾽ αυτήν την εξορία τον είχε επισκέφτηκε και ο γιατρός Θεόδωρος (βλ. Επιστολή Νο
228) [PG 52, col. 736-737· ΕΠΕ 104, σ. 404-405· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 832].
Μεταφορά του ι. Χρυσοστόμου στην Αραβισσό
(χειμώνας 405/406) 330
Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 63-68), ο Χρυσόστομος μετά από ένα
χρόνο παραμονής στην Κουκουσό μεταφέρεται στην Αραβισσό 331. Αιτία αυτής της
μετεγκατάστασης στην Αραβισσό ήταν η εισβολή των Ισαύρων (βλ. Επιστολές 69, 131, 135,
κ.λπ.).
Για τους Ισαύρους ειδικά μας ενημερώνει ο Ζώσιμος (συγγραφέας που έζησε στο δεύτερο ήμισυ 5ου αι.) στη Νέα Ιστορία του: «Στο μεταξύ ο Ουάλης (ο αυτοκράτορας Βαλέντιος, 364378) είχε να αντιμετωπίσει πολέμους σε όλα τα μέτωπα. Πρώτα-πρώτα οι Ίσαυροι, (άλλοι τους
ονομάζουν Πισίδες, άλλοι Σολύμους και άλλοι ορεινούς Κίλικες, αλλά θα δείξουμε τι ακριβώς
ήταν, όταν θα μιλήσουμε γι’ αυτούς πιο συγκεκριμένα), πολιορκούσαν τις πόλεις της Λυκίας
329

Βλ. επίσης Επιστολή Νο 42 [PG 52, col. 633· ΕΠΕ 104, σ. 88-89· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 695].
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Βλ.: Hild F., Das byzantinische strassensystem in Kappadokien. Wien, 1977. – P. 120 (Karte 12). Βλ. χάρτη
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Ο Π αλ λ ά δι ο ς λ αν θ ασ μ έ ν α π ίσ τ ε υ ε πως ο λόγος για τη μετακίνηση αυτή ήταν ο φθόνος των εχθρών του ι. Χρυσοστόμου· άλλωστε ο ίδιος σημειώνει πως, παραμένοντας ένα χρόνο στην Κουκουσό, «έθρεψε
πάρα πολλούς φτωχούς της Αρμενίας όχι τόσο με σιτάρι, όσο με το κήρυγμα» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p.
220· ΕΠΕ 68, σ. 156-157· Палладий, Диалог, 2002, σ. 80]. Τουναντίον, από τις επιστολές του αγ. Χρυσοστόμου
γίνεται σαφές ότι αιτία της μετεγκατάστασής του από την Κουκουσό στην Αραβισσό ήταν η εισβολή των Ισαύρων
(βλ. Επιστολές 69, 131, 135, κ.λπ.). Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μετεγκατάσταση του αγ. Ιωάννου συνέβη χειμώνα καιρό, αρχές του 406 (βλ. [Μπαλάνου, 1930, σ. 355· Παπαδοπούλου Στ., 2007, τ. 1, σ. 97· ΕΠΕ 104, σ. 130131]).
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και Παμφυλίας, και καταλήστευαν την ύπαιθρο, μιας κ αι δεν μπορούσαν να εκπορθήσουν τα
τείχη των πόλεων. Από την Αντιόχεια ο αυτοκράτορας έστειλε εναντίον τους κάποια – επαρκή
κατά την άποψή του – στρατιωτική δύναμη, αλλά την πρόλαβαν οι Ίσαυροι και κατέφυγαν στα
πιο απόκρημνα βουνά με τη λεία που είχαν αρπάξει. Ο στρατός, από έλλειψη ζήλου, όχι μόνο
δεν τους καταδίωξε, μα ούτε καν αποκατέστησε τις καταστροφές που είχαν πάθει οι πόλεις»
[Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 218-219].
Σε άλλο μέρος της Νέας Ιστορίας ο Ζώσιμος (βιβλ. V, 25) περιγράφει αρχικά την πυρκαγιά στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τελικής εξορίας του ι. Χρυσοστόμου από την πρωτεύουσα το 404· και ύστερα αναφέρεται στην είδηση που κατέφθασε στη
βασιλική (αυτοκρατορική) αυλή «ότι οι φυλές των Ισαύρων, που ζουν πάνω στα άγρια και δύσβατα όρη του Ταύρου βόρεια της Παμφυλίας και της Κιλικίας, χωρίστηκαν σε ομάδες και άρχισαν ληστρικές επιδρομές στα γύρω μέρη. Επειδή δεν
ήταν ακόμη ικανοί να χτυπήσουν τις οχυρωμένες πόλεις, ρίχνονταν στους μικρούς ανοχύρωτους οικισμούς και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν μπροστά το υς… Όταν μαθεύτηκαν τα γεγονότα,
στάλθηκε ο Αρβαζάκιος επικεφαλής του στρατού, για να λυτρώσει τους κατοίκους της Παμφυλίας από τις συμφορές της. Πήρε μαζί του αρκετό στρατό και καταδίωξε τους ληστές στα βουνά, και στη συνέχεια κατέλαβε τα περισσότερα χωρία της και έσφαξε ουκ ολίγους. Και θα μπορούσε εύκολα να τους υποτάξει ολοκληρωτικά και να προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στους κατοίκους των πόλεων, αν δεν χαλάρωνε η δράση του στρατού επειδή ο Αρβαζάκιος το ’ριξε στην
καλοπέραση και τις λάγνες ηδονές, και φιλοχρήματος καθώς ήταν, προτίμησε να πλουτίσει παρά να φροντίσει για το κοινό καλό. Γι’ αυτήν την προδοτική συμπεριφορά ανακλήθηκε στα ανάκτορα για να περάσει από δίκη. Τότε ο Αρβαζάκιος πρόσφερε στην αυτοκράτειρα ένα μέρος
από τα πλούτη που αποκόμισε από τους Ισαύρους· έτσι, όχι μόνο απέφυγε τη δίκη αλλά τού’
μειναν αρκετά για να ξοδεύει για την καλοπέρασή του. Όσο για τους Ισαύρους, συνέχισαν τη
ληστρική τους δράση συγκαλυμμένα αυτή τη φορά, αποφεύγοντας να χτυπούν απροκάλυπτα
τους γειτονικούς λαούς» [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007, σ. 340-343] 332.
Για τις ληστρικές επιδρομές των Ισαύρων έχουμε επιστολή του ι. Χρυσοστόμου προς τον
πρεσβύτερο Νικόλαο (Νο 69), από την Αραβισσό, την άνοιξη του 406 (βλ. [Delmaire, 1997,
p. 312]). Τον πληροφορούσε ότι προηγουμένως, μέσα σ την καρδιά του χειμώνα, μεταβαίνοντας συνεχώς από τόπο σε τόπο, διέμεναν άλλοτε σε πόλεις και άλλοτε σε
φαράγγια και σε δασώδεις κοιλάδες, από παντού εκδιωκόμενοι από τις εφόδους των Ισαύρων. Όμως, τον τελευταίο καιρό, που ηρέμησαν κάπως απ᾽ αυτές τις απειλές, άφησαν τις
ερημιές και κατέφυγαν στην Αραβισσό, της οποίας το φρούριο το βρήκαν πιο
ασφαλές από τα άλλα χωριά (γιατί δεν έμεναν στην πόλη, που κι αυτή δεν ήταν
ασφαλής), ωστόσο στην αναγκαστική αυτή εγκατάστασή τους σχεδόν περνούσαν χειρότερα
κι από την οποιαδήποτε φυλακή (Πρῴην μὲν ο ὖν τόπους ἐκ τόπων ἀμείβοντες ἐν αὐτῇ τοῦ
χειμῶνος τῇ ἀκμῇ, νῦν μὲν ἐν πόλεσιν, νῦν δὲ ἐν φάραγξι καὶ νάπαις διετρίβομεν, ὑπὸ τῆς τῶν
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Βλ. επίσης: [Καραγιαννόπουλου, 19955, σ. 228-230].
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Ἰσαύρων ἐφόδου πανταχόθεν ἐλαυνόμενοι. Ὀψὲ δέ ποτε λωφησάντων μικρὸν τῶν ἐνταῦθα
κακῶν, τὰς ἐρημίας ἀφέντες, ἐπὶ τὴν Ἀραβισσὸν κατεδράμομεν, ἀσφαλέστερον μὲν τῶν ἄλλων
χωρίων τὸ ἐν αὐτῇ φρούριον εὑρόντες (οὐδὲ γὰρ ἐν τῇ πόλει διάγομεν, ἐπειδήπερ οὐδὲ τοῦτο
ἀσφαλές), δεσμωτηρίου δὲ παντὸς χείρονα ὑπομένοντες οἴκησιν). Καθημερινά διέτρεχαν, κατά
κάποιο τρόπο, τον κίνδυνο του θανάτου, αφού οι Ίσαυροι πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε όλα,
αφάνιζαν και τα σώματα και τα οικοδομήματα με φωτιά και με ξίφος. Αντιμετώπιζαν τον
κίνδυνο του λιμού, μια απειλή που επέρχεται από τον περιορισμένο χώρο και το πλήθος των
ανθρώπων που κατέφυγαν εκεί , στο φρούριο (Μετὰ γὰρ τοῦ καθ’ ἑκάστην, ὡς εἰπεῖν, τὴν
ἡμέραν καὶ θύραις ἡμῖν εἶναι τὸν θάνατον, τῶν Ἰσαύρων πάντα ἐπιόντων καὶ πυρὶ καὶ σιδήρῳ καὶ
σώματα καὶ οἰκοδομήματα ἀφανιζόντων, καὶ λιμὸν δεδοίκαμεν, ὃν ἡ στενοχωρία καὶ τὸ πλῆθος
τῶν ἐνταῦθα συνδραμόντων ποιεῖν ἀπειλεῖ).
«Αλλά και τη μακρά ασθένεια που με βρήκε εξαιτίας του χειμώνα και της συνεχούς φυγής,
αφού την υπέμεινα, τώρα τον κίνδυνό της τον διέφυγα και περιφέρω μόνο λίγα κατάλοιπά της
(Καὶ ἀρρωστίαν δὲ μακρὰν τὴν ἀπὸ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς συνεχοῦς φυγῆς ἐγγενομένην ἡμῖν ὑπομείναντες, νῦν τὸ μὲν χαλεπὸν αὐτῆς διαπεφεύγαμεν, ὀλίγα δὲ αὐτῆς περιφέρομεν λείψανα)».
Τελικά μαθαίνουμε από την επιστολή αυτή ότι κανένας από πουθενά δεν μπορούσε να
τον επισκεφτεί, επειδή οι δρόμοι που οδηγούσαν εκεί από παντού ήταν αποκλεισμένοι (ἡμῖν
γὰρ οὐδεὶς οὐδαμόθεν ταχέως ἐπιχωριάζειν ἀνέχεται, τῶν ὁδῶν πανταχόθεν, τῶν ἐνταῦθα φερουσῶν, ἀποτετειχισμένων) [PG 52, col. 646-647· ΕΠΕ 104, σ. 130-133· Златоуст, Творения,
2005, т. 3, σ. 713-714].
Μια άλλη επιστολή, προς τον Πολύβιο τώρα (Νο 127), γραμμένη κι αυτή την άνοιξη
του 406 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 313]), διασώζει και για μας, όπως και για κάθε μελετητή, ανάλογες πληροφορίες. Εκείνη τη χρονιά ο χειμώνας ήταν χειρότερος από πριν. Μεγάλη χιονόπτωση απέκλεισε τους δρόμους, χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί κανείς οπουδήποτε. Όσον αφορά τις επιθέσεις των Ισαύρων, «κανείς δεν αντέχει να μείνει σπίτι του, αλλά το εγκαταλείπει
και φεύγει μακριά. Έτσι οι πόλεις καταντούν τοίχοι και στέγες, ενώ οι χαράδρες και οι κοιλάδες
μεταβάλλονται σε πόλεις. Γιατί, όπως τα άγρια θηρία, οι λεοπαρδάλεις και τα λιοντάρια θεωρούν την ερημιά πιο ασφαλή από τις κατοικούμενες πόλεις, έτσι και οι άνθρωποι που κατοικούν
την Αρμενία· αναγκαζόμαστε κάθε μέρα να μεταβαίνουμε από τον ένα τόπο στον άλλο, να
ζούμε ζωή όμοια με εκείνη μερικών αμαξόβιων και νομάδων και δεν τολμούμε να σταθούμε
πουθενά. Τόση σύγχυση και αναταραχή διακατέχει τα π άντα εδώ. Και τους παρόντες βέβαια
τους σφάζουν, τους καίγουν, τους κάνουν δούλους από ελεύθερους, ενώ τους φημισμένους
τους αναγκάζουν να δραπετεύσουν, αλλά και τους εξορίζουν ή μάλλον τους φονεύουν. Όσοι
πάλι πολύ νέοι μέσα στη νύχτα πολλές φορές και με κρύο, που παγώνει τα πάντα μονομιάς, αναγκάστηκαν να φύγουν κρυφά, γιατί ο φόβος της διαδόσεως σαν καπνός τους έκανε να τρέχουν, αυτοί δεν χρειάστηκαν το μαχαίρι των Ισαύρων για να τερματίσουν τη ζωή τους, γιατί
πάγωσαν στο χιόνι και ξεψύχησαν, οπότε η αιτία της αποφυγής του θανάτου έγινε γι’ αυτούς
αιτία πιο φρικτού θανάτου (Οὐδεὶς γὰρ οἴκοι λοιπὸν μένειν ἀνέχεται, ἀλλ’ ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
καταλιπὼν ἀποπηδᾷ. Καὶ αἱ μὲν πόλεις εἰσὶ λοιπὸν τοῖχοι καὶ ὄροφοι, αἱ δὲ φάραγγες καὶ αἱ νάπαι
πόλεις. Καθάπερ γὰρ τὰ ἄγρια τῶν θηρίων, παρδάλεις καὶ λέοντες τὴν ἔρημον τῶν οἰκουμένων
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πόλεων ἀσφαλεστέραν αὐτοῖς εἶναι νομίζει, οὕτω δὴ καὶ οἱ τὴν Ἀρμενίαν οἰκοῦντες ἄνθρωποι, καὶ
καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τόπους ἐκ τόποων ἀναγκαζόμεθα μεταπηδᾷν, ἁμαξοβίων καὶ νομάδων
τινῶν βίον ζῶντες καὶ οὐδαμοῦ στῆναι θαῤῥοῦντες· οὕτω πάντα τὰ ἐνταῦθα θορύβων γέμει καὶ
ταραχῆς. Καὶ τοὺς μὲν τῇ παρουσίᾳ σφάττουσι, καίουσι, δούλους ἀντ’ ἐλευθέρων ποιοῦσι, τοὺς δὲ
τῇ φήμῃ δραπέτας ἐργάζονται καὶ ἀπόλιδας, μᾶλλον ἀναιροῦσιν. Ὅσοι γὰρ νέοι κομιδῇ ἐν μέσῃ
νυκτὶ πολλάκις καὶ κρυμῷ πάντα παγνύντι ἀθρόον τῆς οἰκίας ἐκπηδῆσαι ἠναγκάσθησαν, ὥσπερ
τινὸς καπνοῦ τοῦ φόβου τῆς φήμης αὐτοὺς ἑλαύνοντος, οὐκ ἐδεήθησαν μαχαίρας ἰσαυρικῆς εἰς τὸ
καταλῦσαι τὸν βίον, ἀλλ’ ἐν τῇ χιόντι παγέντες, οὕτως ἀπέπνευσαν, καὶ γέγονεν αὐτοῖς τῆς τοῦ
θανάτου φυγῆς ἡ πρόφασις θανάτου πρόφασις χαλεπωτάτου)» [PG 52, col. 687-688· ΕΠΕ 104, σ.
248-251· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 764-765].
Η εξορία στο πιο απόμακρο και απομονωμένο σημείο διαπιστώνουμε ότι ήταν ταυτόχρονα και εξορία στο στόμα των επιθανατίων έσχατων κινδύνων από τους Ισαύρους. Ο πρωταθλητής μας του άμεσου προσωπικού διωγμού απέβαινε επιπλέον και πρωταθλητής απρόβλεπτων
επιθανατίων κινδύνων.
Η 15η επιστολή προς την αγ. Ολυμπιάδα, το χειμώνα 405/406 σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν ο Άγιος μεταφέρθηκε από την Κουκουσό στην Αραβισσό (βλ. [Chrys., Lettres à
Olympias, 1968, p. 357, 359, υποσημ. 2]), μας δίνει επίσης πληροφορίες για την κατάσταση της
υγείας του. Αν και απαλλάχθηκε από (τη) φοβερότατη αρρώστια, όμως απέμεναν μερικές υποτροπές της (τῆς μὲν χαλεπωτάτης ἀῤῥωστίας ἀπηλλάγημεν, λείψανα δὲ ἔτι τῆς νόσου περιφέρομεν).
«Είναι αλήθεια ότι έχω άριστους ιατρούς, αλλά παρ’ όλα αυτά η έλλειψη των αναγκαίων
εξαφανίζει την ωφέλεια της θεραπείας (των θεραπευτικών μεθόδων). Διότι εδώ δεν είναι μόνο
σπάνια τα φάρμακα και τα άλλα μέσα για την επανόρθωση ενός εξαντλημένου σώματος, αλλά
τώρα πλέον σκεφτόμαστε και την πείνα και τις λοιμώδεις αρρώστιες (καὶ ἰατρῶν
δὲ ἀπολαύομεν ἀρίστων, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ οὕτω λυμαίνεται τὴν ἀπὸ τῆς θεραπείας ὠφέλειαν ἡ τῶν
ἐπιτηδείων ἀπορία. Οὐ γὰρ δὴ μόνον φαρμάκων ἐνταῦθα σπάνις καὶ τῶν ἄλλων τῶν δυναμένων
διορθῶσαι σῶμα πεπονηκός, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ λιμὸς μελετᾶται καὶ λοιμός)». Και εξηγεί τις αντικειμενικές αιτίες όλης εκείνης της επιφοράς, τις ληστρικές εφόδους. Διεκτραγωδεί τον έσχατο κίνδυνο που διέτρεξε ο Ανδρόνικος που του μετέφερε επιστολές και «περιέπεσε στα χέρια τέτοιων
ληστών, αλλά διασώθηκε, αφού του αφήρεσαν τα ενδύματα»! Γι’ αυτό και παρακαλεί την Ολυμπιάδα να μην αποστέλλει κανέναν εκεί [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 356-361· ΕΠΕ 96,
σ. 534-537· Златоуст, Письма, 2005, σ. 173-175].
Στον επίσκοπο Ελπίδιο (Νο 131)333, την άνοιξη του 406 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311]),
εξηγεί τους λόγους της σιωπής του. «Γιατί δεν είμαστε εγκατεστημένοι σε ένα χωριό,
αλλά περιφερόμαστε πότε στην Κουκουσό, πότε στην Αραβισσό και πότε στα
φαράγγια και στις ερημιές. Έτσι τα πάντα είναι γεμάτα σύγχυση και αναταραχή και όλα
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Πρόκειται για τον Ελπίδιο επίσκοπο Λαοδικείας της Συρίας, ο οποίος, σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διά-

λογος IX, 80-96), μαζί με τον Τραγκύλλιο κατά τη δεύτερη δίκη εναντίον του ι. Χρυσοστόμου προσπάθησαν να
πείσουν τον αυτοκράτορα Αρκάδιο ότι δεν έπρεπε να εξορίσει απερίσκεπτα τον Ιωάννη (βλ. [Palladios, Dialogue,
1988, t. 1, p. 188· ΕΠΕ 68, σ. 138-139· Палладий, Диалог, 2002, σ. 72]).
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τα καταστρέφει η φωτιά και το ξίφος, και τα σώματα και τα οικοδομήματα. Ήδη ολόκληρες πόλεις έχουν κατεδαφιστεί, και κάθε μέρα υπό το κράτος συνεχών φημών γινόμαστε μετανάστες,
υπομένοντας ένα κοπιαστικό και πρωτάκουστο τρόπο εξορίας, και περιμένοντας καθημερινό
θάνατο. Γιατί ούτε και στο φρούριο, όπου είμαστε αποκλεισμένοι σαν σε φυλακή (το φρούριο
της Αραβισσού, βλ. Επιστολές Ν ο 68, 69), έχουμε σιγουριά, επειδή και σ’ αυτό επιτίθενται οι Ίσαυροι. Και εκτός από όλα αυτά με βρήκε κι επικίνδυνη αρρώστια, της οποίας τον κίνδυνο μόλις τώρα ξέφυγα, αλλά φέρνω ακόμα τα κατάλοιπά της (Οὐ γὰρ ἐν ἑνὶ ἱδρύμεθα χωρίῳ, ἀλλὰ
νῦν μὲν τὴν Κουκουσόν, νῦν δὲ τὴν Ἀραβισσόν, νῦν δὲ τὰς φάραγγας καὶ τὰς ἐρημίας περιπο λοῦμεν· οὕτω πάντα θορύβων ἐμπέπλησται καὶ ταραχῆς καὶ πῦρ καὶ σίδηρος ἅπαντα δαπανᾷ, καὶ
σώματα καὶ οἰκοδομήματα. Ἤδη δὲ καὶ πόλεις ἀνεσκάφησαν αὔτανδροι, καὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν
συνεχέσιν ἐπιβαλλόμενοι φήμαις μετανάσται γινόμεθα, χαλεπόν τινα καὶ καινὸν ἐξορίας ὑπομέ νοντες τρόπον καὶ καθημερινὸν θάνατον προσδοκῶντες. Οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ φρουρίῳ καθάπερ ἐν
δεσμωτηρίῳ νῦν ἀποκλεισθέντες ἔχομεν θαῤῥεῖν, διὰ τὸ καὶ τῶν τοιούτων τοὺς Ἰσαύρους κατατολμᾷν. Προσετέθη δὲ ἡμῖν καὶ ἀῤῥωστία χαλεπή, ἧς μόλις νῦν τὸ χαλεπώτερον διαφυγόντες, ἔτι
τὰ λείψανα περιφέρομεν)» [PG 52, col. 690· ΕΠΕ 104, σ. 256-259· Златоуст, Творения, 2005, т.
3, σ. 768-769].
Στην επιστολή του προς τον κονσουλάριο (ἀπὸ κονσουλαριῶν)334 Θεόδοτο (Νο 61)335,
την άνοιξη του 406 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 313]), ο αγ. Ιωάννης εκφράζει πολλές ευχαριστίες στον Θεόδοτο που του έστειλε το γιο του. Κάποια φιλοδωρήματα που του απέστειλε ο
Θεόδοτος τα στέλνει πίσω, χωρίς να περιφρονεί την ευγένειά του, αλλ᾽ επειδή θεωρούσε περιττή την απόλαυση αυτών που ούτε την ανάγκη δεν ένιωθε336. Όσο για τον καλό αναγνώστη Θεόδοτο (ενν. προφανώς τον γιο του κονσουλάριου) θα ήθελε να τον κρατήσει κοντά του άλλα
τόσα χρόνια, ώσπου να διπλασιάσει την ηλικία του, και να τον παιδαγωγεί. Εκεί όμως όλα ήταν
γεμάτα φόνους, αναταραχή, αίματα και εμπρησμούς, αφού οι Ίσαυροι κατάστρεφαν τα πάντα
με σίδερο και φωτιά, και γι’ αυτό αναγκάζονταν να αλλάζουν συνεχώς τόπο, μεταναστεύοντας κάθε μέρα. Οπότε θεώρησε απαραίτητο να τον στείλει πίσω (τον γιο του
κονσουλάριου), διατάζοντας το διάκονο Θεόδοτο (βλ. Επιστολές Νο 67, 68 και 135) να τον
προσέχει διαρκώς και να τον φροντίζει εξαιρετικά (Τὸν μέντοι καλὸν Θεόδοτον τὸν ἀναγνώστην
ἐβουλόμεθα μὲν παρ’ ἑαυτοῖς κατέχειν καὶ πλάττειν, ἐπειδὴ δὲ πάντα τὰ ἐνταῦθά φόνων, ταραχῆς, αἱμάτων, ἐμπέπλησται, τῶν Ἰσαύρων πάντα σιδήρῳ καὶ πυρὶ ἀναλισκόντων, καὶ τόπους ἐκ
τόπων ἀμείβομεν, καθ’ ἑκάστην μετανιστάμενοι τὴν ἡμέραν, ἀναγκαῖον ε ἶναι ἐνομίσαμεν
Από το λατ. consul, σήμαινε τον ύπατο και κατά συνεκδοχή τον ανώτερο αυλικό αξιωματούχο (βλ. [ΕΠΕ
96, σ. 118, υποσημ. 1]).
335
Προς τον κονσουλάριο Θεόδοτο γράφτηκε και η Επιστολή Νο 141 (βλ. [PG 52, col. 695-696· ΕΠΕ 104, σ.
334

276-277· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 776-777]).
Ο έλληνας εκδότης των Επιστολών του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (ΕΠΕ) Π. Παπαευάγγελος επισήμαινε: «σε πολλές επιστολές του ι. Χρυσοστόμου είναι φανερές οι δυσκολίες που συναντά στην εξασφάλιση των
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αναγκαίων για τη συντήρησή του τροφίμων, φαρμάκων κλπ. (βλ. Επιστολές Νο 105, 143, 146 κ.ά.). Ωστόσο, όταν
του στέλνουν οι φίλοι και συνεργάτες του δώρα ή χρήματα, τα επιστρέφει συνήθως στον αποστολέα με πολλή
λεπτότητα, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει ανάγκη, ή τα χρησιμοποιεί για την ενίσχυση του ιεραποστολικού έργου (βλ.
Επιστολές Νο 61, 232 και 51)» [ΕΠΕ 104, σ. 98-99].
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ἐκπέμψαι αὐτόν, πολλὰ παραγγείλαντες τῷ κυρίῳ μου τῷ εὐλαβεστάτῳ διακόνῳ Θεοδότῳ ἐπιμελεῖσθαι αὐτοῦ διηνεκῶς καὶ πολλὴν αὐτοῦ ποιεῖσθαι πρόνοιαν) [PG 52, col. 642-643· ΕΠΕ 104, σ.
118-119· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 708-709].
Ομολογεί στους πρεσβυτέρους και μοναχούς Αφθόνιο, Θεόδοτο και Χαιρέα (Νο 70), την
άνοιξη του 406 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), πόση παρηγοριά νιώθει από τη συμπαράστασή τους, μέσα στα τόσα δεινά που αντιμετωπίζει εκεί στην εξορία.
«Αν και είναι πολλά τα κύματα που με περικυκλώνουν από παντού, και ερημιά του τόπου
και πολιορκία και επίθεση των Ισαύρων και καθημερινός θάνατος - γιατί ζω με διαρκή θάνατο
όντας κλεισμένος σ’ αυτό το φρούριο (της Αραβισσού), σαν σε φυλακή, και παλεύοντας με
βαρειά σωματική αρρώστια - αλλ’ όμως, αν και είναι πολλά τα δεινά, νιώθω μεγάλη παρηγοριά
στα κακά αυτά από τη δική σας αγάπη (Εἰ γὰρ καὶ πολλὰ τὰ πανταχόθεν ἡμῖν περιεστοιχισμένα
κύματα, καὶ ἐρημία τόπου, καὶ πολιορκία, καὶ Ἰσαύρων ἔφοδος, καὶ καθημερινὸς θάνατος
(Θανάτῳ γὰρ συζῶμεν διηνεκεῖ, καθάπερ ἐν δεσμωτηρίῳ, ἐν τῷ φρουρίῳ τούτῳ συγκεκλεισμένοι,
καὶ σώματος ἀσθενείᾳ παλαίοντες χαλεπῇ), ἀλλ’ ὅμως, εἰ καὶ πολλαὶ αἱ περιστάσεις, οὐ μικρὰν εἰς
παραμυθίαν τῶν κακῶν τούτων τὴν ὑμετέραν ἔχομεν ἀγάπην)».
Απαλλάχθηκε από τη φοβερή αρρώστια μόλις πέρασε ο χειμώνας και ήρθε η άνοιξη, όμως
απομένουν τα υπολείμματά της, που τα ερεθίζουν οι συνεχείς επιθέσεις των Ισαύρων (τῆς μὲν
οὖν χαλεπῆς ἀῤῥωστίας ἀπηλλάγημεν, τοῦ χειμῶνος παρελθόντος καὶ ἐπιστάντος τοῦ ἦρος, ἔτι δὲ
τὰ λείψανα αὐτῆς περιφέρομεν, ἅπερ ἐπιτρίβει τῶν ἰσαυρικῶν θορύβων ἡ συνέχεια) [PG 52, col.
647· ΕΠΕ 104, σ. 132-135· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 714-715].
Στην επιστολή προς τον αναγνώστη Θεόδοτο (Νο 136), άνοιξη του 406 (βλ. [Delmaire,
1997, p. 312]), γράφει στον παραλήπτη να μην προσπαθεί να του δικαιολογηθεί, που έφυγε τόσο γρήγορα, επικαλούμενος ως αιτιολογία την ασθένεια των ματιών και το κρύο.
«Αν και σε απομάκρυνε από την Αρμενία ο χειμώνας, όμως δεν σε έβγαλε από την ψυχή μου και σε περιφέρω διαρκώς στη σκέψη μου. Και αν ο πόλεμος των Ισαύρων, αποκλείοντας
κάθε δρόμο, δεν συντελούσε να σπανίζουν όσοι διαμετακομίζουν τα γράμματα, θα σου έστειλα
πολλές φορές πλήθος επιστολών (Εἰ γὰρ καὶ τῆς Ἀρμενίας ἀπήγαγέ σε ὁ χειμών, ἀλλὰ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς οὐκ ἐξέβαλεν, ἀλλ’ ἐπὶ διανοίας σε περιφέρομεν διηνεκῶς. Καὶ εἰ μὴ ὁ τῶν ἰσαύρων
πόλεμος, πᾶσαν ἀποτειχίσας ὁδόν, ἐν σπάνει κατέστησεν ἡμᾶς τῶν γράμματα διακομιζόντων, κἂν
νιφάδας σοι πολλάκις ἐπέμψαμεν ἐπιστολῶν)» [PG 52, col. 693-694· ΕΠΕ 104, σ. 268-773· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 773-774].
Βλέπουμε μια μεγαλειώδη κυριολεκτικά ψυχή, τον αληθινό καλό ποιμένα, με τη γενναιοδωρία της αυτοθυσίας.
Πάλι προς το διάκονο Θεόδοτο (Νο 135), άνοιξη του 406 (βλ. [Delmaire, 1997, p.
312]), περιγράφει τις γνωστές πλέον δυσμενέστατες συνθήκες: «Πράγματι κάθε μέρα επιτείνεται η πολιορκία εδώ και ζούμε στο φρούριο αυτό σαν μέσα σε παγίδα (φρούριο της Αραβισσού)337. Ακόμα και μεσάνυχτα, χωρίς να το ελπίζουμε και να το περιμένουμε,
επιτέθηκαν στην πόλη (την Αραβισσό) στίφος από τριακόσιους Ισαύρους και
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Βλ. Επιστολές Νο 68 και 69.
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παρά λίγο να μας αιχμαλώτιζαν. Το χέρι όμως του Θεού γρήγορα, και χωρίς εγώ
να το αντιληφθώ, τους έτρεψε σε φυγή, και με γλίτωσε όχι μόνο από τους κινδύνους, αλλά και από το φόβο, αφού πληροφορήθηκα τα συμβάντα, όταν ξημέ ρωσε (Καὶ γὰρ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐπιτείνεται τὰ τῆς πολιορκίας τῆς ἐνταῦθα καὶ ὡς ἐν παγίδι, τῷ φρουρίῳ τούτω καθήμεθα. Ἤδη γοῦν καὶ μέσων νυκτῶν, παρ’ ἐλπίδα πᾶσαν καὶ προσδοκίαν, στῖφος Ἰσαύρων τριακοσίων τὴν πόλιν κατέδραμον, καὶ μικροῦ ἂν καὶ ἡμᾶς εἷλον. Ἀλλ’ ἡ τοῦ
Θεοῦ χεὶρ ταχέως αὐτοὺς καὶ μὴ αἰσθομένων ἡμῶν ἀπέστρεψεν, ὡς μὴ μόνον τῶν κινδύνων, ἀλλὰ
καὶ τοῦ φόβου ἐκτὸς γενέσθαι, καὶ ἡμέρας γενομένης, τότε μαθεῖν τὰ συμβάντα)» [PG 52, col.
693· ΕΠΕ 104, σ. 266-269· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 772-773]338.
Σε μεταγενέστερη επιστολή του πάλι προς τον ίδιο διάκονο Θεόδοτο (Νο 67, έστω κι αν
φαίνεται αριθμημένη προγενέστερα της ανωτέρω), το κ αλοκαίρι του 406 (βλ. [Delmaire,
1997, p. 312]), λέει ότι ο Θεόδοτος απαλλάχθηκε μεν σωματικά από τα κακά της Αρμενίας, όμως ο επιστολεύς Άγιος μαζί με τις ταραχές, ή μάλλον με τις καθημερινές θανατώσεις, στενοχωριέται πάρα πολύ που αποχωρίστηκε τα καλά αισθήματα, τη λεπτότητα-γλυκύτητα του Θεοδότου και τη γνήσια-ειλικρινή διάθεση του (Αὐτὸς μὲν, κύριέ μου τιμιώτατε καὶ εὐλαβέστατε,
τῶν γοῦν ἐν Ἀρμενίᾳ ἀπηλλάγης κακῶν, ἡμᾶς δὲ μετὰ τ ῶν ἐνταῦθα θορύβων, μᾶλλον δὲ τῶν
θανάτων τῶν καθημερινῶν, οὐχ ὡς ἔτυχε λυπεῖ καὶ τῆς σῆς κεχωρίσθαι γλυκύτητος καὶ γνησίας
καὶ εἰλικρινοῦς διαθέσεως). Του εκφράζει τη στενοχώρια του, που έλαβε μέχρι στιγμής μόνο δύο
επιστολές του. «Και αυτά δεν τα λέω ως κατηγορία. Αλλά επειδή πονώ. Ότι βέβαια ο δρόμος
που οδηγεί εδώ είναι δύσβατος, κανείς δεν το αγνοεί. Αλλ’ αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει
για δική σου απολογία, όχι όμως και για δική μου παρηγοριά. Αντίθετα μάλιστα, γι’ αυτό πονώ
περισσότερο, επειδή στερήθηκα και τη μόνη παρηγοριά που απέμεινε από την αποδημία σου»
[PG 52, col. 645· ΕΠΕ 104, σ. 126-129· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 712].
Από άλλη όμως επιστολή προς τον ίδιο Θεόδοτο (Νο 68), επίσης την περίοδο του θέρους
του 406 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), γνωρίζουμε ότι σε μια μέρα παρέλαβε δύο επιστολές του
και χάρηκε παρά πολύ. «Να σε ελκύσω λοιπόν εδώ δεν τολμώ. Τα τόσα κακά της Αρμενίας
όλα τα διαδέχτηκε και άλλη συμφορά. Γιατί όπου και να πάει κανείς, θα δει χειμάρρους αιμάτων, πλήθος νεκρών σωμάτων, σπίτια κατασκαμμένα, πόλεις κατεστραμμένες. Εμείς όμως νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ασφάλεια, καθώς είμαστε καλά κλεισμένοι στο φρούριο αυτό
(της Αραβισσού)339, σαν σε τρομερό δεσμωτήριο. Διότι δεν έχουμε ελευθερία εξαιτίας των
καθημερινών φόβων και των φημών που είναι γεμάτες θανάτους, εξαιτίας της διαρκώς αναμενόμενης εφόδου των Ισαύρων, εξαιτίας της ασθενείας του σώματός μου, με την οποία μέχρι τώρα αγωνίζομαι (Ἐνταῦθα γὰρ σε ἑλκύσαι λοιπὸν οὐ τολμῶμεν· τοσαῦτα τῆς Ἀρμενίας τὰ κακά,
καὶ χειμὼν ἕτερος ἅπαντα διεδέξατο. Ὅπου γὰρ ἄν τις ἀφίκηται, χειμάῤῥους αἱμάτων, πλῆθος
σωμάτων νεκρῶν, οἰκίας κατεσκαμμένας, πόλεις ἀνῃρημένας ὄψεται. Ἡμεῖς δὲ δοκοῦμεν ἐν
338

Όπως γνωρίζουμε από επιστολή του ίδιου του ι. Χρυσοστόμου προς τον πρεσβύτερο Νικόλαο (Νο 69), το
φρούριο της Αραβισσού, όπου και διέμεινε για ασφάλεια ο Άγιος, φ α ίν ετ α ι πω ς βρ ι σ κ ότ αν έξ ω απ ό την
πό λ η Αρ α βι σσ ό (βλ. σελ. 211-212). Γι’ αυτό εδώ σημειώνει ο αγ. Ιωάννης ότι έμαθαν την επίθεση των 300 Ισαύρων στην πόλη Αραβισσό την επόμενη μέρα, όταν ήδη οι επιδρομείς είχαν αποχωρήσει.
339

Βλ. Επιστόλες Νο 69, 135.
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ἀσφαλείᾳ ε ἶναι, ὥσπερ ἐν δεσμωτηρίῳ χαλεπῷ, τῷ φρουρίῳ τούτῳ κατακεκλεισμένοι· οὐ μὴν
ἀδείας ἀπολαύειν δυνάμεθα, διὰ τοὺς καθημερινοὺς φόβους, διὰ τὰς φήμας τῶν θανάτων γεμούσας, διὰ τὴν συνεχῶς προσδοκωμένην τῶν Ἰσαύρων ἔφοδον, διὰ τὴν τοῦ σώματος, ᾗ μέχρι νῦν
προσπαλαίομεν, ἀσθένειαν) [PG 52, col. 645-646· ΕΠΕ 104, σ. 128-131· Златоуст, Творения,
2005, т. 3, σ. 713].
Και πάλι ο αναγνώστης Θεόδοτος αποδέκτης νέας επιστολής (Νο 102) το καλοκαίρι
του 406 (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]). Ο ι. Χρυσόστομος εκφράζει την ανησυχία του για την
αρρώστια των οφθαλμών του Θεόδοτου και τον συμβουλεύει, απαιτεί μάλλον, να ενδιαφερθεί
πολύ ο Θεόδοτος, συζητώντας με γιατρούς και κάνοντας ό,τι εξαρτάται από μέρους του. Στο
τέλος της επιστολής του γράφει πως θα ήθελε βέβαια να βρισκόταν ο Θεόδοτος μαζί του. Όμως
όχι μόνο η χειμερινή περίοδος, αλλά και η θερινή ήταν εξίσου δύσκολες, γι᾽ αυτό και φοβόταν
να τον εκθέσει στην τραχύτητα των ανέμων, ιδιαίτερα μάλιστα λόγῳ της παθήσεως των ματιών
(Ἡμεῖς μὲν γὰρ σε βουλόμεθα καὶ μεθ’ ἡμῶν ε ἶναι, ἀλλ’ ἐπειδὴ οὐχ ἡ τοῦ χειμῶνος ὥρα μόνον,
ἀλλὰ καὶ ἡ τοῦ θέρους ὁμοίως ἐστὶν ἐπαχθής, ἐδείσαμεν εἰς ἀέρων σε δυσκρασίαν ἐμβαλεῖν, μάλιστα διὰ τὸ τῶν ὀφθαλμῶν πάθος) [PG 52, col. 662· ΕΠΕ 104, σ. 180-183· Златоуст, Творения,
2005, т. 3, σ. 734-735].
Ο παρακινδυνεύων για τη ζωή του Αρχιεπίσκοπος τα γράφει όλα αυτά ασφαλώς με την
πάγια πατρική του διάθεση και την ποιμαντική του τέχνη, παιδαγωγώντας εξ αποστάσεως τους
ανθρώπους.
Κλείνοντας αυτό το υποκεφάλαιο για την παραμονή του Αγίου στην Αραβισσό, αντλούμε από την επιστολή προς τον πρεσβύτερο Ρουφίνο (Ν ο 126), μάλλον μέσα στο 406 από την
Κουκουσό (βλ. [PG 52, col. 685])340, όπως προαναφέραμε σε άλλο σημείο, ο αγ. Ιωάννης αναφέρει για τον επίσκοπο Αραβισσού Οτρήϊο που είχε πολλά αναμφισβήτητα λείψανα αγίων Μαρτύρων [PG 52, col. 687· ΕΠΕ 104, σ. 246-247· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 764].

Επιστροφή από την Αραβισσό στην Κουκουσό
(τέλος 406, αρχή 407) 341
Δεν εντοπίσαμε μια σαφή ρητή αναφορά για επάνοδο από Αραβισσό στην Κουκουσό, ούτε από τις επιστολές του ούτε από άλλες πηγές. Δεν έχουμε σαφή δεδομένα, πληροφορίες εκ των επιστολών είτε άλλων πηγών για επιστροφή και για το χρόνο μιας τέτοιας επιστροφής
από Αραβισσό προς Κουκουσό, περίπου τα 50 αυτά χλμ. Όμως, οι περισσότεροι ερευνητές μιλούν
για μια τέτοια επάνοδο από Αραβισσό στην Κουκουσό. Πράγματι, από τα γεωγραφικά δεδομένα,
340

Σύμφωνα με τον R. Delmaire, η επιστολή γράφτηκε μάλλον το καλοκαίρι του 405 [Delmaire, 1997, p.

312].
341

Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος πίστευε ότι ι. Χρυσόστομος επανήλθε στην Κουκουσό μάλλον το καλοκαίρι του 406: «Φαίνεται όμως ότι, έστω για λίγο, κατέφυγε σε περιοχή μεταξύ Κουκουσού και Αραβισσού και από
εκεί πάλι στην Κουκουσό» [Παπαδοπούλου Στ., 2007, τ. 1, σ. 98].
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ο ι. Χρυσόστομος μπορούσε να αποχωρήσει για την τελική εξορία του προς Πιτυούντα προφανώς
από την Κουκουσό ή τουλάχιστον οπωσδήποτε μέσῳ Κουκουσού από Αραβισσό. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος, από όσο γνωρίζουμε εμείς, με βάση και τα διαθέσιμα ιστορικά και γεωγραφικά δεδομένα.
Και, όπως θα δούμε σε μια επιστολή κατωτέρω (17η προς Ολυμπιάδα), ο Άγιος αναφέρεται
εκτός των άλλων σε όσα του συνέβησαν “μετά τη διαμονή στην Αραβισσό”, άρα με την επιστροφή στην Κουκουσό· διότι, επαναλαμβάνουμε, άλλη διέξοδος δεν υπήρχε.
Στην επιστολή Νο 16 (17η, με την παλαιά αρίθμηση) προς την Ολυμπιάδα, τέλη του 406
(βλ. [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 363· Delmaire, 1997, p. 312]), αναγράφονται: «Επειδή
όμως θέλεις να μαθαίνεις και για την υγεία του σώματός μου, απαλλάχθηκα πλέον από την αρρώστια που με ενοχλούσε πρωτύτερα και τώρα είμαι καλύτερα· εκτός εάν έλθει πάλι ο χειμώνας
και υποκινήσει την ασθένεια του στομαχιού μου. Ως π ρος τους Ισαύρους, βρισκόμαστε
σε πολλή ασφάλεια (Ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ τῆς τοῦ σώματος ἡμῶν ὑγιείας βούλει μανθάνειν,
ἀπηλλάγημεν τέως τῆς πρῴην ἐνοχλούσης ἡμῖν ἀῤῥωστίας καὶ ῥᾷον διακείμεθα νῦν· πλὴν εἰ μὴ
πάλιν ἐπελθὼν ὁ χειμὼν λυμήνηται ἡμῖν τοῦ στομάχου τὴν ἀσθένειαν· καὶ τῶν Ἰσαύρων ἕνεκεν,
ἐν πολλῇ καθεστήκαμεν ἀσφαλείᾳ)» [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 366-367· ΕΠΕ 96, σ.
540-541· Златоуст, Письма, 2005, σ. 182].
Περί το τέλος του 406 ο αγ. Ιωάννης έγραψε τη δεύτερη επιστολή του προς τον επίσκοπο Ρώμης αγ. Ιννοκέντιο (CPG 4403) και την απέστειλε με τον πρεσβύτερο Ιωάννη και τον
διάκονο Παύλο342, όπως προκύπτει από το κείμενο. Βλέπουμε και εδώ ρητή αναγραφή της επιθυμίας του Αγίου για συχνότερη επικοινωνία, όπως και σε πλήθος άλλων επιστολών με άλλους
παραλήπτες. Και παρεμπιπτόντως θαυμάζουμε το δίκτυο των “ταχυδρόμων” που εξυπηρετούσαν αυτήν την πρόθεση και την ανάγκη και την τακτική του Αγίου μας. Λέει λοιπόν στον επίσκοπο Ρώμης Ιννοκέντιο ότι ήθελε να του στείλει συχνά γράμματα, αλλά εμποδιζόταν παρὰ
τῆς τοῦ τόπου ἐρημίας. Όχι μόνον εκείνοι που έρχονταν από μακριά, αλλά ο ύτε
κι εκείνοι που ζούσαν σε περιοχές τριγύρω του, δεν μπορούσαν εύκολα να τον
επισκεφτούν. Πρώτα, διότι ο τόπος περιορισμού του ήταν πολύ απομακρυσμένος, στην άκρη
σχεδόν της γης· και δεύτερον, εξαιτίας του φόβου των ληστών που καθιστούσε ανασφαλή όλη
τη διαδρομή (διά τε τὸ πόῤῥω καὶ πρὸς αὐτὰς τὰς ἐσχατιὰς κεῖσθαι τὸ χωρίον ἐν ᾧ καθείργμεθα,
καὶ διὰ τὸν λῃστρικὸν φόβον πᾶσαν ἀποτειχίζοντα τὴν ὁδόν). Ευχαριστεί τον αγ. Ιννοκέντιο,
που θέλησε να τον σκεπάσει ως πατέρας φιλόστοργος, με συμπάθεια και προθυμία. Σημειώνει
με πικρία ότι οι αντίπαλοί του εξακολουθούν τις ίδιες παρανομίες, αν και αποφεύγει να περιγράψει με λεπτομέρειες τις πράξεις τους. Όμως ζητάει από τον αγ. Ιννοκέντιο να συμπαρασταθεί σε όσους είχαν τη διάθεση να τα θεραπεύσουν όλα αυτά, δηλ. να διορθώσουν τις εκκλησιαστικές αναταραχές. Ο αγώνας αφορούσε «όλη σχεδόν την οικουμένη, Εκκλησίες που έχουν γονατίσει, λαούς που έχουν διασπαρεί, κληρικούς που καταδιώκονται, επισκόπους που έχουν φυ-
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Περί αυτής της αποστολής του πρεσβυτέρου Ιωάννη και του διακόνου Παύλου βλ. επίσης Επιστολές Νο

148, 168 [PG 52, col. 699-700, 709· ΕΠΕ 104, σ. 288-289, 316-319· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 781, 794]).
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γαδευτεί, θεσμούς των πατέρων που έχουν αθετηθεί» (ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης σχεδόν ἁπάσης ὁ
παρὼν ὑμῖν ἀγὼν πρόκειται, ὑπὲρ Ἐκκλησιῶν εἰς γόνυ καταχθεισῶν, ὑπὲρ λαῶν διασπαρέντων,
ὑπὲρ κλήρων πολεμουμένων, ὑπὲρ ἐπισκόπων φυγαδευομένων, ὑπὲρ θεσμῶν πατέρων παραβαθέντων). Καταλήγοντας γράφει ότι ήταν η τρίτη χρονιά που διερχόταν στην εξορία με
πείνα, λοιμώδεις ασθένειες, πολέμους, συνεχείς πολιορκίες, απερίγραπτη ερημία, καθημερινό θάνατο, έκθετος στα μαχαίρια των Ισαύρων (ἐπεὶ καὶ ἡμᾶς τρίτον ἔτος
τοῦτο ἐξορίᾳ διατρίβοντας, λιμῷ, λοιμῷ, θανάτῳ καθημερινῷ, μαχαίραις ἰσαυρικαῖς ἐκδεδομένους) [PG 52, col. 535-538· ΕΠΕ 104, σ. 34-39].
Έχουμε σχετικά και την επιστολή Ν ο 17 (4η, με την παλαιά αρίθμηση) προς την Ολυμπιάδα, η οποία σύμφωνα με την A.-M. Malingrey γράφτηκε στις αρχές του 407 (βλ. [Chrys.,
Lettres à Olympias, 1968, p. 369]), ή την άνοιξη του 407 κατά τον R. Delmaire (βλ.
[Delmaire, 1997, p. 312])343, με τις πάγιες πληροφορίες για την άθλια κατάσταση της υγείας και
τούς Ισαυρικούς κινδύνους. Η καταγραφή όλης αυτής της ταλαιπωρίας σε οικεία πρόσωπα ευλόγως ανέπαυε τον αθλούντα Άγιό μας, που κοινολογούσε τα βάσανά του, αλλά έμενε ακμαίος
στην αντοχή.
«Να μη νοιάζεσαι καθόλου για τον άγριο χειμώνα και την ασθένεια του στομαχιού μου
και τις Ισαυρικές επιδρομές, ούτε να βασανίζεσαι με ανησυχίες. Διότι ο χειμώνας έγινε όσος
γίνεται κανονικά στην Αρμενία (δεν χρειάζεται να πω τίποτε παραπάνω), και εμένα δεν
με βλάπτει και πολύ. Διότι προβλέποντας αυτήν την κατάσταση επινοούμε πολλά για να εξουδετερώσομε τη βλάβη εξαιτίας της· έχουμε συνέχεια α ναμμένη φωτιά και περιφραγμένο από παντού το δωμάτιο όπου διαμένουμε, χρησιμοποιούμε περισσότερα επανωφόρια και μένουμε παντοτινά μέσα. Και αυτό βέβαια είναι ανιαρό για μένα,
αλλά υποφερτό εξαιτίας της ωφέλειας που προκαλεί. Δ ιότι όσο μένω μέσα, δεν
ταλαιπωρούμαι πολύ από την παγωνιά· αν όμως αναγκασθώ να βγω λίγο έξω
και να έλθω σ’ επαφή με τον εξωτερικό αέρα, υφίσταμαι μεγάλη βλάβη (Τῆς σφοδρότητος ἕνεκεν τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς τοῦ στομάχου ἡμῶν ἀσθενείας καὶ τῶν Ἰσαυρικῶν καταδρομῶν, μηδὲν ἕνεκεν ἡμῶν μερίμνα μηδὲ κατάτεινε σαυτὴν φροντίσιν. Ὁ μὲν γὰρ χειμὼν γέγονεν
οἷον εἰκὸς ἐν Ἀρμενίᾳ εἶναι· οὐδὲν γὰρ δεῖ πλέον εἰπεῖν· ἡμᾶς δὲ οὐ μέγα τι παραβλάπτει. Ταῦτα
γὰρ προορῶντες πολλὰ μηχανώμεθα πρὸς τὸ τὴν ἐντεῦθεν διακρούσασθαι βλάβην καὶ πῦρ ἀνα343

Από το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής, αν και δεν έχουμε ακριβολογία με τα γνωστά μας τωρινά
δεδομένα μιας αυστηρής ρητής καταγραφής, έμμεσα προκύπτει η επιστολιμαία πληροφορία για μετακίνηση από
την Κουκουσό, εγκατάσταση στην Αραβισσό και επαναφορά “στα μετά τη διαμονή στην Αραβισσό”! Η επιστολή
αυτή θα πρέπει να γράφτηκε μετά την διαμονή στην Αραβισσό, κι αυτό δεν γινόταν να συμβαίνει παρά στην Κουκουσό. Ο Άγιος δεν το γράφει ρητά, αλλά μή λησμονούμε ότι ήταν ένας ποιητικότατος ρήτορας. Άλλωστε παρατακτικά με την Κωνσταντινούπολη ούτε την Άγκυρα ούτε και την Καισάρεια ρητά μνημονεύει, μιας πορείας που
ήταν ικανή να του προξενήσει το θάνατο. «Για να αφήσω όλα όσα συνέβηκαν στην Κωνσταντινούπολη, μπορείς
να μάθεις τα μετά την έξοδό μου από εκεί, όσα υπέφερα κατά τη μακρινή αυτή και φοβερή οδό, των οποίων τα
περισσότερα ήταν ικανά να προξενήσουν θάνατο, όσα μετά την ε δώ ά φ ι ξη , ό σα μ ε τ ά τη ν α π ό τ ην Κο υ κο υσό μ ε τα κ ίν ησ η, ό σ α μ ε τά τη ν π α ρα μ ο νή σ τ η ν Α ρ α β ισ σό ( … ὅ σα με τ ὰ τὴ ν ἐν τ αῦ θα ἄφ ι ξι ν. ὅσ α με τὰ τὴ ν με τα νά σ τα σι ν τὴ ν ἀ πὸ Κ ουκ ουσ οῦ, ὅ σ α με τ ὰ τὴ ν ἐ ν Ἀρ αβ ισ σ ῷ δ ι α τρ ι βή ν)» [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 382· ΕΠΕ 96, σ. 554-555· Златоуст, Письма, 2005, σ. 115].
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καίοντες συνεχῶς καὶ τὸ δωμάτιον ἔνθα καταμένομεν πανταχόθεν περιφράττοντες καὶ ἐπιβλήμασι κεχρημένοι πλείοσι καὶ διὰ παντὸς ἔνδον μένοντες. Ὅπερ ἐστὶ μὲν ἡμῖν ἐπαχθές, πλὴν διὰ τὸ
ἐντεῦθεν κέρδος φορητόν. Ἕως γὰρ ἔνδον μένωμεν, οὐ σφόδρα κατατεινόμεθα τῷ κρυμῷ· ἐὰν δὲ
ἀναγκασθῶμεν μικρὸν προελθεῖν καὶ τῷ ἔξω ὁμιλῆσαι ἀέρι, οὐ μικρὰν προστριβόμεθα βλάβην)».
Καταγράφει όμως και μια πρόσφατη περιπέτεια. Πριν λίγες ήμερες, από τις καιρικές συνθήκες, πέρασε στομαχικές διαταραχές με τάση για εμετούς, οπότε, κοντά στις συνηθισμένες
φροντίδες, χρησιμοποίησε και ένα φάρμακο που απέστειλε η Συγκλητία· έκανε εξωτερικά επιθέματα για τρείς ημέρες και βελτιώθηκε η κατάστασή του (Ἐπεὶ καὶ ἡμεῖς πρὸ τούτων τῶν
ὀλίγων ἡμερῶν, εὐεμπτώτως ἡμῖν ἔχοντος τοῦ στομάχου πρὸς τοὺς ἐμέτους ἐκ τῆς τοῦ ἀέρος καταστάσεως τῇ τε ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ χρησάμενοι καὶ τῷ φαρμάκῳ τῷ ἀπεσταλμένῳ παρὰ τῆς κυρίας
μου τῆς κοσμιωτάτης Συγκλητίου, καὶ οὐ δεηθέντες πλέον ἢ τριῶν ἡμερῶν αὐτὸ ἐπιθεῖναι
διωρθώσαμεν αὐτοῦ τὴν ἀσθένειαν). Συνιστούσε ανάλογη θεραπευτική αγωγή και στην Ολυμπιάδα και την παρακαλούσε να μεριμνήσει στον αιδεσιμότατο κόμη Θεόφιλο για την παρασκευή νέας ποσότητας φαρμάκου, το οποίο και του στείλει πάλι (Ποίησον τοίνυν παρακληθῆναι
τὸν δεσπότην μου τὸν αἰδεσιμώτατον Θεόφιλον τὸν κόμητα, ὥστε πάλιν ἐξ αὐτοῦ κατασκευάσαι
ἡμῖν καὶ ἀποστεῖλαι).
«Και να μη σε λυπεί, που περνώ εδώ το χειμώνα. Είμαι πολύ καλύτερα και υγιέστερος τώρα από πέρσι (Καὶ μή σε λυπείτω τὸ ἐνταῦθα ἡμᾶς χειμάζειν· καὶ γὰρ πολλῷ ῥᾷον
καὶ ὑγιεινότερον νῦν ἢ πέρυσι διακείμεθα)».
Έπειτα ο άγιός μας εκφράζει την ελπίδα του για λύση του ζητήματός του, προκειμένου να
παρηγορήσει άμεσα την Ολυμπιάδα και έμμεσα όλους όσους απέμεναν υποστηρικτές του στη
βασιλεύουσα. Δεν “προορά”, αλλά κινεί το ρεαλισμό της πίστης του, που τον κρατούσε ασφαλώς σε αντοχή υπομονής. Αυτήν την ελπίδα τη θεωρούσε βέβαιη, ερειδόμενος στην επιβίωσή
του μετά από τόσο οδυνηρά αδιέξοδα: «Αν την αθυμία σου την προξενεί ο χωρισμός σου από
μένα, περίμενε και αυτού του θέματος τη λύση. Κι αυτό σου το είπα όχι για να σε παρηγορήσω,
αλλά διότι γνωρίζω ότι οπωσδήποτε θα συμβεί. Αν αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί, νομίζω ότι
από καιρό θα είχα φύγει απ᾽ αυτήν τη ζωή, τουλάχιστον εξαιτίας των πειρασμών που μου έχουν
προκληθεί. Διότι, αφήνοντας κατά μέρος όλα όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, μπορείς να μάθεις τα μετά την έξοδό μου από εκεί, όσα υπέφερα κατά τη μακρινή αυτή και φοβερή
οδό, των οποίων τα περισσότερα ήταν ικανά να προξενήσουν θάνατο, όσα μετά την εδώ
άφιξη, όσα μετά την από την Κουκουσό μετακίνηση, όσα μετά την εγκατάσταση στην Αραβισσό (Εἰ δὲ τὸ κεχωρίσθαι ἡμῶν ποιεῖ σοι τὴν ἀθυμίαν, προσδόκα καὶ
τούτου λύσιν. Καὶ τοῦτο οὐχ ἵνα παρακαλέσω σε, εἶπον νῦν, ἀλλ’ οἶδα ὅτι πάντως ἔσται. Εἰ γὰρ
μὴ ἔμελλεν ἔσεσθαι, πάλαι ἄν, ὡς ἔγωγε οἶμαι, ἀπεληλύθειν ἐντεῦθεν τὸ γε ἧκον εἰς τοὺς ἐπενεχθέντας μοι πειρασμούς. Ἵνα γὰρ τὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει παρῶ πάντα, μετὰ τὴν ἐκεῖθεν ἔξοδον, ἔξεστι μαθεῖν ὅσα κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν μακρὰν ταύτην καὶ χαλεπὴν ὧν τὰ πλείω ἱκανὰ ἦν
θάνατον τεκεῖν ὑπομεμένηκα, ὅσα μετὰ τὴν ἐνταῦθα ἄφιξιν, ὅσα μετὰ τὴν μετανάστασιν τὴν ἀπὸ
Κουκουσοῦ, ὅσα μετὰ τὴν ἐν Ἀραβισσῷ διατριβήν)». «Αλλά – συνεχίζει ο Χρυσόστομος – όλα
αυτά τα διαφύγαμε και τώρα είμαστε σε καλή υγεία και πολλή ασφάλεια, ώστε και όλοι οι Αρμένοι να εκπλήσσονται που σε τόσο ασθενές και αραχνώδες σώμα υποφέρω τόσο α220

φόρητο ψύχος, που μπορώ ν’ αναπνέω εγώ, ενώ όσοι συνήθισαν το χειμώνα πάσχουν εξαιτίας
του φοβερά πράγματα. Αλλ’ εγώ έμεινα αβλαβής ώς σήμερα, διαφεύγοντας από τα χέρια ληστών που πολλές φορές επιτέθηκαν, και συζώντας με σ τέρηση αναγκαίων και μη μπορώντας
ούτε λουτρό να χρησιμοποιήσω· αν και όταν έμενα αυτού το χρειαζόμουν συνεχώς, τώρα έφθασα σε τέτοια διάθεση, ώστε ούτε να επιθυμώ την απ’ αυτό παρηγοριά, αλλά και γίνομαι έτσι πιο
υγιής. Και δεν με έχει καταβάλει τίποτε, ούτε καιρού δυσκολία ούτε τόπων ερημία ούτε στενοχώρια τροφίμων ούτε έλλειψη θεραπευτών ούτε ιατρών αμάθεια ούτε λουτρών έλλειψη ούτε η
διαρκής κάθειρξη σ’ ένα οίκημα σαν σε δεσμωτήριο, ο ύτε η στέρηση κινήσεως που συνεχώς
χρειαζόμουν ούτε η συνεχής επαφή με τον καπνό και τη φωτιά ούτε ληστών φόβος ούτε διαρκής πολιορκία ούτε τίποτε άλλο παρόμοιο· αλλ’ είμαι σε υγιεινότερη κατάσταση από ό,τι ήμουν
αυτού με την τόσο μεγάλη φροντίδα». Αναφέρεται και στη στάση των εχθρών του, καθώς
η υποχώρηση της νόσου και της αδυναμίας φαίνεται πως τους καταλυπούσε και
τους στενοχωρούσε (…ὅτι ἐν τοσαύταις πραγμάτων ὄντες περιστάσεσιν νόσου καὶ ἀ ῤῥωστίας ἀπηλλάγμεθα, ὃ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, ὡς ἔγνων, σφόδρα λυπεῖ καὶ ὀδυνᾷ) [Chrys., Lettres à
Olympias, 1968, p. 386· Златоуст, Письма, 2005, σ. 117· ΕΠΕ 96, σ. 556-557].
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΤΥΟΥΝΤΑ
Διάταγμα για νέα εξορία του ι. Χρυσοστόμου από Κουκουσό
στην Πιτυούντα (407)
Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 75-95), οι οπαδοί (των επισκόπων) Σευηριανού και του Πορφυρίου345 και μερικοί άλλοι επίσκοποι της Συρίας, φλογισμένοι εντονότερα
με το πάθος της ζήλειας, ετοιμάζουν να μεταφερθεί ο αγ. Ιωάννης στο νέο τόπο της εξορίας346.
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Ο Παλλάδιος μας πληροφορεί επίσης (Διάλογος XVI, 64-112) ότι ο Σευηριανός επίσκοπος Γαβάλων
(Βόρεια Συρία) συμμετείχε με τον Ακάκιο και τον Αντίοχο στην κρυφή χειροτονία του Πορφυρίου σε επίσκοπο
Αντιοχείας. Ύστερα - κατά τον Παλλάδιο – αυτοί που ήταν με το Σευηριανό «έφυγαν μέσα από τα βουνά και μέρη
που δεν είχαν δρόμους, αποφεύγοντας τον ανθρώπινο φόβο, ενώ τους διατρυπούσε ο φόβος του Θεού, που αγνόησαν» (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 308-312· ΕΠΕ 68, σ. 210-213· Палладий, Диалог, 2002, σ. 102-103]).
Σημειωτέον επ᾽ ευκαιρία περί του Σευηριανού, ότι ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης στην Χριστιανική Τοπογραφία του
παραθέτει διάφορα αποσπάσματα από τα συγγράμματα του Σευηριανού Γαβάλων (βλ. [Κοσμάς Ινδικοπ., Χριστ.
Τοπογ., 2008, σ. 470-482] ).
Ο Πορφύριος χειροτονήθηκε επίσκοπος Αντιόχειας μετά το θάνατο του Φλαβιανού· βλ. Σωκράτης, Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 7, κεφ. 9 [PG 67, col. 753-756· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 274-275]. Στο Διάλογο του
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Παλλαδίου (κεφ. 16) ο παρουσιαζόμενος ως διαλεγόμενος διάκονος λέει προς τον αντίστοιχα διαλεγόμενο επίσκοπο:
«Εσύ όμως, εάν γνωρίζεις τον τρόπο της τοποθέτησης του Πορφυρίου, του επισκόπου Αντιοχείας, ή αυτούς που
τον τοποθέτησαν, ή τον προηγούμενο βίο του ανθρώπου, εάν ήταν ασήμαντος ή διαβόητος, και τις διδασκαλίες
του, εάν είναι αληθινές ή ψεύτικες, πληροφόρησέ μας· επειδή μάλιστα και έχει γράψει στην Εκκλησία της Ρώμης,
αλλά δε θεωρήθηκε άξιος γι’ απάντηση». Ακολουθεί η περιγραφή «της ζωής και των ηθών» του Πορφυρίου Αντιόχειας. Ο Παλλάδιος μιλάει για τον Πορφύριο ως ανήθικο άνθρωπο που δεν είχε καμιά διάθεση για αυτοσυγκράτηση. Σύμφωνα με τον Παλλάδιο «με την εξορία του Ιωάννη στην Αρμενία, συνέπεσε και ο θάνατος του Φλαβιανού,
του επισκόπου της Αντιοχείας». Ο Πορφύριος, αφού εξόρισε τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο και φυλάκισε τους πρε-
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«Όταν είδαν λοιπόν – λέει ο Παλλάδιος – την Αντιόχεια να μεταναστεύει προς
την Αρμενία και από εκεί πάλι να επιστρέφει στην Αντιόχεια η φήμη της ευχάριστης φιλοσοφίας (διδασκαλίας)347 του Ιωάννου, εύχονταν ακόμη και να πεθάνουν, σαν να βασανίζονταν από
τις μαστιγώσεις της φήμης του, γιατί τέτοιος είναι ο φθόνος που μισεί το καλό (Θεασάμενοι γὰρ
μεταναστᾶσαν τὴν Ἀντιοχέων ἐπὶ τὴν Ἀρμενίων κἀκεῖθεν πάλιν ἐπὶ τὴν Ἀντιοχέων τὴν Ἰωάννου
εὐχάριστον φιλοσοφίαν ᾀδομένην, ηὔχοντο καὶ τὸ ζῇν ἀπορρῆξαι, καθάπερ ὑπὸ μαστίγων τῶν
διηγημάτων βασανιζόμενοι – τοιοῦτον γὰρ ὁ μισόκαλος φθόνος)».
Πάντα κατά τον Παλλάδιο, ακόμα και οι οπαδοί των επισκόπων Σευηριανού, Πορφυρίου
και άλλοι, βλέποντας όλα όσα συνέβαιναν, έλεγαν κατ άπληκτοι: «Αλλοίμονο! Αυτοί που
έχουν τις κοσμικές εξουσίες και τον εκκλησιαστικό π λούτο άφθονο, μαζί και
την εξουσία των πραγμάτων, φοβούνται τον ιερέα (τον Χρυσόστομο) που είναι
μόνος του, τον στερημένο της πατρίδας, τον φιλάσθενο, τον εξόριστο (βαβαί· οἱ
τὰς κοσμικὰς δυναστείας καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸν ἐνημμένοι πλοῦτον μετ᾽ ἐξουσίας, μετὰ καὶ τῆς
τῶν πραγμάτων ἀρχῆς, τὸν ἐξόριστον δεδιότες, ὠχριῶσι σφᾳδάζοντες)» [Palladios, Dialogue,
1988, t. 1, p. 222-223· ΕΠΕ 68, σ. 158-159· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ. 129-130· Палладий, Диалог, 2002, σ. 80].
Στη συνέχεια (Διάλογος XI, 96-100), οι ίδιοι πάντα (οπαδοί του Σευηριανού και του Πορφυρίου και μερικοί άλλοι επίσκοποι της Συρίας) στέλνουν στην Κωνσταντινούπολη την
αντιπροσωπεία τους με ισχυρότερη έγγραφη κατηγορία ενάντια στον αγ. Ιωάννη (ἀντιγραφὴν), επιχειρώντας να πετύχουν: «σε πολύ μικρό χρονικό περιθώριο να μεταφερθεί στην Πιτυούντα 348, που ήταν ο τόπος των Τζάνων 349, εντελώς έρημος και

σβυτέρους Κυριακό και Διόφαντο και άλλους κληρικούς της Εκκλησίας της Αντιοχείας, οργάνωσε στα κρυφά την
χειροτονία του σε επίσκοπο Αντιοχείας με τη συμμετοχή των επισκόπων Ακακίου, Σευηριανού και Αντιόχου (βλ.
[Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 302-315· ΕΠΕ 68, σ. 206- 215· Палладий, Диалог, 2002, σ. 100-103]).
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Σύμφωνα με το Διάλογο του Παλλαδίου, τον ι. Χρυσόστομο αποφάσισαν να μεταφέρουν απ ό τ ην Α-

ρ α β ισσ ό σ ε ν έ ο τ όπ ο εξ ο ρ ί α ς. Το έχουμε ήδη αναφέρει, κατά τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 63-68), ο ι. Χρυσόστομος μετά από ένα χρόνο παραμονής στην Κουκουσό οδηγήθηκε και μετεγκαταστάθηκε στην Αραβισσό. Ο
Παλλάδιος λανθασμένα πίστευε πως ο λόγος για τη μετακίνηση αυτή ήταν ο φθόνος των εχθρών του [Palladios,
Dialogue, 1988, t. 1, p. 220· ΕΠΕ 68, σ. 156-157· Палладий, Диалог, 2002, σ. 80], ενώ γνωρίζουμε ότι πραγματική
αιτία ήταν η επιδρομή των Ισαύρων. Αλλά και η πληροφορία του Παλλαδίου για μετακίνηση του αγ. Ιωάννου από
Αραβισσό κατευθείαν προς Πιτυούντα πάλι είναι ανακριβής· καθώς από τις επιστολές του ι. Χρυσοστόμου (βλ.
Επιστολή 17 προς Ολυμπιάδα), γνωρίζουμε ότι ο Άγιος, μετά από παραμονή για κάποιο χρονικό διάστημα στην
Αραβισσό, επέστρεψε και πάλι στην Κουκουσό (βλ. υποσημ. Ν ο 408), και προφανώς από εκεί αναχώρησε με κατεύθυνση την Πιτυούντα. Την πληροφορία πάντως αυτή για τη μεταφορά του αγ. Ιωάννου από Αραβισσό προς Πιτυούντα τη δανείστηκε από τον Παλλάδιο και ο Γεώργιος Αλεξανδρείας (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p.
258-259· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 449-450]). Τέλος, η σωζόμενη εξιστόρηση της
μετακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου υπό τον κωδικό BHG 877, όσον αφορά τη δεύτερη εξορία του Αγίου μας δίνει επίσης ανακριβείς πληροφορίες (κεφ. 2): «Πρῶτα μὲν οὖν εἰς Κουκουσὸν πέμπεται, πολίχνιόν τι σαπρὸν
οὐχ ἦττον ἐκ τοῦ ὀνόματος ἢ τοῦ πράγματος· ἔπειτα δὲ Ἀραβισσὸν ὁρᾷ· καὶ μετὰ ταῦτα Πιτυοὺς αὐτὸν ὑποδέχεται»
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 476].
347
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Βλ.: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 22-223, υποσημ. 1· Палладий, Диалог, 2002, σ. 203, υποσημ. 331].
Βλ. σχόλια της καθηγ. Cl. Tiersch [Tiersch, 2002, p. 412-413].
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βρισκόταν στις ακτές της θάλασσας του Πόντου (της Μαύρης Θάλασσας) (ἐντός
στενῆς προθεσμίας μετενεχθῆναι αὐτὸν εἰς Πιτυοῦντα, τόπον πανέρημον τῶν Τζάνων, ἐπικείμενον τῇ ὄχθῃ τῆς ποντικῆς θαλάσσης)» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 222-224· ΕΠΕ 68, σ.
158-159· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 130· Палладий, Диалог, 2002,
σ. 80-81]350.
Ο Ψευδο-Μαρτύριος μας πληροφορεί ότι ο επίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως Αττικός «δύο φορές είχε (κατα)θλιβεί (δηλ. ενοχληθεί υπερβολικά) από φήμες». Στη μία περίπτωση, «από τη φήμη για τις πράξεις του αγίου ανθρώπου (του Χρυσοστόμου), που έπραττε ακόμη
και στην εξορία, όταν εξαγόρασε με τα ελάχιστα χρήματα που είχε στη διάθεση του τις χιλιάδες
ψυχές από τα χέρια των βαρβάρων· έβγαλε τους άλλους από τα δίκτυα του διαβόλου και τους
συγκράτησε με τους λόγους του, καρπό πολλής δουλειάς και της (θείας) χάρης· σίτισε και άλλους που υπόφεραν από την πείνα και από την καταδίωξη, τρέφοντάς τους “με πίττες της αγίας
χήρας” (προφανώς εννοεί προσφορές της Ολυμπιάδας)· ίδρυσε επίσης και τα μοναστήρια που
κανένα σχεδόν δεν υπήρχε στις χώρες εκείνες, όπου κ υριαρχούσαν φόνοι και ληστείες· και
όλη η Αντιόχεια μετακόμισε προς αυτόν». Από την άλλη πλευρά, ο Αττικός είχε ενοχληθεί υπερβολικά κι από τις φήμες για την απόλυτα σωστή απόφανση των Ρωμαίων επισκόπων (της Συνόδου των δυτικών επισκόπων, η οποία απαίτησε την αναθεώρηση της υπόθεσης του
ι. Χρυσοστόμου). Όταν λοιπόν ο Αττικός αντιλήφθηκε ότι έρχεται κατεπάνω του “τρικυμία”,
ενώ ο Ιωάννης «έφθασε σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη της αρετής και της δόξας», και ότι επρόκειτο
να συγκληθεί νέα Σύνοδος για την υπόθεση του Αγίου, καταφέρνει: να αποσταλούν πίσω ά πρακτοι οι επίσκοποι από τη Ρώμη, να εξοριστούν οι τοπικοί επίσκοποι (εκ της Ανατολής) που
ζήτησαν από τους δυτικούς συμπαράσταση, και τέλος, με τους ομόφρονές του, σχεδίασαν
για τον ίδιο τον Άγιο (τον ι. Χρυσόστομο) πιο δύσκολο τρόπο θανάτωσης δια
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Εδώ πάλι συναντάμε μιαν ανακρίβεια, επειδή ο τόπος όπου ζούσαν οι Τζάνοι βρισκόταν μεταξύ Τραπε-

ζούντας (σημερ. Τουρκία) και Βατούμ (σημερ. νότια Γεωργία), όχι όμως στην Αμπχαζία, βλ.: Bryer A., Some Notes
on the Laz and Tzan / Bryer A., Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900. London: Variorum
Reprints, 1988. – P. 161-168, 174-195· Σαββίδη Α., Τζάννοι-Τζανίτ-Τζανίκ-Τζαανιχίτες: το πρόβλημα της επιβίωσης
ενός καυκασιανού λαού στο βυζαντινό Πόντο των Μεγαλοκομνηνών // ΑΠ, 49 (2002), σ. 129-148.
Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας παρουσιάζει εξ ολοκλήρου αυτό το απόσπασμα από το Διάλογο του Παλλαδίου (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 258-259· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 449350

450]). Βλ. επίσης: Εγκώμιο του Λέοντος του Σοφού BHG 880 (κεφ. 30) [PG 107, col. 292· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 719]. «Η αγάπη και ο σεβασμός – έγραψε ο А. Н. Бахметьев - που έδειχναν στον
μεγάλο εξορισμένο άνθρωπο (τον αγ. Ιωάννη), η διαμεσολάβηση υπέρ αυτού των επισκόπων της Δύσης, μέχρι και
η πιο ευεργετική δράση του, όλα αυτά ανησύχησαν τους εχθρούς του· και έπεισαν εύκολα τον αυτοκράτορα ν α
τον εξορίσει σε ακόμα πιο απομακρυσμένο τόπο, στις ακ τ έ ς τ η ς Μα ύρ η ς Θ ά λ ασσ α ς, σ τ η σ η μ ερ ιν ή Αμ πχ αζ ί α» (βλ. Бахметьев А. Н., Рассказы из истории христианской Церкви, τεύχος 2, Μόσχα 1904, σ. 95). Ο
καθηγ. А. В. Карташев για τη νέα εξορία του ι. Χρυσοστόμου στην Πιτυούντα σημείωνε: «Η αλληλογραφία του
Ιωάννου του Χρυσοστόμου με τον Πάπα και με τους ανθρώπους από την Αντιόχεια ανησύχησε τους εχθρούς του
Αγίου από την Κωνσταντινούπολη, το Σευηριανό και τον Πορφύριο. Αυτοί ζητούν από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο
να μεταφέρει τον Ιωάννη από την Κουκουσό, που είχε γίνει πολύ διάσημη, και να τον εξορίσει σε ένα μέρος πιο
έρημο και μακρινό. Έτσι ορίστηκε η π αρ αθ α λά σσ ι α Π ι τυ ούν τ α, ν υν Π ιτσ ο ύν δ α» [Карташев, 19942, σ.
183].
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της εξορίας και της αρρώστιας και καταβολής από τη φυσική αδυναμία του σώματος. Αυτήν την απόφαση την έλαβαν γρήγορα και ευθύς αμέσως επακολούθησε η πραγματοποίησή της [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 242243].
Ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 27) αναφέρει ότι ο αγ. Ιωάννης στην εξο ρία έγινε ακόμα πιο ξακουστός, γιατί «διαθέτοντας ά φθονα χρήματα από προσφορές
πολλών και αποστολές της διακόνισσας Ολυμπιάδας, εξαγόραζε αιχμαλώτους από τους Ισαύρους και τους έστελνε πάλι πίσω στις οικογένειές τους, ενώ άλλους που βρίσκονταν σε ανάγκη
φρόντιζε να λάβουν τα απαραίτητα. Συνάμα, ο λόγος του προσείλκυε στην πίστη πολλούς, και
δεν άργησαν να τον αγαπούν μέχρι λατρείας οι κάτοικοι της Αρμενίας και των γύρω περιοχών.
Η φήμη ξεπέρασε κάθε όριο και έκανε πολλούς από την Αντιόχεια, την άλλη
Συρία και την Κιλικία να σπεύδουν να τον ακούσουν κ αι να μείνουν κοντά του
(Ὁ δὲ Ἰωάννης καὶ φεύγων ἐπισημότερος ἐγένετο· χρημάτων γὰρ ἔχων ἀφθονίαν, ἄλλων τε πολλῶν προσφερόντων καὶ Ὀλυμπιάδος τῆς διακόνου πεμπούσης, πολλοὺς αἰχμαλώτους παρὰ τῶν
Ἰσαύρων λῃστῶν ὠνεῖτο καὶ τοῖς οἰκείοις ἀπεδίδου, πολλοῖς δὲ δεομένοις τὰ ἀναγκαῖα ἐχορήγει·
οἷς δὲ οὐδὲν ἔδει χρημάτων τῷ λόγῳ προσήγετο, καὶ εἰσάγαν κεχαρισμένος ἐτύγχανεν Ἀρμενίοις
τε παρ᾽ οἷς ἦν καὶ τοῖς πλησιοχώροις. Πλεῖστοι δὲ πρὸς αὐτὸν ἐφοίτων ἀπὸ τε Ἀντιοχείας καὶ τῆς
ἄλλης Συρίας καὶ Κιλικίας)» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 358· PG 67, col. 1592· Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 82].
Από το Σωζομενό (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 27) επίσης γνωρίζουμε ότι εκείνοι που
εχθρεύονταν τον αγ. Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη, α φού απέτρεψαν την προσπάθεια του
αγ. Ιννοκεντίου Ρώμης για σύγκληση νέας Συνόδου περί του ι. Χρυσοστόμου, έπεισαν τον βασιλιά να εκδώσει διαταγή για μετακίνηση του Αγίου ακόμα πιο μακριά, στην Πιτυούντα (αὐτὸν δὲ Ἰωάννην ψήφῳ βασιλέως πορρωτέρω μετοικισθῆναι εἰς Πιτυοῦντα κατώρθωσαν) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 360· PG 67, col. 1592].
Στην επιστολή προς τον Πολύβιο (Ν ο 143), γραμμένη την άνοιξη του 406 (βλ. [Delmaire,
1997, p. 313]), ο ι. Χρυσόστομος μας δίνει τα εξής στοιχεία: «Από το έδαφος βέβαια και τα τείχη
της πόλεως εκδιώχθηκα, από την κυρίως πόλη (Κωνσταντινούπολη) όμως δε μετανάστευσα.
Γιατί, αν εσείς (ο ποιμαινόμενος λαός) είστε η πόλη και εγώ είμαι πάντοτε μαζί σας και ανάμεσά
σας, είναι ολοφάνερο ότι, αν και ζω εδώ, κατοικώ στην πόλη εκείνη (Τοῦ μὲν ἐδάφους καὶ τῶν
τοίχων τῆς πόλεως ἐκβεβλήμεθα, τῆς δὲ κυρίως πόλεως οὐ μετῳκίσθημεν. Εἰ γὰρ ὑμεῖς ἡ πόλις,
μεθ᾽ ὑμῶν δὲ ἀεὶ καὶ ἐν ὑμῖν, εὔδηλον ὅτι καὶ ἐνταῦθα διάγοντες, τὴν πόλιν οἰκοῦμεν ἐκείνην)»
[PG 52, col. 697· ΕΠΕ 104, σ. 280-281· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 778].
Ο Άγιος σε άλλη επιστολή του προς υποστηρικτές του επισκόπους (Νο 156), γραμμένη
μάλλον το 406, προβαίνει με τη γνωστή ρητορική παρρησία σε εκτίμηση της όλης κατάστασης,
για τα γεγονότα της άδικης και παράνομης εκδίωξής του: «…το δείχνετε πως όλη η Ανατολή
με τον πόθο της προς εμένα είναι κρεμασμένη επάνω μ ου και είστε θαυμαστές μου και έχετε
μυριάδες που αγανακτούν μαζί σας από δίκαιη αγανάκτηση για τις παρανομίες που διαπράχθηκαν (δηλοῦντες ὡς ἅπασαν ἀνηρτήσασθε τῷ πόθῳ τὴν ἀνατολὴν καὶ σφοδροὺς ἡμῶν κατεστήσα224

τε ἐραστὰς καὶ μυρίους ἔχετε τοὺς συναγανακτοῦντας ὑμῖν τὴν δικαίαν ταύτην ἀγανάκτησιν ἐπὶ
ταῖς γεγενημέναις παρανομίαις)» [PG 52, col. 703· ΕΠΕ 104, σ. 2898-301· Златоуст, Творения,
2005, т. 3, σ. 786].
Ο Θεοδώρητος Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 34) αναφέρει ότι οι εχθροί του
Χρυσοστόμου, αφού κατόρθωσαν να τον εξορίσουν στην Κουκουσό της Αρμενίας,
ύστερα ήθελαν να τον μετακινήσουν κι από εκεί για τ ην Πιτυούντα, στην άκρη του Πόντου και της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, σε περιοχή που γειτνίαζε με πιο
σκληρούς βαρβάρους. Αλλ᾽ ο Κύριος δεν επέτρεψε να μεταφέρουν το Χρυσόστομο σ᾽ εκείνο
το νησάκι 351, καθώς, φθάνοντας στα Κόμανα, τον μετοίκησε στην αιώνια ζωή (εἰς Πιτυοῦντα
μετῴκισαν· τέρμα δὲ τοῦτο καὶ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας, τοῖς ὠμοτάτοις γειτονεῦον βαρβάροις. Ἀλλ᾽ ὁ φιλάνθρωπος οὐκ εἴασε Δεσπότης εἰς ἐκεῖνο τὸ νησύδριον ἀπαχθῆναι
τὸν καλλίνικον ἀθλητήν. Εἰς γὰρ Κόμανα παραγενόμενον εἰς τὸν ἀγήρω καὶ ἄλυπον μετέθηκε
βίον)» [PG 82, col. 1264· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 208].
Στο δρόμο προς την Πιτυούντα
Σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, μετά τη σχεδίαση από τους εχθρούς του ι. Χρυσοστόμου ενός πιο δύσκολου τρόπου θανάτου, της μακρινής εξορίας (για την Πιτυούντα), επέλεξαν αμέσως ένα “συντομότερο δρόμο”, δηλ. απέστειλαν (από την Κωνσταντινούπολη) “εκτελεστές” (στρατιώτες), νέους-ρωμαλέους ανθρώπους που φλέγονταν να επωφεληθούν απ᾽ αυτήν
την υπόθεση [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 243]352.
Να σημειώσουμε ότι οι τελευταίες επιστολές του ι. Χ ρυσοστόμου, γραμμένες πριν την
αναχώρησή του με κατεύθυνση την Πιτυούντα, χρονολογούνται από την άνοιξη του 407
(Επιστολές Νο 17 και Νο 142) (βλ. [Delmaire, 1997, p. 311-312])353.
351

Ο Θεοδώρητος Κύρου είναι ο αρχικός συγγραφέας ο οποίος λ αν θ ασ μ έν α αν α φ έρ ει τ ην Π ι τυ ούν τα ω ς ν ησ άκ ι ( ν ησ ύδρ ι ο ν) . Ο συγκεκριμένος όμως τόπος που ορίστηκε ως τελική εξορία του αγ. Χρυσοστόμου, η Πιτυούς, δεν ήταν “νησάκι”. Ούτε υπάρχει άλλη Πιτυούς-νησάκι. Παρά ταύτα, αυτήν τη λανθασμένη πληροφορία τη συναντάμε και στο σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας, προφανέστατα αντλημένη από τό συγκεκριμένο έργο του Θεοδωρήτου (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 261-262· Βιογρ., εγκωμ. Και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 454]).
352
Σύμφωνα με τον καθηγ. Στ. Παπαδόπουλο η διαταγή για την νέα εξορία του ι. Χρυσοστόμου προς την
Πιτυούντα έφθασε στην Κουκουσό τ ο κ αλ ο κα ίρ ι τ ου 40 7 [Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007, σ. 99]).
353
Ο G. Bardy πίστευε πως ο ι. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από δύο στρατιώτες, έφυγε από την Κουκουσό σ τ α τ έ λ η τ ο υ Ιο υν ίο υ 407 (βλ. [Bardy, 1924, p. 667]). Σύμφωνα με τον F. M. Perthes, το διάταγμα για την
εξορία του Αγίου στην Πιτυούντα ήρθε στην Κουκουσό τ ον Αύ γ ου στ ο το υ 4 07 [Perthes, 1854, p. 230]. Η
καθηγ. Cl. Tiersch περί του χρόνου της αναχώρησης του αγ. Ιωάννου από την Κουκουσό σημειώνει: «Unklar bleibt
bereits, wann Chrysostomus in Begleitung seiner Wachmannschaft aus Cucusus aufbrach. Ist die von Palladius
angegebene Reisedauer von drei Monaten korrekt, müßte Chrysostomus Mitte Juni aufgebrochen sein, da er am
14. September 407 unterwegs verstarb. Diese lange Dauer steht jedoch zur zurückgelegten Strecke in einem Mißverhältnis und erregte deshalb wiederholt Zweifel in der Forschung. Deshalb nimmt man eher an, daß die tatsäch-
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Ο Παλλάδιος για την πορεία αυτή του αγ. Ιωάννου προς Πιτυούντα354 μας δίνει την
εξἤς περιγραφή (Διάλογος XI, 101-119): «Οι στρατιώτες του επάρχου των πραιτωρίων, οι οποίοι τον μετέφεραν, τον ανάγκαζαν να τρέχει πολύ στο δρόμο, επειδή έλεγαν ότι είχαν τέτοιες εντολές, πως θα κερδίσουν μεγαλύτερους βαθμούς, εάν πεθάνει αυτός στο δρόμο 355. Και ο ένας απ’ αυτούς, φροντίζοντας λιγότερο για την παρούσα αποστολή
τους, έδειχνε κάποια φιλανθρωπία στα κρυφά. Ο άλλος όμως ήταν τόσο πολύ σκληρός και δύσκολος, ώστε θεωρούσε ύβρεις τις κολακείες που του απηύθυναν όσοι τους συναντούσαν τυχαία και λυπούνταν τον άγιο, ενώ εκείνος γι᾽ αυτό μονάχα φρόντιζε, πώς θα πέθαινε ο Ιωάννης
μέσα από οδύνες. Όταν λοιπόν είχε ραγδαία βροχή, συνέχιζε την πορεία αμέριμνα, ώστε τα
ρυάκια από τα νερά της βροχής να τρέχουν σ’ όλη την πλάτη και το στήθος τους. Και τον υπερβολικό πάλι καύσωνα του ήλιου356 τον θεωρούσε ως απόλαυση, επειδή γνώριζε ότι υποφέρει

liche Reisedauer drei Wochen betragen habe, Palladius hier also eine Nachricht falsch verstanden habe, w a s auf
ei n e Ab re i s e u m de n 2 5 .8 v er we i s t (παραπέμπει στα έργα του Chr. Baur, ΙΙ, 353 και του Kelly, Golden
Mouth, 283)» [Tiersch, 2002, p. 413]. Την 25 η Αυ γ ού στ ου το υ 40 7, ω ς η μ ερ ο μ η ν ί α αν α χώ ρ ησ ης τ ου
α γ. Ιω άν ν ου απ ό τ ην Κ ου κ ουσ ό πρ ο ς τ ην Π ιτυ ούν τ α, μνημονεύει και ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος
[Παπαδοπούλου Στ., τ. Α΄, 2007, σ. 99]). Η ημερομηνία αυτή προέκυψε από αναθεώρηση της πληροφορίας που
μας δίνει ο Παλλάδιος, ότι δηλ. η πορεία του Αγίου από την Κουκουσό μέχρι τα Κόμανα κράτησε τρεις μήνες· οι
ερευνητές μιλούν γ ι α τρ ε ις ε β δο μ ά δ ε ς και οδηγούνται σ᾽ αυτό το συμπέρασμα από το terminus a quo, από
την ημερομηνία δηλ. θανάτου του Αγίου, που ήταν η 14η Σεπτεμβρίου 407, σύμφωνα με το Σωκράτη το Σχολαστικό. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Αυγούστου και 14 Σεπτέμβρη είναι ακριβώς τρεις εβδομάδες.
354
Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος λέει ότι ο ι. Χρυσόστομος έπρεπε ν’ ακολουθήσει τον ήδη γνωστό του και
μαρτυρικό ελληνορωμαϊκό δρόμο, από τον οποίο τόσο είχε υποφέρει. «Φαίνεται όμως ότι δεν κατευθύνθηκε προς
την Καισάρεια. Προτιμήθηκε, για συντομία, η Σεβάστεια (Sivas) και από κει, μέσω Κομάνων και Αμάσειας
(Amasya) θ α φ θ άν αν ε σ τ η ν Α μ ισ ό ( S a m su n) , στ ην Μ αύρ η θ ά λ ασσ α. Εκεί με καράβι θα συνέχιζαν γι
στην Πιτυούντα» [Παπαδοπούλου Σ., 2007, τ. 1, σ. 99]. Οι συνοδοί στρατιώτες θα έπρεπε να τον οδηγήσουν πεζοπορώντας σε ένα από τα λιμάνια της νότιας ακτής της Μαύρης Θάλασσας (σημερινή παραλία της Τουρκίας). Ο Д.
И. Зайцев, ένας από τους συντάκτες του μεγάλου άρθρου περί του ι. Χρυσοστόμου στην Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια (Μόσχα), υποθέτει πως προορισμός των στρατιωτών με τον Άγιο ήταν το λι μ άν ι Π ολ ε μώ ν ι ον
(Polemonium, σημερ. Fatsa, Τουρκία, βλ. χάρτη Ν ο 9), και από εκεί θα έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέχρι
την Πιτυούντα διά θαλάσσης (βλ. [ПЭ, 24 (2010), σ. 230]). Βλ. επίσης: Hild F., Das byzantinische strassensystem in
Kappadokien. Wien, 1977. – P. 131 (Karte 13). Βλ. χάρτη Ν ο 31. Το Πολεμώνιον ήταν μία από τις πέντε πόλεις που
ανήκαν στην επαρχία του Πολεμωνιακού Πόντου (Provincia Pontus Polemoniacus) (βλ. σελ. 250). Τον 4ο καί 5ο αι.,
όπως και αργότερα, η μετακίνηση στην παραλιακή λωρίδα της Αμπχαζίας ήταν πολύ δύσκολη. Ακόμη και οι αρχαίοι συγγραφείς σημείωναν ότι οι παραλιακές περιοχές της Μαύρης Θάλασσας (Εύξεινου Πόντου) προς ανατολάς
ήταν πάρα πολύ βαλτώδεις (βλ. Лордкипанидзе О., Древняя Колхида. Миф и археология. Тбилиси 1979, σ. 17).
355
Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος γράφει: «Προπαντός η ελπίδα των εχθρών ήτανε μεγάλη να πεθάνει ο καχεκτικός Χρυσόστομος ή από τις κακουχίες του νέου ταξιδιού χιλίων πεντακοσίων χιλιομέτρων περίπου, ή από τις
πρωτόγονες συνθήκες της διαμονής» [Παπαδοπούλου Στ., 2007, τ. 1, σ. 99]. Τον αγ. Αναστάσιο τον αποκρισάριο,
μαθητή του αγ. Μάξιμου του Ομολογητή, κατά τη διάρκεια της εξορίας οι στρατιώτες τον οδηγούσαν οδοιπορώντας μέσα σε περιοχές των Αψιλίων και των Μισιμιανών (δηλ. στο έδαφος της σημερ. Αμπχαζίας) για επτά μήνες,
χωρίς την απαραίτητη ένδυση και υπόδηση, με σκοπό ν α του προκαλέσουν το θάνατο με τις ταλαιπωρίες (βλ.
[Бриллиантов, 1918, σ. 10]).
356
Από αυτήν την περιγραφή προκύπτει ότι τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο τον οδηγούσαν προς την Πιτυούντα, σ την κ αρ δ ιά τ ου κ αλ οκ α ιρ ι ού τ ου 407.
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μέσα σ᾽ αυτόν το φαλακρό κεφάλι του μακαρίου, όπως υπέφερε του προφήτη Ελισσαίου357. Σε
πόλη ή κωμόπολη, όπου υπήρχε η παρηγοριά του λουτρού, δεν επέτρεπε ο άθλιος ούτε στιγμή να μένουν. Και παρ’ όλα αυτά, βαδίζοντας για τρεις μήνες 358 το

357

«Καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθήλ· καὶ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς
πόλεως καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀνάβαινε, φαλακρέ, ἀνάβαινε» (Βασιλ. Δ΄, 2.23). Στο Synax. Eccl. CP
Cod. S. (Nov. 13.1) παρουσιάζεται μια λεπτομερής περιγραφή τ η ς εξ ω τ ερ ι κ ής ε μφ ά ν ισ η ς το υ ι. Χ ρ υσ οστ ό μο υ: «Ἦν δὲ τὴν ἰδέαν τοῦ σώματος βραχὺς πάνυ τὴν ἡλικίαν, μεγάλην κεφαλὴν τοῖς ὤμοις αἰωρῶν, ἰσχνὸς ἐς
τὸ ἀκριβέστατον, ἐπίῤῥιν, εὐρὺς τοὺς μυκτῆρας, ὠχρότητα μετὰ λευκοῦ, κοίλους τάς κόγχας τῶν ὀφθαλμῶν ἔχων
καὶ βολβοῖς τούτων κεχρημένος μεγάλοις, ἐφ᾽ ο ἷς καὶ συνέβαινε χαριέστερον ταῖς ὄψεσιν ἀποστίλβειν, εἰ καὶ τῷ
λοιπῷ χαρακτῆρι τὸν ἀχθόμενον παρεδήλου· ψιλὸς καὶ μέγας τὸ μέτωπον καὶ πολλαῖς ταῖς στολίσι κεχαραγμένος,
ὦτα περικείμενος μεγάλα καὶ τὸ γένειον μικρὸν καὶ ἀραιότατον ὑπὸ πολιαῖς ταῖς θριξὶν ἐξανθῶν» [Synax. Eccl. CP,
Delehaye, col. 219-220]. Αυτήν την περιγραφή πιθανώς να δανείστηκε από τη λεγόμενη Ιστορία του Ulpius του
Ρωμαίου. Σώθηκε μόνο ένα απόσπασμα από το σύγγραμμα αυτό με τίτλο: Για την εξωτερική μορφή των θεοφόρων
πατέρων από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Ulpius του Ρωμαίου. Αυτό το απόσπασμα, σύμφωνα με τον καθηγητή
εκκλησιαστικής αρχαιολογίας А. П. Голубцова, χρονολογείται το έτος 993 και ήταν μέρος ενός ελληνικού χειρόγραφου φυλασσόμενου στη Συνοδική Βιβλιοθήκη της Μόσχας [Голубцов, 1995, σ. 253]. Ο καθηγ. Голубцов σημείωσε ότι «το απόσπασμα από την ιστορία του Ulpius ανήκει στην κατηγορία τέτοιων λογοτεχνικών έργων, όπου
για πρώτη φορά συλλέγονται και γράφονται παραδόσεις για την εξωτερική μορφή (εμφάνιση) των δημοφιλών
ηγετών της εκκλησίας» [Голубцов, 1995, σ. 253]. Βλ. επίσης: [Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ. 116].
358
Ο προαναφερόμενος Д. И. Зайцев, ένας από τους συντάκτες του μεγάλου άρθρου περί τ ου ι. Χρυσοστόμου στην Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια, για τη φράση του Παλλαδίου ἐ πὶ τρ ί μ ην ο ν ἀ ρ γ α λε ωτ ά τη ν ἐ κ είνην
β αδί ζ ω ν ὁδό ν σημείωσε πως αυτή η φράση επιδέχεται και άλλη ερμηνεία: όχι ότι βάδισε ο αγ. Ιωάννης, αλλ᾽ ότι
έπρεπε να βαδίσει μια διαδρομή προς την Πιτυούντα σε τρεις μήνες. Η χρήση μετοχής σε ενεστώτα μπορεί να δεικνύει όχι πως η δράση έχει ολοκληρωθεί, αλλά ότι γίνεται λόγος για υπολογισμό εκ των προτέρων του χρονικού
πλαισίου τριών μηνών πορείας [ПЭ, τ. 24 (2010), σ 230]. Όπως είπαμε, ορισμένοι ερευνητές ως ημερομηνία της
αναχώρησης του αγ. Ιωάννου από την Κουκουσό προς την Πιτυούντα παρουσιάζουν τ η ν 2 5 η Α υγ ο ύσ το υ 4 07
(βλ. υποσημ. Ν ο 418). Η ημερομηνία αυτή προέκυψε από αναθεώρηση της πληροφορίας που μας δίνει ο Παλλάδιος, ότι δηλ. η πορεία του Αγίου από την Κουκουσό μέχρι τα Κόμανα κράτησε τρεις μήνες· οι ερευνητές μιλούν
για τρ ε ις ε β δο μ ά δ ες και οδηγούνται σ᾽ αυτό το συμπέρασμα από το terminus a quo, από την ημερομηνία
δηλ. θανάτου του Αγίου, που ήταν η 14η Σεπτεμβρίου 407, σύμφωνα με το Σωκράτη το Σχολαστικό. Το χρονικό
διάστημα μεταξύ 25 Αυγούστου και 14 Σεπτέμβρη είναι ακριβώς τρεις εβδομάδες (ή 20 ημέρες). Πράγματι, αυτό
το χρονικό διάστημα ήταν αρκετό για να προχωρήσει ο ι. Χρυσόστομος με τα πόδια από την Κουκουσό (σημερ.
Göksun, Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία), μεταξύ των οποίων η απόσταση
είναι περ. 260 χλμ. Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι ο Άγιος «μολονότι τόσο εξαντλημένος, όφειλε να
βαδίζει π ερ ίπ ου 2 0 – ή λί γο λι γ ότ ερ α – χ ι λι ό μ ε τρ α τ ην ή μ ερ α» [Παπαδοπούλου Στ., 2007, τ. Α΄, σ.
100]. Αυτές οι υποθέσεις δεν ερείδονται σε σαφή αναφορά γ νωστών μέχρι στιγμής ιστορικών δεδομένων. Η όλη
εδαφική μορφολογία του Πόντου και οι κλιματολογικές συνθήκες προκαλούσαν τεράστια εμπόδια για τις μετακινήσεις των ανθρώπων σ’ εκείνην την περιοχή. Οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα, αλλά και οι συχνές βροχές του
καλοκαιριού έκλειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τις ορεινές διαβάσεις (βλ. [Κορομηλά, 2001, σ. 244]). Ως
προς αυτά τα στοιχεία βλέπουμε σύμφωνες τις πληροφορίες του Παλλαδίου για τις συνθήκες της οδοιπορίας του ι.
Χρυσοστόμου σ’ εκείνα τα μέρη. Όντως, οι μορφολογικές και κλιματολογικές δυσκολίες, με δεδομένη και την ασθενικότητα και αδυναμία του ι. Χρυσοστόμου, είναι το ένα δεδομένο πού οφείλουμε να υπολογίζουμε, πριν σχηματίσουμε γενικά κάποιαν ορθή αίσθηση περί της διαδρομής της τελευταίας εξορίας και του τόπου θανάτου του
Αγίου, αποκλείοντας άλλα ενδεχόμενα. Πάντως, επ᾽ ουδενί δεν επιτρέπεται να παγιδευθούμε απλώς στην πληροφορία περί των τριών μηνών του Παλλαδίου, ώστε από μόνην αυτήν την πληροφορία να οδηγηθούμε σε εικοτολογίες περί της διανυθείσης συνολικής αποστάσεως και του τέλους της. “Οι τρεις μήνες οδοιπορίας” δεν μπορούν
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δυσκολότατο εκείνο δρόμο, έμενε ο άγιος σαν άστρο λαμπερό, έχοντας το μικρό του σώμα σαν μήλο επάνω στην κορυφή των κλαδιών κόκκινο από τον ήλιο» (Οἱ δὲ διάγοντες αὐτὸν
στρατιῶται τοῦ ἐπάρχου τῶν πραιτωρίων ἐπὶ τοσοῦτον κατήπειγον διὰ τῆς ὁδοῦ, λέγοντες τοιαύτας ἔχειν τὰς ἐντολὰς ὡς, εἰ ἀποθάνοι κατὰ τὴν ὁδόν, μειζόνων ἀξιωθήσονται τῶν βαθμῶν· καὶ ὁ
μὲν ε ἷς ἐξ αὐτῶν, ἔλαττον φροντίσας τῆς παρούσης στρατείας, φιλανθρωπίαν τινὰ πως διακλέπτων ἐνεδείκνυτο· ὁ δ᾽ ἕτερος ἐπὶ τοσοῦτον ἦν ἀπηνὴς καὶ δύσκολος ὡς τὰς εἰς αὐτὸν γινομένας
κολακείας παρὰ τινων προστυγχανόντων ἐπὶ φειδοῖ τοῦ ἁγίου ὕβρεις νομίζειν, τούτου μόνον
φροντίζων τὸν Ἰωάννην δυσθανατῆσαι. Ὑετοῦ μὲν γὰρ λάβρου ὄντος, ἀφροντίστως, ἐξῄει, ὡς διὰ
νώτου καὶ στέρνων φέρεσθαι τὰς τῶν ὑδάτων λιβάδας· σφοδρὸν δὲ καῦμα ἡλίου ἀντὶ τρυφῆς
ἡγεῖτο, εἰδὼς ἐν τούτῳ δυσφορεῖν τὸ Ἐλισσαϊκὸν κρανίον τοῦ μακαρίου. Εἰς πόλιν δὲ ἢ κώμην,
ἔνθα λουτροῦ παραμυθία ἦν, οὐδὲ στιγμὴν ὁ δύστηνος συνεχώρει ποιεῖν· καὶ ἐν τούτοις πᾶσιν ἐπὶ
τρίμηνον ἀργαλεωτάτην ἐκείνην βαδίζων ὁδόν, ἔμενε ὁ ἅγιος ὡς ἀστὴρ διαστίλβων, ἔχων τὸ σωμάτιον καθάπερ μῆλον ἐπ’ ἄκρων ἡλιοφοινισσόμενον)» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 224·
ΕΠΕ 68, σ. 158-161· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 130· Палладий,
Диалог, 2002, σ. 81]359.
Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας χρησιμοποιεί την προαναφερόμενη εκτενή αφήγηση του
Παλλαδίου, την συμπληρώνει όμως και με μία επιπλέον πληροφορία. Καθώς ο αγ. Ιωάννης βρι-

να αποτελέσουν το μοναδικό πειστικό “εργαλείο” επιστημονικής μελέτης και πιθανής ταυτοποίησης του τόπου
του θανάτου του ι. Χρυσοστόμου. Γι’ αυτό συμπληρωματικά προς τα παραπάνω στοιχεία, τόσο από τις πληροφορίες του Παλλαδίου περί καιρικών συνθηκών κ.λπ., όσο και από άλλες ανάλογες πληροφορίες μορφολογίας του
εδάφους κ.λπ., παραθέτουμε αμέσως μετά πληροφορίες για τους χρόνους διανύσεως διαφόρων αποστάσεων οδοιπορικά. Σύμφωνα π.χ. με το βυζαντινό ιστορικό Προκόπιο Καισαρείας, για να φτάσει κάποιος από τη Χαλκηδόνα
μέχρι τον ποταμό Φάσιν (στη σημερ. νότια Γεωργία) χρειαζόταν 52 ημέρες πεζοπορίας (Прокопий Кесарийский,
Война с готами. Пер. С. П. Кондратьева. Μόσχα 1950, σ. 389)· με πεζοπορία μιάς ημέρας – κατά τον Προκόπιο
– μπορούσε κανείς ν α δ ι αν ύ σε ι 210 στ ά δ ι α ή 38 ,85 χ λ μ. (βλ. Иващенко М. М., Великая абхазская стена.
Σουχούμ 1926, σ. 81). Επίσης, για να σχηματίσουμε αναλογικά κάποια εικόνα περί των διανυόμενων αποστάσεων
με πεζοπορία εκείνη την εποχή, ας θυμηθούμε και τον Κοσμά Ινδικοπλεύστη με το γνωστό του σύγγραμμα Χριστιανική Τοπογραφία, όπου αναφέρει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες γ ια τον απαιτούμενο χρόνο μερικών
μεγάλων αποστάσεων με οδοιπορία: «Αν μετρήσει κανείς με σχοινί την ευθεία απόσταση από τη Τζινίστα (= Κίνα)
ώς το δυτικότατο άκρο της γής, θα βρει ότι αυτή η απόσταση καλύπτεται με περίπου τετρακόσιες ημέρες πεζοπορίας τω ν τρ ι άν τ α μ ι λίω ν αν ά η μ έρ α. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται ως εξής: Από τη Τζινίστα μέχρι τα σύνορα της Περσίας, με ενδιάμεσες περιοχές την Ουννία, την Ινδία και τη Βακτρία, η απόσταση είναι περίπου εκατόν
πενήντα ημέρες και περισσότερες, όχι λιγότερες. Όλη η έκταση της Περσίας χρειάζεται πεζοπορία ογδόντα ημερών. Από την Νίσιβη ώς τη Σελεύκεια είναι δεκατρείς μέρες, ενώ από τη Σελεύκεια ώς τη Ρώμη, τη Γαλλία και την
Ιβηρική Χερσόνησο, δηλαδή την Ισπανία όπως τη λένε τώρα, μέχρι πέρα τα στενά των Γαδείρων και τον Ωκεανό,
οι ημέρες είναι εκατόν πενήντα κι ίσως περισσότερες. Έτσι, φθάνουμε στον αριθμό των τετρακοσίων ημερών περίπου» (βιβλ. 2, 47) [Κοσμάς Ινδικοπ., Χριστ. Τοπογ., 2008, σ. 90-91].
359
Η καθηγ. Cl. Tiersch σημειώνει ότι «η ανασύνθεση αυτού του τελικού σταδίου της ζωής του Ιωάννου του
Χρυσοστόμου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτήν την περίοδο της
ζωής του (Αγίου) βασίζεται σε μια μάλλον ετερόκλητη, εξαιρετικά συναισθηματική και κάπως ανακριβή αναφορά
του Παλλαδίου… Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί από πού ο Παλλάδιος πήρε τις πληροφορίες του γι᾽ αυτήν την
εξορία» [Tiersch, 2002, p. 413].
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σκόταν καθ᾽ οδόν, «λίγες μέρες πριν φτάσει στον καθορισμένο γι’ αυτόν τόπο εξορίας (πρὸ
ὀλίγων ἡμερῶν τοῦ φθάσαι αὐτὸν τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ τ όπον τῆς ἐξορίας - ενν. την Πιτυού ντα)360, αγρυπνώντας τη νύχτα κατά τη συνήθειά του, προσευχόμενος και ψάλλοντας, αναπέμποντας ικετευτικές δεήσεις στο Θεό, είδε κι εμφανίστηκαν μπροστά του οι άγιοι απόστολοι
Πέτρος και Ιωάννης, τους οποίους είχε δει και τότε που ήταν στην Αντιόχεια361». Οι Απόστολοι
τον ειδοποιούν πως έχουν μείνει ελάχιστες μέρες μέχρι την αναχώρησή του προς τον Κύριο,
δηλ. το θάνατο του. Ως μάρτυρες αυτής της εμφάνισης των αγ. Αποστόλων ήταν δύο πρεσβυτέρες και ένας διάκονος που ακολούθησαν τον αγ. Ιωάννη από την Κωνσταντινούπολη362
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 259-260· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ.
1, σ. 450-451· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 344-345]363.

360

Η πληροφορία του Γεωργίου Αλεξανδρείας δήθεν για τ ην προσέγγιση της Πιτυούντας, βεβαίως, δεν
μπορεί να θεωρηθεί επ’ ουδενί ακριβής· απλώς αντλείται αορίστως από το γνωστό τελικό προορισμό της εξορίας
του Αγίου. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους εγκωμιαστές, χωρίς να ακριβολογούν, ώστε να συνιστούν πηγές για
την έρευνά μας, σε συνδυασμό με όλα τα θεμελιώδη υφιστάμενα δεδομένα. Άλλο ένα παράδειγμα, ο Νεόφυτος
Έγκλειστος (Εγκώμιο BHG 881), που παρουσιάζει την ίδια αγιολογική λεπτομέρεια ως εξής: «Πρὸ ὀλιγοστῶν
ἡμερῶν δὲ τοῦ ἐπιφθάσαι Πιτυοῦντα (;), ἥτις καὶ προσπελάζει Κομάναις (λίγες μέρες, λοιπόν, πριν εγγίσει στην Πιτυούντα, που είναι κοντά στα Κόμανα)» [Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 340· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 634-635]. Και ο αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809) στον εγκωμιαστικό Λόγο του
εις την ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου, αναφερόμενος στο ιεραποστολικό έργο του Αγίου, σημείωσε (έστω και με κάποιες υπερβολές και ανακρίβειες) τα εξής: «Νά τόν ὀνομάσωμεν Ἀπόστολον; Καί μάλιστα, διότι
αὐτός μέ τήν πάγχρυσόν του διδασκαλίαν, ὡσάν μέ ἀποστολικήν σαγήνην, ἐσαγήνευσε τόσους τόπους καί τόσα
ἔθνη, τά ὁποῖα ἦσαν βεβυθισμένα εἰς τήν εἰδωλολατρίαν καί εἰς ἄλλας ἑλληνικάς καί διαβολικάς δεισιδαιμονίας,
καί τά ἔφερεν εἰς τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ: τήν Βιθυνίαν, λέγω, τήν Ποντικήν, Φοινίκην, Ἀραβισσόν, Τύρον, Σιδῶνα, Γάζαν, Τρίπολιν, Βηρυτόν, Κύζικον, Οὔνους, Οὔζους, Κελτούς, Σκύθας, Ἐμεσηνούς, Ἴβηρας, Ἀλανούς,
Ἀ β ασ γο ύ ς ( = Α μ πχ αζ ο ύς ) , Γότθους καί τούς ἐν τῷ Ὠκεανῷ οἰκοῦντας. Διά τοῦτο καί οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι
ἐφάνησαν ὀφθαλμοφανῶς εἰς αὐτόν, ὡς ἰσαπόστολον, τόσες καί τόσες φορές, ὁ Πέτρος καί ὁ Ἰωάννης, δύο φορές·
Πρῶτον εἰς τήν Ἀντιόχειαν, ὅταν τοῦ ἔδωκαν ὁ μέν τάς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ὁ δέ τήν βίβλον τῆς
θείας Γραφῆς. Καί δ ε ύτ ερ ον ε ἰ ς Π ιτ υο ῦν τ α, ὅταν τόν ἐπαρηγόρησαν διά τάς θλίψεις τάς ὁποίας ἔλαβεν ἐν τῇ
ἐξορίᾳ» [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 887· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007
(1), σ. 26].
361
Για το εμφάνιση των αποστόλων Πέτρου και Ιωάννου στον ι. Χρυσόστομο στην Αντιόχεια βλ. το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 (κεφ. 7) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 93-97· Βιογρ., εγκωμ.
και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 299-303]· και επίσης το Βίο του ι. Χρυσοστόμου του ανώνυμου συγγραφέα
BHG 875d (κεφ. 5) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 388-389].
362
Εδώ ο Γεώργιος Αλεξανδρείας κ άν ε ι λ άθ ο ς, γιατί στο δρόμο προς την Πιτυούντα τον αγ. Ιωάννη συνόδευαν μόνο οι στρατιώτες. Οι πρεσβύτεροι περί των οποίων γίνεται αναφορά ήταν οι συνοδεύοντες τον ι. Χρυσόστομο κατά τη διάρκεια της αρχικής εξορίας του από Κωνσταντινούπολη προς Κουκουσό.
Γι’ αυτήν την εμφάνιση των αποστόλων Πέτρου και Ιωάννη βλ. επίσης: το Εγκώμιο του Λέοντος του
Σοφού BHG 880 (κεφ. 30) [PG 107, col. 292· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 719-720]· το
363

Βίο του ι. Χρυσοστόμου του ανωνύμου συγγραφέως BHG 875d (κεφ. 31) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 425]·
το Εγκώμιο του Νεοφύτου Εγκλείστου BHG 881 [Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 340· Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 635].
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Ο θάνατος και ο ενταφιασμός του ι. Χρυσοστόμου στα Κόμανα
(14 Σεπτ. 407)
Σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 120-127), οι στρατιώτες μαζί με τον αγ. Ιωάννη «πλησίασαν στα Κόμανα, τα προσπέρασαν σαν γέφυρα και διέμειναν έξω
από το τείχος (της πόλης) σε ένα μαρτύριο (ναό μάρτυρα) σε απόσταση πέντε
ή έξι σημείων (Πλησιάσαντες δὲ τῇ Κομάνῃ, καθάπερ γέφυραν αὐτὴν παρῆλθον, ἔξω τοῦ τείχους ἐν τῷ μαρτυρίῳ μείναντες ἀπὸ πέντε ἢ ἓξ σημείων·)364. Κατά τη νύχτα αυτή παρουσιάστηκε σ ’ αυτόν (τον αγ. Ιωάννη) ο μάρτυρας του τόπου εκείνου, Βασιλίσκος
το όνομά του, ο οποίος μαρτύρησε όντας επίσκοπος Κομάνων, στη Νικομήδεια 365 την εποχή του Μαξιμιανού 366, μαζί με το Λουκιανό 367 που ήταν πρεσβύΟ Γεώργιος Αλεξανδρείας αυτό το απόσπασμα του Διαλόγου του Παλλαδίου τ ο π αρ ο υσι άζ ε ι δι α φ ορ ε τι κ ά (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 261-262· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ. 454])· συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο φιλάνθρωπος Θεός δεν επέτρεψε να φτάσει ο αγ. Ιωάννης σ’ εκείνο το νη364

σάκι (τὸ νησύδριον), εννοώντας την Πιτυούντα (!;). Εδώ ο Γεώργιος Αλεξανδρείας κάνει λάθος, όπως και ο Θεοδώρητος Κύρου προ αυτού (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 34) (βλ. [PG 82, col. 1264· Феодорит Кирский, Церк.
История, 1993, σ. 208]). Ο τόπος της τελικής εξορίας του ι. Χρυσοστόμου, η Πιτυούς, δεν ήταν “νησάκι”. Περαιτέρω, κατά τον Γεώργιο Αλεξανδρείας, λέγεται πως οι στρατιώτες μαζί με τον αγ. Ιωάννη έφτασαν κοντά στα Κόμανα, περιοχή του Εύξεινου Πόντου (δηλ. της Μαύρης Θάλασσας), προσπέρασαν την Πιτυούντα σαν γέφυρα και
παρέμειναν έξω από τα τείχη των Κομάνων σε απόσταση πέντε ή έξι σημείων (πλησιάσαντες τῇ Κομάνῃ, τόπος δὲ
αὕτη τοῦ Εὐξείνου Πόντου, καθάπερ γέφυραν παρῆλθον τὴν Πιτυοῦντα, ἔξω τοῦ τείχους ἐν τῷ μαρτυρίῳ μείναντες
ἀπὸ πέντε ἢ ἕξ σημείων). Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας κα ι ε δ ώ κάν ε ι λ άθ ο ς, γιατί οι στρατιώτες μαζί με τον αγ.
Ιωάννη δεν είναι λογικό να προσπέρασαν τον τελικό π ροορισμό τους, την Πιτυούντα, διανυκτερεύοντας στην
αναφερόμενη γειτνιάζουσα Κομάνη και μάλιστα έξω κι απ᾽ αυτήν την πόλη (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977,
p. 261, υποσημ. 169]). Όλα αυτά δεν συμβιβάζονται ούτε με την ιστορική του πηγή, τον Παλλάδιο, ούτε και με τη
λογική και φυσικά ούτε με την πραγματικότητα. Ο Νεόφυτος Έγκλειστος στο Εγκώμιό του BHG 881 την αυτή
πληροφορία του Παλλαδίου μέσω του Γεωργίου Αλεξανδρείας την παρουσιάζει ως εξής: «Ἔφ θ ασ αν δ ὲ ε ἰς Π ι τυ οῦν τ α κα ὶ κ α τ αλύ ο υσ ι ν ἔξ ω το ῦ τ ε ίχ ου ς. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐνταῦθα τὸν δίκαιον ἀνέχονται παραμεῖναι, ἀλλ᾽
ἔν τ ιν ι ν ησ ι δίῳ Κ ο μ άν η ς ἀπαρακλήτῳ κατεπείγοντο ἐναποῤῥῖψαι τὸν ἀθλητήν (Έφθασαν, λοιπόν, στην Πιτυούντα και στάθμευσαν (προσωρινά) έξω από το τείχος. Μα ούτε κι εδώ ανέχτηκαν να αφήσουν τον Άγιο (να ησυχάσει), αλλά βιάζονταν να ξεφορτωθούν τον αγωνιστή σε κ άποιο απομονωμένο νησί, στον Κομάνη)» [Νεοφύτου
Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 341· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 635].
365
Για την ιστορία και αρχαιολογία της Νικομήδειας (σημερ. Ismidt ή Iskimidt, Τουρκία) βλ.: [Perrot,
Guillaume, Delbet, t. 1, 1872, p. 1-8].
366
Υπήρχαν δύο κυβερνήτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το όνομα Μ αξ ι μι αν ό ς ( M a xi m i an u s) . Ο
πρώτος, με το πλήρες όνομα Marcus Aurelius Valerius Maximianus (μικρό - Ἑρκούλιος), από το 284 μέχρι το 305
υπήρξε συγκυβερνήτης του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, και στο διάστημα αυτό από 286 μέχρι 305 αυτοκράτορας
(βλ. [Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 50]). Ο δεύτερος, με το πλήρες όνομα Gaius Galerius Valerius
Maximianus (μικρό - Galerius) ήταν από το 293 μέχρι το 305 συγκυβερνήτης του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, και
στη συνέχεια από το 305 μέχρι το 311 αυτοκράτορας της Ανατολής (βλ. [Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 18,
50]). Αναφερόμενος ο Παλλάδιος σε εποχή Μαξιμιανού ως χρονικά termina, προφανώς εννοεί το Μαξιμιανό Γαλέριο (Gaius Galerius Valerius Maximianus). Βλ. επίσης υποσημ. Νο 607.
367

Στο Synax. Eccl. CP αναφέρεται ότι ο ιερομάρτυρας Λουκιανός, του οποίου η μνήμη εορτάζεται στις 15

Οκτωβρίου, καταγόταν από τη Μεγάλη Αντιόχεια (ἐξ Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης) και μαρτύρησε στα χρόνια των
Διοκλητιανού και Μαξιμιανού στη Νικομήδεια· πλην όμως, σ᾽ αυτό το συναξαριακό κείμενο δεν αναφέρεται τίπο-
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τερος στην Αντιόχεια της Βιθυνίας 368, λέγοντας: “Έχε θάρρος, αδελφέ Ιωάννη,
γιατί αύριο θα είμαστε μαζί” (κατ᾽ αὐτὴν δὲ τὴν νύκτα παρέστη αὐτῷ ὁ τοῦ τόπου
ἐκείνου μάρτυς, Βασιλίσκος ὄνομα αὐτῷ, ὃς μαρτυρεῖ, ἐπίσκοπος ὢν Κομανῶν, ἐν Νικομηδείᾳ ἐπὶ
Μαξιμιανοῦ, ἅμα Λουκιανῷ τῷ ἐν Βιθυνίᾳ, πρεσβυτέρῳ ὄντι Ἀντιοχείας, φήσας· “Θάρσει, ἀδελφὲ
Ἰωάννη, αὔριον γὰρ ἅμα ἐσόμεθα”)» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 224-226· ΕΠΕ 68, σ. 160-

τα για μάρτυρα Βασιλίσκο επίσκοπο Κομάνων [Synax. Eccl.CP, Delehaye, col. 137-141]. Στο Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ (10ου αι.), σύμφωνα με το οποίο η εορτή του αγ. μάρτυρα Λουκιανού τελείται επίσης στις 15
Οκτωβρίου, δηλώνεται ότι ο Λουκιανός καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και μαρτύρησε στα χρόνια του
Διοκλητιανού στη Νικομήδεια, επίσης χωρίς καμιά πληροφορία περί Βασιλίσκου (βλ. [PG 117, col. 109]). Στο Νέο
Μηνολόγιο του Συμεών του Μεταφραστή έχουμε το πιο εκτενές κείμενο με το βίο του αγ. μάρτυρα Λουκιανού (βλ.
[PG 114, col. 397-416]), όπου αναφέρεται ότι ο Άγιος καταγόταν από τη συριακή πόλη Σαμόσατα (Σαμόσατα πόλις τῆς Συρίας ἐστὶν… πατρὶς ἡ πόλις Λουκιανοῦ), μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλητιανού στη Νικομήδεια και
πάλι δεν γίνεται κανένας λόγος για αγ. Βασιλίσκο Κομάνων. Βλ. επίσης: Τα Μαρτύρια των αρχαίων χριστιανών,
εισαγωγές–κείμενο–μετάφραση-σχόλια υπό Π. Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 480-481, 498-499. (= ΕΠΕ, 30).
Και σ᾽ αυτά τα Μαρτύρια δεν αναφέρεται τίποτε περί αγ. Βασιλίσκου («τῶν δ᾽ ἐπ᾽ Ἀντιοχείας μαρτύρων τὸν πάντα βίον ἄριστος πρεσβύτερος τῆς αὐτόθι παροικίας, Λουκιανός, ἐν τῇ Νικομηδείᾳ καὶ αὐτὸς βασιλέως ἐπιπαρόντος τὴν οὐράνιον τοῦ Χριστοῦ βασιλείαν λόγῳ πρότερον δι᾽ ἀπολογίας, εἶτα δὲ καὶ ἔργοις ἀνακηρύξας» [Τα
Μαρτύρια των αρχαίων χριστιανών, 1978, σ. 480]· «Λουκιανός τε, ἀνὴρ τὰ πάντα ἄριστος βίῳ τε ἐγκρατεῖ καὶ τοῖς
ἱεροῖς μαθήμασι συγκεκροτημένος, τῆς κατὰ Ἀντιόχειαν παροικίας πρεσβύτερος, ἀχθεὶς ἐπὶ τῆς Νικομηδέων πόλεως, ἔνθα τηνικαῦτα βασιλεὺς διατρίβων ἐτύγχανε, παρασχών τε ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος τὴν ὑπὲρ ἧς προΐστατο διδασκαλίας ἀπολογίαν, δεσμωτηρίῳ παραδοθεὶς κτίννυται» [Τα Μαρτύρια των αρχαί. χριστ., 1978, σ. 498]). Μια άλλη
ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι μεταξύ των Εγκωμίων που συνέθεσε/εκφώνησε ο ίδιος ο ι. Χρυσόστομος περιλαμβάνεται και Εγκώμιο προς τιμήν του αγ. μάρτυρα Λουκιανού (CPG 4346) (βλ. [ΕΠΕ 96, σ. 8, 36-51· ПЭ, τ. 24
(2010), σ. 194]), χωρίς όμως εγκωμιαστικές/βιογραφικές πληροφορίες για τη ζωή και το μαρτυρικό του θάνατο· το
σημειώνουμε αυτό επί τω λόγω ότι προφανώς, εάν αναφερόταν ο Χρυσόστομος στο μαρτυρικό τέλος του Λουκιανού, ασφαλώς θα περιείχε και κάποια αναφορά σε συμμάρτυρες. Επ᾽ αυτού πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή
σε κάποιες λεπτομέρειες. Πρώτον, ο ι. Χρυσόστομος εκφώνησε αυτό το Εγκώμιο, όπως προκύπτει από το ίδιο κείμενο, σε σύναξη προς τιμήν αγ. Λουκιανού, δηλ. την ημέρα του εκκλησιαστικού εορτασμού της μνήμης του. Εφόσον ο ι. Χρυσόστομος αναφέρεται μόνο στον εορταζόμενο αγ. Λουκιανό και δεν κάνει καμιά αναφορά σε αγ. Βασιλίσκο (ο οποίος – πάντοτε κατά τον Παλλάδιο – φέρεται συμμαρτυρήσας με τον αγ. Λουκιανό), α υτ ό κ α ι μ όν ο απ ο τ ελ ε ί σ η μ αν τ ι κό τ ατ η έν δ ε ιξ η ό τ ι οι δ ύ ο αυ τ οί Ά γ ι οι δ εν μ αρ τύρ ησ αν μ αζ ί, γ ι᾽ α υτ ό
κα ι η Εκκ λ ησ ία δ εν τ ην ε όρ τ αζ ε τ η μν ή μη το υ ς κ ατ ά την ίδ ι α μ έρ α. Αυτό βεβαίως δεν θα απέκλειε
το ενδεχόμενο να εμφανιστούν αμφότεροι στον αγ. Ιωάννη προειδοποιητικά πριν από το θάνατό του, χωρίς αυτός
ο ισχυρισμός να ισοδυναμεί με τεκμηρίωση κοινού μαρτυρίου των δύο Αγίων. Δεύτερον, ο ι. Χρυσόστομος στο
Εγκώμιο του προς τιμήν του αγ. Λουκιανού λέει τα εξής: «Χθὲς μὲν οὖν ὁ Δεσπότης ἡμῶν ὕδατι ἐβαπτίσατο, σήμερον δὲ δοῦλος α ἵματι βαπτίζεται· χθὲς ἠνεῴχθησαν οὐρανοῦ πύλαι, σήμερον κατεπατήθησαν ᾅδου πύλαι» [ΕΠΕ
96, σ. 42-43]. Με άλλα λόγια τη μνήμη του αγ. Λουκιανού την εόρταζαν τότε μεθέορτα αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, δηλ. στις 7 Ιανουαρίου. Αυτήν η ημερομηνία ως ημέρα μνήμης του αγ. Λουκιανού παραδίδεται και στο Νέο
Μηνολόγιο του Συμεών του Μεταφραστή (βλ. [PG 114, col. 397-416]). Ο αρχικός εορτασμός της μνήμης του αγ.
Λουκιανού στις 7 Ιανουαρίου παρέμεινε στη λειτουργική παράδοση της Δυτικής Εκκλησίας (βλ. [Act. SS, Ianuarii,
I, p. 357-359]. Βλ. επίσης: Bardy G., Recherches sur Lucien d’Antioche et son école. Paris 1936.
368
Η μετάφραση του Σ. Οικονόμου: «τον Λουκιανό ο οποίος ήταν πρεσβύτερος εις την Βιθυνία (καταγόμενος) εξ Αντιοχείας» [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 130]· η μετάφραση δεν έχει πιστότητα
προς το αρχαίο κείμενο.
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161· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 450-451· Палладий, Диалог, 2002,
σ. 81]369.
Στη συνέχεια ο Παλλάδιος μας αναφέρει (Διάλογος XI, 127-148): «Λέγουν, επίσης, ότι (ο
μάρτυρας Βασιλίσκος) προείπε και στον πρεσβύτερο που έμενε κοντά του (στο ναό):
“Ετοίμασε τόπο για τον αδελφό Ιωάννη, γιατί έρχεται” (Φασὶ δὲ ὡς προειρήκει καὶ τῷ παραμένοντι πρεσβυτέρῳ· “Ἑτοίμασον τόπον τῷ ἀδελφῷ Ἰωάννῃ· ἔρχεται γὰρ”). Πιστεύοντας λοιπόν
στην προφητεία, ο Ιωάννης την άλλη μέρα τους παρακαλούσε (τους στρατιώτες) να παραμείνουν εκεί μέχρι την πέμπτη ώρα (της ημέρας)370. Αυτοί όμως δεν τον άκουσαν, και έφυγαν.
Αφού προχώρησαν περίπου τριάντα στάδια 371, επιστρέφουν στον τόπο του μαρτυρίου (ναού), απ’ όπου ξεκίνησαν, επειδή ο Ιωάννης αισθανόταν άσχημα (Ἔχων δὲ πιστῶς τὸν χρησμὸν ὁ
Ἰωάννης ἐπὶ τὴν αὔριον παρεκάλει αὐτοὺς ἕως πέμπτης ὥρας ἐκεῖ παραμεῖναι. Οἱ δὲ μὴ πεισθέντες ἐξήλαυνον· ἐλθόντες δὲ ὡς σταδίους τριάκοντα πάλιν ὑποστρέφουσιν εἰς τὸν τόπον τοῦ μαρΟ H. Delehaye δίνει ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτό το α πόσπασμα του Διαλόγου του Παλλάδιου (XI, 122127), σύμφωνα με το οποίο παρουσιάζεται ο αγ. Βασιλίσκος ως επίσκοπος Κομάνων και μαρτυρήσας στη Νικομήδεια μαζί με τον αγ. Λουκιανό πρεσβύτερο Αντιοχείας. Ο Delehaye επισημαίνει ότι αυτή η πληροφορία δεν ταυτί369

ζεται πιστά με εκείνη της αρχής του αποσπάσματος, α πό την οποία προέκυπτε ότι ο αγ. Βασιλίσκος ήταν ὁ τοῦ
τόπου ἐκείνου μάρτυς, δηλ. των Κομάνων, όπου συνοδευόμενος από τους στρατιώτες κατέληξε ο αγ. Χρυσόστομος, και όχι της Νικομήδειας. Αν υποτεθεί ότι κατά τον Παλλάδιο ο αγ. Βασιλίσκος μαρτύρησε στη Νικομήδεια,
τότε θα πρέπει επίσης να υποθέσουμε ότι είχε γίνει μετακομιδή του λειψάνου του, κάτι μάλλον απίθανο, ώστε να
συνδέεται το όνομα του και με τα Κόμανα και με τη Νικομήδεια. Σύμφωνα με τον Delehaye, οι Βολλανδιστές πατέρες που παρουσίασαν στα Acta SS την περιγραφή της ζωής του αγ. Χρυσοστόμου, προφανώς είχαν δίκιο, πιστεύοντας ότι τ ο κ εί μ εν ο το υ Π α λλ α δ ί ου σ ᾽ αυ τ έ ς τ ι ς π λ ηρ οφ ορ ί ε ς χρ ε ι άζ ετ α ι οπω σδ ή πο τ ε
δ ιόρ θ ω σ η. Όσο για τον αγ. Λουκιανό, ο Delehaye λέει: « Celle, qui s’offre à l’esprit consiste à rapporte à Lucien
seul l’indice topographique ἐν Νικομηδείᾳ, retouche d’autant plus probable qu’elle fait disparaitre l’opposition de
Nicomédie et de la Bithynie que présente la phrase actuelle ». Έτσι λοιπόν, ο De l eh a y e κ α τ αλ ή γε ι στ ο σ υμ π έρ ασ μ α ότ ι θ α πρ έ π ει α πλ ά ν α υπ οθ έ σο υ μ ε ό τι ο Β ασ ιλ ίσ κο ς ή τ αν ε πί σκ οπ ο ς Κ ο μ άν ω ν ,
όπ ω ς λέ ε ι ο Π α λλ ά δι ο ς κα ι σ τη σ υν έχ ε ια ο M a rc el li n u s σ τ ο Χρ ο νι κό το υ, κ α ι ό τ ι ε μ φ αν ίσ τ η κε μ αζ ί με το Λ ουκ ι αν ό Αν τ ι οχ ε ί α ς στ ον αγ . Ιω ά ν ν η [Delehaye, 19332, p. 170-172]. Πιο αναλυτικά για
τον αγ. Βασιλίσκο των Κομάνων θα μελετήσουμε στο δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής μας, το οποίο θα
είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον προσδιορισμό της ταυτότητας αυτού του Αγίου και στην εξακρίβωση πληρέστερων λεπτομερειών της ζωής του Μάρτυρα. Εδώ μόνο θα προσθέσουμε ότι η μετακομιδή των λειψάνων του αγ.
Βασιλίσκου από τη Νικομήδεια στα Κόμανα δεν αποκλείεται μεν ως ενδεχόμενο, αλλά ο ο Η. Delehaye το θεωρεί
«μάλλον απίθανο». Περί αυτού μεν του ενδεχομένου έχουμε ένα παράλληλο ιστορικό δεδομένο, ώστε τουλάχιστον
το καθ᾽ ημάς να μην αποκλείεται πλήρως μια τέτοια πιθανότητα μετακομιδής. Επί παραδείγματι, έχουμε τον ι ερ ο μ άρ τ υρ α Β α σί λ ει ο επ ί σκ οπ ο Α μ άσ ε ι α ς, και μάλιστα η Αμάσεια βρισκόταν δίπλα στα Κόμανα του Πόντου. Το 322 στα χρόνια του Λικίνιου (308-324) μαρτύρησε επίσης στη Νικομήδεια, αλλά το λείψανό του μεταφέρθηκε πίσω στην Αμάσεια [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 629-632· Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 14·
ΕΦΣΚ, 26 (1894-1895), σ. 192· Γεδεών, 1899, σ. 96]. Η μνήμη του αγ. Βασιλείου επισκόπου Αμάσειας τελείται στις
26 Απριλίου [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 629-632· Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 424]. Η μετακομιδή του
λειψάνου του εορτάζεται στις 30 Απριλίου [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 641-644].
370
Δηλ. μέχρι τις 11 ή 12 το μεσημέρι (βλ. [Παπαδοπούλου Στ., 2007, τ. Α΄, σ. 99]).
1 στάδιο = ~ 177-192 μ. (βλ. Η Αγία Γραφή. Μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα. Εκδ. Ελληνική Βιβλική Εταιρία, Αθήνα 2003, σ. 81, παράρτημα). Άρα, οι στρατιώτες με τον ι. Χρυσόστομο αποσύρθηκαν από τα
Κόμανα σε απόσταση π ερ ί π ου 4 χ λ μ. Η A.-M. Malingrey και ο Φ. Leclercq μιλούν για π ερ ί πο υ 5 χλ μ . (βλ.
371

[Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 226-227, υποσημ. 4]).
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τυρίου, ἀφ᾽ οὖ ἀπῇραν, ἔχοντος αὐτοῦ ὀξέως)372. Έτσι λοιπόν αφού επέστρεψε(-αν), επιζητεί τα
άξια του βίου λαμπρά ενδύματα373, και αφού έβγαλε εκείνα που φορούσε προηγουμένως ντύθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και άλλαξε ακόμη και τ α υποδήματα· τα υπόλοιπα τα μοίρασε
στους παρόντες. Και αφού κοινώνησε τα Άχραντα Μυστήρια (το σώμα και το αίμα του Χριστού), απευθύνει ενώπιον των παρόντων την τελευταία του προσευχή, με τα συνηθισμένα λόγια: “Δόξα στο Θεό για όλα”374, και αφού έβαλε σαν σφραγίδα το τελευταίο “Αμήν”… πέρασε
προς το Χριστό… (Οὕτως οὖν ἐλθὼν ἐπιζητεῖ τὰ ἄξια τοῦ βίου λαμπρὰ ἱμάτια, καὶ ἀποδυσάμενος τὰ πρότερα ἐνεδύσατο νήφων, ἀλλάξας ἕως ὑποδημάτων· τὰ λοιπὰ δὲ διένειμεν τοῖς πα ροῦσιν καὶ κοινωνήσας τῶν Δεσποτικῶν συμβόλων ποιεῖ τὴν τελευταίαν ἐπὶ τῶν παρόντων προσευχήν, εἰπὼν τὸ ἐξ ἔθους ῥῆμα· “Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν”, ἐπισφραγισάμενός τε τὸ
ὕστερον ἀμήν… πρὸς Χριστὸν διαπεράσας…)» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 226-228· ΕΠΕ
68, σ. 160-161· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 131· Палладий, Диалог,
2002, σ. 81-82].
Όσο για τον ενταφιασμό του ι. Χρυσοστόμου ο Παλλάδιος μας πληροφορεί (Διάλογος
XI, 150-156): «Τόσο πλήθος παρθένων και ασκητών (δηλ. μοναχών) και ανθρώπων που διακρίνονταν για τη σεμνότητά τους βρισκόταν εκεί (στα Κόμανα) και από τη Συρία και την Κιλικία και τον Πόντο και την Αρμενία, ώστε οι πολλοί νόμισαν πως αυτοί ήρθαν ύστερα
από κάποιο σύνθημα (Τοσοῦτος δὲ ἑσμὸς παρθένων δὲ καὶ ἀσκητῶν καὶ τῶν ἐπὶ σεμνότητι μαρτυρουμένων παρῆν ἀπὸ τε Συρίας καὶ Κιλικίας καὶ Πόντου καὶ Ἀρμενίας ὡς τοὺς πολλοὺς νομίσαι ἀπὸ συνθήματος αὐτοὺς παραγενέσθαι). Αφού κηδεύτηκε και τιμήθηκε σαν να ήταν αθλητής
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Ο Θεόδωρος Τριμιθούντων (BHG 872) κατά λάθος μας πληροφορεί ότι οι στρατιώτες μαζί με τον ι.

Χρυσόστομο επέστρεψαν πίσω, επειδή έγινε χαλασμός α πό βροχή (ἐγένετο ὑετὸς πολὺς) [PG 47, col. LXXIX·
Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 31· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 658].
373
Βλ. Αποκ. 3, 4-5.
374
Ο ι. Χρυσόστομος σε μία από τις επιστολές του προς τον Παιάνιο (Νο 193), που γράφτηκε αρχές Σεπτεμβρίου του 404 από την Κουκουσό (βλ. [Delmaire, 1997, p. 312]), σχετικά με τη χρήση της φράσης αυτής έγραψε τα
εξής: «Μου αναπτέρωσες πολύ το κουράγιο και με έκανες να σκιρτώ από χαρά, διότι, αφού μου ανήγγειλες τα δυσάρεστα, πρόσθεσες τη φράση που πρέπει να τη λέμε σε όλα όσα συμβαίνουν, λέγοντας: δ όξ α λ ο ι πόν στο Θεό
γι α ό λ α. Αυτή η φράση είναι θανατηφόρο πλήγμα για το διάβολο· είναι πολύ μεγάλη γι’ αυτόν που τη λέει σε
κάθε κίνδυνο, προϋπόθεση ασφάλειας και ευχαρίστησης. Γιατί μόλις την απαγγείλει κανείς, αμέσως διασκορπίζεται
το σύννεφο της λύπης. Μη παύσεις λοιπόν να τη λες και να ασκείς και τους άλλους σ’ αυτό. Έτσι και η φουρτούνα
που μας βρήκε, και αν ακόμα γίνει μεγαλύτερη, θα μεταβληθεί σε γαλήνη· έτσι και όσοι δοκιμάζονται θα πάρουν
μεγαλύτερη αμοιβή παράλληλα προς την απαλλαγή τους από τα δεινά. Αυτή η φράση ανάδειξε τον Ιώβ νικητή,
αυτή η φράση έτρεψε σε φυγή το διάβολο και, αφού τον γέμισε από ντροπή, τον έκανε να αναχωρήσει, αυτή εξαλείφει κάθε ταραχή (Σφόδρα με ἀνεπτέρωσας καὶ σκιρτᾶν ἐποίησας, ὅτι, τὰ λυπηρὰ ἀπαγγείλας, ἐπέθηκας τὸ ῥῆμα,
ὃ πᾶσι τοῖς συμβαίνουσιν ἐπιλέγειν χρή, εἰπών· Δόξα δὴ τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα. Τοῦτο τὸ ῥῆμα καιρία τῷ διαβόλῳ
πληγή, τοῦτο μεγίστη τῷ λέγοντι ἐν παντὶ κινδύνῳ ἀσφαλείας καὶ ἡδονῆς ὑπόθεσις. Ἅμα τε γὰρ τις ἐφθέγξατο τοῦτο,
καὶ σκεδάννυται εὐθέως τῆς ἀθυμίας τὸ νέφος. Μὴ δὴ παύσῃ τοῦτο τε λέγων καὶ τοὺς ἄλλους παιδεύων. Οὕτω καὶ ὁ
χειμὼν ὁ καταλαβών, κἂν τραχύτερος γένηται, εἰς γαλήνην μεταστήσεται· οὕτω καὶ οἱ χειμαζόμενοι πλείονα καρπώσονται τὴν ἀμοιβὴν μετὰ τοῦ καὶ τῶν δεινῶν ἀπαλλαγῆναι. Τοῦτο τὸν Ἰὼβ ἐστεφάνωσε, τοῦτο τὸ ῥῆμα τὸν διάβολον
ἐτρέψατο καὶ ἐγκαλυψάμενον ἀναχωρῆσαι πεποίηκεν, τοῦτο θορύβου παντὸς ἀναίρεσις. Μένε δὴ τοῦτο ἐπᾴδων τοῖς
γινομένοις ἅπασι)» [PG 52, col. 719-720· ΕΠΕ 104, σ. 350-351· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 808].
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νικηφόρος (βλ. εικόνες Ν ο 17, 18)375, το σώμα του θάβεται μαζί με το Βασιλίσκο στο
ίδιο μαρτύριο (ναό επιτάφιο μάρτυρα). (Ἐνταφιασθεὶς δὲ καὶ ἑορτασθείς, καθάπερ ἀθλητὴς
νικηφόρος, τὸ σωμάτιον θάπτεται μετὰ τοῦ Βασιλίσκου ἐν τῷ αὐτῷ μαρτυρίῳ)» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 228-230· ΕΠΕ 68, σ. 162-163· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 131· Палладий, Диалог, 2002, σ. 82]376.
Ο Σωκράτης (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 21) για το θάνατο ι. του Χρυσοστόμου εξιστορεί: «Ο Ιωάννης οδηγούμενος στην εξορία πέθανε στα Κόμανα του Εύξεινου
Πόντου στις δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια της επόμενης υπατείας,
στον έβδομο χρόνο του Ονωρίου και δεύτερο χρόνο του Θεοδοσίου (Ἰωάννης δὲ
ἐπὶ τὴν ἐξορίαν ἀπαγόμενος ἐν Κομάνοις τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἐτελεύτησε, τῇ τεσσαρεσκαιδε κάτῃ τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὸς, τῇ ἑξῆς ὑπατείᾳ, ἥτις ἦν Ὁνωρίου τὸ ἕβδομον καὶ Θεοδοσίου τὸ
δεύτερον)» [PG 67, col. 725· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 263]377.
Σύμφωνα με το Σωζομενό (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 28), οι εχθροί του αγ. Ιωάννου
στην Κωνσταντινούπολη έπεισαν το βασιλιά να εκδώσει διαταγή για μετακίνηση του Αγίου
ακόμα πιο μακριά, στην Πιτυούντα (αὐτὸν δὲ Ἰωάννην ψήφῳ βασιλέως πορρωτέρω μετοικισθῆναι εἰς Πιτυοῦντα κατώρθωσαν) και σύντομα σε εκτέλεση της διαταγής φτάνουν οι σ τρατιώτες. «Λέγεται λοιπόν – έγραφε ο Σωζομενός – ότι οδηγούμενος από τους στρατιώτες (προς
τη νέα του εξορία), αυτός (ο Χρυσόστομος) στην πορεία έμαθε για την ήμερα του θανάτου του,
επειδή εμφανίστηκε σ’ αυτόν στα Κόμανα της Αρμενίας ο μάρτυρας Βασιλίσκος. Δεν άντεχε πια να υπομένει την οδοιπορία, με τόσο πονοκέφαλο και τόσην ανυπόφορη
ηλιοφάνεια, (βαριά) άρρωστος έφυγε απ᾽ αυτήν τη ζωή (Φασὶ δὲ αὐτὸν ὑπὸ τούτων ἀγόμενον
καθ᾽ ὁδὸν προϊδεῖν τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ τελευτᾶν ἤμελλεν, ἐπιφανέντος αὐτῷ Βασιλίσκου τοῦ μάρτυρος ἐν Κομάνοις τῆς Ἀρμενίας· ἔνθα δὴ μηκέτι πρὸς τὴν ὁδὸν ἀντισχών (ἤλγει γὰρ τὴν κε φαλὴν καὶ τὴν ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου φέρειν οὐχ οἷός τε ἦν) νόσῳ τὸν βίον μετήλλαξεν)» [Sozomène,
Hist. Eccl., 2008, p. 360-362· PG 67, col. 1592· Scythica et Caucasica, т. 2, τεύχος 3, σ. 770].
Ο Θεοδώρητος Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 34) αναφέρει ότι οι εχθροί του αγ.
Χρυσοστόμου πέτυχαν την εξορία του στην Κουκουσό της Αρμενίας, στη συνέχεια ήθελαν να
τον μετακινήσουν κι από εκεί στην Πιτυούντα, στην άκρη του Πόντου και της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στην περιοχή των γειτονικών σκληρών βαρβάρων. Αλλά ο Κύριος δεν επέτρεψε να
375

Ανάμεσα στις τοιχογραφίες της Εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών της Ι . Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων υπάρχει και μια απεικόνιση του θανάτου του ι. Χρυσοστόμου. Αναλυτική περιγραφή αυτού του θραύσματος βλ.:
[Σαμπανίκου, 1997, σ. 186-195, εικόνες Νο 80-83].
376
Όλα αυτά τα αποσπάσματα του Διαλόγου του Παλλαδίου που σχετίζονται με το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου, τα ξαναπαρουσιάζει και ο Γεώργιος Αλεξανδρείας, ο οποίος όμως στην αφήγησή του περιπίπτει σε κάποιες
ανακρίβειες και λάθη (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 261-263· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 454-455]). Βλ. επίσης: το Εγκώμιο του Λέοντος του Σοφού BHG 880 (κεφ. 30) [PG 107, col. 292· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 720]· το Βίο του ι. Χρυσοστόμου του ανώνυμου συγγραφέα
BHG 875d (κεφ. 31-32) [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 426-427]· το Εγκώμιο του Νεοφύτου Εγκλείστου BHG
881 [Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 342· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 636]·
την Εκκλ. Ιστορία του Νικηφόρου Κάλλιστου (βιβλ.. 13, κεφ. 37) [PG 146, col. 1053].
377

Δηλ. στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 2, p. 38]).
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μεταφέρουν το Χρυσόστομο σ᾽ εκείνο το νησάκι378. Μόλις ο Άγιος έφτασε στα Κόμανα,
τον μεταβίβασε στην αιώνια ζωή (εἰς Πιτυοῦντα μετῴκισαν· τέρμα δὲ τοῦτο καὶ τοῦ Πόντου καὶ
τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας, τοῖς ὠμοτάτοις γειτονεῦον βαρβάροις. Ἀλλ᾽ ὁ φιλάνθρωπος ο ὐκ εἴασε
Δεσπότης εἰς ἐκεῖνο τὸ νησύδριον ἀπαχθῆναι τὸν καλλίνικον ἀθλητήν. Εἰς γὰρ Κόμανα παραγενόμενον εἰς τὸν ἀγήρω καὶ ἄλυπον μετέθηκε βίον)» [PG 82, col. 1264· Феодорит Кирский,
Церк. История, 1993, σ. 208]. Σύμφωνα με το Θεοδώρητο, το σώμα του ι. Χρυσοστόμου
το τοποθέτησαν στον τάφο (θήκη) του μάρτυρα Βασιλίσκου, κατά την εντολή που
δόθηκε με όραμα ο ίδιος ο Μάρτυρας (Τὸ δὲ γε καλῶς ἀγωνισάμενον σῶμα παρὰ τὴν θήκην
ἀπετέθη Βασιλίσκου τοῦ μάρτυρος, τοῦτο δι᾽ ὀνείρατος προστεταχότος τοῦ μάρτυρος)» [PG 82,
col. 1264· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 208].
Σύμφωνα με τον Ψευδο-Μαρτύριο, οι δήμιοι (οι βίαιοι στρατιώτες) που ορίστηκαν για
τον αγ. Ιωάννη, ώστε να πεθάνει με τον σκληρό τρόπο της μεταφοράς προς τη μακρινή εξορία,
επιστρέφοντας ύστερα πίσω (στην Κωνσταντινούπολη), έκαναν αναφορά για το θάνατο
του Πατρός (του Χρυσοστόμου). Όμως από τις αφηγήσεις των στρατιωτών οι ακροατές
δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι πράγματι συνέβη. Είτε φονεύοντας τον αγ. Ιωάννη φοβούνταν να το ομολογήσουν καθαρά, είτε τον απέκρυβαν κάπου και επιστρέφοντας στην πρωτεύουσα διέδιδαν φήμες για το θάνατο του, ώστε να θέσουν με τέτοιο τρόπο τέρμα στην αγάπη
του λαού προς τον Άγιο. «Έτσι λοιπόν, αν είναι ζωντανός, δεν θα τον δούμε ποτέ, αδελφοί, τον
καθήμενο στο θρόνο σαν τον Ιωσήφ, και διαμοιράζοντας σε όλους την πνευματική τροφή· αν
όντως πέρασε στην αληθινή ζωή και ανέβηκε στον πολυπόθητο Χριστό, τότε τον έχουμε πρεσβευτή υπέρ ημών Μάρτυρα» [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 243].
Ο άγνωστος συντάκτης του παραρτήματος στο αντίγραφο του συγγράμματος του Θεόδωρου Τριμιθούντων BHG 872b στο τέλος (κεφ. 41) μας πληροφορεί και για την ηλικία του
αγ. Ιωάννη, όταν απεβίωσε. Επισημαίνει ότι ο ι. Χρυσόστομος ήταν αφιερωμένος στην ιεροσύνη από τριάντα ετών έως πενήντα και λίγο παραπάνω (ἐν ἱερωσύνῃ δὲ ἱερωτάτῃ καὶ παναμωμήτῳ ἀπὸ τριακονταετοῦς ἕως πεντηκονταετοῦς χρόνου καὶ μικρόν τι πρός). Ως επίσκοπος
διήνυσε πέντε συν δύο χρόνια (ἐν ἱεραρχίᾳ δὲ τελεταρχικωτάτῃ καὶ ἀθλήσει ἐννόμῳ κ αὶ ὑπεραμώμῳ ἐν πέντε καὶ δυσὶν ἔτεσιν ὑπερδοξάσας τὸν θεόν)· άρα, πέθανε περίπου στο εξηκοστό έτος της ζωής του (ἑξηκοστός ὀλίγου δεῖν ἐξεδήμησε πρὸς αὐτόν) [Douze récits byz.,
Halkin, 1977, p. 44] 379.

378

Βλ. υποσημ. Νο 416.
Για την ημερομηνία γέννησης του ι. Χρυσοστόμου ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ερευνητών.
Ο καθηγ. Στ. Παπαδόπουλος παρατηρεί: «Αν δεχθούμε τις κάπως γενικευμένες πληροφορίες του πρώτου βιογράφου του, του Παλλαδίου Ελενοπόλεως, ο Χρυσόστομος γεννήθηκε το 354 στην Αντιόχεια. Μεταγενέστερα, η έρευνα κινήθηκε μεταξύ των ετών 344 και 354. Αυστηρή έρευνα σε δευτερεύουσες πηγές και μαρτυρίες ευκαιριακές
του ιδίου του Χρυσοστόμου οδήγησε κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην τοποθέτηση τ ου έ τ ου ς γ εν ν ήσ εω ς
στ ο 3 49 ή σ το 3 50. Την πρόταση αυτή, που κερδίζει έδαφος, δεχόμαστε κι εμείς, παρά τις επιφυλάξεις μας για
την ορθότητα επιμέρους επιχειρημάτων και την παλαιότερη προτίμησή μας για το έτος 354» [Παπαδοπούλου Στ.,
2007, τ. Α΄, σ. 29-30]. Ο καθηγ. Π. Χρήστου πίστευε ότι ο ι. Χρυσόστομος γεννήθηκε πιθανώς το 350-351 [ Χρή379

στου, 1989, σ. 234]. Βλ. επίσης: [Stephens, 1880, p. 9-23]· Ettlinger G. H., Some Historical Evidence for the Date of
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Ο μοναχός Γεώργιος στο Σύντομο Χρονικό του (βιβλ. 4, κεφ. 202) πληροφορεί ότι: «Ὁ οὗν
ἀοίδιμος Ἰωάννης ἐπισκοπεύσας ἕτη ε΄, ἐξωρίσθη εἰς Κουκουσὸν, κάκεῖθεν μετὰ ἕτη γ΄
καὶ μῆνας β΄ μετηνέχθη εἰς Πιτοῦντα. Καὶ γενόμενος κατὰ πάροδον ἐν Κομάνοις ἐτελεύτησεν ἐν πολλῇ θλίψει καὶ κακώσει ὑπάρχων, ἐτῶν νβ΄ (52)» [PG 110, col. 733-736].
Ο Θεόδωρος Τριμιθούντων στο σύγγραμμά του BHG 872 δίνει μια συμπληρωματική
περιγραφή του θανάτου και του ενταφιασμού του Αγίου μας με μιαν άλλη νέα πληροφορία στο
κεφ. 25, πλην όμως λανθασμένη. Οι στρατιώτες με τον αγ. Ιωάννη ήθελαν να σταθούν στην
Κουκουσό (τῇ λεγομένῃ Κουκουσῷ), όμως στο Χρυσόστομο εμφανίστηκε σε όραμα ο
αγ. Βασιλίσκος, επίσκοπος και μάρτυρας (φαίνεται αὐτῷ κατ᾽ ὄναρ ὁ ἅγιος Βασιλίσκος ὁ
ἐπίσκοπος τε καὶ μάρτυς), και του είπε: «Ἀδελφὲ Ἰωάννη, θάρσει· μεθ᾽ ἡμῶν γὰρ ἔσῃ ἀναπαυόμενος ἐν τῇ θήκῃ ὅπου ἐστὶν τὰ λείψανα ἐμοῦ τε καὶ ἄλλων μαρτύρων Εὐτροπίου, Ῥουφίνου τε καὶ Κολλούθου» [PG 47, col. LXXIX· Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 31· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 657-658]380.

St. John Chrysostom's Birth in the Treatise «Ad viduam juniorem» // Traditio, 16 (1960), p. 373-380· Carter R. E.,
The chronology of St. John Chrysostom’s early life // Traditio, 18 (1962), p. 357-364.
380
Δεν αποκλείεται, ο Θεόδωρος Τριμιθούντων να οδηγήθηκε σε σύγχυση-ταύτιση των δύο διαδοχικών εξοριών που διατάχθηκαν για τον ι. Χρυσόστομο σε μία και μοναδική: ενώ πραγματικά είχαμε δύο εξορίες σε διάρκεια τριών ετών, εκείνος αγνοεί αυτήν τη διαδοχή και ομιλεί μόνο για την αρχική εξορία προς την Κουκουσό. Δηλαδή μας παρουσιάζει “ακρωτηριασμένη” την ιστόρηση του τέλους και λέει πως ο αγ. Ιωάννης, εξορισμένος από
την Κωνσταντινούπολη την τρίτη ημέρα του Πάσχα και παραδομένος στα χέρια στρατιωτών, μεταφέρεται γρήγορα από τόπο σε τόπο, μέχρι να φτάσουν την Κουκουσό, όπου και πεθαίνει, και το σώμα του θάπτεται όπου και τα
λείψανα των αγίων Βασιλίσκου, Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κολλούθου (βλ. [PG 47, col. LXXV-LXXIX· Douze récits
byz., Halkin, 1977, p. 30-31· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 657-658]). Αυθαίρετα επίσης
ομιλεί για ενταφιασμό του Αγίου εκεί όπου είχαν ενταφιαστεί άλλοι τέσσερις Μάρτυρες· κι αυτό είναι ανακριβές
και αναληθές. Οι αγιολογικές πηγές για τον αγ. Βασιλίσκο, τις οποίες αναλυτικά θα μελετήσουμε στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας (βλ. σελ. 316-325), αναφέρουν στο πρώτο μέρος του βίου του ότι ο αγ. Βασιλίσκος είχε μεν
σχέση με τους αγίους μ άρ τ υ ρ ε ς Ευ τρ όπ ι ο κα ι Κλ ε όν ι κο, αλλά δεν αναφέρουν τίποτε π ερ ί α γ. Ρ ουφ ίν ου
κα ι Κ όλλ ο υθ ου. Τα λείψανα των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου ενταφιάστηκαν σε διαφορετικά
μέρη, όπου και γίνονταν θαύματα: το σώμα του αγ. Ευτροπίου θάφτηκε στην περιοχή Θέρμα (πιθανώς σημερ.
Havza, στην επαρχία Samsun, Τουρκία, βλ. χάρτη Ν ο 23), σε απόσταση 18 μιλίων (περ. 27 χλμ.) από την Αμάσεια
(σημερ. Amasya, Τουρκία)· το σώμα του αγ. Κλεονίκου ενταφιάστηκε στο χωριό Κήμα, σε απόσταση 30 μιλίων
(περ. 45 χιλ.) από την Αμάσεια· το σώμα του αγ. Βασιλίσκου ενταφιάστηκε στα Κόμανα του Πόντου (σημερ.
Gömenek, Τουρκία). Όσο για τους άλλους δύο αγίους μάρτυρες, Ρουφίνο και Κόλλουθο, σε σχέση με τους τρεις
προηγουμένους (και ασφαλώς σε σχέση με τον ι. Χρυσόστομο) αναμφίβολα και αναντίρρητα ο Θεόδωρος Τριμιθούντων δίνει εξώφθαλμη λανθασμένη πληροφορία, που βεβαίως δεν υφίσταται λόγος να εμμείνουμε ουδ᾽ επ᾽
ελάχιστον σχολιάζοντες. Στις αγιολογικές πηγές συναντούμε άλλη σύγχυση περί τα ονόματα και τη ζωή των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου (όπως διαπιστώσαμε από τις έρευνές μας, και βεβαίως αυτό
συμβαίνει και με άλλους αγίους). Για παράδειγμα, το Synax. Eccl. CP Codex Cd. (12ος αι.) ομιλεί για την άθληση
των αγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Ἀθανασίας [Synax. Eccl.CP, Delehaye, col. 503-504]! Στις αγιολογικές πηγές ανευρίσκουμε τα ονόματα των αγίων μαρτύρων Ρουφίνου και Κολλούθου, όπερ σημαίνει ότι έχουμε
υπαρκτούς αγίους· η μν ή μη το υ Ρ ου φ ίν ο υ τ ελ ε ί τα ι σ τις 7 Α πρ ιλ ί ου , εν ώ τ ου Κο λλ ού θ ο υ σ τι ς 1 9
Μ αΐ ο υ (βλ. [Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 392, 465· Μητρ. Σωφρονίου, Αγιολόγιον, 1995, σ. 409]). Δεν περιέχουν όμως καμία άλλη πληροφορία ούτε και για πιθανή σχέση τους με τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο ούτε για ενταφιασμό ή μεταφορά ή τιμή των λειψάνων τους στα Κόμανα. Σημειωτέον επίσης ότι ο ανώνυμος συντάκτης του
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Ας θυμηθούμε παραλληλίζοντας δύο καίρια συμβάντα στη ζωή του Αγίου. Τον ι. Χρυσόστομο κάποτε παραπλανητικά τον είχαν οδηγήσει έξω από τα τείχη της Αντιόχειας, στα
μαρτύρια (εξωκλήσια) των αγίων Μαρτύρων, κοντά στην πύλη Ρωμανησία, κι από εκεί κρυφά
τον μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη, για να γίνει επίσκοπος της πρωτεύουσας (βλ. [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 114· ΕΠΕ 68, σ. 98-99· Палладий, Диалог, 2002, σ. 56· Douze récits
byz., Halkin, 1977, p. 127· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 334· Древние
жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 294]). Και πάλι ο Άγιος τελειώνει τη ζωή του έξω
από τα τείχη μιας πόλης, τώρα όμως των Κομάνων, στο μαρτύριο (εκκλησία) με τον τάφο του
αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, αφού πέρασε τρία χρόνια και τρεις μήνες στην εξορία 381.
Μάλλον είχαν δίκιο ο Ψευδο-Μαρτύριος και ο Γεώργιος Αλεξανδρείας που αποκαλούσαν τον ι.
Χρυσόστομο επίσης μάρτυς και ἱερομάρτυς (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская,
2007, σ. 243, 360· Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 285]).
Ο Παλλάδιος στο τέλος του Διαλόγου (XX, 431-432) παρατήρησε: «Μνησθείη δὲ Κύριος
πάσης θυσίας τῆς Ἰωάννου ὅτι ἕως θανάτου οὐ προέδωκεν τὴν παρρησίαν» [Palladios,
Dialogue, 1988, t. 1, p. 430· ΕΠΕ 68, σ. 288-289· Палладий, Диалог, 2002, σ. 134].
Ο εορτασμός της μνήμης του ι. Χρυσοστόμου μετατέθηκε από τις 14 Σεπτεμβρίου
στις 13 Νοεμβρίου. Το Synax. Eccl. CP (10ου αι.), στις 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα θανάτου (κοιμήσεως) του ι. Χρυσόστομου αναφέρει ότι η μνήμη αυτού του γεγονότος μεταφέρθηκε από
τους Αγίους Πατέρες στις 13 Νοεμβρίου, επειδή συνέπεσε με την εορτή της Υψώσεως
του Τιμίου Σταυρού, ώστε να τιμηθεί η μνήμη του αγ. Ιωάννου ιδιαιτέρως και αξιοπρεπώς
(ὡς μὴ δυνατὸν συντελεῖσθαι τῇ ὑψώσει, μετέθηκαν οἱ ἅγιοι πατέρες καλῶς ποιοῦντες εἰς τὴν
τρισκαιδεκάτην τοῦ νοεμβρίου μηνός, ὡς ἂν ἰδίᾳ τιμᾶται καὶ μεγαλύνηται εἰς δόξαν τοῦ δοξάσαντος αὐτὸν Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν) [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 46]382.

αντιγράφου του συγγράμματος του Θεόδωρου Τριμιθούντων BHG 872d, στο σημείο που αναφέρει το γεγονός το
οποίο σχολιάζουμε εδώ, μεταξύ των λοιπών αγίων μαρτύρων δεν αναφέρει όνομα αγίου Ευτροπίου [Douze récits
byz., Halkin, 1977, p. 61]. Όλα αυτά αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο ι συ γκ εκρ ι μ έν ε ς π ληρ οφ ορ ί ε ς τ ου Θ εο δώ ρ ου Τρ ι μ ιθ ούν τω ν ε ί ν α ι αν ακρ ι β ε ίς.
381
Βλ.: [Κρικώνη, 2001, σ. 44].
382
Γι α π οι ο λό γ ο επ ιλ έ χ τ η κε η 1 3 η Ν ο ε μ βρ ί ου , ο ι πη γ έ ς δ εν μ α ς αν αφ έρ ου ν . Σύμφωνα με
το Μ. Γεδεών η 13η Νοεμβρίου ήταν η ήμερα της ἀναμνήσεως τῆς ἐξορίας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, σύμφωνα με τα συναξαριακά κείμενα [ΕΦΣΚ, 26 (1894-1895), σ. 287· Γεδεών, 1899, σ. 191]. Ο Martin Wallraff, εκδότης της κριτικής έκδοσης του Εγκωμίου προς τιμήν του ι. Χρυσοστόμου BHG 871, υποθέτει πως η
13η Νοεμβρίου ενδεχομένως να ήταν η ημέρα που έγινε γνωστή στην Κωνσταντινούπολη η κοίμηση του Χρυσοστόμου, οπότε και τελέσθηκε εκεί η ανάλογη Ακολουθία [Oratio Funebris S. Chrys., Wallraff-Ricci, 2007, p. 14].
Σημειωτέον ότι Συμεών ο Μεταφραστής αναφέρει τις 13 Νοεμβρίου ως ημερομηνία επιστροφής του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη από την πρώτη του εξορία (τρίτη δὲ ἦν ἐπὶ δεκάτῃ τῷ Νοεμβρίῳ) [PG
114, col. 1173· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 595]. Βλ. επίσης: Ommeslaeghe Van Fl., La
fête de S. Jean Chrysostome dans l’Eglise Grecque // Anal. Boll., 96 (1978), p. 338.
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3.2. Κουκουσός και Αραβισσός – οι τόποι εξορίας του ι. Χρυσοστόμου.

Από τις πηγές που μελετήσαμε νωρίτερα γνωρίζουμε ήδη ότι ο αρχικός τόπος της δεύτερης και τελικής εξορίας του αγ. Ιωάννου ήταν η μικρή πόλη Κουκουσός, από την οποία ο Άγιος,
μετά από ένα χρόνο παραμονής, μετακινήθηκε προσωρινά στην Αραβισσό. Ακολούθως παραθέτουμε όλα τα διαθέσιμα σε μας στοιχεία για τη γεωγραφική θέση αυτών των τόπων και τις
ιστορίες τους.
Τοποθεσία της Κουκουσού. Η Κουκουσός είναι μία μικρή, αλλά αρχαία (κωμό)πολη
στους πρόποδες του Αντίταυρου στην Καππαδοκία, στη θέση του σημερ. Göksun στην
Τουρκία (βλ. χάρτες Νο 12, 14.Α, 14.Β) [ΕΠΕΙΛΠ, 2, σ. 267· Hild, 1977, p. 130-135]383.
Από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κουκουσό η απόσταση είναι περ. 725 χλμ. σε ευθεία και περ. 1000 χλμ. οδικώς (περί τις 14 ώρες με το αυτοκίνητο, βλ. χάρτες Νο 1, 2, 3). Από
την Καισάρεια της Καππαδοκίας (σημερ. Kayseri) μέχρι την Κουκουσό η απόσταση είναι περ.
180 χλμ. οδικώς (2 ώρες με το αυτοκίνητο). Από την Κουκουσό (σημερ. Göksun) μέχρι τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία) η απόσταση είναι περ. 260 χλμ. σε ε υθεία και
περ. 330 χλμ. οδικώς (περ. πέντε ώρες με το αυτοκίνητο, βλ. χάρτη Νο 16).
Ειδικά στις πηγές της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου, αναφέρεται άλλοτε μονολεκτικά
ως Κουκουσός, άλλοτε περιγραφικότερα ως Κουκουσός μία πόλις της Αρμενίας και άλλοτε ως
Κουκουσός της Αρμενίας. Στην αρχή η (κωμό)πολη αυτή ανήκε στη ρωμαϊκή επαρχία της Καππαδοκίας (Provincia Cappadocia). Με τις μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, η
Καππαδοκία είχε χωριστεί σε δύο μέρη: το δυτικό συνέχισε να ονομάζεται Καππαδοκία, το ανατολικό για κάποιο διάστημα παραχωρήθηκε στην επαρχία της Μικράς Αρμενίας, αλλά στο
τέλος του 4ου αι. έγινε ανεξάρτητο και ονομάστηκε Δεύτερη Αρμενί α (Provincia Armenia II).
Σ᾽ αυτήν την επαρχία, τη Δεύτερη Αρμενία, ανήκε μεταξύ άλλων έξι πόλεων και η Κουκουσός
(βλ. [Jones, 1971, p. 175-190, 540· Garsoian, 1982, p. 472-474· Hewsen, 1982, p. 514-516· Δρακούλη, 2010, σ. 77-83])384.
Ο Θεοδώρητος Κύρου (5ος αι.) μας πληροφορεί (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 1, κεφ. 5) ότι η Κουκουσός ήταν «μία μικρή πόλη που πριν ανήκε στην επαρχία Καππαδοκίας και τώρα ανήκει στη
Δεύτερη Αρμενία» (βλ. [Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 77]).

383

Για τη σημερινή κατάσταση της Κουκουσού βλ.: Στρακαλή-Τζωαννοπούλου Α., Χρονικό στα βήματα της

εξορίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου // Θεοδρομία, 3 (2013), σ. 356.
384
Πιο αναλυτικά για την ιστορία της επαρχίας αυτής βλ. το θεμελιώδες έργο της Sophie Métivier La Cappadoce (IVe-VIe siècle): Une histoire provinciale de l’Empire romain d’Orient. Paris 2005. – 496 p. (= Byzantina Sorbonensia, 22). Έχουμε και σχολιασμό του R. Van Dam σ᾽ αυτό το έργο της S. Métivier, βλ.: BZ, 100 (2007), p. 236241.
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Σημειωτέον ότι σύμφωνα με μεταγενέστερες πηγές, τα λεγόμενα Notitiae Episcopatuum
Eccl. Const. ή Τακτικά (Νο 1, 2), η επαρχία στην οποία ανήκε η Κουκουσός ονομαζόταν Πρώτη
Αρμενία (ἐπαρχία Ἀρμενίας α΄) [Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 209, 223]. Και ο G. Fedalto
επίσης στο γνωστό έργο του Hierarchia Ecclesiastica Orientalis αναφέρει ότι η Κουκουσός ανήκε στην επαρχία Armeniae primae (Dioecesis Pontica) (βλ. [Fedalto, 1988, p. 46]).
Δεν γνωρίζουμε πού οφείλεται η ασυμφωνία της εκδοχής των ανωτέρω πηγών, μεταξύ
Πρώτης και Δεύτερης Αρμενίας.
Ιστορία της Κουκουσού. Η μικρή επαρχιακή κωμόπολη Κουκουσός κατέστη διάσημη
εξαιτίας της εξορίας και της παραμονής του ι. Χρυσοστόμου εκεί. Έχουμε ήδη παρουσιάσει λεπτομερώς την περίπου τριετή ιστορία της παραμονής του Αγίου σ᾽ αυτήν την κωμόπολη, την
οποία ο ίδιος χαρακτήρισε πάσης τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης ἐρημοτάτῳ χωρίῳ (βλ. σελ. 199210).
Στην Κουκουσό είχε εξοριστεί και ένας προκάτοχος του ι. Χρυσοστόμου στο θρόνο της
Κωνσταντινουπόλεως, ο αγ. Παύλος ο Ομολογητής. Το προαναφέραμε (βλ. σελ. 184) ότι ο αρειανός αυτοκράτορας Κωνστάντιος είχε εξορίσει τον επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Παύλο,
τον οποίο και απέπνιξαν στην Κουκουσό της Καππαδοκίας (Καὶ πρῶτον μὲν τῆς Κωνσταντίνου
πόλεως τὸν ἐπίσκοπον Παῦλον ἐξόριστον γενέσθαι ἐκέλευσεν· ὃν οἱ ἀπαγαγόντες ἐν Κουκουσῷ
τῆς Καππαδοκίας ἀπέπνιξαν) (βλ. [PG 67, col. 268· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 94· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 77]).
Στη Κουκουσό εξορίστηκε και ο αυτοκράτορας Βασιλίσκος (475-476) (βλ. Θεοφάνη, Χρονογραφία, 124, 32) [Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 43].
Σύμφωνα με τα Notitiae Episcopatuum Eccl. Const. (Νο 1, 2) είχε ακόμη και δικό της επίσκοπο η Κουκουσός, η υπαγόμενη στη Μητρόπολη Μελιτηνής. Η δικαιοδοσία της Μητρόπολης αυτής απλωνόταν στην επαρχία της Πρώτης Αρμενίας (ἐπαρχία Ἀρμενίας α΄), και σ᾽ αυτήν
υπάγονταν και οι επίσκοποι της Αραβισσού και των Κομάνων της Αρμενίας (βλ. [Notit.
Episcop. EC, Darrouzès, p. 209, 223]).
Ο χρηματίσας διδάσκαλος του ι. Χρυσοστόμου επίσκοπος Αντιοχείας Μελέτιος είχε εξοριστεί από τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο από την Αντιόχεια στην πόλη Μελιτηνή, από όπου
και καταγόταν (βλ. Φιλοστοργίου, Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 5)385.
Στον κατάλογο των συμμετεχόντων στη Σύνοδο της Εφέσου το 431 μνημονεύεται και η
επισκοπή της Κουκουσού (της Μητρόπολης Μελιτηνής, της επαρχίας Armenia II)386. Βέβαια, η
παρατιθέμενη ορολογία-ονομασία Arménie II περιλαμβάνεται μέσα σε ειδικές παρενθέσεις, κάτι
που σημαίνει ότι οι εκδότες του κειμένου δεν είναι σίγουροι πως πράγματι πρόκειται για την
επαρχία Δεύτερη Αρμενία. Στα Acta Conciliorum Oecumenicorum (η έκδοση του Ε. Schwartz),
αναφέρεται και το όνομα του επισκόπου της Κουκουσού που συμμετείχε στη Σύνοδο της Εφέ-

385
386

Βλ.: http://krotov.info/acts/05/marsel/istoriki_07.htm
Βλ.: Le Patriarcat Byzantin. Serie 2. Corpus Notitiarum Episcopatuum. Ecclesiae Orientalis Graecae. Vil. 1.

Les listes conciliaires. Etablies par E. Gerland, revues et complètes par V. Laurent A. A. I. Synode de Gabadius (394)
et II. Concile d’Ephese (431). Paris 1936. – P. 25-28, 62, 81.
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σου το 431: Ολύμπιος επίσκοπος Κουκουσσού387. Στον κατάλογο των μετασχόντων στη Σύνοδο
Κωνσταντινουπόλεως του 553 μνημονεύεται πάλι (ο) επίσκοπος Κουκουσού Ιωάννης388. Οι εκδότες των πράξεων αυτής της Συνόδου δηλώνουν ότι η Κουκουσός ανήκει στην επαρχία Πρώτη Αρμενία (Armeniae Ι)389.
Τα έτη 1142-1143, σύμφωνα με δήλωση του Νείλου Δοξαπατρή, στην Κουκουσό ακόμα
υπήρχε έδρα επισκόπου που υπαγόταν στη Μητρόπολη Μελιτηνής της Αρμενίας: «Ἡ Μελιτηνὴ
τῆς Ἀρμενίας ἕχουσα ἐπισκοπὰς θ’. Ἐξ ὧν ἐστι καὶ ἡ ἐπισκοπὴ Κουκουσὸς, ἐν ᾗ ἐξωρίσθη ὁ
χρυσοῦς τὴν γλῶτταν Ἰωάννης» [Νείλου Δοξαπ., Τάξις Πατρ. Θρόν., col. 1108].
Για τα γνωστά ονόματα των επισκόπων της Κουκουσού βλ.: [Fedalto, 1988, p. 46· Ohme,
1991, p. 342]).
Το 19ο αι. στην περιοχή της Κουκουσού υπήρχαν δύο μοναστήρια, ένα των Ορθόδοξων
και ένα των Αρμενίων. Το Ορθόδοξο μοναστήρι υπαγόταν στη Μητρόπολη Κολωνίας και Νικοπόλεως 390 του Οικουμενικού Πατριαρχείου (βλ. [ΕΠΕΙΛΠ, 2, σ. 267]).
Έχουν διασωθεί μερικές φωτογραφίες με γενική άποψη της περιοχής της Κουκουσού, φωτογραφημένες στα 1932 από το γνωστό ερευνητή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου Ch. Baur (βλ.
εικόνα Νο 48) [Hild, 1977, εικόνες Νο 96, 97].
Τοποθεσία της Αραβισσού. Η Αραβισσός ήταν μια μικρή πόλη στην Καππαδοκία,
στη θέση της σημερινής Afşin στην Τουρκία (προηγούμενο όνομα Yarpuz), κοντά στην
Κουκουσό (βλ. [Fedalto, 1988, p. 42· ΕΠΕ, 104, σ. 130-131· Κοντογιάννη, 1921, σ. 153· Hild,
1977, p. 130-131])391. Ως Afşin ονομάζεται από 1944.
Από την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) μέχρι την Αραβισσό (σημερ. Afşin, Τουρκία) η απόσταση είναι περίπου 50 χλμ. (βλ. χάρτη Νο 6).
Στην αρχή η Αραβισσός ανήκε επίσης στη ρωμαϊκή επαρχία Καππαδοκίας. Με τις μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα Διοκλητιανού παραχωρήθηκε στην επαρχία της Μικράς Αρμενίας
και από τα τέλη του 4ου αι. ανήκει στην επαρχία της Δεύτερης Αρμενίας (βλ. [Jones, 1971, p.
175-190, 540· Δρακούλη, 2010, σ. 77-83]).
Σύμφωνα με μεταγενέστερες πηγές, τα λεγόμενα Notitiae Episcopatuum Eccl. Const. (Νο
1, 2), η επαρχία όπου ανήκε η Αραβισσός ονομαζόταν Πρώτη Αρμενία (ἐπαρχία Ἀρμενίας α΄)
[Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 209, 223]. Από τους νεότερους ερευνητές ο G. Fedalto, στο
γνωστό έργο του Hierarchia Ecclesiastica Orientalis αναφέρει ότι η Αραβισσός ανήκε στην ε παρχία Armeniae primae (Dioecesis Pontica) (βλ. [Fedalto, 1988, p. 42]).
Βλ.: Acta Conciliorum Oecumenicorum. Ed. E. Schwartz. T. 1. Vol. 1. Pars 7. Concilium Universale
Ephesenum. A. 431. Berolini 1929. – P. 22-23, 28, 86, 138.
388
Βλ.: Acta Conciliorum Oecumenicorum. Ed. E. Schwarts. Continuauit J. Straub. T. 4. Vol. 1. Berolini
MDCCCCLXXI. – P. 4, 7, 21, 23, 33, 36, 40, 43, 204, 207, 225, 230.
389
Ο.π., p. 279.
390
Βλ.: Γαβριήλ Πρεμετίδης, Μητροπολίτης Κολωνείας, Η Μητρόπολις Κολωνείας. Εκδ. Β΄. Αθήνα 1999. (=
Ανάλεκτα της καθ’ ημάς Ανατολής, 7).
387

391

Για τη σημερινή κατάσταση της Αραβισσού βλ.: Στρακαλή-Τζωαννοπούλου Α., Χρονικό στα βήματα της

εξορίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου // Θεοδρομία, 3 (2013), σ. 356.
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Ιστορία της Αραβισσού 392. Έχουμε ήδη παρουσιάσει λεπτομερώς την ιστορία της μετακίνησης του ι. Χρυσοστόμου στην Αραβισσό και τη ζωή του εκεί, στο φρούριο (βλ. σελ. 210217).
Σύμφωνα με τα Notitiae Episcopatuum Eccl. Const. (Νο 1, 2), η Αραβισσός, υπαγόμενη στη
Μητρόπολη Μελιτηνής, είχε και το δικό της επίσκοπο. Τα σύνορα αυτής της Μητρόπολης ταυτίζονταν με την επαρχία της Πρώτης Αρμενίας (ἐπαρχία Ἀρμενίας α΄), και σ᾽ αυτήν υπάγονταν
και οι επίσκοποι της Κουκουσού και των Κομάνων της Αρμενίας (βλ. [Notit. Episcop. EC,
Darrouzès, p. 209, 223]).
Ο ι. Χρυσόστομος σε μία από τις επιστολές του προς τον πρεσβύτερο Ρουφίνο (Νο 126),
γραμμένη μάλλον το 406 από την Κουκουσό (βλ. [PG 52, col. 685])393, αναφέρει και το όνομα
του τότε επισκόπου Αραβισσού, Οτρήϊος (τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ὀτρήϊον τὸν Ἀραβισσοῦ), που κατείχε γνήσια λείψανα πολλών αγίων μαρτύρων (βλ. [PG 52, col. 687· ΕΠΕ 104, σ.
246-247· Златоуст, Творения, 2005, т. 3, σ. 764]). Ο Ιωάννης Μόσχος (Λειμωνάριον, κεφ. 128)
και οι συντάκτες ορισμένων άλλων πηγών με βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου, όπως έχουμε ήδη
πει (βλ. σελ. 200), αναφέρουν το όνομα και του Αδέλφιου, επίσης επισκόπου Αραβισσού, που
αξιώθηκε να δει όραμα για τη μεταθανάτια ουράνια αποκατάσταση και θέση του ι. Χρυσοστόμου· πότε ακριβώς δεν μας πληροφορούν, πιθανόν μετά τον προαναφερόμενο Οτρήϊο (βλ. [Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, 1983, σ. 143-144· Jean Moschus, Le Pré Spirituel, 1946, p. 180181· Иоанн Мосх, Луг духовный, 2002, σ. 191-192])394.
Πληροφορίες για τα γνωστά ονόματα επισκόπων της Αραβισσού βλ.: [Fedalto, 1988, p.
42· Ohme, 1991, p. 342]).
Σύμφωνα με το Φιλοστόργιο (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 5) μετά το θάνατο του επισκόπου Αντιοχείας Λεοντίου, το θρόνο ανέλαβε κάποιος Ευδόξιος που ήταν υποστηρικτής του αρειανισμού, και ο πατέρας του ονόματι Καισάριος καταγόταν από την Αραβισσό, πόλη της Μικράς Αρμενίας395.
Το 539 στην Αραβισσό γεννήθηκε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαυρίκιος (582-602),
ο οποίος μερίμνησε ιδιαίτερα για τη γενέτειρα πόλη (βλ. [ΕΠΕ, 104, σ. 130-131· Пасхальная
хроника, 2004, σ. 133, υποσημ. 3]).
Η Αραβισσός μνημονεύεται και στο Πασχάλιο Χρονικό του ανώνυμου συγγραφέα του 7ου
αι. (βλ. [Пасхальная хроника, 2004, σ. 133]).

392
393

Βλ.: Hirschfeld G., Arabissos // RE, II, 1 (1895), p. 364–365.
Σύμφωνα με το R. Delmaire, η επιστολή γράφτηκε μάλλον το καλοκαίρι του 405 [Delmaire, 1997, p.

312].
394

Ο Αδέλφιος μάλλον έγινε επίσκοπος Αραβισσού μετά από τον Οτρήϊο, τον οποίο (Οτρήϊο) μνημονεύει

ευκαιριακά και ο ίδιος ο Χρυσόστομος. Η А. Балаховская, υπομνηματίζοντας με υποσημειώσεις το Βίο του ι. Χρυσοστόμου του Γεωργίου Αλεξανδρείας, δίνει την πληροφορία ότι ο Αδέλφιος ήταν επίσκοπος Αραβισσού από το
451 μέχρι το 458, χωρίς όμως αναφορά σε πηγή (βλ. [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 503,
υποσημ. 202]).
395
Βλ.: http://krotov.info/acts/05/marsel/istoriki_07.htm
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Και κάτι από τη σύγχρονη εποχή· από την Αραβισσό ήλκε την καταγωγή του ο γνωστός
έλληνας θεολόγος του 20ού αι. πρωτοπρ. Ιωάννης Ρωμανίδης, καθηγητής του Α.Π .Θ. (19272001)396.
3.3. Πιτυούς – ο τόπος της τελικής εξορίας του ι. Χρυσοστόμου.
Από το βίο του ι. Χρυσοστόμου σε όλες σχεδόν τις πηγές είναι γνωστή μία έμμεση αναφορά στον τελικό προορισμό της εξορίας, τ.έ. την Πιτυούντα. Το 403, στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε ανταλλαγή προειδοποιήσεων μεταξύ ι. Χρυσοστόμου και αγ. Επιφανίου Κωνσταντίας Κύπρου (368-403/406)397. «Ἐπιφάνιε σοφέ, σὺ συνῄνεσας ἐπὶ τῇ ἐμῇ ἐξορίᾳ; Οὐ μὴ ἔτι κα θίσῃς ἐπὶ τοῦ θρόνου σου», προειδοποίησε ο Χρυσόστομος τον Επιφάνιο. Και ο άλλος Άγιος
αντείπε: «Ἰωάννη ἀθλητά, δέρου καὶ νίκα. Ἐπὶ δὲ τῷ τόπῳ ᾧ ἐξορισθῇς, οὐ μὴ
φθάσῃς»398. Τα λόγια (προεξαγγελίες) των δύο διάσημων πατέρων της Εκκλησίας επαληθεύ«Οἱ γονεῖς μου – έγραψε π. Ιωάννης Ρωμανίδης - ἦσαν ἀπό τήν Ρωμαϊκήν Καστρόπολιν τῆς Ἀραβησσοῦ
Καππαδοκίας, ὅπου ἐγεννήθη ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτωρ Μαυρίκιος (582-602) καί ὁ ὁποῖος διώρισεν ὡς Πάπαν τῆς
Ρώμης τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Μέγαν (590-604) καί ὁ ὁποῖος μέ τήν σειράν του διώρισεν ὡς πρῶτον ἀρχιεπίσκοπον τοῦ Καντέρμπουρι τόν Αὐγουστῖνον (597-604)» (βλ. Ιεροθέου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου
396

Βλασίου, Εμπειρική Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις του π. Ιωάννου Ρωμανίδη, τ. 1ος, έκδ. Ι. Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Πελαγίας, 2010, σ. 23-24).
Βλ.: Βίος του αγίου Επιφανίου επισκόπου πόλεως Κωνσταντίας // PG 41, col. 23-113· Δυοβουνιώτη Κ. Ι.,
Συμμετοχή του Κωνσταντίας Επιφανίου εις την καταδίκην του Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Χρυσοστόμου //
397

ΕΕΒΣ, 3 (1926), σ. 67-84· Delehaye H., Saints de Cypre // Anal. Boll., 26 (1907), p. 229, 234-235, 242-243, 259, 267,
270-271. Βλ. επίσης: [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 320-322· ΕΠΕ 68, σ. 216-219· Палладий, Диалог, 2002, σ.
105· Σωκράτη, Εκκλ. Ιστορία, PG 67, col. 693-696, 700-708· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 252, 254-257·
Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 292-301· Σωζομενού, Εκκλ. Ιστορία, PG 67, col. 1501-1504, 1551-1556· Douze récits
byz., Halkin, 1977, p. 29-30, 198-200· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 397-401, 656-657 ·
Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 334-335]. Βλ. επίσης: [Μπαλάνου, 1930, σ. 378-384].
398
Γι᾽ αυτό το επεισόδιο στη ζωή του ι. Χρυσοστόμου μας ομιλούν και οι εξής συγγραφείς: Σωκράτης Σχολαστικός [PG 67, col. 705-708· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 256-257]· Γεώργιος Αλεξανδρείας (BHG 873)
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 202· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 400· Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 335]· Θεόδωρος Τριμιθούντων (BHG 872) [Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 30· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 657]· Συμεών Μεταφραστής (BHG 875) [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 587-588]· Νεόφυτος Έγκλειστος (BHG 881) [Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 339· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 633]· Κοσμάς Βεστήτωρ
(BHG 877y) [Κοσμά Βεστήτ., Πέντε Εγκώμια, Δυοβουνιώτη, 1925, σ. 62-63· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 755-757]· Λέων ο Σοφός (BHG 880) [PG 107, col. 272· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 704-705] κ.ά. Ειδικότερα, ο Σωκράτης Σχολαστικός μας πληροφορεί (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 14):
«Λέγουσι δὲ τινες ὅτι ἀπαίρειν μέλλων, τῷ Ἰωάννῃ ταῦτα ἐδήλωσεν, Ἐλπίζω σε μὴ ἀποθανεῖν ἐπίσκοπον. Ὁ δὲ
ἀντεδήλωσεν, Ἐλπίζω σε μὴ ἐπιβῆναι τῆς σαυτοῦ πατρίδος. Ταῦτα οὐκ ἕχω εἰπεῖν, εἰ ἀληθῆ ἔλεξαν οἱ ἐμοὶ ἀπαγγείλαντες, Ἀμφότεροι δὲ ὅμως ταύτην ἔσχον τὴν ἔκβασιν. Οὔτε γὰρ Ἐπιφάνιος τῆς Κύπρου ἐπέβη· ἐν γὰρ τῷ πλοίῳ
ἀπιὼν ἐτελεύτησεν. Καὶ Ἰωάννης μικρον ὑστερον κατηνέχθη τοῦ θρόνου…» [PG 67, col. 705-708· Сократ, Церк.
История, 1996, σ. 256-257]. Ο Σωζομενού (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 15) επίσης έγραψε: «Κἀκεῖνον δὲ εἰσέτι νῦν
πολλῶν ὄντα τὸν λόγον ἐπυθόμην, ὡς Ἐπιφανίῳ μὲν Ἰωάννης τὴν ἐν θαλάσσῃ τελευτὴν προεμήνυσενμ ὁ δὲ ἐκείνῳ
τῆς ἐπισκοπῆς τὴν καθαίρεσιν. Ἐν ὧ γὰρ διεφέροντο, ὁ μὲν ἐδήλωσεν Ἰωάννῃ· “Ἐλπίζω σε μὴ ἀποθανεῖσθαι ἐπί-

242

τηκαν επακριβώς, και το επισημαίνουν τόσο ο αγ. Συμεών ο Μεταφραστής (βλ. [Βιογρ., εγκωμ.
και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 622]), όσο και ο αγ. Νεόφυτος ο Έγκλειστος (βλ. [Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώμιο, 1926, σ. 339· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ.
1, σ. 633]): συγκεκριμένα, ο αγ. Επιφάνιος πέθανε στο πλοίο πριν φθάσει στην Κύπρο, ενώ ο αγ.
Ιωάννης πέθανε στα Κόμανα πριν φθάσει στον τελευταίο τόπο της εξορίας του, την Πιτυούντα.
Γι᾽ αυτόν τον τόπο της τελικής εξορίας του ι. Χρυσοστόμου, πού βέβαια ο Άγιος δεν έφτασε πότε, θα μιλήσουμε στο παρόν υποκεφάλαιο.
Τοποθεσία της Πιτυούντας. Η Πιτυούς399 ήταν αρχαία (κωμό)πολη στις ακτές του
Εύξεινου Πόντου (Μαύρης Θάλασσας)400, στους πρόποδες του Καυκάσου, στη θέση της σημερινής τουριστικής πόλης Πιτσούντα στην Αμπχαζία (αρχ. και βυζ. Αβασγία, βλ. χάρτη Νο
7) (βλ. [Maricq, 1952, p. 350-354]).
Ιστορία της Πιτυούντας 401. Για πρώτη φορά η Πιτυούς αναφέρεται από το γεωγράφο
του 2ου και 1ου αι. π.Χ. Αρτεμίδωρο τον Εφέσιο. Τις πληροφορίες αυτού του συγγραφέα μεταδίδει ο Στράβων (βλ. [Scythica et Caucasica, τ. 1, τεύχος 1, σ. 135]). Σύμφωνα με τον Αρτεμίδωρο
(ο) Πιτυούς ο Μέγας βρισκόταν σε απόσταση 360 στάδια από τη Διοσκουριάδα (σημερ. Σουχούμ, πρωτεύουσα της Αμπχαζίας, ρωμ. και βυζ. Σεβαστούπολη)402. Για την Πιτυούντα μας πληροφορεί και ο ίδιος ο Στράβων (βλ. [Scythica et Caucasica, τ. 1, τεύχος 1, σ. 135]). Ο Gaius Plinius Secundus (23-79 μ.Χ) αποκαλεί την Πιτυούντα ως πλουσιότατη πόλη (Pityus oppidum opulentissimum) [Scythica et Caucasica, τ . 2, τεύχος 1, σ. 179]. Η Πιτυούς μνημονεύεται και στο

σκοπον”. Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀντεδήλου· “Οὐδὲ ἐγὼ σε τῆς σῆς ἐπιβήσεσθαι πόλεως”» [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p.
300· PG 67, col. 1556]. Η αναλυτική παρουσίαση της σύγκρουσης μεταξύ αγ. Επιφανίου και ι. Χρυσοστόμου βλ.:
[Δυοβουνιώτη, 1926, σ. 80]. Βλ. επίσης: Χρονογραφία του αγ. Θεοφάνη του Ομολογητή [Θεοφάνους, Χρονογραφία, 2007, σ. 218-219· Феофан, Хронография, 1980, σ. 24, 48]· Εγκωμιαστικός λόγος αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου
εις την ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 888·
Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007 (1), σ. 27].
399

Ο Στράβων (περ. 64/63 π.Χ – περ. 23/24 μ.Χ): ο Πιτυούς - Πιτυοῦντος, βλ.: Γεωγραφικά, II, 2.14· Liddell

& Scott, p. 1409. Ετυμολογία: ἡ πίτυς - πίτυος, λατ. pinus – πεύκο (βλ. Liddell & Scott, p. 1409· Μπαμπινιώτη Γ. Δ.,
Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, έκδ. Δ΄, Αθήνα 2012, σ. 1563). Σ᾽ εκείνον τον τόπο επικρατεί κυρίως ένα είδος
πεύκου, το Pinus maritima, που κάποτε το θεωρούσαν ιερό (βλ. [Меликсет-Беков, 1915, σ. 121]). Βλ. επίσης: Hewitt B. G., On the Etymology of Bicvinta (Pitsunda) // Revue des Etudes Géorgiennes et Caucasiennes, 6-7 (19901991), p. 205-209. (= Bedi Kartlisa, t. 49-50).
400
Βλ.: Danoff Ch., Pontos Euxeinos // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
(Suppl.), 9 (1962), p. 1140.
401

Βλ.: Diehl E., Pityus // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 20 (1950), p.

1883· Хрушкова Л. Г., Древнейший христианский центр Кавказа: Питиус-Пицунда-Бичвинта // ВВ, 67
(2008), σ. 234-248.
402

Βλ.: Gabelia A. N., Dioscurias // Ancient Greek colonies in the Black Sea, εd. D. V. Grammenos and E. K.

Petropoulos, vol. 2, Thessaloniki 2003, p. 1215-1265· Κάλφογλου Ι. Η., Διοσκουριάς-Σεβαστούπολις, Σουχούμ-Κάλε
/ Κάλφογλου Ι. Η., Οι Έλληνες εν Καυκάσῳ. Ιστορικόν δοκίμιον. Εκδίδεται προς όφελος της εν Βατούμ Ελληνικής
Ευεργετικής Αδελφότητος. Αθήνα 1908, σ. 143-149.

243

γεωγραφικό έργο του Φλαβίου Αρριανού Περίπλους του Ευξείνου Πόντου, που γράφτηκε το
131 μ.Χ. [Scythica et Caucasica, τ. 1, τεύχος 1, σ. 223].
Σημειωτέον ότι η Πιτυούς αναφέρεται και στην πηγή μ ε τίτλο Notitia dignitatum, ένα
πλήρη κατάλογο όλων των Ρωμαϊκών φρουρίων στην ανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας
του τέλους του 4ου και των αρχών του 5ου αι. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πιτυούς ως τόπος
στάθμευσης της Πρώτης Ευτυχούς Θεοδοσιανής πτέρυγας (Ala Felix Theodosiana) (βλ. [Леквинадзе, 1968, σ. 54]).
Ήταν το αρχαιότερο χριστιανικό κέντρο στην περιοχή του Καυκάσου, έδρα του επισκόπου Στρατοφίλου που συμμετείχε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Το Μεσαίωνα, η Πιτυούντα
ήταν ο θρόνος των προκαθημένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμπχαζίας (των Καθολικών
της Αμπχαζίας, όπως ονομάζονταν) (βλ. [Хрушкова, 2002, σ. 67-119· Дорофей Дбар, иером.,
2005, σ. 102-142, 199-235])403.
Πριν εξοριστεί για την Πιτυούντα ο Άγιός μας, επειδή ήταν πολύ απομακρυσμένη και απομονωμένη περιοχή, είχαν ήδη εξοριστεί εκεί την περίοδο των διωγμών οι άγιοι μάρτυρες Ευγένιος, Κανίδιος, Ουαλεριανός και Ακύλας404, ο αγ. μάρτυρας Ορέντιος με τους έξι συμμάρτυρες αδελφούς του (βλ. [Synax. Eccl. CP, Delehaye, 1902, p. 767-768· Bryer, Winfield, 1985, vol.
1, 325-326])405, και στά χρόνια του Χρυσόστομου ο Flavius Abundantius, στρατηγός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (βλ. [Gibbon, II, 2005, p. 242· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, 538·
Кулаковский, 1996, σ. 141· Tiersch, 2002, p. 412-413]). Στα μετέπειτα χρόνια, η Πιτυούς ορίστηκε τόπος εξορίας για το μονοφυσίτη Πατριάρχη Αντιοχείας Πέτρο το Γναφέα (βλ.
[Феофан, Хронография, 1884, σ. 99]). Έτσι, λοιπόν, η Πιτυούς στην πρώιμη περίοδο του χριστιανισμού ήταν “a fashionable place of exile for saints”, όπως παρατηρούσαν με δόση
ειρωνείας οι διάσημοι ερευνητές Anthony Bryer και David Winfield [Bryer, Winfield, 1985, vol.
1, 168-169]406.
Η διαδρομή από Κουκουσό προς Πιτυούντα για τον ι. Χρυσόστομο (που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ) προφανώς θα έπρεπε να ήταν η ακόλουθη: οι συνοδοί στρατιώτες θα έπρεπε να τον
403

Βλ.: Μαξίμου, Μητροπολίτου Σάρδεων, Ὁ Χριστιανισμός ἐν τῇ Δυτικῇ Γεωργίᾳ / Μαξίμου, Μητροπολί-

του Σάρδεων, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας (Ἰβηρίας) καί τό Αὐτοκέφαλον Αὐτῆς // Θεολογία, 36 (1965), σ. 529-548·
Γεννάδιου, μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων, Ἐκχριστιανισμός τῶν Ἰβήρων (Γεωργιανῶν), τῶν Λάζων καί
ἄλλων (Ἀβάζγων, Ἀλανῶν, Τζάνων) [Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. 315-326].
404

Βλ.: Λαμψίδη Ο., Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος. Μαρτύριο του αγίου Ευγενίου και Κανών εις άγιον Ευ-

γένιον υπό Ιωάννου Ξιφιλίνου // ΑΠ, 18 (1953), σ. 129-201· Άγιος Ευγένιος ο πολιούχος της Τραπεζούντος. I. Τα
αρχαιότερα πεζά κείμενα. II. Τα υμνογραφικά κείμενα. Εκδ. Ο. Λαμψίδης. Αθήνα 1984. – Σ. 24, 57, 77, 80, 82·
Rosenqvist J., O. Some remarks on the Passions of St. Eugenios of Trebizond and their sources // Anal. Boll., 107
(1989), p. 39-64). Βλ. επίσης: [Synax. Eccl. CP, Delehaye, 1902, p. 406-407].
Βλ. επίσης: Garitte G., La notice du Synaxaire géorgien sur S. Orentius // Le Muséon, 67 (1954), p. 283289· Peeters P., La légende de S. Orentius et de ses six frères martyrs // Anal. Boll., 56 (1938), p. 241-264.
406
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄ (527-565) εξέδωσε την ακόλουθη αυτοκρατορική Νεαρά: «Οἱ πρὸς τὸ
δημόσιον ἀγνωμονήσαντες καὶ τὴν τοιαύτην ἀνάγκην ἀναμείναντες δήμευσίν τε καὶ ἐξορίαν ὑποστήσονται διηνεκῆ, τ ὴν Σ ε β ασ τ ου πο ι τ ῶ ν κ αὶ Π ι τυ ούν τω ν , α ἵπερ εἰσὶν ἐπ’ ἐσχάτου τῆς [Ἀβασγίας καὶ] τοῦ Εὐξείνου
Πῷντου κατοικήσοντες» (Βλ. Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa. Wiesbaden 1980, p.
209).
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οδηγήσουν πεζοπορώντας σε ένα από τα λιμάνια της νότιας ακτής της Μαύρης Θάλασσας (σημερ. παραλία της Τουρκίας). Κάποιοι ερευνητές υποθετικά εστιάζουν είτε στο λιμάνι Πολεμώνιον (Polemonium, σημερ. Fatsa στην Τουρκία, βλ. χάρτη Ν ο 9), είτε στην Αμισό (σημερ. Samsun, Τουρκία, βλ. χάρτη Ν ο 8). Από εκεί θα έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι μέχρι την Πιτυούντα διά θαλάσσης407. Βεβαίως αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, άλλωστε δεν μαρτυρείται από κανέναν. Από την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) μέχρι την Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα,
Αμπχαζία) η απόσταση είναι περίπου 1245 χλμ. οδικώς (περ. 20 ώρες με το αυτοκίνητο, βλ.
χάρτη Νο 7).

3.4. Κόμανα της Αρμενίας (ή Καππαδοκίας).
Πριν προχωρήσουμε στην τοπογραφική και ιστορική περιγραφή των Κομάνων της Αρμενίας, Κομάνων του Πόντου και Κομάνων της Αμπχαζίας, θα μιλήσουμε και για την προέλευση του τοπωνυμίου Κόμανα.
Σύμφωνα με τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα και το βυζαντινό ιστορικό Προκόπιο Καισαρείας, η ίδρυση των Κομάνων και του Πόντου και της Καππαδοκίας (ή Αρμενίας) συνδέεται
με το όνομα του Ορέστη και της αδελφής του Ιφιγένειας, κόρης του Αγαμέμνονα. Ως αντίδοτο
για τη θεραπεία του από ασθένεια, ο Ορέστης έκτισε αυτές τις δύο όμορφες πόλεις με ναούς
προς τιμήν της Αρτέμιδος. Σ’ αυτούς αφιέρωσε τα «πένθιμα» μαλλιά του και από ᾽κει προέρχεται, εξηγείται, ετυμολογείται και η ονομασία των πόλεων – Κόμανα (ἡ κόμη, δωρική κόμα, λατ.
coma, τα μαλλιά) (βλ. [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 161, 184, 433, 459· Прок. Кесар.,
Войны и Тайная история, 1998, σ. 45· Сагарда, 1916, σ. 37-38]).
Η ίδρυση αυτών των δύο πόλεων και η ονομασία τους δεν έχει καμία σχέση με το λαό των Κομάνων ή Κουμάνων που εμφανίζονται στις βυζαντινές πη γές από τον 11 ο αι. Περισσότερα για την ιστορία του συγκεκριμένου λαού βλ. στην ιδιαίτερη αναφορά μας για τα Κόμανα της Αμπχαζίας. Εδώ απλώς παρατηρούμε ότι ορισμένοι ερευνητές έπεσαν θύματα σύγχυσης της ταυτωνυμίας αφενός μεταξύ των δύο αρχαίων πόλεων
Καππαδοκίας και Πόντου και αφετέρου του λαού των Κομάνων408.
Τοποθεσία των Κομάνων της Αρμενίας. Η (κωμό)πολη Κόμανα της Αρμενίας
βρισκόταν στον Αντίταυρο της Καππαδοκίας (Στράβωνος XII, 2.2-3), στη θέση του σημερι Έχουμε τονίσει και παραπάνω ότι τον 4ο καί 5ο αι. (όπως και αργότερα, το 19ο αι., οπότε έχουμε αντίστοιχες μαρτυρίες), η μετακίνηση στην παραλιακή λωρίδα της Αμπχαζίας ήταν πολύ δύσκολη. Ακόμη και πρό του 4ου
407

αι. μ.Χ., αρχαίοι συγγραφείς σημείωναν ότι οι παραλιακές περιοχές της Μαύρης Θάλασσας (Εύξεινου Πόντου)
προς ανατολάς ήταν πάρα πολύ βαλτώδεις (βλ. Лордкипанидзе О., Древняя Колхида. Миф и археология. Тбилиси 1979, σ. 17).
408
Τον Απρίλιο του 1914 στη γενική συνέλευση του Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Κωνσταντινούπολης ο Sévérien Salaville παρουσίασε έκθεση με θέμα: Un peuple de race turque christianisé au XIIIe siècle. Les
Comans (βλ. [EO, t. 17 (1914), p. 193-208]), όπου, σύμφωνα με πολύ σωστή παρατήρηση του καθηγ. Α. Σαββίδη,
«παραδόξως οι Κομάνοι συνδέονται με την ασσυριακή ιστορία» [Σαββίδη, 1985, σ. 939].
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νού χωριού Şar της Τουρκίας (Şar/Adana, βλ. χάρτη Ν ο 12)409. Από τα Κόμανα της Αρμενίας (σημερ. Şar, Τουρκία) μέχρι την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) η απόσταση είναι
περ. 35 χλμ. σε ευθεία και περ. 50 χλμ. οδικώς (περ. μία ώρα με το αυτοκίνητο, βλ. χάρτη Ν ο
10)410.
Όπως έχουμε πει, με τη μεταρρύθμιση του αυτοκράτορα Διοκλητιανού η Καππαδοκία είχε χωριστεί σε δύο μέρη: το δυτικό συνέχισε να ονομάζεται Καππαδοκία, το ανατολικό για κάποιο διάστημα παραχωρήθηκε στην επαρχία της Μικράς Αρμενίας, αλλά στο τέλος του 4ου αι.
έγινε ανεξάρτητο και ονομάστηκε Δεύτερη Αρμενία (Provincia Armenia II). Σ᾽ αυτήν την
επαρχία, τη Δεύτερη Αρμενία, συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων έξι πόλεων και τα Κόμανα
της Αρμενίας (βλ. [Jones, 1971, p. 175-190, 540· Janin 1, 1953, p. 353· Δρακούλη, 2010, σ. 7783]).
Σύμφωνα όμως με μεταγενέστερες πηγές, τις λεγόμενες Notitiae Episcopatuum Eccl.
Const. (Νο 1, 2), η επαρχία στην οποία ανήκαν τα Κόμανα της Αρμενίας ονομαζόταν Πρώτη
Αρμενία (ἐπαρχία Ἀρμενίας α΄) [Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 209, 223]. Ο G. Fedalto στο
γνωστό έργο του Hierarchia Ecclesiastica Orientalis αναφέρει επίσης ότι τα Κόμανα της Αρμενίας ανήκαν στην επαρχία Armeniae primae (Dioecesis Pontica) (βλ. [Fedalto, 1988, p. 44-46]).
Ιστορία των Κομάνων της Αρμενίας 411. Πριν την παρουσίαση της ιστορίας των
Κομάνων της Αρμενίας, πρέπει να πούμε ότι το 1882 στην Αθήνα δημοσιεύτηκε το βιβλίο του
Π. Καρολίδη Τα Κόμανα και τα ερείπια αυτών, ήτοι μονογραφία αρχαιολογική και τοπογραφική
περί Κομάνων (βλ. [ΕΒ, 1864-1900, τ. 2, σ. 1534]), η μοναδική μονογραφία αφιερωμένη στη μελέτη της ιστορίας και της αρχαιολογίας των Κομάνων της Καππαδοκίας γεωγραφικά (ή Αρμενίας με τις πολιτικο-διοικητικές ανακατανομές). Ο συγγραφέας είχε επισκεφθεί το χώρο αυτής
της κωμόπολης, ώστε να έχει και προσωπική θέαση των αρχαίων ερειπίων της αρχαίας πόλης
(βλ. [Καρολίδη, 1882, σ. 6]).
Στην αρχή ο Καρολίδης ομιλεί για την ίδρυση της πόλης Κόμανα και το θρησκευτικό της
ρόλο, με βάση τις πληροφορίες του Στράβωνα. Σύμφωνα με τον Καρολίδη τα Κόμανα της
Καππαδοκίας ήταν πολιτεία ἱερατικὴ ἔχουσα ναὸν ἀρχαιότατον τῆς καθ᾽ ἅπασαν τὴν Μικρὰν
Ἀσίαν τὸ πάλαι λατρευομένης θεᾶς Μᾶ (ή Ἐνυὼ) [Καρολίδη, 1882, σ. 6].
Ο Π. Καρολίδης αναφέρει και αναλύει τις πληροφορίες περί των Κομάνων της Καππαδοκίας που διασώθηκαν στα συγγράμματα του Στράβωνα, του Δίωνα του Κάσσιου και του ιστορικού Προκοπίου Καισαρείας (βλ. [Καρολίδου, 1882, σ. 11]).
Ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων (64 π.Χ. - 24 μ.Χ.) πράγματι μας πληροφορεί για δύο
πόλεις με το όνομα Κόμανα: η μία εξ αυτών βρισκόταν στον Αντιταύρο, στη Μεγάλη Καππαδοκία (XII, 2.2-3), και η άλλη στον Πόντο (XII, 3.32).

409

Sahr, Sarkalesi (βλ. [Fedalto, 1988, p. 45-46]).

Βλ.: Hild F., Das byzantinische strassensystem in Kappadokien. Wien, 1977. – P. 131-135. (Karte 12, 13).
Βλ. επίσης χάρτες Νο 30, 31.
410

411

Βλ.: Janin R., Comana (1) // DHGE, 14 (1953), col. 353-354.
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«Σ᾽ αυτόν τον Αντίταυρο - έγραφε ο Στράβων – υπάρχουν βαθιές και στενές κοιλάδες,
όπου είναι χτισμένα τα Κόμανα και το Ιερό της Ενυώς 412, την οποία εκείνοι ονομάζουν Μα. Είναι αξιόλογη πόλη, κατοικείται από πολύ μεγάλο πλήθος πιστών και υπηρετών.
Οι κάτοικοι είναι Κατάονες, υποταγμένοι άλλωστε στο βασιλιά, αλλά υπακούν κυρίως στον
ιερέα. Αυτός είναι κύριος του Ιερού καθώς και των υπηρετών του Ιερού, οι οποίοι κατά τη δική
μας επίσκεψη ήταν περισσότεροι από έξι χιλιάδες, άνδρες μαζί και γυναίκες. Στο
Ιερό πρόσκειται και μεγάλη έκταση γης, ενώ ο ιερέας καρπώνεται τα εισοδήματα. Και μάλιστα
αυτός είναι δεύτερος σε τιμή στην Καππαδοκία μετά το βασιλιά. Ως επί το πλείστον, οι ιερείς
κατάγονταν από το ίδιο γένος με τους βασιλείς. Λέγεται ότι αυτά τα Ιερά τα μετέφερε εδώ ο
Ορέστης με την αδελφή του την Ιφιγένεια από την Ταυρική Σκυθία, όπου βρίσκονταν τα Ιερά
της Ταυροπόλου Αρτέμιδας. Εδώ εναπέθεσαν (ως αφιέρωμα) και την πένθιμη κόμη, από την
οποία και το όνομα της πόλης» [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 433]413.
Ο Στράβων αναφέρει επίσης ότι μέσα από την πόλη Κόμανα ρέει ο Σάρος ποταμός και
διαμέσου των χαραδρών του Ταύρου χύνεται στις πεδιάδες των Κιλίκων και έπειτα στο ανοικτό
πέλαγος μετά απ᾽ αυτές [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 161]. Προφανώς, από το όνομα
του ποταμού προέρχεται και η τωρινή ονομασία των Κομάνων της Αρμενίας Şar.
Ο Προκόπιος από την Καισάρεια της Παλαιστίνης, Βυζαντινός ιστορικός του 6ου
αι., αναφέρει ότι ο Ορέστης, αδελφός της κόρης του Αγαμέμνονα της Ιφιγένειας, για να θεραπευτεί από την ασθένειά του, ίδρυσε μια πόλη με το όνομα Κόμανα στην περιοχή του Πόντου
(στην όχθη του ποταμού Ίρη) και εκεί έχτισε το ναό της Αρτέμιδας. Εδώ ο Ορέστης αφιέρωσε
τα μαλλιά του (κόμη), από όπου προέρχεται και η ονομασία της πόλης [Прок. Кесар., Войны и
Тайная история, 1998, σ. 45]. Και μάλιστα, «παρά το γεγονός ότι ο Ορέστης τα έκανε όλα αυτά, η ασθένειά του δεν υποχώρησε, αλλ᾽ αντίθετα επιδεινώθηκε. Με την αίσθηση πως οι ενέργειές του δεν ήταν επακριβώς συνεπείς με τις οδηγίες του μαντείου, ο Ορέστης πάλι άρχισε να
ερευνά ολόγυρα για κατάλληλο τόπο και ανακάλυψε στην Καππαδοκία μια τοποθεσία που έμοιαζε παρά πολύ με τη χώρα των Ταύρων. Εγώ ο ίδιος, αρκετές φορές ευρισκόμενος εκεί, είχα
μείνει κατάπληκτος από την ομοιότητά τους, μου φαίνονταν σαν να ήμουν στη χώρα των Ταύρων. Πράγματι αυτό το βουνό είναι εντελώς παρόμοιο με εκείνο του Ταύρου, και ο ποταμός
Σάρος θυμίζει τον Ευφράτη. Ο Ορέστης ίδρυσε και εδώ μια υπέροχη πόλη και έχτισε δύο ναούς,
ένα προς τιμήν της Αρτέμιδας και τον άλλο προς τιμήν της αδελφής του Ιφιγένειας... Η πόλη
412

Η Ενυώ ήταν θεά του πολέμου. Ο Πλούταρχος, μάλιστα, αναφέρει ότι η λατρεία της διαδόθηκε στους

Ρωμαίους από τους Καππαδόκες (βλ. [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 559, υποσημ. 10].
413
«Βιβλ. ΙΒ΄, κεφ. ΙΙ. 3: Ἐν δὲ τῷ Ἀντιταύρῳ τούτῳ βαθεῖς καὶ στενοί εἰσιν αὐλῶνες, ἐν ο ἷς ἵδρυται τὰ
Κόμανα καὶ τὸ τῆς Ἐνυοῦς ἱερόν ἣν ἐκεῖνοι Μᾶ ὀνομάζουσι· πόλις δ᾽ ἐστὶν ἀξιόλογος, πλεῖστον μέντοι τὸ τῶν θεοφορήτων πλῆθος καὶ τὸ τῶν ἱεροδούλων ἐν αὐτῇ. Κατάονες δὲ εἰσιν οἱ ἐνοικοῦντες, ἄλλως μὲν ὑπὸ τῷ βασιλεῖ
τεταγμένοι, τοῦ δὲ ἱερέως ὑπακούοντες τὸ πλέον· ὁ δὲ τοῦ θ’ ἱεροῦ κύριός ἐστι καὶ τῶν ἱεροδούλων, οἳ κατὰ τὴν
ἡμετέραν ἐπιδημίαν πλείους ἦσαν τῶν ἑξακισχιλίων, ἄνδρες ὁμοῦ γυναιξί. Πρόσκειται δὲ τῷ ἱερῷ καὶ χώρα πολλή,
καρποῦται δ᾽ ὁ ἱερεὺς τὴν πρόσοδον, καὶ ἔστιν οὗτος δεύτερος κατὰ τιμὴν ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ μετὰ τὸν βασιλέα·
ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ αὐτοῦ γένους ἦσαν οἱ ἱερεῖς τοῖς βασιλεῦσι. Τὰ δὲ ἱερὰ ταῦτα δοκεῖ Ὀρέστης μετὰ τὴς ἀδελφῆς Ἰφιγενείας κομίσαι δεῦρο ἀπὸ τῆς Ταυρικῆς Σκυθίας, τὰ τῆς Ταυροπόλου Ἀρτέμιδος, ἐνταῦθα δὲ καὶ τὴν
πένθιμον κόμην ἀποθέσθαι, ἀφ᾽ ἧς καὶ τοὔνομα τῇ πόλει» [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 161].
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αυτή ακόμη και τώρα ονομάζεται Χρυσή Κόμανα από τη λέξη κόμη, καθώς ο Ορέστης, όπως
λένε, και εδώ έκοψε τα μαλλιά του, οπότε και θεραπεύτηκε από την ασθένειά του» [Прок. Кесар., Войны и Тайная история, 1998, σ. 45].
Εκτός απ᾽ αυτές τις δύο πηγές, σύμφωνα πάντοτε με τον καθηγητή Π. Καρολίδη, πληροφορίες περί των Κομάνων (της Αρμενίας) συναντούμε και σε ασσυριακά κείμενα σφηνοειδούς
γραφής, από το 12ου αι. π.Χ. Εκεί αναφέρεται χώρα - περιοχή Khoumanou, την οποία ο Καρολίδης ταυτίζει με τα Κόμανα της Καππαδοκίας [Καρολίδη, 1882, σ. 13, 32].
Για τη χριστιανική περίοδο της ιστορίας των Κομάνων της Καππαδοκίας, ο Καρολίδης
σημειώνει ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Η εθνική λατρεία στα Κόμανα ασκείται μέχρι
το τέλος του 4ου αι., δηλ. μέχρι την καθολική απαγόρευση της ειδωλολατρείας από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Α΄ (379-395). Ο Ωριγένης, απολογούμενος για τη χριστιανική του πίστη προς εθνικούς φιλοσόφους και απαριθμώντας τις ασχήμιες της εθνικής λατρείας, αναφέρει
και τα μυστήρια Καππαδοκῶν περὶ τὴν ἐν Κομάνοις Ἀρτέμιδα [Καρολίδη, 1882, σ. 34].
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Μεγάλου, σύμφωνα με τον
ιστορικό Προκόπιο Καισαρείας, δύο ειδωλολατρικοί ναοί στα Κόμανα της Καππαδοκίας (της
Αρτέμιδος και της Ιφιγένειας) είχαν μεταβληθεί σε χριστιανικούς ναούς [Прок. Кесар., Войны
и Тайная история, 1998, σ. 45· Καρολίδη, 1882, σ. 35].
Να συμπληρώσουμε στα προειρημένα, με βάση το Συναξαριστή, ότι στα Κόμανα της
Καππαδοκίας βρήκε μαρτυρικό θάνατο ο αγ. μάρτυρας Ε ρμείας [Synax. Eccl.CP, Delehaye,
1902, col. 717-720, 1113].
Την περίοδο του Βυζάντιου τα Κόμανα της Καππαδοκίας βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση όπως και άλλες μικρές πόλεις της Αυτοκρατορίας.
Από τον Καρολίδη αντλούμε απλώς άλλη μιαν ιστορική πληροφορία διαφοροποίησής
της, ότι η κωμόπολη αυτή ήταν έδρα επισκόπου, και α υτό βέβαια την καθιστούσε κάπως ξακουστή εκείνη εποχή σε σύγκριση με τις άλλες ομοειδείς κωμοπόλεις [Καρολίδη, 1882, σ. 35].
Γι᾽ αυτήν την ιστορική μνεία οι Notitiae Episcopatuum Eccl. Const. (Νο 1, 2) μας δίνουν
περισσότερες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, ότι τα Κόμανα της Καππαδοκίας είχαν το δικό τους
επίσκοπο υπαγόμενο στη Μητρόπολη Μελιτηνής. Τα σύνορα της Μητρόπολης, όπως είδαμε,
κάλυπταν την επαρχία της Πρώτης Αρμενίας (ἐπαρχία Ἀρμενίας α ΄) και σ᾽ αυτήν υπάγονταν
και οι επίσκοποι της Κουκουσού και της Αραβισσού (βλ. [Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 209,
223]).
Στον κατάλογο των μελών της Συνόδου της Εφέσου το 431 μνημονεύονται και «οι επισκοπίες» των Κομάνων και της Κουκουσού (της Μητρόπολης Μελιτηνής, επαρχίας Armenia
II)414. Η ονομασία Armenia II παρατίθεται σε παρενθέσεις, όπερ σημαίνει ότι οι εκδότες του
κειμένου δεν είναι σίγουροι αν πράγματι πρόκειται για τη Δεύτερη Αρμενία. Πάντως, σ᾽ αυτόν
το κατάλογο πρόκειται για τα Κόμανα της Αρμενίας, κοντά στην Κουκουσό και την Καισάρεια
414

Βλ.: Le Patriarcat Byzantin. Serie 2. Corpus Notitiarum Episcopatuum. Ecclesiae Orientalis Graecae. Vil. 1.

Les listes conciliaires. Etablies par E. Gerland, revues et complètes par V. Laurent A. A. I. Synode de Gabadius (394)
et II. Concile d’Ephese (431). Paris 1936. – P. 25-28, 62, 81.
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της Καππαδοκίας. Στα Acta Conciliorum Oecumenicorum (από την έκδοση του Ε. Schwartz),
αναφέρονται και τα ονόματα των επισκόπων των Κομάνων (της Αρμενίας) και της Κουκουσού
που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Εφέσου το 431: Προθύμιος επίσκοπος Κομάνης και Ολύμπιος
επίσκοπος Κουκουσσού415. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στη Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως
το 553 μνημονεύονται ο επίσκοπος των Κομάνων Θεόδωρος και ο επίσκοπος της Κουκουσού
Ιωάννης416. Οι εκδότες των Πράξεων αυτής της Συνόδου παραθέτουν και έτσι δηλοποιούν ότι
τα Κόμανα (της Αρμενίας) και η Κουκουσός ανήκαν στην επαρχία Πρώτη Αρμενίας (Armeniae
Ι)417. Για τα γνωστά ονόματα των επισκόπων των Κομάνων της Αρμενίας βλ.: [Fedalto, 1988, p.
44-46]).
Το 1097, σύμφωνα με τις χρονογραφίες των Σταυροφόρων, ο στρατός τους πέρασε την
Καισάρεια της Καππαδοκίας και έφτασε σε κάποια πόλη με το όνομα Πλασταιντία. Αυτή η πόλη, μεταξύ της Καισάρειας και της Κουκουσού, κατά τη γνώμη του Ritter, είναι πιθανώς τα Κόμανα της Καππαδοκίας (βλ. [Καρολίδη, 1882, σ. 37]). Μ᾽ αυτήν την ταυτοποίηση δεν συμφωνεί
ο Καρολίδης, ο οποίος πιστεύει ότι η πόλη Πλασταιντία βρισκόταν πιο ανατολικά από τα Κόμανα, στη θέση Ελβοστάν (ή Ελπιστάν) [Καρολίδη, 1882, σ. 37]. Ο Καρολίδης επίσης δεν συμφωνεί με τη γνώμη πολλών αρχαιολόγων και γεωγράφων, οι οποίοι πίστευαν πως το Ελφιστάν
(ή Ελβοστάν) είναι τα αρχαία Κόμανα [Καρολίδη, 1882, σ. 39]. Η έλλειψη αναφοράς στα χρονικά των Σταυροφόρων κάποιας πόλης μεταξύ της Καισάρειας και της Πλασταιντίας, κατά τη
γνώμη του Καρολίδη, προφανώς σημαίνει ότι εκείνη την εποχή τα Κόμανα της Καππαδοκίας
δεν υπήρχαν πλέον [Καρολίδη, 1882, σ. 38].
Το 11ο αι., υπό την πίεση της εισβολής των Σελτζούκων, μεγάλο πλήθος Αρμενίων μεταναστεύει στις περιοχές της Μεσοποταμίας, της Καππαδοκίας και της Κιλικίας. Κατά τις αρμενικές πηγές, εκείνα τα χρόνια ο αρμένιος Γαγίκ από το Κάρσι πήρε σε αντάλλαγμα γης για τις
απώλειες ως βασίλειό του κάποιες περιοχές της Μικράς Ασίας με τις πόλεις Τσαμντάβ, Αμάσεια
και Κόμανα (βλ. [Actes XIVe Congrès d’Et. Byz., vol. 3 (1976), p. 690-691]).

3.5. Κόμανα του Πόντου.
Τοποθεσία των Κομάνων του Πόντου. Η αρχαία και αρκετά διάσημη πόλη Κόμανα του Πόντου βρισκόταν στη θέση του σημερινού χωριού Gömenek στην Τουρκία (βλ.
χάρτες Ν ο 15.A, 15.B, 15.C), στην άνω κοιλάδα του ποταμού Ίρη (σημερ. Yeşilırmak), 9 χλμ.

Βλ.: Acta Conciliorum Oecumenicorum. Ed. E. Schwartz. T. 1. Vol. 1. Pars 7. Concilium Universale
Ephesenum. A. 431. Berolini 1929. – P. 22-23, 28, 86, 138.
415

Βλ.: Acta Conciliorum Oecumenicorum. Ed. E. Schwarts. Continuauit J. Straub. T. 4. Vol. 1. Berolini
MDCCCCLXXI. – P. 4, 7, 21, 23, 33, 36, 40, 43, 204, 207, 225, 230.
417
Οπ.π., σ. 279.
416
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από τη σύγχρονη μεγάλη τουρκική πόλη Tokat (αρχ. Dazimona)418 [Kean, 2006, p. 117-118·
ΕΠΕΙΛΠ, 2, σ. 247· Сагарда, 1916, σ. 31· Κοντογιάννη, 1921, σ. 24, 118-119]419.
Από την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα του Πόντου (σημερ.
Gömenek, Τουρκία) η απόσταση είναι περ. 260 χλμ. σε ευθεία και περ. 330 χλμ. οδικώς (περ.
πέντε ώρες με το αυτοκίνητο, βλ. χάρτη Ν ο 16). Τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek)
βρίσκονται σε απόσταση περ. 280 χλμ. από τα Κόμανα της Αρμενίας (σημερ. Şar, Τουρκία).
Τα αρχαία Κόμανα του Πόντου αρχικά ανήκαν στην επαρχία Γαλατίας του Πόντου
(Provincia Galatia) και ύστερα στην επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού (Provincia Pontus
Polemoniacus) που υπάγεται στην Dioecesis Pontica (βλ. [Δρακούλη, 2010, σ. 62-69]. Με τις
μεταρρυθμίσεις διοικητικής διαίρεσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία Θεμάτων (από τον 7ο έως τον 11ο αι.)420, τα Κόμανα του Πόντου περιλαμβάνονταν στο Θέμα
(των) Αρμενιακών (βλ. [Janin 1, 1953, p. 354-355· Fedalto, 1988, p. 71· ST, 160, p. 117-120·
Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 209· Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 10· Kaegi, 1982, p. 491·
Kean, 2006, p. 52-53, 79· Μικρά Ασία των Θεμάτων, 1998, σ. 113-161, 373-389]).
Στην επαρχία Pontus Polemoniacus έκτος από τα Κόμανα του Πόντου ανήκαν και άλλες
πόλεις, όπως η Νεοκαισάρεια, η Τραπεζούντα κ.ά. (βλ. [Jones, 1971, p. 175-190, 538]).
Η 28η Novella (Νεαρά) του Ιουστινιανού ορίζει ότι η επαρχία Pontus Polemoniacus
περιλαμβάνει πέντε πόλεις: Νεοκαισάρεια, Κόμανα (του Πόντου), Τραπεζούντα, Κερασούντα
και Πολεμώνιον, επειδή η Πιτυούς (σημερ. Πιτσούντα, Αμπχαζία) μαζί με τη Σεβαστόπολη
(σημερ. Σουχούμ, Αμπχαζία) πρέπει μάλλον να θεωρηθούν ως φρούρια, αντί πόλεις (βλ. [CJC,
vol. 5, p. 220-221· Georgica, τ. 2, σ. 32-33· Maricq, 1952, p. 350-354]).
Ιστορία των Κομάνων του Πόντου 421. Όπως έχουμε πει, μια πρώτη αναφορά των
Κομάνων του Πόντου βρίσκουμε στο σύγγραμμα του αρχαίου γεωγράφου Στράβωνα: «Πάνω
από τη Φανάροια βρίσκονται τα Κόμανα του Πόντου, ομώνυμα με εκείνα στη
Μεγάλη Καππαδοκία και αφιερωμένα στην ίδια θεά, αφού προηγουμένως μεταφέρθηκαν από εκεί. Χρησιμοποιούν σχεδόν παρόμοια τελετουργία και στις ιερουργίες και
στις περιφορές της θεάς και στην τιμή προς τους ιερείς, ειδικά τον καιρό των παλαιών βασιλέων, τότε που δύο φορές το χρόνο, κατά τις λιτανείες της θεάς, συνέβαινε ο ιερέας να φορά διάδημα και ήταν δεύτερος σε τιμή μετά το βασιλιά» [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 459]422.
418

Βλ.: Henry Suter, Notes on a Journey from Erz-Rum to Trebizond, by way of Shebb-Khaneh, Kara-Hisar,

Sivas, Tokat and Samsun, in October 1838 // JRGSL, 10 (1840), p. 439-440· Anderson J. G. C., A journey of exploration in Pontus. Bruxelles 1903. – P. 67-69. (= St. Pont., I)· Grégoire H., Rapport sur un voyage d’exploration dans le
Pont et en Cappadoce // Bulletin de Correspondance Hellénique, 33 (1909), p. 28.
Για τη σημερινή κατάσταση των Κομάνων του Πόντου βλ.: Στρακαλή-Τζωαννοπούλου Α., Χρονικό στα
βήματα της εξορίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου // Θεοδρομία, 3 (2013), σ. 357-358.
419

420

Περί των «Θεμάτων» βλ.: Πλακογιαννάκη Κ. Ε., Ελληνική Ανατολική Αυτοκρατορία των Μέσων Αιώνων.

Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο. Θεσσαλονίκη 2001. – Σ. 129-164.
421

Βλ.: Janin R., Comana (2) // DHGE, 14 (1953), col. 354-355· Χρύσανθου, Μητροπολίτου Τραπεζούντος,

Η Εκκλησία Τραπεζούντος (Ανατύπωσης από τον 4ου και 5ου τόμου του Αρχείου Πόντου). Αθήνα 1933, σ. 102-103.
422
«Βιβλίο ΙΒ΄, κεφ. ΙΙΙ. 32: «Ὑπὲρ δὲ τῆς Φαναροίας ἐστὶ τὰ Κόμανα τὰ ἐν τῷ Πόντῳ, ὁμώνυμα τοῖς ἐν τῇ
μεγάλῃ Καππαδοκίᾳ καὶ τῇ αὐτῇ θεῷ καθιερωμένα, ἀφιδρυθέντα ἐκεῖθεν, σχεδὸν δὲ τι καὶ τῇ ἀγωγῇ παραπλησίᾳ
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Ο ίδιος μας πληροφορεί επιπλέον ότι τα Κόμανα του Πόντου είχαν πολύ πληθυσμό και
υπήρχε αξιόλογη εμπορική σχέση με την Αρμενία (XII, 3.36): «Τὰ μὲν οὖν Κόμανα εὐανδρεῖ καὶ ἔστιν ἐμπόριον τοῖς ἀπὸ τῆς Ἀρμενίας ἀξιόλογον» [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012,
σ. 186, 461].
Ο Προκόπιος από την Καισάρεια της Παλαιστίνης, Βυζαντινός ιστορικός του 6ου αι., στην
περιγραφή του πολέμου κατά των Περσών εξιστορεί και την ίδρυση της πόλης Κομάνων του
Πόντου: «Αφού ο Ορέστης φεύγοντας με την αδελφή του (την Ιφιγένεια, κόρη του Αγαμέμνονα) από την περιοχή των Ταύρων, αρρώστησε. Όταν αναφέρθηκε στο μαντείο για την ασθένειά
του, λένε πως πήρε μιαν απάντηση, ότι δεν θα απαλλαγεί απ᾽ αυτήν, εάν δεν χτίσει ναό προς
τιμήν της Αρτέμιδος σε ένα τόπο που θα έμοιαζε με την περιοχή των Ταύρων, κι αν κόψει (αφιερωματικά) τα μαλλιά του - κόμη , ώστε να ονομάσει την πόλη με το όνομα των μαλλιών. Ως
εκ τούτου, επισκεπτόμενος εκείνα τα μέρη, ο Ορέστης βρέθηκε στον Πόντο και είδε
ένα απότομο βουνό, που κρεμόταν πάνω από το δρόμο, και στους πρόποδες του
βουνού κάτω να ρέει ο ποταμός Ίρις. Ο Ορέστης σκέφτηκε πως η προφητεία θα εννοούσε αυτόν τον τόπο, και έτσι έχτισε εδώ μια υπέροχη πολη και το ναό της Αρτέμιδος, εναπόθεσε
τα μαλλιά του (κόμη), από όπου και ονόμασε την πόλη, η οποία και στην εποχή μου λέγεται
Κόμανα. Παρά το γεγονός ότι ο Ορέστης τα έκανε όλα αυτά, η ασθένειά του δεν υποχώρησε,
αλλ᾽ αντίθετα επιδεινώθηκε. Με την αίσθηση πως οι ενέργειές του δεν ήταν επακριβώς συνεπείς με τις οδηγίες του μαντείου, ο Ορέστης πάλι άρχισε να ερευνά ολόγυρα για κατάλληλο τόπο και ανακάλυψε στην Καππαδοκία μια τοποθεσία που έμοιαζε παρά πολύ με τη χώρα των
Ταύρων. Εγώ ο ίδιος, αρκετές φορές ευρισκόμενος εκεί, είχα μείνει κατάπληκτος από την ομοιότητά τους, μου φαίνονταν σαν να ήμουν στη χώρα των Ταύρων. Πράγματι αυτό το βουνό είναι εντελώς παρόμοιο με εκείνο του Ταύρου, και ο ποταμός Σάρος θυμίζει τον Ευφράτη. Ο Ορέστης ίδρυσε και εδώ μια υπέροχη πόλη και έχτισε δύο ναούς, ένα προς τιμήν της Αρτέμιδας
και τον άλλο προς τιμήν της αδελφής του Ιφιγένειας... Η πόλη αυτή ακόμη και τώρα ονομάζεται Χρυσή Κόμανα από τη λέξη κόμη, καθώς ο Ορέστης, όπως λένε, και εδώ έκοψε τα μαλλιά
του, οπότε και θεραπεύτηκε από την ασθένειά του» [Прок. Кесар., Войны и Тайная история,
1998, σ. 45].
Κατά ρητή μαρτυρία του Στράβωνα, όπως πολύ σωστά το πρόσεξε ο ιστορικός Π. Καρολίδης, τα Κόμανα του Πόντου και ο ναός του ιδρύθηκαν σε σχέση αναφοράς μετά
από τα Κόμανα της Μεγάλης Καππαδοκίας (βλ. [Καρολίδη, 1882, σ. 9]). Ενώ ο ιστορικός Προκόπιος Καισαρείας, όπως είδαμε, σημείωνε το αντίθετο, ότι δηλ. τα Κόμανα της
Καππαδοκίας ιδρύθηκαν μετά από τα Κόμανα του Πόντου.

κεχρημένα τῶν τε ἱερουργιῶν καὶ τῶν θεοφοριῶν καὶ τῆς περὶ τοὺς ἱερέας τιμῆς, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν πρὸ τοῦ βασιλέως, ἡνίκα δὶς τοῦ ἔτους κατὰ τὰς ἐξόδους λεγομένας τῆς θεοῦ διάδημα φορῶν ἐτύγχανεν ὁ ἱερεύς, καὶ ἦν
δεύτερος κατὰ τιμὴν μετὰ τὸν βασιλέα» [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 184, 459].
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Μετά την εξάπλωση του Χριστιανισμού στον Πόντο, τα Κόμανα του Πόντου γίνονται
έδρα επισκόπων και υπάγονται στο μητροπολίτη Νεοκαισαρείας423. Από την εκκλησιαστική ιστορία είναι γνωστό ότι τον 3ο αι., με πρωτοβουλία του αγ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, ως επίσκοπος Κομάνων του Πόντου εκλέγεται κάποιος Αλέξανδρος, εργαζόμενος ως απλός ανθρακωρύχος μέχρι εκείνη τη στιγμή, αν και προηγουμένως είχε ασχοληθεί με τη φιλοσοφία (βλ.
[Терновский, 1899, σ. 255-256· Петров Л., свящ., 1867, σ. 37]).
Σύμφωνα με τις Notitiae Episcopatuum Eccl. Const. (Νο 1, 2 κ.ά.), τα Κόμανα του Πόντου
ήταν έδρα ενός από τους τέσσερις επίσκοπους, που είχε υπαγόμενους η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας. Τα σύνορα αυτής της Μητρόπολης ταυτίζονται μ ε τη διοικητική επαρχία του Πόντου
Πολεμωνιακού (βλ. [Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 209, 223 κ.ά.]). Για τα γνωστά ονόματα
των επισκόπων των Κομάνων του Πόντου βλ.: [Fedalto, 1988, p. 71]).
Το 1818 ευρίσκουμε και τιτουλάριο επίσκοπο Κομάνων, τον Ευγένιο (ὁ Κομάνων Εὐγένιος) (βλ. [Εκκλ. Αλ., 25 (1901), σ. 52]).
Το 1658 τα Κόμανα του Πόντου επισκέφθηκε ο Πατριάρχης Αντιοχείας Μακάριος Γ΄
(1647-1672). Μαζί του ήταν ο αρχιδιάκονος Παύλος του Χαλεπίου, ο οποίος μας έχει
αφήσει σύγγραμμα με τίτλο Το ταξίδι του Πατριάρχη Αντιοχείας Μακαρίου, με πληροφορίες
που μας ενδιαφέρουν: «Το πρωί πήγαμε με μεγάλη ευλάβεια και ζήλο να επισκεφτούμε τον τάφο του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο τάφος βρίσκεται στο δρόμο μας από την
Ομαλά (σημερ. Gözova, Τουρκία) προς το Τοκάτ (σημερ. Tokat, Τουρκία)424, και για εκεί άλλος δρόμος δεν υπάρχει... Στα Κόμανα μας έδειξαν μέσα σε αμπέλι το παλαιό κτίριο
με τρούλο, όπου μας ενημέρωσαν ότι ήταν ο τάφος του μάρτυρα Βασιλίσκου,
πάνω στον οποίο τοποθετήθηκε το σώμα του Χρυσοστόμου· ο τάφος αυτός είναι
επισκέψιμος και στην εποχή μας. Από τα Κόμανα πήγαμε σε ένα χωριό Βιζέρι (σημερ.
Akbelen, Τουρκία)425, ευρισκόμενο απέναντι από την Ομαλά, στην κορυφή του λόφου… Όλοι οι
κάτοικοι του Βιζέρι είναι Αρμένιοι. Σ᾽ αυτό το χωριό βρίσκεται μια παλαιά βυζαντινή εκκλησία 426, με χαραγμένους σταυρούς στις περισσότερες πέτρες της. Η εκκλησία είναι προς
τιμήν της Υψώσεως του Τιμ. Σταυρού… η Άγια Τράπεζα παραμένει ακόμα στην αρχική
της μορφή… Η σαρκοφάγος στην οποία ενταφιάστηκε το σώμα του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου είναι από μπλε μάρμαρο και είναι το ποθετημένη στα δεξιά
423

Για την ιστορία της Ι. Μητρόπολις Νεοκαισαρειας βλ.: Σταυρίδη Β. Θ., Επισκοπική ιστορία του Οικουμε-

νικού Πατριαρχείου. Θεσσαλονίκη 1996, σ. 248-262.
424

Βλ.: Henry Suter, Notes on a Journey from Erz-Rum to Trebizond, by way of Shebb-Khaneh, Kara-Hisar,

Sivas, Tokat and Samsun, in October 1838 // JRGSL, 10 (1840), p. 439-440.
Βλ.: [Κοντογιάννη, 1921, σ. 120]. Για τη σημερινή κατάσταση του χωριού Β (Μπ)υζέρι βλ.: ΣτρακαλήΤζωαννοπούλου Α., Χρονικό στα βήματα της εξορίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου // Θεοδρομία, 3 (2013), σ.
357-358.
426
Προκαταρκτικές μελέτες Τούρκων αρχαιολόγων επιβεβαιώνουν την ύπαρξη στο Βιζέρι μοναστηρίου κατά τη βυζαντινή περίοδο, όμως ο τόπος δεν είναι αρκετά ερευνημένος, ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν ακριβέστερα από πότε λειτούργησε μοναστήρι εκεί (βλ. Burcu Erçiyas D., Comana Pontica: A City or a Sanctuary? //
Mithridates VI and the Pontic Kingdom, Aarhus 2009, σ. 311). Βλ. επίσης: ПЭ, τ. 24 (2010), σ. 230.
425
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από την πύλη του τρίτου Ιερού, ακριβώς δίπλα στον τ οίχο. Λέγεται ότι όταν ο αυτοκράτορας Αρκάδιος (λάθος, αντί του Θεοδοσίου, γιου του Αρκαδίου) μετακόμισε το σώμα του
Αγίου, η σαρκοφάγος ήταν χωρίς σκέπαστρο· αλλά πρόσφατα, πριν από 16 χρόνια, ο Άγιος
εμφανίστηκε τη νύχτα σε έναν αγράμματο γέρο και του είπε: “Στο τάδε χωράφι κρύβεται
το σκέπαστρο του τάφου μου. Πες στους κάτοικους του Βιζέρι, στους οποίους
ανήκει ο τάφος μου, να το φέρουν και να το βάλουν στον τάφο μου”. Ο άνθρωπος
αυτός ξύπνησε με μια έκπληξη και πήγε νωρίς το πρωί σ᾽ εκείνον τον τόπο, όπου και άρχισε να
σκάβει στο σημείο που του έδειξε ο Άγιος. Αυτό το μέρος είναι εκείνο, το οποίο μόλις ανέφερα
ως ένα σωρό από πέτρες στο χωράφι. Εδώ και βρέθηκε το σκέπαστρο. Σ᾽ αυτήν την ιστορία
προστίθεται ότι μια αρχόντισσα από το Τοκάτ προσπάθησε να μεταφέρει το σκέπαστρο σ᾽ αυτήν την πόλη, αλλά τα βουβάλια δεν ήθελαν να μετακινούνται από εκείνο το μέρος ή έστω να
κάνουν ένα βήμα προς την πόλη Τοκάτ, και κινήθηκαν μόνο προς την κατεύθυνση του προαναφερόμενου Βιζέρι. Οι άνθρωποι κουράστηκαν να κτυπάνε τα βουβάλια και τελικά τα άφησαν
να πάνε όπως ήθελαν, οπότε τα βουβάλια πήραν το δικό τους δρόμο και δεν σταμάτησαν ούτε
μια φορά μέχρι που ήρθαν στο Βιζέρι· με τέτοιο τρόπο, λένε, ο Άγιος έκανε θαύμα… Εμείς τελέσαμε μπροστά στον τάφο του Αγίου παράκληση, με πολλές μετάνοιες, ανάβοντας πολλά καθαρά κεριά, και τον ασπαζόμασταν» [Путеш. Патр. Макария, Муркос, 1896, σ. 128-130].
Τρεις αιώνες μετέπειτα, το 1880, τα ίδια μέρη επισκέφτηκε ο Σάββας Ιωαννίδης και
στις Οδοιπορικές Αναμνήσεις του μας πληροφορεί: «Ἀπὸ δὲ τῆς Νεοκαισαρείας πρὸς Νότον
εἶναι ἡ ὁδὸς διὰ μεγαλοπρεποῦς Βυζαντινῆς γεφύρας, ἄγουσα πρὸς τὰ Κόμανα,
τὴν Τοκάτην καὶ τὰ λοιπὰ ἐκεῖνα μέρη. Καὶ τὰ μὲν Κόμανα ἡ πατρὶς τῶν Κομνηνῶν, ἀπὸ τῶν
χρόνων τοῦ Ἡρακλείου, ὡς μὴ οὖσα χώρα ὀχυρὰ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν βαρβαρικῶν εἰσδρομῶν,
μετῳκίσθη εἰς τὴν θέσιν τῆς Τοκάτης, δύο ὥρας πρὸς Δυσμὰς αὐτῆς, ὀνομασθεῖσα
Εὐδοκιὰς, ἀπὸ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Κυρᾶς Εὐδοκίας, ὅθεν καὶ τὸ τουρκικὸν αὐτῆς ὄνομα
Κραδοκία καὶ τὸ χυδαιότερον Τοκάτη. Τὰ δὲ Κόμανα ἔκτοτε παραμεληθέντα κατήντησαν εἰς
μικρὰν κώμην Κόμα ὀνομαζόμενα, οὐδὲν δὲ ἔχει τὸ περίεργον νῦν, ἐκτὸς λειψάνων ἀφανῶν καὶ
μιᾶς γεφύρας ἐπὶ τοῦ παραρρέοντος Ἴριδος, φερούσης ἐπὶ τῆς πρὸς τὴν Καισάρειαν ὁδοῦ “καὶ
τῶν Καισαρέων”.
»Μεταξὺ δὲ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς Τοκάτης δύο ὥρας πρὸς Βορρᾶν κεῖται ἐφ᾽ ὑψηλοῦ
αὐχένος μικρὰ Μονὴ Κέκζα καλουμένη, ἤτοι Κουκουσὸς, ἔνθα τὸ τελευταῖον ἐξωρίσθη ὁ μέγας
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος· ἡ μονὴ α ὕτη κεῖται ἐπὶ τερπνῆς θέσεως, ἔνθεν μὲν ἔχουσα ὑπὸ τὴν
ὄψιν αὐτῆς ὅλην τὴν Γαζιουρίτιδα χώραν, ἔνθεν δὲ καὶ πρὸς Ἀνατολὰς τὴν Κομαντίτιδα. Ἐπειδὴ δὲ ἔβλεπον οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χρυσοστόμου ὅτι ἐκεῖ μεταξὺ τοῦ Πόντου ἐπέσυρε τὸ σέβας καὶ
τὴν ἀγάπην πάντων τῶν περιοίκων, βουλόμενοι νὰ ἀπομακρύνωσιν αὐτὸν ἐκεῖθεν, διώρισαν
αὐτῷ διαμονῆς τόπον τὴν πρὸς τὸν Καύκασον Πυτιοῦντα (Σοκούμκαλε). Ἐνῷ λοιπὸν κατήρχετο ὁ ἅγιος Πατὴρ ἀπὸ τῆς Κουκουσοῦ, διερχόμενος τὰ Κόμανα, κατελήφθη ὑπὸ ἀσθενείας, καὶ
ἐκεῖ παρὰ τοῖς μοναχοῖς τῆς μονῆς τῆς πρὸς τὰ Κόμανα τοῦ Ἁγίου Βασιλίσκου ἐνοσηλεύετο,
ὅπου καὶ κατεμέτρησε τὸ ζῇν· δείκνυται δὲ νῦν ὁ τάφος αύτοῦ τιμώμενος ὑπὸ πάντων
τῶν ἐθνῶν ἀνεξαιρέτως, κείμενος μεταξὺ δύο ἀγρῶν ἐπί τοῦ ποταμοῦ Ἴριδος
καί πρό τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλίσκου, ἤδη μόλις ἴχνη τινὰ ἐρειπίων δει253

κνυούσης. Καὶ τὸ ἱερὸν αὐτοῦ λείψανον ἐκομίσθη εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἐτέθη εἰς τὸν
ναὸν τὴς Ἁγίας Εἰρήνης, μένει ὅμως ἐκ τοῦ τάφου ἐνταῦθα καί ἡ λάρναξ αὐτοῦ, διατηρουμένη μέχρι τοῦ νῦν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ ὑπερκειμένου χωρίου Βίζερα πρὸ 50
ἐτῶν οὔσῃ Ἑλληνικῇ, νῦν δὲ ἀφαιρεθείσῃ ὑπὸ τῶν Ἀρμενίων. Ἐν δὲ τῷ μονοκλησίῳ αὐτῆς, ἔνθα
κεῖται ἡ λάρναξ, ἔχουσι τὸ δικαίωμα οἱ ὀρθόδοξοι νὰ λειτουργῶνται· ἡ λάρναξ δὲ αὕτη εἶναι ἐκ
λίθου φρυγίου φαιοῦ, ἔχουσα 8 σπιθαμῶν μῆκος, 3 πλάτος καὶ δύο ὕψος, ἐπ᾽ αὐτὴν δὲ κάλυμμα,
ἐφ᾽ οὗ οὐδὲν ἕτερον ἢ μόνον σταυρός. Ἐντεῦθεν δὲ εὐθὺς διερχόμενοι τὰ Κόμανα καὶ ἔξω
αὐτῶν πρὸς Ἀνατολὰς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ βλέπομεν τὸν βράχον, ὃν διὰ τῆς προσευχῆς ὁ θαυματουργὸς Γρηγόριος ἐξεσφενδόνισε μακρόθεν…» [Ιωαννίδη, 1880, σ. 107-109].
Το 1896 ξεκίνησε εξερευνητικό ταξίδι στη Μικρά Ασία ο J. G. C. Anderson και το
καλοκαίρι του 1899 προχώρησε στη Γαλατία και τον Πόντο. Το 1903, ως πρώτο τεύχος της
σειράς Studia Pontica, έχουμε δημοσιευμένο το δικό έργο του με τίτλο A journey of exploration
in Pontus (Bruxelles 1903)427. Το δέκατο κεφάλαιο αυτού του έργου είναι αφιερωμένο στα Κόμανα του Πόντου και στη Dazimonitis (σημερ. πόλη Tokat) (βλ. [Anderson, 1903, p. 6072]). Εκεί μας ενημερώνει και για το χωριό Bizeri, όπου βρισκόταν μοναστήρι Αρμενίων.
Στην Εκκλησία αυτού του Μοναστηριού φυλασσόταν η λάρνακα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου428. Ο Anderson μας ομιλεί και για μια τοποθεσία με το όνομα Ziyaret (“Προ σκύνημα”) σε απόσταση 10 λεπτών πεζοπορίας από τα υπάρχοντα ερείπια των
Κομάνων του Πόντου (παραθέτει και φωτογραφία με τα ερείπια), όπου σύμφωνα
με την τοπική παράδοση απέθανε ο ι. Χρυσόστομος 429. Στο προαναφερόμενο έργο, ο
Anderson παρουσιάζει και φωτογραφίες με τα Κόμανα τ ου Πόντου (βλ. εικόνες Ν ο 19, 20)
[Anderson, 1903, p. 62, 64].
Το 1907 ξεκίνησε εξερευνητικό ταξίδι στον Πόντο και την Καππαδοκία ο Henri Grégoire. Στη διαδρομή από τα Κόμανα του Πόντου προς την Niksar (παλαιά Νεοκαισάρεια) επισκέφθηκε το χαρακτηριζόμενο από τον ίδιο «περίφημο μοναστήρι» στο χωριό Bizéri,
όπου βρισκόταν η λάρνακα (σαρκοφάγος) του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου 430.
Η σαρκοφάγος σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο ερευνητή ε ίχε ένα μαρμάρινο σκέπαστρο,
το οποίο «χωρίς καμία αμφιβολία» μεταφέρθηκε εδώ ασφαλώς από τα ερείπια
των Κομάνων του Πόντου. Ο Η. Grégoire παρουσίασε επίσης και φωτογραφία της σαρκο427

Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.:
http://rbedrosian.com/Downloads/Travel_1890s_Anderson_Studia_Pontica1.pdf
428
“The church of the Armenian Monastery contains a tomb, covered over with a cornice piece of dark
marble from Comana, which is alleged to be the burial place of St. John Chrysostom, the reputed founder of the
monastery” [Anderson, 1903, p. 63].
429

“T en m in ut es W.-N.-W. of the ruins a large cubical mass of marble rock stands isolated in the plain.

It is called Ziyaret, a “place of pilgrimage”, for here tradition says St. Chrysostom found a retreat during his banishment from Constantinople. Several tombs have been cut in the rock” [Anderson, 1903, p. 64].
430
« De Comane, au lieu de suivre la route de Niksar, nous fîmes un détour par l’Ouest, afin de visiter le célèbre couvent de Bizeri, où la tradition arménienne place le tombeau de St. Jean Chrysostome. Le monastère de
Bizeri, dans on état actuel, paraît fort moderne, malgré les inscriptions, évidemment fausses, qui en attribuent la
fondation au roi d’Arménie Sennachérim » [Grégoire, 1909, p. 28].
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φάγου με το μαρμάρινο σκέπαστρο (βλ. εικόνα Νο 21)· πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ιστορικό φωτογραφικό τεκμήριο, το πρώτο μέχρι στιγμής γ νωστό, τουλάχιστον σε μας, κάτι που
δεν έχουμε συναντήσει αλλού, σε καμιά σχετική έρευνά μας για τον ι. Χρυσόστομο. Ο Η.
Grégoire παραθέτει μεν τις προσωπικές του σκέψεις-αμφιβολίες ως προς το αν η συγκεκριμένη
λάρνακα πράγματι θα μπορούσε να είναι η λάρνακα ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου, όμως
εκφράζει και την πεποίθησή του πως ο αγ. Χρυσόστομος όντως ενταφιάστηκε κάπου εκεί κοντά
σ’ εκείνον τον τόπο431 [Grégoire, 1909, p. 28-29].
Είχαμε πληροφορίες και από μιαν άλλη αρχαιολογική α ποστολή στα Κόμανα του Πόντου, αρχές του 20ού αι., από τους Franz Cumont και Eugène Cumont. Οι ίδιοι δημοσίευσαν τις πληροφορίες στο έργο τους Voyage d’exploration archéologique dans le Pont et la petite
Arménie (Bruxelles 1906, Studia Pontica II)432. Δυστυχώς, όμως, την έκδοση αυτή δεν την ανεύρομεν ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη, σε βιβλιοθήκες φυσικά, ούτε όμως και στο διαδίκτυο.
Το 1921 στην Αθήνα εκδόθηκε το έργο του Παντ. Μ. Κοντογιάννη Γεωγραφία της Μικράς Ασίας, στο οποίο, και ειδικότερα στην περιγραφή της Νεοκαισάρειας, αναφέρεται ότι
«πλησίον αὐτῆς καὶ ΒΑ τῶν Κομάνων (9 χλμ.) ἐπὶ τοῦ Λύκου κεῖται τὸ Βεζιριὲ ἢ Βέζιρα, μικρὸν
χωρίον, κείμενον ἐπὶ τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Τεζακλισού, ὅπου ἀπέθανεν ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος… Εἰς τὰ Βέζιρα σώζεται ἐντὸς μονῆς ἡ λάρναξ, εἰς τὴν ὁποίαν ἀποθανὼν ἐτάφη ὁ Χρυσσόστομος» [Κοντογιάννη, 1921, σ. 120].
Σήμερα, στο Gömenek (Τουρκία) διασώζονται μόνο ελάχιστα απομεινάρια της αρχαίας
πόλης των Κομάνων του Πόντου. Την περίοδο 2004-2005, Τούρκοι αρχαιολόγοι πραγματοποίησαν ανασκαφές στα Κόμανα του Πόντου και ανεύρον τα ίχνη δύο χριστιανικών εκκλησιών,
κάτι που ενισχύει τη χριστιανική ταυτότητα του τόπου επί βυζαντίου ή και τις αρχαιότερες απαρχές της (βλ.: Burcu Erciyas D., Tokat İli Komana Antik Kenti Yüzey Araştırması 2004 //
Araştirma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2006, vol. 23, No 2, p. 13-22· Eadem. Comana Pontica:
A City or a Sanctuary? // Mithridates VI and the Pontic Kingdom, Aarhus 2009, p. 289-312).

431

« Quant au pseudo-tombeau de Chrysostome, il consiste en une cuve de sarcophage antique, surmontée
d’un singulier couvercle formé d’un fragment de corniche (fig. 5). Ce morceau d’architecture provient certainement des ruines de Comane ; et il saute aux yeux qu’on a affaire ici à une impudente mystification. Il n’en demeure
pas moins certain que le saint dut être enterré dans le voisinage : car sa Vie raconte qu’il expira et fut inhumé à peu
de distance de la cité de Comane, dans laquelle ses farouches gardiens lui avaient interdit d’entrer. Outre le tombeau de Chrysostome, on montre, bien entendu, à Bizéri celui de Basilisque » [Grégoire, 1909, p. 28-29].
432

Σχολιασμος του H. Delehaye πάνω σε αυτό το έργο βλ.: Anal. Boll. 26 (1907), p. 464-467.
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3.6. Κόμανα της Αμπχαζίας.
Τοποθεσία των Κομάνων της Αμπχαζίας. Τα σημερινά Κόμανα της Αμπχαζίας
βρίσκονται στη βορειο-ανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, σε απόσταση περ. 15 χλμ. από
την πρωτεύουσα της σύγχρονης Αμπχαζίας Σουχούμ (αρχ. Διοσκουριάς, ρωμ. και βυζ. Σεβαστούπολη), στη συμβολή των δύο εκβολών του ποταμού Γουμιστά (βλ. χάρτες Νο 11, 20.A,
20.B). Το έχουμε ήδη αναφέρει, σύμφωνα με το В. Е. Кәарҷиа, ο τόπος που βρίσκονται τα σημερινά Κόμανα της Αμπχαζίας αρχικά ονομαζόταν Τζεϊτσίρχα (στα αμπχαζ. Ӡеиҵырха) ή
Τζεϊτσίχρα (στα αμπχαζ. Ӡеиҵыхра) και διοικητικά ανήκε στο χωριό Γούμα (στα αμπχαζ.
Гәыма) [Кәарҷиа, 2002, σ. 140-142]433.
Τα Κόμανα της Αμπχαζίας απέχουν από τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek) 472
χλμ. σε ευθεία γραμμή και περίπου 835 χλμ. οδικώς (βλ. χάρτη Νο 17).
Ιστορία των Κομάνων της Αμπχζίας. Πριν προχωρήσουμε στην ιστορία των Κομάνων της Αμπχαζίας, πρέπει να αναφερθούμε στην εμφάνιση του τοπωνυμίου Κόμανα
στο έδαφος της Αμπχαζίας. Όπως σημειώσαμε στην αρχή της μελέτης μας, για την επίλυση
του ζητήματος για το πότε εμφανίζεται το τοπωνύμιο Κόμανα στην Αμπχαζία, πολύ σημαντικό
ρόλο έπαιξε η πληροφορία από ένα χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Μαδρίτης, το οποίο πρόσεξε ο γνωστός ιστορικός της Αμπχαζίας καθηγητής Σ. Δ. Ινάλ-ιπά. Το χειρόγραφο με τίτλο «Το βιβλίο γνώσεων για όλα τα βασίλεια, τα κράτη και τις περιοχές, που υπάρχουν στον κόσμο…» είχε γραφεί το 1350-1360 από Ισπανό φραγκισκανό
μοναχό. Ο ανώνυμος συγγραφέας μας πληροφορεί ότι μεταξύ του κύριου πληθυσμού «του βασιλείου Σαντ-Εστρόπολης», δηλ. του Σουχούμ (σημερ. πρωτεύουσα της Αμπχαζίας) ήταν «Κομάνοι-χριστιανοί» και πολλοί Εβραίοι επίσης χριστιανοί. Ο καθηγ. Σ. Ινάλ-ιπά θεώρησε πως
ο συγγραφέας του χειρόγραφου με την ονομασία Κομάνοι κατά πάσα πιθανότητα εννοούσε
«τους Αμπχάζους του Γούμα, τους κατοίκους του Γούμα –ιστορικής περιφέρειας της Αμπχαζίας
στην περιοχή του Σουχούμ και στα περίχωρά του» [Инал-ипа, 1992, σ. 29-30]. Συνεπώς αναφέρεται στον αρχαίο πληθυσμό που κατοικούσε στο έδαφος της περιοχής όπου ο Κ. Βρύσσης
τοποθέτησε την πόλη Κόμανα της Αμπχαζίας.
Η ονομασία του πληθυσμού της «Σαντ-Εστρόπολης», αν όντως στο προειρημένο χειρόγραφο πρόκειται για το Σουχούμ και τα περίχωρά του, όπως θα δούμε παρακάτω, προέρχεται
όχι από το όνομα του οικισμού Κόμανα, αλλά από την ονομασία του λαού, των
Κομάνων (ή Κουμάνων).

«Τζεϊτσίρχα || Τζεϊτσίχρα || Κομάν || Κόμανα. Ο τόπος που βρίσκεται ανάμεσα στη συμβολή των ποταμών Χούψι και Γουμστά. Η δεύτερη ονομασία Κόμανα δεν συναντάται σε χάρτες και πηγές, πρώτη φορά εμφανίζεται κατά το δεύτερο μισό του 19ου αι. Όπως μας λέει ο И. Воронов, το 1884 τη Γούμα επισκέπτεται ο αρχαιολόγος
Βρύσσης, ο οποίος την ονομασία “Γούμα”, που άκουσε εκεί, τη θεώρησε ότι είναι πολύ κοντά με την ονομασία της
παλιάς πόλης “Κόμανα”, γι’ αυτό το λόγο οι ξένοι άρχισαν να αποκαλούν το Τζεϊτσίρχα ως “Κόμανα”») [Кәарҷиа,
2002, σ. 141-142].
433
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Τον 11ο αι. στην οπτική των βυζαντινών πηγών εμφανίζεται ένας λαός με το όνομα Κομάνοι ή Κουμάνοι 434. Το έθνος αυτό μετανάστευσε από την Ασία στο έδαφος της Αν. Ευρώπης, διασχίζοντας τον Ουραλο-Κασπιακό διάδρομο. Εκεί ζούσαν νομαδική ζωή, χωρίς καθόλου
να επιδιώξουν να ιδρύσουν ένα δικό τους κράτος ή οποιαδήποτε πολιτική ένωση (βλ. [Σαββίδη,
1985, σ. 942])435. Για το φυλετικό τύπο τους, παρά το γεγονός ότι οι Κομάνοι μιλούσαν αναμφίβολα μια τουρκική διάλεκτο, πολλοί ερευνητές έχουν την τάση να τους προσδίδουν ευρωπαϊκά
χαρακτηριστικά, διαφοροποιώντας τους από τους Μογγόλους (βλ. [Мургулия, 1975, σ. 406·
Σαββίδη, 1985, σ. 941-943]). Ήταν πράγματι όμορφοι στην εμφάνισή τους με ξανθά μαλλιά και
γαλάζια μάτια (βλ. [Σαββίδη, 1985, σ. 941]). Για την έρευνα της γλώσσας των Κομάνων πολύ
σημαντική θέση κατέχει το λεγόμενο Codex Cumanicus (μεικτό κείμενο στα λατινικά, περσικά και κομάνικα από το τέλος του 13ου αι. μ.Χ.) το οποίο φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Αγίου
Μάρκου στη Βενετία (βλ. [Σαββίδη, 1985, σ. 941])436. Η πιο λαμπρή περίοδος των Κομάνων ορίζεται μεταξύ των μέσων του 11ου αι. και των μέσων του 13ου αι. (βλ. [Σαββίδη, 1985, σ. 940]).
Τους Κομάνους (ή Κουμάνους) οι αραβικές, περσικές και γεωργιανές πηγές τους αποκαλούν ως Kipcak, Qipchak, και τα ρωσικά χρονικά ως Πολόφτσοι (Polovtsy) [Σαββίδη,
1985, σ. 940]437. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Κουμάνοι τον 11ο αι. μ.Χ. εκδιώξαντες τους Πετσενέγκους προς το Δούναβη, «κατέλαβαν το Βόρειο Καύκασο, όλες τις νοτιο-ρωσικές στέπες
και ένα τμήμα της Κριμαίας και εγκαταστάθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σ᾽ αυτούς τους
τόπους που κατείχαν νωρίτερα οι Πετσενέγκοι» [Мургулия, 1975, σ. 398· Σαββίδη, 1985, σ.
945]. Επειδή η περιοχή αυτή παραδοσιακά ονομαζόταν Σκυθία στις αρχαίες και βυζαντινές πηγές, μερικές φορές στις βυζαντινές πηγές του 13ου - 14ου αι. ο όρος Σκύθες χρησιμοποιείται ως
συνώνυμο του Κουμάνοι ή Κομάνοι· για παράδειγμα, στο χειρόγραφο του 13ου αι. (Cod. Vatic.
Urbin. gr. 140) «Σκύθαι οἱ Κόμανοι» (βλ. [Moravcsik, 1967, p. 288]).
Στα 1118-1120 μ.Χ. ο βασιλιάς των Αβασγών (= Αμπχάζων) και Ιβήρων (= Γεωργιανών)
Δαβίδ Δ΄ (1089-1125) μετακινεί στην επικράτεια του τότε «Αμπχαζικού-Καρτβελικού κράτους»
μεγάλο αριθμό των Κομάνων. Όπως επισημαίνει η Н.-М. Мургулия, αυτή η μετοίκηση είχε
σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι Κουμάνοι ως βοηθητική στρατιωτική δύναμη στον αγώνα ενα ντίον των Σελτζούκων Τούρκων [Мургулия, 1975, σ. 399, 406]. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν νυμφευμένος την κόρη του χάνου των Κουμάνων (Κιπτσάκων) Οτράκ (ή Ατράκ), την πριγκίπισσα
434

Βλ.: Annae Comnenae Alexias. Recensuerunt Diether R. Reinsch et Athanasios Kambylis. Pars Altera In-

dices. Digesserunt Foteini Kolovou et Diether R. Reinsch. Berlin 2001. – P. 40-41. (= CFHB, 40/2). Πιο αναλυτικά
για την ιστορία αυτού του λαού βλ.: Salaville S., Un peuple de race turque christianisé au XIIIe siècle. Les Comans //
EO, t. 17 (1914), p. 193-208· Мургулия Н.-М., Куманы-кипчаки в грузинской историографии (XI-XIV в в.) //
Actes du XIVe Congrès international des Etudes Byzantines. Vol. 2. Bucuresti 1975. – P. 397-406· Σαββίδη Α., Οι
Κομάνοι (Κουμάνοι) και το Βυζάντιο. 11ος -13ος αι. μ. Χ. // Βυζαντινά, 13 (1985), σ. 936-955.
Μία από τις καλύτερες περιγραφές της νομαδικής ζωής των Κομάνων διασώζεται στο Χρονικό του
σταυροφόρου Robert de Clary (βλ. [Σαββίδη, 1985, σ. 943]).
436
Βλ.: Salaville S., Un manuscrit chrétien en dialecte Turc le « Codex Cumanicus » // EO, 14 (1911), p. 278-286.
435
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Βλ. το έργο ενός από τους καλύτερους ερευνητές της ιστορίας των «Κομάνων», του D. Rasovsky: Polov-

tsy // Seminarium Kondakovianum, 7 (1935), p. 245-262· 8 (1936), p. 161-182· 9 (1937), p. 71-85· 10 (1938), p. 155178· 11 (1940), p. 86-128.
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Γουραντούχτ [Мургулия, 1975, σ. 402]. Αργότερα οι Κομάνοι μετανάστευαν πιο βαθιά στην
Ευρώπη. Για παράδειγμα, το 1237 ο χάνος Κοτιάν αποχωρεί από τις στέπες της νότιας Ρωσίας
στην Ουγγαρία, μαζί με ολόκληρη ορδή Κουμάνων, περίπου 40.000 ανθρώπους [Мургулия,
1975, σ. 400].
Όσον αφορά τη θρησκευτική πλευρά της ζωής των Κομάνων, ο καθηγ. Α. Σαββίδης σημείωσε ότι «οι Κομάνοι παρέμειναν στην πλειοψηφία εν τη ειδωλολατρίᾳ και σε καμία περίπτωση – όσο τουλάχιστον είναι γνωστό – δεν ήλθαν σε επαφή με τη θρησκεία των ασιατών συγγενών εν τῃ Τουρκίᾳ, τον Ισλαμισμό» [Σαββίδη, 1985, σ. 940]. Ωστόσο, ένα μέρος των Κομάνων,
μετανάστες στη Δυτ. Ευρώπη, έγιναν χριστιανοί, κάτι που επιβεβαιώνεται με την ύπαρξη του
προαναφερόμενου Codex Cumanicus σύμφωνα με τους ερευνητές (βλ. [Σαββίδη, 1985, σ.
941])438. Για κείνους που μετακόμισαν στο έδαφος του «Αμπχαζικού-Καρτβελικού κράτους», ο
συγγραφέας της γεωργιανής πηγής με τίτλο «Ιστορία του Δαβίδ» μας ενημερώνει ότι «η μυριάδα των απίστων γίνονταν χριστιανοί και αυξανόταν μέρα με τη μέρα ο αριθμός εκείνων που
πίστευαν στο Χριστό» [Мургулия, 1975, σ. 405-406].
Σε μία από τις Πράξεις του Πάπα Ιωάννη ΙΒ΄ (1317-1334) ανευρίσκεται κατάλογος των
νέων ιεραποστολικών περιοχών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και μεταξύ τους αναφέρεται
η περιοχή των Κουμάνων (Cumanorum), τοποθετούμενη στο ενδιάμεσο μεταξύ Βουλγαρίας
(Bulgarorum) και Ιβηρίας (Yberorum) [Fedalto, 1981, p. 491]439. Με άλλα λόγια, την εποχή του
Πάπα Ιωάννη ΙΒ΄ οι Κουμάνοι ζούσαν στην ίδια πάντα περιοχή της Ανατ. Ευρώπης, ανάμεσα
στο Βόρειο Καύκασο, την Κριμαία, τη Βουλγαρία και τη Νότια Ρωσία.
Συνεπώς, ο κύριος πληθυσμός της «Σαντ-Εστρόπολης», δηλ. του Σουχούμ και των περιχώρων του, στο χειρόγραφο του φραγκισκανού μοναχού του 14ου αι. ονομάζονται ως Κομάνοι
και είχαν σχέση κατά πάσα πιθανότητα με τους Κομάνους ή Κουμάνους που μετακόμισαν στην
επικράτεια του «Αμπχαζικού-Καρτβελικού κράτους». Θα μπορούσαμε βέβαια να υποθέσουμε
ότι ο συγγραφέας του χειρογράφου είχε κατά νου γενικά όλους τους Κομάνους ή Κουμάνους, οι
οποίοι πράγματι κατέλαβαν την περιοχή σχετικά κοντά στα σύνορα της Αμπχαζίας, δηλ. το
Βόρειο Καύκασο και τις στέπες της Νότιας Ρωσίας. Σε μεταγενέστερους μεσαιωνικούς χάρτες,
οι Κομάνοι παρουσιάζεται ότι ζούσαν πάνω από το έδαφος της σημερινής Αμπχαζίας (βλ. χάρτη
Νο 21)440.

«Οι ερευνητές - λέει ο καθηγ. Α. Σαββίδης - πιστεύουν ότι ο κώδικας αυτός πρέπει να θεωρηθεί μνημείο
για την εξάπλωση του Χριστιανισμού στα δυτικά τμήματα των Κομάνων» [Σαββίδη, 1985, σ. 941]
439
«…in terries Saracenorum, paganorum, Graecorum, Bulgarorum, Cu m a n or um, Yberorum, Alanorum,
Gazarorum, Cothorum, Ruthenorum, Iacobitarum, Nubianorum, Nestorianorum, Georgianorum, Armenorum,
438

Indorum, Mocolitarum…» [Fedalto, 1981, p. 491]. G. Fedalto στο έργο του με τίτλο La chiesa latina in Oriente
αναφέρει και εξής ενδιαφέρουσα απόσπασμα από A. Van Den Wyngaert. Itinera et relations fratrum Minorum saeculi XIII et XIV, Sinica Franciscana, I, Quaracchi (Firenze): «Fratres vero euntes per C om a n i am a dextris habuerunt terram Saxorum, quos nos credimus esse Gothos, et hii sunt christiani; postea Alanos qui sunt christiani;
postea Gazaros qui sunt christiani; in hac terra sita est Ornam, civitas opulent a Thartaris capta per submersionem
aquarum; deinde Cyrcassos et hii sunt christiani; postea Georgianos et hii sunt christiani» [Fedalto, 1981, p. 499].
440
Βλ.: http://kavkaz.ruhelp.com/index.php?s=7194ce14833d22540b1c2414143c7b72&showtopic=347
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Η αναφορά των Κομάνων ως λαού στο χφ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Μαδρίτης του
14 αι., δεν σημαίνει αυτόματα μαρτυρία για ύπαρξη και τοπωνυμίου με την ονομασία Κόμανα
στο έδαφος της Αμπχαζίας. Άλλο ο λαός με το όνομα Κόμανοι ή Κούμανοι βάσει των ιστορικών
αυτών μαρτυριών, και άλλο ένα ανύπαρκτο συγκεκριμένο και περιορισμένο τοπωνύμιο για το
οποίο δεν έχουμε καμιά πληροφορία ούτε από βυζαντινές πηγές ούτε από αρχαιότερες πηγές ούτε κι από μεταβυζαντινές δυτικές πηγές. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, για την αποφυγή κάθε ενδεχόμενης ανακριβούς ερμηνείας και παρεξήγησης.
ου

Τώρα, ας περάσουμε στην αρχαία ιστορία της περιοχής των σημερινών Κομάνων της Αμπχαζίας. Δεν έχουμε καμία πληροφορία από γραπτές π ηγές. Υπάρχουν μόνο τα ερείπια δύο κτιρίων σε ύψωμα, που σήμερα το ένα εκ των δύο προβάλλεται ως τόπος ενταφιασμού
του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, χωρίς ιστορική ή αρχαιολογική επιβεβαίωση. Το αντίθετο, μάλιστα, στο «Σχέδιο της πόλης Σουχούμ και της περιοχής της» στα τέλη του 19ου αι., το καταρτισμένο από τον αρχαιολόγο Β. Ι. Τσερνιαύσκι, παρουσιάζονται ως κατασκευές ενός «Παλατιού»
(βλ. εικόνα Ν ο 6) [Уварова, 1891, σ. 91]. Επιπλέον, έχουμε άλλο ένα κτίσμα μεσαιωνικής εκκλησίας, στο χώρο της σημερινής ονομαζόμενης Ι. Μονής αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου. Σύμφωνα με τη διάσημη ρωσίδα αρχαιολόγο κόμισσα Πρασκόβια Σ. Ουβάροβα (1840-1924), η περιοχή όπου βρίσκονται σήμερα τα Κόμανα της Αμπχαζίας ερευνήθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ του
19ου αι. από τον Никитин441. Ο ερευνητής αυτός παρέμεινε εκεί μερικές ημέρες κ αι «το μόνο
που πρόλαβε να κάνει ήταν η ανασκαφή και η έρευνα μ ιας μεγάλης εκκλησίας· στηριζόμενος
στην άποψη του Τσερνιαύσκι442, της έδωσε το όνομα του αγίου Βασιλίσκου (αναφέρεται στο
Καθολικό του μοναστηριού του αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)» [Уварова, 1891, σ . 115]. Ο В. П .
Пачулиа σε ένα από τα έργα του που δημοσιεύθηκε το 1968 στη Μόσχα με τίτλο Исторические памятники Абхазии, их значение и охрана, αυτή η εκκλησία χρονολογεί από τον 10ο11ο αι. [Пачулиа, 1968, σ. 81]. Στο παράρτημα του έργου παρουσιάζεται και σκαρίφημα με την
εκκλησία στα Κόμανα της Αμπχαζίας (οι μετρήσεις έγιναν από τον В. Орелкин, βλ. εικόνα Ν ο
31) [Пачулиа, 1968, σ. 154, εικόνα Νο 23].
Η παλιά εκκλησία στα Κόμανα είναι περίπου τετράγωνο πέτρινο κτίριο μονόχωρο αίθουσας, χωρίς να εξέχει κόγχη ιερού βήματος έξω της ανατολικής πλευράς, αλλά με μία εσωτερική
κόγχη εγγεγραμμένη στην πλατειά ανατολική τοιχοδομία, δηλ. άνοιγμα ιερού βήματος μέσα
στο όλο κτίσμα. Ο χώρος φωτιζόταν από δύο στενά παράθυρα, ένα επάνωθεν σ᾽ αυτήν την
κόγχη του Ιερού και άλλο ένα στο δυτικό τοίχο.
Δυστυχώς, τα ερείπια των κτιρίων στο λόφο του αγ. Βασιλίσκου και ο αρχαίος ναός του
μοναστηριού, καθώς και όλη η γύρω περιοχή, μέχρι στιγμής παραμένουν ανεξερεύνητα από
τους αρχαιολόγους.

441

Ο Н. В. Никитин υπήρξε μέλος της Αυτοκρατορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας της Μόσχας, βλ.: МАК,
4 (1894), σ. 8, 16.
442
Ο В. И. Чернявский (1846-1915), βλ. υποσημ. 20.
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Επίσης, στην είσοδο του φαραγγιού της Γουμιστάς, κοντά στο Μοναστήρι των Κομάνων,
βρίσκονται τα ερείπια ενός μεσαιωνικού κάστρου. Το 1872, το επισκέφθηκε ο В. И.
Чернявский, ο οποίος άφησε και μια σύντομη περιγραφή του (βλ. [ИАНО, 1 (1925), σ. 149]).
Όπως αναφέραμε στην αρχή της εργασίας μας, το Νοέμβριο του 1884 τα Κόμανα της
Αμπχαζίας επισκέφθηκε ο «έλληνας αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Βρύσσης». Με το όνομα του
ανθρώπου αυτού, μετά το 1884, συνδέεται η νέα εκδοχή περί του τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου και επιπλέον, όπως θα διαπιστώσουμε, εμφανίζεται και το τοπωνύμιο Κόμανα στο έδαφος της Αμπχαζίας! Περισσότερα γι᾽ αυτόν τον έλληνα αρχαιολόγο και τη νεοφανή αυτή εκδοχή του θα συζητήσουμε στο κατάλληλο κεφάλαιο της εργασίας μας. Εδώ θα αναφερθούμε μόνο
στις πληροφορίες από την έρευνα του «Κ. Βρύσση» που αφορούν την ιστορία των Κομάνων της
Αμπχαζίας.
Το 1884 «ο Κ. Βρύσσης» συνοδευόμενος από έναν οδηγό αναχώρησε από το Σουχούμ για
τον ποταμό Γουμιστά. Σε απόσταση 12 χλμ. (τέσσερις ώρες με τα πόδια) από το Σουχούμ, στη
συμβολή του ποταμού Γουμιστά με τον παραπόταμο Γούμα, με γνώμονα το χάρτη του, έδειξε
τα αρχαία ερείπια που συμπεριλάμβαναν και ερείπια χριστιανικού ναού, τα οποία ο ίδιος θεώρησε ως τόπο θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου. Τον τόπο αυτό «ο Βρύσσης» όρισε ως θέση της πόλης των Κομάνων (ή Κουμάνων) και τ α ερείπια του ναού ως εκκλησία του
ιερομάρτυρα Βασιλίσκου ως επισκόπου Κομάνων (4 ου αι.), όπου θα έπρεπε να είχε εναποτεθεί
και το λείψανο του αγίου Χρυσοστόμου. Ο έλληνας αρχαιολόγος, σε σύντομη (απολεσμένη)
“σημείωση” που άφησε τότε στο Μοναστήρι του Νέου Άθωνος, ανέφερε ότι γύρω απ᾽ αυτόν το
ναό βρίσκονται τρία ποτάμια (προφανώς αναφερόταν στις δύο αρχικές διακλαδώσεις του ποταμού “Γουμιστά” με το όνομα “Ανατολική Γουμιστά” και “Δυτική Γουμιστά” και στην ενδιάμεση
ανάμεσα στις δύο διακλαδώσεις ροή από άλλη μία πηγή, που αργότερα και μέχρι σήμερα ονομάστηκε ως “πηγή αγ. Βασιλίσκου”). Στα 1884, όπως μαρτυρούσε στο “σημείωμά” του αυτό και «ο
Κ. Βρύσσης», προϋπήρχε εκεί ένα ελληνικό χωριό (προφανώς εννοούσε το χωριό Μιχαήλοβσκ) (βλ. [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 57, υποσημ. 1]).
Στην αρχή της μελέτης μας (βλ. σελ. 25), σημειώσαμε ότι η εμφάνιση τοπωνυμίου Κόμανα
στο έδαφος της Αμπχαζίας θα μπορούσε ίσως να είχε σχέση με έλληνες αποίκους από τον
Πόντο και τη Μικρά Ασία.
Το 19ο αι., εξαιτίας του Ρωσο-καυκασικού πόλεμου, όλος ο αμπχαζικός πληθυσμός του
Γούμα, συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων της σημερινής περιοχής Κομάνων της Αμπχαζίας, εκτοπίστηκαν βίαια στην Τουρκία. Μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829, γύρω
στους 42.000 Έλληνες, περίπου το 1/5 του ποντιακού πληθυσμού, ακολούθησαν τα ρωσικά
στρατεύματα που αποχωρούσαν. Ακόμη περισσότεροι Έλληνες έφυγαν μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-1856), για να εγκατασταθούν κυρίως στον Καύκασο και στην Κριμαία. Μία ακόμη
μετανάστευση έγινε μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878, και μέχρι το 1880 περίπου
100.000 Έλληνες είχαν βρει καταφύγιο υπό την σκέπη του τσάρου. Η τελευταία απ᾽ αυτές τις
μετακινήσεις έγινε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ρωσικά στρατεύματα που
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προήλαυναν στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας κατέλαβαν την Τραπεζούντα για δύο χρόνια, μεταξύ 1916 και 1918, και, όταν αποχώρησαν, μαζί τους έφυγαν άλλες 80.000 Έλληνες (βλ.
[Άσερσον, 2003, σ. 355]).
Στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. το έδαφος της Αμπχαζίας, κυρίως η περιοχή του Σουχούμ,
αποικίστηκε από Έλληνες μετανάστες443. Ο Ιωάννης Η. Κάλφογλους στο έργο του Οι Έλληνες
εν Καυκάσῳ (Αθήνα 1908) διευκρινίζει ότι η μετανάστευση των Ελλήνων στην Αμπχαζία συνέβη το 1864-1866 [Κάλφογλου, 1908, σ. 149]. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιερέα А. Иванов
και του А. Олонецкий, το 1868-1870 στην περιοχή της Αμπχαζίας Τσαμπάλ ιδρύθηκαν τέσσερα χωριά από τους Έλληνες της Ανατολίας με τα εξής ονόματα: Όλγινσκογιε, Αλεξάνδροβσκογιε, Γεώργιεβσκογιε και Μαρινίνσκογιε [Иванов А., с вящ., 1912, σ. 9· Олонецкий, 1934, σ.
77]. Αργότερα ιδρύθηκαν και άλλα ελληνικά χωριά444.
Σε όλα αυτά τα Ελληνικά χωριά χτίζονται εκκλησίες και δημιουργούνται εκκλησιαστικά
σχολεία445. Σημειωτέον ότι την περίοδο αναγέννησης του χριστιανισμού στην Αμπχαζία, αρχές
του 19ου αι., η πρώτη εκκλησία στην πρωτεύουσα της Αμπχαζίας Σουχούμ χτίστηκε το 1821 από
τον έλληνα της Μυκόνου Γεώργιο Μ. Σκαρδανά (βλ. [Κάλφογλου, 1908, σ. 149]).
Το 1880 κοντά στα σημερινά Κόμανα της Αμπχαζίας ιδρύθηκαν τα εξής ελληνικά χωριά:
1. Χωριό Μιχάηλοβσκογιε (αμπχαζική ονομασία Γούμα) (βλ. [Кәарҷиа, 2002, σ .
140]). Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την Ι. Μονή αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου στα σημερ. Κόμανα. Σ’ ένα σπίτι του χωριού υπάρχει η επιγραφή: «Μεταναστεύσαμε από το χωριό Πιστοφάντον της Σάντας στις 15 Μαρτίου 1880 και εγκατασταθήκαμε στο χωριό Κούμα, της περιφέρειας του Σουχούμ, ο Χριστόφορος Τσαχούρης με την σύζυγο του Ελένη και με μεγάλη χαρά
χτίσαμε το σπίτι μας το 1896» (βλ. [Αγγελίδη, 2005, σ. 153-155]). Στο χωριό Μιχάηλοβσκογιε
χτίστηκε μία εκκλησία (βλ. εικόνα Ν ο 22), η οποία κατά τον Σ. Αγγελίδη ήταν προς τιμήν των
αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου (βλ. [Αγγελίδης, 2005, σ. 153-155]). Το 1911 ως εφημέριος της εκκλησίας αυτής ήταν ο ιερέας Παύλος Κεχιόπουλος (βλ. [Иванов А., свящ., 1912, σ.
10]). Το Μιχάηλοβσκογιε ήταν το μεγαλύτερο ελληνικό χωριό στο έδαφος της
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Για την ιστορία των νεότερων εγκαταστάσεων Ελλήνων στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας βλ.: Παλαιο-

λόγου Κ. Α., Ο εν τῃ Νότιᾳ Ρωσίᾳ Ελληνισμός. Από των αρχαιοτάτων χρονών μέχρι των καθ’ ημάς // Παρνασσός, 5
(1881), σ. 585-616· Κάλφογλου Ι. Η., Οι Έλληνες εν Καυκάσῳ. Ιστορικόν δοκίμιον. Εκδίδεται προς όφελος της εν
Βατούμ Ελληνικής Ευεργετικής Αδελφότητος. Αθήνα 1908· Κάλφογλου Ι. Η., Οι άποικοι ήτοι αι εν Νοτίᾳ Ρωσσίᾳ
και Καυκάσῳ αρχαίαι Ελληνικαί αποικίαι και αι άλλοτε διαλάμψασαι Ελληνικαί Επισκοπαί, αρχιεπισκοπαί και μητροπόλεις. Έργον δωδέκατον. Εκδίδεται προς όφελος του Συνδέσμου των εν Ρωσσίᾳ Ελλήνων. Τεύχος Α΄. Βατούμ
1919· Олонецкий А., Колонизация Абхазии во второй половине 19 столетия // ТАНИИК, 2 (1934), σ. 77-82.
Κορομηλά Μ. Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα, από την εποχή του Χαλκού ώς τις αρχές του 20ού αιώνα. Αθήνα
2001.
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Βλ.: Αγγελίδη Σ., Ελληνικοί οικισμοί στον Καύκασο (στη Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και στη Νότια
Ρωσία). Θεσσαλονίκη 2005. – Σ. 138-167· Ελληνικές κοινότητες εν Ρωσίᾳ // Εκκλ. Αλ., 31 (1907), σ. 386-387.
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Βλ. Иванов А., свящ., Греческие приходы Сухумской Епархии и их происхождение // СЗМ, 1 (1912),
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Αμπχαζίας. Το 1911 στο χωριό κατοικούσαν 959 Έλληνες Ορθόδοξοι (βλ. [Иванов А., свящ.,
1912, σ. 11])446.
2. Χωριό Ανδρέεβσκογιε (αμπχαζική ονομασία Άπρα) (βλ. [Кәарҷиа, 2002, σ. 137]).
Βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ. οδικώς από την Ι. Μονή αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου στα Κόμανα.
Το 1866 και το 1878 από το χωριό απελάθηκε όλος ο αμπχαζικός πληθυσμός. Το 1880 στο χωριό μεταναστεύουν Ελληνοπόντιοι. Στις 11 Οκτώβριου 1894 έγιναν τα εγκαίνια της εκκλησίας
του χωριού προς τιμήν του αγ. Γεωργίου (βλ. εικόνα Νο 23). Το 1911 στο χωριό κατοικούσαν
711 Έλληνες Ορθόδοξοι (βλ. [Иванов А., свящ., 1912, σ. 11]).
3. Χωριό Δμητριέβσκογιε (αμπχαζική ονομασία Μαρσάνυχου) (βλ. [Кәарҷиа, 2002, σ.
142]). Ιδρύθηκε επίσης το 1880 (βλ. [Αγγελίδη, 2005, σ. 139]). Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2,5
χλμ. οδικώς από την Ι. Μονή αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου στα σημερ. Κόμανα. Στο χωριό σώζεται η εκκλησία του Προφήτη Ηλία (βλ. εικόνα Νο 24).
Αργότερα, Έλληνες μετανάστες εγκαθίστανται και κατοικούν τα νεότερα Κόμανα της
Αμπχαζίας. Το 1917 ο αριθμός των κατοίκων του χωριού αυτού άγγιζε τα 129 άτομα, όλοι Έλληνες (βλ. [Αγγελίδη, 2005, σ. 166]).
Σημειωτέον ότι το 1907 σε όλον τον Καύκασο υπήρχαν 75 ελληνικές κοινότητες, στις
οποίες ζούσαν 37.456 Έλληνες Ορθόδοξοι [Εκκλ. Αλ., 31 (1907), σ. 387]. Στο έδαφος της Αμπχαζίας, σύμφωνα με πληροφορίες από το 1911, ζούσαν 7.002 Έλληνες (βλ. [Иванов А.,
свящ., 1912, σ. 11]).
Πολλοί ιερείς που υπηρέτησαν στις ελληνικές ενορίες επίσης ήταν μετανάστες από τον
Πόντο και τη Μικρά Ασία. Για παράδειγμα, ο ιερέας Σάββας Τεκτονίδης, ο ιερέας Ιωάννης Φιλιππίδης, ο πρωθιερέας Κοσμάς Λαμπρινίδης, ο ιερέας Παύλος Κεχιόπουλος κ.ά. (βλ. [Иванов
А., свящ., 1912, σ. 9]).
Το 1949 με διάταγμα του Στάλιν οι Έλληνες εκδιώχθηκαν από την Αμπχαζία (βλ. [Άσερσον, 2003, σ . 361])447. Τα χωράφια και τα σπίτια που άφησαν οι εκτοπισμένοι Ελληνοπόντιοι
κατέλαβαν οι μετανάστες από τη Γεωργία (οι Μιγκρελιανοί). Μετά το θάνατο του Στάλιν το
1953, οι εκτοπισμένοι Έλληνες που είχαν αποκτήσει σοβιετική υπηκοότητα πήραν άδεια να επανακάμψουν από την Κεντρική Ασία και οι περισσότεροι γύρισαν στην Αμπχαζία (βλ. [Άσερσον, 2003, σ. 368-369, 466]).
Με όλα αυτά τα δεδομένα υπόψη μας, επιστρέφουμε στο ερώτημα πιθανής εμφάνισης
του τοπωνυμίου Κόμανα στο έδαφος της Αμπχαζίας μαζί με τους Έλληνες μετανάστες από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Η απόκριση της έρευνάς μας είναι
αρνητική σ᾽ ένα τέτοιο πιθανολογούμενο ερώτημα· δεν βρήκαμε καμιά πληρο φορία που θα μπορούσε να στηρίξει μια τέτοια εκδοχή.

446

Βλ. επίσης: СЗМ, 12 (1912), σ. 180.
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Βλ. επίσης: Иоанниди Н. Н., 1949 год. Технология преступления. Сухум 2006· Джухи И., Спецэше-
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Α. Το γυναικείο μοναστήρι των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου
(από το 1898 μέχρι περίπου το 1924).
Το γυναικείο μοναστήρι προς τιμήν των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου στα Κόμανα
της Αμπχαζίας ιδρύθηκε το 1898 (βλ. [Кременецкий, 1908, σ. 15]). Σύμφωνα με τον π. А. Кременецкий, τα γεγονότα που οδήγησαν σε ίδρυση Μονής στα Κόμανα ήταν τα εξής: το καινούριο μοναστήρι Νέος Άθωνας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας άρχισε να προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό εργατών ανδρών και γυναικών. Κάποιες εργάτριες που είχαν «ζήλο για τη μοναχική ζωή», πήραν απόφαση να δημιουργήσουν μια παράλληλη γυναικεία μοναστική κοινότητα σε
άλλο τόπο της ακτής της Μαύρης Θάλασσας. Αυτήν την περίοδο είχε φθάσει στην Αμπχαζία «ο
έλληνας αρχαιολόγος Κ . Βρύσσης», ο οποίος παρουσίασε εντελώς ξαφνικά τη συγκεκριμένη
τοποθεσία της Αμπχαζίας ως “Κόμανα”, ως τόπο θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου. Από αυτόν τον μετέωρο ισχυρισμό έσπευσαν να επωφεληθούν εκείνες οι
γυναίκες εργάτριες. Με την αρωγή του Μητροπολίτη Σουχούμ Αρσενίου (1895-1905)448, ανήγειραν και ίδρυσαν Μοναστήρι στα Κόμανα της Αμπχαζίας [Кременецкий, 1908, σ. 15].
Το 1898 είχε αποπερατωθεί ο παλαιός ναός στο λόφο που φερόταν να ονομάζεται παλαιόθεν ως «λόφος του Ιωάννου», όπως ισχυρίζεται μόνον ο π. Кременецкий. Το 1900 ο ναός αυτός εγκαινιάστηκε στο όνομα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ένα χρόνο αργότερα, το
1901, ο Μητροπολίτης του Σουχούμ Αρσένιος (1895-1905)449 εγκαινίασε επίσημα το κοινοβιακό γυναικείο μοναστήρι των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου [Кременецкий, 1908, σ. 1516]. Στον ίδιο λόφο χτίστηκαν και τα υπόλοιπα κτήρια του συγκεκριμένου νεότερου Μοναστηριού.
Η πρώτη που οργάνωσε τη ζωή του γυναικείου Μοναστηρίου στα Κόμανα ήταν η μοναχή Άννα [Кременецкий, 1908, σ. 16], η οποία μέχρι το 1904 ήταν και η προϊσταμένη του.
Το 1904, με αίτηση της, αναγνωρίσθηκε ως ηγουμένη [Синод. Архив СПБ., фон. 796, оп. 186,
дел. 780]. Ο π. Кременецкий αναφέρει ότι η ηγουμένη Άννα εξαιτίας «κάποιων περιστάσεων»
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ι. Μονή των Κομάνων [Кременецкий, 1908, σ. 16]. Από το
1905 ηγουμένη της Μονής ανέλαβε η γερόντισσα Νίνα, η οποία, σύμφωνα με τον π. Кременецкий, ξεκίνησε τη μοναχική ζωή της σε ένα από τα μοναστήρια της Μόσχας [Кременецкий,
1908, σ. 16]. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η μοναχή Νίνα ήταν από το γυναικείο μοναστήρι
της Μόκβας στην Αμπχαζία450. Η ηγουμένη Νίνα το 1911-1912 ήταν μέλος της Οργάνωσης του
Αγ. Αλεξάνδρου Νέβσκι της Ι. Μητρόπολης Σουχούμ [Отчет Братства, 1912, βλ. παράρτημα].
Διασώζεται αντίγραφο ενός εγγράφου από το Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της Αυτόνομης Σοβιετικής Δημοκρατίας της Αμπχαζίας (το πρωτότυπο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου
Για το Μητροπολίτη Σουχούμ Αρσένιο (1895-1905) βλ.: [Мануил Лемешевский, митр., 1979, τεύχος 1,
σ. 389· ПЦВ, 5 (1895), σ. 191-192· ПЦВ, 14 (1905), σ. 609-610· ЦВ, 14 (1905), σ. 100].
449
Βλ. υποσημ. Νο 513.
450
Βλ.: «Воспоминания о жизни и деятельности Архиереев и духовенства Сухумо-Абхазской епархии
в период: от революции до времени вступления на кафедру Митрополита Антония Гигинейшвили» (χειρόγραφο σημείωμα).
448
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του 1992-1993), το οποίο έχει σχέση με την ηγουμένη Νίνα (Фон. 1, оп. 6364, л. 7-9, 1912 г.).
Πρόκειται για μια καταγγελία από τις αδελφές της Ι. Μονής αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου των Κομάνων προς το Μητροπολίτη του Σουχούμ για την ηγουμένη τους γερόντισσα Νίνα, με μάλλον υπερβολική στάση ενάντια στην ηγουμένη, όπως φαίνεται από το κείμενο. Από
το διασωθέν αντίγραφο, που φέρει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 1912, πληροφορούμεθα ότι, στην
αρχή του 1912, ο αριθμός των μοναζουσών και δοκίμων της Μονής ήταν «πάνω από εκατόν
πενήντα χριστιανικές ψυχές». Εκτός από κατηγορίες πως η ηγουμένη «δεν έχει αγάπη για
τον πλησίον, δεν έχει κανένα έλεος...», είναι ένα κακό παράδειγμα για τις αδελφές κλπ., στο έγγραφο λέγεται πως η γερόντισσα Νίνα «φοράει tournure, παπούτσια με γαλλικά τακούνια και
πούδρα στο πρόσωπό της· θα έπρεπε έτσι να συμπεριφέρεται η Ηγουμένη, και μάλιστα σε ένα τέτοιο μοναστήρι που είναι στην έρημο;» (!)
Το 1905, την Ι. Μονή στα Κόμανα επισκέφθηκε και ο π. А. Кременецкий, ο οποίος αφιέρωσε το δεύτερο μέρος του μικρού βιβλίου του με τίτλο Место блаженной кончины и погребения св. Иоанна Златоуста, и Василиско-Златоустовский общежительный женский монастырь в Абхазии στην περιγραφή του συγκεκριμένου νεο-ανιδρυθέντος γυναικείου Μοναστηριού των Κομάνων (βλ. [Кременецкий, 1908, σ. 14-20]). Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στη
γεωγραφική τοποθεσία των Κομάνων της Αμπχαζίας, έγραψε τα εξής: «Σε 12 χλμ. από την πόλη του Σουχούμ, στη βορειο-ανατολική πλευρά και στην πλαγιά του βουνού, για τον επισκέπτη
ανοίγει μια υπέροχη θέα: από τα ανατολικά προς τα δυτικά εξαπλώνεται επιμήκης ορθογώνια
πεδιάδα, με μισό χιλιόμετρο σε πλάτος, που προστατεύεται σε όλες τις πλευρές από τα μεγάλα
βουνά του Καύκασου, τα οποία καλύπτονται με πυκνή βλάστηση. Στην πεδιάδα αυτή, με φωσφορίζουσα λάμψη, ρέουν με ορμή στις πετρώδεις κοίτες δύο ποτάμια, το Γούμι και η Γουμιστά,
τα οποία συνδέονται και, διαπερνώντας με θόρυβο την κοιλάδα των βουνών, εκβάλλουν μέσα
από μια ανοικτή πεδιάδα στη θάλασσα. Αυτή είναι η Καυκάσια κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Βλέποντάς την ο ταξιδιώτης αισθάνεται ενστικτωδώς ότι εδώ, μέσα σε τέτοιο μεγαλείο φύσης, θα
πρέπει απαραίτητα να υπήρχε ζωή και εδώ το δημιούργημα δοξάζει οπωσδήποτε το Δημιουργό
του. Πράγματι, εδώ, ο ταξιδιώτης βρίσκει και τα δύο. Από τη δεξιά πλευρά προς την ανατολή
φαίνονται διάσπαρτα εδώ κι εκεί, στους πρόποδες του βουνού σπιτάκια· είναι ο ελληνικός
οικισμός Γούμι, τώρα χωριό Μιχαήλοβσκοε. Από την αριστερή πλευρά ανυψώνονται δύο λόφοι, ο ένας σε απόσταση από τον άλλο λ ιγότερη από μισό χιλιόμετρο. Στο λόφο τον κοντινότερο στο χωριό, ανυψώνονται μόνο ερειπωμένοι
πέτρινοι τοίχοι. Αυτό είναι το λεγόμενο βουνό του Β ασιλίσκου με τα ερείπια
της εκκλησίας του αγ. Βασιλίσκου. Σε άλλο λόφο ανυψώνεται μια μικρή εκκλησία με 5-6 κτίρια, επικαλυπτόμενα με λαμαρίνες βαμμένες στο πράσινο χρώμα.
Αυτά είναι η Ι . Μονή των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου» [Кременецкий,
1908, σ. 14-15].
Ο π. Кременецкий δίνει περιγραφή και του ναού και των άλλων κτιρίων της Ι. Μονής:
«Ο ναός του μοναστηριού έχει μικρό μέγεθος· μπορεί να χωρέσουν λιγότερες από 300 ψυχές (η
δική μας αίσθηση και κάθε σύγχρονου παρατηρητή είναι εντελώς διάφορος, ο ναός είναι μικρότε264

ρης χωρητικότητας, καθώς λειτουργούσα εκεί επί 6 χρόνια, το 2001 – 2006). Σε ορισμένα μέρη
του ναού διασώζονται κομμάτια του αρχαίου κτιρίου. Οι τοίχοι του Ιερού και ο μισός
θόλος ανήκουν στον αρχαίο ναό. Η αρχαιότητα του ναού δεν είναι τόσο εμφανής εσωτερικά, κι
αυτό εξαιτίας του λιγοστού φωτός (επισημαίνει τη σκοτεινότητα, κατανυκτικότητα του ν αού),
ωστόσο και εσωτερικά και εξωτερικά είναι πολύ όμορφος. Το τέμπλο του είναι από δρυ, ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο, με πολύ λεπτή εργασία. Οι τοίχοι του ναού είναι βαμμένοι με λαδομπογιά και διακοσμημένοι με έργα ζωγραφικά. Έχει μόνο μία Αγία Τράπεζα. Στο ναό υπάρχουν
αρκετά σκεύη» [Кременецкий, 1908, σ. 16].
Με βάση τις πληροφορίες πάντοτε του π. Кременецкий, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το
καμπαναριό του μοναστηριού στα Κόμανα (βλ. εικόνα Ν ο 25) προστέθηκε στο δυτικό τμήμα
του ναού του ι. Χρυσοστόμου κατά την επανοικοδόμησή του από την αρχική ερειπιώδη κατάστασή του, στα τέλη του 19ου αι. [Кременецкий, 1908, σ. 24, υποσημ. 20]. Η αρχιτεκτονική του
είναι εντελώς παρόμοια με τα καμπαναριά των μοναστηριών του Αγίου Όρους και ιδίως της Ι.
Μονής Φιλοθέου (βλ. εικόνα Ν ο 26) (βλ. [Ιερά Μονή Φιλόθεου, μοναχού Γαβριήλ, σ. 17-19]).
Όπως είναι γνωστό, σ’ αυτήν τη Μονή φυλάσσεται το άφθαρτο δεξί χέρι του ι. Χρυσοστόμου
(βλ. [Ιερά Μονή Φιλοθέου, μοναχού Γαβριήλ, σ. 87]). Υποθέτουμε ότι κάποιοι από την αδελφότητα του μοναστηριού του Νέου Άθωνα, είτε του μοναστηριού της Ντράντας (οι ιδρυτές τους
είχαν έρθει στην Αμπχαζία από το Άγιον Όρος), θα μπορούσαν να είχαν υποδείξει στις μοναχές
της νεότερης γυναικείας Ι. Μονής των Κομάνων το σχέδιο αυτού του νεότερου καμπαναριού.
Τις Ακολουθίες στο Μοναστήρι, σύμφωνα με τον π. Кременецкий, τις τελούσε εφημέριος ιερέας, τον οποίο βοηθούσαν κάποιες φορές και οι ιερομόναχοι από το Μοναστήρι της
Ντράντας [Кременецкий, 1908, σ. 16]. Ο π. Кременецкий σημείωσε ότι η Ι. Μονή των Κομάνων διακρινόταν για την υπέροχη ψαλμωδία στις Ακολουθίες. Τέτοια ψαλμωδία «δεν θα συναντήσετε - έγραψε ο π. Кременецкий – σε όλον τον Καύκασο: ούτε στο Σουχούμ, όταν γίνεται
αρχιερατική ακολουθία, ούτε στο παλαιό μοναστήρι της Ντράντας που είναι γνωστό στην επαρχία, ούτε στο Νέο Άθωνα» [Кременецкий, 1908, σ. 18]451.
Ο αριθμός των μοναζουσών και δοκίμων της Ι. Μονής στα Κόμανα το 1905 (μέσα σε μιαν
επταετία από την επανίδρυσή της) ήταν περίπου 200 [Кременецкий, 1908, σ. 16]. «Οι αδελφές
διακρίνονται για την ακούραστη εργασία: φτιάχνουν διάφορα χειροποίητα κεντήματα, ράβουν
ρούχα και υποδήματα, καλλιεργούν το λαχανόκηπο, καθαρίζουν το δάσος, φυτεύουν τον κήπο,
ασχολούνται με τη σηροτροφία και τη μελισσοκομία· έχουν δικό τους εργαστήριο παραγωγής
τούβλων, όπου επίσης δουλεύουν οι αδελφές» [Кременецкий, 1908, σ. 16].
Το 1905, εκτός από το εργαστήριο παραγωγής τούβλων, το μοναστήρι διέθετε: ένα διώροφο και αρκετά μεγάλο πέτρινο κτίριο (στον πρώτο ό ροφο βρισκόταν κουζίνα, τραπεζαρία
και διάφορες οικονομικές υπηρεσίες, στο δεύτερο τα κελιά για τις αδελφές) (βλ. εικόνες Ν ο 27
και Ν ο 28)· τρία μικρά πέτρινα κτίρια, δύο εκ των οποίων ήταν ξενώνες για τους προσκυνητές,
«Ο Κύριος επέτρεψε - έγραψε ο π. Кременецкий – να είμαστε στο ναό των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου και να προσευχόμαστε με τις αδελφές της Μονής. Η λεπτή, αρμονική, ειλικρινής, διαποτισμένη με το θρησκευτικό συναίσθημα ψαλμωδία τους, μας γοήτευσε και μας χάρισε σπάνια ευλογημένα λεπτά» [Кременецкий,
1908, σ. 18-19].
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και το τρίτο χρησιμοποιούνταν ως κατοικία του ιερέα· δύο ξύλινα σπίτια με “μπαγλαντί” για τις
αδελφές· μαντρί πιο κάτω από το μοναστήρι (για δύο άλογα, ένα γαϊδουράκι και περίπου άλλα
δώδεκα ζώα)· επιπλέον, στο ποτάμι Γουμιστά είχαν αρχίσει κατασκευή αλευρόμυλου και σιδηρουργείου [Кременецкий, 1908, σ. 17].
Το μόνο πράγμα που δεν είχε το μοναστήρι ήταν η περίφραξη που θα μπορούσε να το
προστατέψει σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος [Кременецкий, 1908, σ. 17]452.
Δημοσιεύουμε στοιχεία από την ευρύτερη σχετικά τοπογραφία και την πρόσβαση στο
Μοναστήρι αυτό, το οποίο φέρεται από το 1898 κ.εξ. ως Μοναστήρι Αγ. Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου. Σημειωτέον μάλιστα, κατά τη γνώμη μας, ότι τόσο η επανάκτιση του ερειπωμένου
αρχαίου ναού ίσως του 10ου – 11ου αι. μέσα στο νεότερο μοναστικό γυναικείο συγκρότημα του
19ου αι., όσο και η αριθμητική πληθύς των μοναζουσών και το αρκετά μεγάλο προσκυνηματικό
ρεύμα, όλα αυτά πρέπει να οφείλονταν στη φήμη του ω ς “ανακαλυφθέντος” προσκυνήματος
μετά την εκδοχή του αρχαιολόγου Κ. Βρύσση.
Στο βιβλίο Οδηγός στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, δημοσιευμένο το 1915 στην Αγία
Πετρούπολη, παρέχεται η πληροφορία για τη Μονή των Κομάνων Αμπχαζίας ότι πράγματι υπήρχε «περιποιημένο μικρό ξενοδοχείο», όπου δέχονται τους επισκέπτες «με πολλή αγάπη»
(βλ. [Москвич, 1915, σ. 92]).
Στο προαναφερόμενο βιβλίο του π. А. Кременецкий δημοσιεύονταν και οδηγίες για τη
διαδρομή προς όσους επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στο μοναστήρι στα Κόμανα. Όσοι έφθαναν
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Ο π. Кременецкий στο βιβλίο του αναφέρει το εξής άτυχο συμβάν που έγινε τον Αύγουστο του 1905.

«Το πρωί, όταν τελείωσε η Λειτουργία, τρεις ένοπλοι Μιγγρέλοι (Γεωργιανοί)… έκαναν επίθεση στο μοναστήρι.
Ένας απ᾽ αυτούς πήγε στην εκκλησία, και οι δυο έμειναν στην είσοδο. Πλησιάζοντας προς την Ωραία Πύλη του
Ιερού, τη στιγμή που ο ιερέας έκανε απόλυση, ο Μιγγρέλος βάζοντας το πιστόλι στο κεφάλι του ιερέα, απαίτησε
να του πει πού είναι κρυμμένα τα χρήματα στην εκκλησία. Προκλήθηκε πανικός. Οι αδελφές έσπευσαν να σωθούν
από τις πλαϊνές πόρτες. Όταν δεν μπόρεσε να μάθει τίποτα από τον ιερέα, που από τον φόβο πάγωσε και δεν μπορούσε να μιλήσει, ο Μιγγρέλος έσπευσε με το πιστόλι με την ίδια απαίτηση σε μια αδελφή που δεν πρόλαβε να βγει
έξω από την εκκλησία. Αυτή έδειξε με το χέρι το παγκάρι με τα κεριά. Δραπετεύοντας από το ληστή, η αδελφή
χωρίς να χάσει το θάρος της, μπήκε στο καμπαναριό. Κλειδώνοντας από μέσα τις πόρτες του καμπαναριού και
ανεβαίνοντας πάνω, η αδελφή άρχισε να κτυπάει όλες τις καμπάνες. Οι Μιγγρέλοι που ήταν έξω έσπευσαν πρώτον
προς την πόρτα που οδηγούσε στο καμπαναριό και καταλαβαίνοντας ότι δεν ανοίγει, βγήκαν έξω και άρχισαν να
πυροβολούν με πιστόλια μέσα από τα ανοίγματα του καμπαναριού στην αδελφή που χτυπούσε τις καμπάνες. Ευτυχώς, οι σφαίρες έπεσαν είτε στους τοίχους αποσπώντας κάποια κομμάτια του σοβά, είτε έπεσαν στα ανοίγματα
του καμπαναριού χωρίς όμως να τραυματίσουν την αδελφή. Οι αδελφές που πρόλαβαν να φύγουν από την εκκλησία κλείστηκαν στα κελιά και, “οπλισμένες” με ό,τι είχαν, ετοιμάστηκαν για άμυνα. Αλλά ο Θεός τις φύλαξε. Οι
ληστές, όταν έμαθαν ότι ένας εργάτης του μοναστηριού έσπευσε με άλογο προς στο χωριό Μιχαήλοβσκοε για
βοήθεια, εγκατέλειψαν το μοναστήρι, κλέβοντας όλα τα χρήματα που βρήκαν στο παγκάρι με τα κεριά, αν και το
συνολικό ποσό ήταν μόλις 12 ρούβλια. Την επόμενη μέρα, η ηγουμένη Νίνα ανέφερε στο Σουχούμ για την επίθεση,
και από εκεί έστειλαν φύλακες για την προστασία του μοναστηριού. Οι αδελφές, όμως, συνδέουν την επίθεση στο
μοναστήρι τους γενικά με την περίοδο των αναταραχών στη Ρωσία, επειδή πριν από την ίδρυση της Μονής, τίποτε
άλλο παρόμοιο δεν είχε συμβεί. Στα τελευταία χρόνια μας πληροφορούν ότι υπήρξαν και άλλα τέτοια περιστατικά
για τις αδελφές» [Кременецкий, 1908, σ. 23-24, υποσημ. 20]. Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες, ο αριθμός των προσκυνητών αυξανόταν κάθε χρόνο (βλ. [Кременецкий, 1908, σ. 18]).
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με πλοίο έπρεπε να αποβιβαστούν στο Σουχούμ. Υπήρχε Μετόχι της Ι. Μονής των Κομάνων,
όπου προσκυνητές και ταξιδιώτες μπορούσαν να διανυκτερεύσουν. Από το Μετόχι μέχρι το
Μοναστήρι η απόσταση ήταν 12 χλμ., διανυόμενα είτε με άλογο είτε με τα πόδια, δίχως το βάρος των αποσκευών που μπορούσαν να αφήσουν στο Μετόχι. Ο δρόμος προς τη Μονή εκείνη
την εποχή ήταν πολύ δύσκολος, ειδικά για την κάθοδο από το χωριό Μιχάηλοβσκογιε μέχρι τη
γέφυρα (βλ. [Москвич, 1915, σ. 92]). Μέχρι το 1905, τότε δηλ. που επισκέφθηκε το γυναικείο
Μοναστήρι των Κομάνων Αμπχαζίας ο π . Кременецкий και κατέγραψε τις πληροφορίες στο
βιβλίο του, ακόμη δεν υπήρχε γέφυρα στον ποταμό Γουμστά (ή Γουμιστά), οπότε αποκλειόταν
η πρόσβαση στη Μονή σε ημέρες βροχών ακόμη και το καλοκαίρι, όπως βέβαια και την άνοιξη
(βλ. [Кременецкий, 1908, σ. 22, υποσημ. 10].
Πάντως το 1915, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Οδηγό του ο Γ. Москвич, υπήρχε η
γέφυρα στο ποτάμι Ανατολική Γουμστά (βλ. [Москвич, 1915, σ. 92]).
Το 1916 στην Αγία Πετρούπολη εκδόθηκε ακόμη ένας ταξιδιωτικός οδηγός περί της
Καυκάσιας ακτής της Μαύρης Θάλασσας (έκδοση των М. А. και Б. А. Суворины), όπου δημοσιεύθηκαν και οι πρώτες φωτογραφίες της Μονής των Κομάνων Αμπχαζίας (βλ. εικόνα Ν ο 9).
Σε μία εξ αυτών είναι ορατή η πρώτη κατασκευασμένη γέφυρα κατά μήκος του ποταμού
Γουμστά (βλ. εικόνα Ν ο 29), η οποία διευκόλυνε πάρα πολύ τις μοναχές και τους προσκυνητές
στο δρόμο προς τη Μονή (βλ. [Суворины, 1916, σ. 428]).
Τέλη του 1923, κατά τις αναμνήσεις του πρόσφυγα π. Ευσταθίου Γιαννακίδη, μια ομάδα
προσκυνητές από το Σουχούμ πήγαν για προσκύνημα στα Κόμανα της Αμπχαζίας, μαζί τους
και ο τελευταία ανακηρυγμένος επίσημα όσιος της Εκκλησίας της Ελλάδος Γεώργιος Καρσλίδης. Εκεί στο μοναστήρι του αγ. Βασιλίσκου, σύμφωνα με τον ιερέα Ε. Γιαννακίδη, βρισκόταν
λαξευτός λίθος, όπου κατά την κρατούσα εκεί παράδοση φυλασσόταν τ ο λείψανο του ι.
Χρυσοστόμου έως την μετακομιδή του το 438 στην Κωνσταντινούπολη (βλ. [Χατζοπούλου Διαμαντοπούλου, Η ζωή, σ. 46-47]). Ο Ε . Γιαννακίδης εκείνα τα χρόνια ήταν δάσκαλος του
σχολείου της ελληνικής κοινότητας στο χωριό Μερχεούλ στην Αμπχαζία, έπειτα ερχόμενος
στην Ελλάδα πρόσφυγας χειροτονήθηκε ιερέας στην Καβάλα. Σημειώνουμε ότι επρόκειτο για
μια νεότερη τοπική παράδοση στην ευρύτερη περιοχή, στα 1923. Και μάλιστα, ο π. Ευστάθιος
στις τοπογραφικές πληροφορίες του λανθασμένα ταύτιζε την Κουκουσό της Αρμενίας με τα
Κόμανα της Αμπχαζίας, όπως επίσης λανθασμένα ανέφερε ως Μοναστήρι του αγ. Βασιλείου την
Ι. Μονή αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου. Αυτές οι ανακρίβειες περί την ταυτότηταονομασία εκείνου του προσκυνήματος στα 1923 επαναλαμβάνονται και στην περιγραφή της
ζωής του γέροντος (οσίου) Γεωργίου Καρσλίδη από το μοναχό Μωυσή Αγιορείτη (βλ. [Μοναχού Μωυσέως, 2002, σ. 50]).
Κατά τη σοβιετική περίοδο, η Ι. Μονή των Κομάνων της Αμπχαζίας έκλεισε (το 1924
περίπου). Οι εικόνες και τα άγια σκεύη καταστράφηκαν. Το καθολικό – κεντρικός ναός εγκαταλείφθηκε, ευτυχώς διασωθείς ως αρχαιολογικό μνημείο. Όλα τα άλλα κτίρια του μοναστηριού, όπως και όλος ο περίγυρος, μετατράπηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως Γηροκομείο.
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Β. Επαναλειτουργία του ναού στα Κόμανα και ίδρυση ανδρικού μοναστηριού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (από το 1988 μέχρι σήμερα).
Το 1988, με την οικονομική υποστήριξη του Юрия Ануа, ξεκίνησε η αναστήλωση του
ναού στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Το Νοέμβριο του 1990 ο ναός εγκαινιάστηκε προς τιμήν του
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ως προεστώς του ναού διορίστηκε ο γεωργιανός ιερομόναχος
Ανδρέας Κουρασβίλι, ο οποίος όμως σκοτώθηκε στον πόλεμο του 1992-1993 μεταξύ Γεωργίας
και Αμπχαζίας. Το σώμα του π. Ανδρέα ενταφιάστηκε σ το χώρο της Ι. Μονής Κομάνων (έξω
αριστερά από την κύρια είσοδο του ναού), με πρωτοβουλία πάντως του Αμπχάζου στρατιώτη
Νταούρ Ζουχμπά, που και ο ίδιος αργότερα σκοτώθηκε σ᾽ αυτόν τον πόλεμο.
Στον προαναφερόμενο πόλεμο του 1992-1993, στα Κόμανα της Αμπχαζίας είχαμε σφοδρές στρατιωτικές συγκρούσεις, από τις οποίες καταστράφηκε όλο το χωριό. Τον Ιούνιο του
1993, ο Αμπχαζικός στρατός απελευθέρωσε τα Κόμανα453.
Τη διετία 2000-2001 ο ναός στα Κόμανα της Αμπχαζίας λειτουργούσε ως Μετόχι της Ι.
Μονής του Νέου Άθωνα. Στις 9 Οκτωβρίου 2001, το συνέδριο του Επισκοπικού Συμβουλίου
της Ι. Μητρόπολης Σουχούμ και Αμπχαζίας αποφάσισε την ίδρυση ανδρικού πλέον κοινοβίου
μοναστηριού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ηγούμενος διορίστηκε ο ιερομόναχος Δωρόθεος Dbar.
Από το 2003 μέχρι το 2007 η διεθνής οργάνωση «Hallo Trust» πραγματοποίησε την εκκαθάριση των ναρκών από το έδαφος των Κομάνων της Αμπχαζίας και τα περίχωρα. Εξουδετερώθηκαν 126 μη εκραγέντα πυρομαχικά (βλ. [Садзба, 2006, σ. 2]).
Τα έτη 2008-2009 ηγούμενος του μοναστηριού ήταν ο ι ερομόναχος Γεώργιος Χόρκιν.
Από 2010 έως σήμερα είναι ο ιερομόναχος Ιγνάτιος Κιούτ454.
Γ. Η σαρκοφάγος του ι. Χρυσοστόμου.
Στην Ι. Μονή των Κομάνων της Αμπχαζίας φυλάσσεται μία πέτρινη σαρκοφάγος που σήμερα προσκυνείται ως τάφος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ. εικόνες Ν ο 8.Α, 8.Β). Η
σαρκοφάγος βρέθηκε το 1898, κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης της παλαιάς εκκλησίας στα
Κόμανα, και περιείχε οστά αγνώστου ανθρώπου, που όμως το 1905 τα έβγαλαν από εκεί και τα
έθαψαν σε άλλον κατάλληλο χώρο, άγνωστο σήμερα σε μας.
«Από το πίσω μέρος του βήματος του ναού – αναφέρει ο ιερέας Α. Κρεμενέτσκι – στον
ανοιχτό χώρο, βρίσκεται τάφος μεγάλου μεγέθους, λαξ ευμένος σε μονόλιθο. Ο τάφος αυτός
βρέθηκε, όταν καθάρισαν τα ερείπια του ναού. Μέσα τ ου βρίσκονταν οστά, τα οποία έμειναν εκεί κατά τη διάρκεια κάποιων χρόνων. Το 1905, με την ευλογία του Δεσπότη, έβγαλαν τα
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Βλ. επίσης: Христианская Абхазия, 10 (2006), σ. 8.

Βλ. επίσης: Давыдова-Мартынова Е., Путешествие в Команы // Православный паломник, 2005, Νο
5 (24), σ. 56-59.
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οστά από τον τάφο και τα έθαψαν σε κατάλληλο χώρο. Δεν υπάρχουν όμως ιστορικές
πληροφορίες τίνος ήταν αυτός ο τάφος. Πρέπει να υποθέσουμε ότι ο τάφος που
βρέθηκε, ήταν η κλίνη αναπαύσεως κάποιου γνωστού κληρικού, μπορεί και επίσκοπου» [Кременецкий, 1908, σ. 23, υποσημ. 18].
Όπως βλέπουμε, σύμφωνα με την αποκλειστική αυτή ρητή δήλωση του ιερέα Α. Кременецкого, σύγχρονου μάρτυρα της ευρέσεως, της ανακομιδής και του μετενταφιασμού των ειρημένων λειψάνων σε άλλο μέρος, άγνωστο σήμερα σε μας, εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καμία
πληροφορία τίνος ήταν η ανευρεθείσα σαρκοφάγος και τα λείψανα. Ούτε είχαμε κάποιαν επιγραφή ή οποιαδήποτε ένδειξη ταυτότητος σαρκοφάγου και λειψάνων· ειδάλλως αυτό θα λεγόταν και προπαντός θα διασωζόταν κάποια πληροφορία γ ια το εκ νέου ενταφιασμό. Αυτό και
μόνο, δηλ. ο νέος ενταφιασμός των οστών σε άλλο τάφο, δείχνει ότι κατά την πίστη εκείνων
των ανθρώπων δεν ήταν λείψανα οποιουδήποτε Αγίου ούτε σαρκοφάγος του συγκεκριμένου
Αγίου. Διότι, κατά την παγιωμένη τακτική της Εκκλησίας, άλλη τύχη επιφυλάσσεται σε τέτοιες
εξαιρετικές περιπτώσεις. Απλώς, ο ιερέας-συγγραφέας υπέθεσε πως εκείνος ο τάφος (σαρκοφάγος) μπορεί να ήταν κάποιου άγνωστου ξακουστού κληρικού, ίσως και επισκόπου· και αυτό το
συμπέρανε από την όλη κατασκευή. Πάντως, σαφώς και δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του ι.
Χρυσοστόμου.
Μετά όμως από λίγο καιρό, η συγκεκριμένη αυτή κενή σαρκοφάγος «θεωρήθηκε» ως
λάρνακα του ι. Χρυσοστόμου, και ουδέποτε αναζητήθηκε ο τάφος όπου είχαν μετενταφιάσει τα
ανευρεθέντα οστά. Εάν υπήρχε στους αυτουργούς (της ευρέσεως, της ανακομίσεως και του νέου ενταφιασμού σε άγνωστο τάφο) έστω και η ελαχιστότατη υπόνοια τόσο μεγάλης σημασίας
περί της ταυτότητος λειψάνων (κυρίως) και σαρκοφάγου (δευτερευόντως), πρωτίστως θα διασώζονταν και θα ετιμώντο τα ανακομισθέντα λείψανα. Καί μάλιστα, 6-7 χρόνια μετά τον ισχυρισμό του «Κ. Βρύσση». Πρέπει να το σημειώσουμε ρητά και κατηγορηματικά· αυτό δεν έγινε.
Η μετέπειτα ευλαβής υποθετική άποψη, απόλυτα αθεμελίωτη, μετά ταύτα εκλήφθηκε ως απόλυτο δεδομένο, πράγμα άτοπο τόσο αγιολογικά και όσο επιστημονικά.
Η καθηγ. Л. Г. Хрушковой επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη σαρκοφάγος «πράγματι μπορεί να ανήκει στην παλαιοχριστιανική εποχή» (βλ. [Хрушкова, 2002, σ. 56]) 455. Αλλά – συμπληρώνουμε – δεν ξέρουμε τίνος ήταν στην πραγματικότητα.
Όπως μπορεί να δει κανείς από τη φωτογραφία του 1939 (βλ. εικόνα Ν ο 30), η συγκεκριμένη σαρκοφάγος τη σοβιετική εποχή μεταφέρθηκε από το εσωτερικό του ναού στην αυλή του
μοναστηριού και χρησιμοποιούνταν ως δεξαμενή βρόχινου νερού· ευτυχώς που δεν καταστράφηκε και διασώθηκε ως χριστιανικό αρχαιολογικό αντικείμενο.
Από άρθρο του Фонченко πληροφορούμεθα ότι στα 1967 η σαρκοφάγος μεταφέρθηκε
από τα Κόμανα της Αμπχαζίας στο μητροπολιτικό ναό τ ου Σουχούμ (βλ. [Фонченко, 19701972, σ. 49]).
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Βλ.: Хрушкова Л. Г., Раннехристианские саркофаги из Абхазии // ВВ, 45 (1984), σ. 207-210.
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Το 1990, μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ναού του ι. Χρυσοστόμου για
λειτουργική χρήση, η σαρκοφάγος μεταφέρεται ξανά πίσω, περίπου 12 χλμ., στα Κόμανα της
Αμπχαζίας, όπου βρίσκεται και σήμερα.
Δ. Ο τάφος και το Αγίασμα του αγ. Βασιλίσκου.
Ανοίγοντας μιαν αναγκαία παρένθεση στην περιγραφή τ ων δεδομένων περί τα Κόμανα
της Αμπχαζίας, ανατρέχουμε για λίγο στις αγιολογικές πηγές για τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο
των Κομάνων, τις οποίες θα εξετάσουμε επιστημόνως α ναλυτικά στο δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής. Οι αγιολογικές αυτές μαρτυρίες ειδικά για τον τόπο ενταφιασμού του αναφερουν ότι το μέρος αυτό βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης Κόμανα, όπου μεταγενέστερα
από το μαρτυρικό του θάνατο χτίστηκε και μαρτύριο (μικρός ναός). Σ᾽ αυτό ακριβώς το μαρτύριο πέθανε και ο ι. Χρυσόστομος. Οι πηγές της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου επισημαίνουν
ότι το σώμα του Αγίου τοποθετήθηκε ή στον ίδιο τάφο με τον αγ. Βασιλίσκο ή δίπλα από αυτόν.
Αυτά είναι τα αγιολογικά δεδομένα, λιτά.
Στο σημερινό χωριό Κόμανα της Αμπχαζίας, εκτός από τα εγκαταλειφθέντα οικήματα
που δεν κατοικούνται μετά τον πόλεμο του 1992-1993, υπάρχουν και δύο μικρά υψώματα (λόφοι) με ενδιάμεση απόσταση ενός χιλιομέτρου ο ένας από τον άλλον. Πάνω στον έναν λόφο
διασώζονται τα ερείπια δύο κτιρίων, και το ένα σήμερα θεωρείται και υφίσταται προσκυνηματικά ως τόπος ενταφιασμού του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου. Στο άλλο ύψωμα (λόφο), βρίσκεται η
νεότερη Ι. Μονή αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου. Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του αρχαίου ναού και της δημιουργίας του γυναικείου μοναστηριού (τέλη 19 ου αι.) βρέθηκε η σαρκοφάγος η οποία λίγο αργότερα, αρχές του 20ού αι., «θεωρήθηκε» ως τάφος του ι. Χρυσοστόμου, παροράθηκε στα χρόνια της σοβιετικής εξουσίας και στα νεότερα χρόνια μέχρι σήμερα προβάλλεται ως τόσο σπουδαίο προσκυνηματικό μνημείο.
Η σύγκριση, όμως, των αγιολογικών δεδομένων με τα ειδικά τοπογραφικά του προσκυνήματος των Κομάνων μας δημιουργεί ορισμένες βάσιμες απορίες.
Πρώτη μας απορία· εάν αναγνωρίσουμε τα Κόμανα της Αμπχαζίας ως τόπο θανάτου
και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου και του αγ. Βασιλίσκου, πώς οι τάφοι των δύο αυτών Αγίων βρέθηκαν σε διαφορετικά μέρη, ενώ οι αγιολογικές πηγές μιλούν για το αυτό μέρος και
για το ένα μαρτύριο (ναό), εντός του οποίου ετέθη ο Ιεράρχης παρά τον προγενέστερο Μάρτυρα;
Ήδη προσημειώσαμε για τη διάσημη ρωσίδα αρχαιολόγο κ όμισσα Πρασκόβια Σ. Ουβάροβα (1840-1924) και το έργο της Αμπχαζία· Ταξιδιωτικές σημειώσεις της Κόμισσας Ουβάροβα
στα 1891. Σ᾽ αυτό παρουσιάζει και ένα Σχέδιο της πόλης Σουχούμ και της περιοχής της καταρτισμένο από το Β. Ι. Τσερνιαύσκι (βλ. [Уварова, 1891, σ. 91]). Εκτός των άλλων τοπογραφικών
στοιχείων ειδικότερα το σχέδιο καταγράφει εκκλησία αγ. Βασιλίσκου, ανασκαμμένη ειδικά από
τον αρχαιολόγο Νικίτιν, εκεί ακριβώς όπου λίγο αργότερα ανεγέρθηκε ο σημερινός ναός του ι.
Χρυσοστόμου και η νεότερη γυναικεία Μονή των Κομάνων της Αμπχαζίας, σε έναν και τον αυ270

τό λόφο. Στον άλλο λόφο, εκεί όπου τότε και σήμερα υπάρχουν τα ερείπια δύο κτισμάτων και
το ένα από αυτά ονομάζεται εκκλησία με τον τάφο του αγίου Βασιλίσκου, αναφέρονται στα
1891 ως κτίρια ενός «Παλατιού» (βλ. εικόνα Ν ο 6). Δηλ. οι ρώσοι αρχαιολόγοι που για πρώτη
φορά πραγματοποίησαν γενική αρχαιολογική αυτοψία στην περιοχή των Κομάνων Αμπχαζίας
στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. θεώρησαν ως κοσμικά κτίσματα και όχι εκκλησιαστικά τα δύο
κτίρια επί του ενός λόφου όπου αργότερα και μέχρι σ ήμερα προβάλλεται υφιστάμενος τάχα
“τάφος Αγ. Βασιλίσκου”, ενώ την παλαιά εκκλησία της Ι. Μονής αγ. Χρυσοστόμου στο γειτονικό ύψωμα οι ίδιοι αρχαιολόγοι την παρουσίασαν στα 1891 με την ονομασία εκκλησία αγ. Βασιλίσκου. ΄Αρα, ανάμεσα στη δική τους γενική “διάγνωση” και στην νεότερη-τωρινή ονομασία/χωροθεσία των δύο εκκλησιαστικών μνημείων έχουμε μιαν εναλλαγή ονομασίας και ταυτότητος κτισμάτων (βλ. χάρτες Νο 20.Α, 20.Β). Πώς τα ερείπια τα θεωρούμενα ως τόπος ενταφιασμού αγ. Βασιλίσκου από τον ένα λόφο «μετακόμισαν» στο άλλο ύψωμα, δεν γνωρίζουμε. Πώς
τα κοσμικά παλατιανά κτίσματα «μεταμορφώθηκαν» σε εκκλησιαστικό Μαρτύριο, πάλι δεν το
γνωρίζουμε. Αυτό δείχνει πως δεν υπήρχαν προφορικές σαφείς ονομασίες για την ταυτότητα
των ερειπίων, και γι᾽ αυτόν το λόγο μετατοπίστηκαν από τον ένα λόφο στον άλλον. Και βέβαια, όλα αυτά, η ονοματοδοσία και τοποθέτηση με εναλλαγές ξεκίνησαν με χρονική αφετηρία
τους ισχυρισμούς του «Κ. Βρύσση»· όχι προγενέστερα.
Ο ερευνητής ιερέας А. Кременецкий προχωρώντας πιο πέρα και θέλοντας να διευρύνει
τη θεωρητική υποδομή αυτής της υπόθεσης, έγραψε πως ο ναός όπου ανακαλύφθηκε η σαρκοφάγος θα μπορούσε να είχε χτιστεί μετά την μετακομιδή των λείψανων αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο αρχικός τόπος ενταφιασμού του Αγίου θα ήταν εκεί
όπου σήμερα θεωρείται ωσάν τάφος αγ. Βασιλίσκου (βλ. [Кременецкий, 1908, σ. 22, υποσημ.
17]). Αλλά εκεί που μας προβληματίζει και αυτή η υποθετική θεωρία, είναι ότι τα ερείπια των
κτιρίων στο λεγόμενο «λόφο του Βασιλίσκου» στην πραγματικότητα περισσότερο μοιάζουν με
κατοικίες παρά με κτήριο ναού.
Όσο για το λεγόμενο Αγίασμα (πηγή ύδατος) του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου στην Αμπχαζία, σε απόσταση περ. 600 μ. από το Μοναστήρι (βλ. χάρτες Ν ο 20.Α, 20.Β), έχουμε επιστημόνως κάποιες βάσιμες ενστάσεις από τα αγιολογικά κείμενα με περιγραφή της ζωής του αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων (βλ. δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής). Γνωρίζουμε ότι το θαύμα
με την Πηγή του νερού είχε γίνει στο χωριό Δακοζάρων, καθώς οδηγούσαν τον αγ. Βασιλίσκο
από το χωριό Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Gözova, Τουρκία) προς τα Κόμανα του Πόντου (σημερ.
Gömenek, Τουρκία)· η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο χωριών είναι περίπου 13 χλμ. (βλ.
χάρτη Ν ο 25). Δηλ. αυτή η πηγή του νερού δεν βρισκόταν μέσα στην κωμόπολη Κόμανα, ενώ
στα σύγχρονα Κόμανα της Αμπχαζίας το αποκαλούμενο Αγίασμα-πηγή είναι μέσα στην περιοχή του Αμπχαζιανού αυτού εγκαταλειφθέντος χωριού, κάτι πού ασφαλώς δεν είναι συμβατό με
τις αγιολογικές πηγές.
Βέβαια, η λατινική εκδοχή του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 μας πληροφορεί
για ύπαρξη και δεύτερης πηγής που ανέβλυσε κατά τον ενταφιασμό του αγ. Βασιλίσκου στα
Κόμανα, κοντά στον τάφο του (Et vsque nunc aqua multa egreditur de fonte illo ad laudem et
gloriam Dei, et Christi Martyris Basilisci: et sanitas sit infirmorum his, qui fideliter ex ea biberint)
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(βλ. [Vita S. Basilisci, 1668, p. 241]). Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια λατινική εκδοχή, το σώμα
του αγ. Βασιλίσκου το είχαν θάψει σε χωράφι που είχε οργωθεί (in agrum aratum), ενώ στα
σύγχρονα Κόμανα της Αμπχαζίας ο θεωρούμενος τόπος ενταφιασμού αγ. Βασιλίσκου βρίσκεται
πάνω σ᾽ ένα μικρό ύψωμα (λόφο), και η πηγή αναβλύζει κάτω από ένα βράχο στους πρόποδες
του πλησίον βουνού (βλ. χάρτες Νο 20.Α, 20.Β, εικόνα Νο 32.Ε).
Έχουμε όμως και κάτι άλλο, επίσης σημαντικό, το οποίο και στηρίζει επιπλέον τις παραπάνω βάσιμες ενστάσεις του προβληματισμού μας. Βάσει όλων των αγιολογικών πηγών περί
αγ. Βασιλίσκου, θαύμα με έκβλυση Αγιάσματος (πηγής ύδατος) έχουμε αποκλειστικά στο μαρτύριο του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου του στρατιώτη, και όχι στον αναφερόμενο (;) αγ. Βασιλίσκο
επίσκοπο Κομάνων κατά την αρχική εκδοχή του Παλλαδίου στο Διάλογό του. Ο στρατιώτηςμάρτυρας Βασιλίσκος, όπως προκύπτει από τις αγιολογικές πηγές, είχε γεννηθεί στο χωριό
Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Güzova, Τουρκία), φυλακίστηκε στην Αμάσεια (σημερ. Amasya, Τουρκία) και μαρτύρησε στα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Άρα, όλα αυτά τα σημαντικότατα στοιχεία δείχνουν ότι ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος δεν θα μπορούσε να είχε σχέση
με την Αμπχαζία, συνεπώς και με το ονομαζόμενο σήμερα Αγίασμα (πηγή ύδατος) στα Κόμανα
της Αμπχαζίας.
Συνεπώς, ακόμη κι αν η πηγή στα σημερινά Κόμανα της Αμπχαζίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα χριστιανικό εκκλησιαστικό Αγίασμα κάποιου Αγίου (εφόσον στη γύρω περιοχή
διασώθηκαν ερείπια παλαιοχριστιανικών ναών), ωστόσο η πηγή αυτή δεν μπορεί να έχει καμία
σχέση με το συγκεκριμένο αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο των αρχαίων Κομάνων, ακόμη και αν κάποιος θα κατέφευγε στη λατινική εκδοχή του μαρτυρίου. Άλλωστε, όλη αυτή η σύγχυση προέκυψε αναντιρρήτως μετά τη νεότερη εκδοχή του «Κ. Βρύσση» και την ίδρυση Ι. Μονής στα Κόμανα της Αμπχαζίας, οπότε ακολούθως η πηγή αυτή ταυτίστηκε και ονομάστηκε αυθαίρετα με
το όνομα του αρχαίου αγ. Βασιλίσκου.
Η πρώτη αναφορά της ως «Πηγή του αγ. Βασιλίσκου» χρονολογείται από το 1905, και
βρίσκεται στο προαναφερόμενο βιβλίο του ιερέα А. Кременецкий: «Προς το κάτω μέρος της
Ιεράς Μονής βρίσκεται η πηγή με ένα καθαρό και υγιεινό νερό. Η πηγή αυτή από την αρχή ονομάζεται ως πηγή του αγίου Βασιλίσκου» (βλ. [Кременецкий, 1908, σ. 16]).
Η παρατήρησή μας είναι, πώς θα μπορούσε να μάθει ο π. Кременецкий το εξαρχής
όνομα μιας τέτοιας πηγής, όταν κατά την επίσκεψή του στα Κόμανα της Αμπχαζίας ο γηγενής
πληθυσμός είχε εγκαταλείψει από χρόνια εκείνα τα μέρη; Τα ιστορικά δεδομένα ομιλούν για
μεταπολεμική εγκατάλειψη από τους Αμπχάζους και προσφυγική μετοίκησή τους στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Τη χρονιά της επίσκεψης του π. Кременецкий, είχαν εγκατασταθεί Έλληνες και Αρμένιοι από τον Πόντο και τη Μ. Ασία. Ποιος θα του έδινε μια τέτοιαν «εξ αρχής»
πληροφορία;
Στον ταξιδιωτικό οδηγό με τίτλο Черноморское побережье Кавказа, που εκδόθηκε το
1916 στην Αγία Πετρούπολη, δημοσιεύθηκε και μια πρώτη φωτογραφία του Αγιάσματος στα
Κόμανα της Αμπχαζίας (βλ. εικόνα Ν ο 9) με υπότιτλο: «Το Αγίασμα (η πηγή). Ο τόπος όπου
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σύμφωνα με την παράδοση βρισκόταν προσωρινά ενταφιασμένα τα λείψανα του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου» (βλ. [Суворины, 1916, σ. 438])! Πιθανώς, οι συντάκτες έκαναν λάθος στην
ονομασία του Αγιάσματος.
Συνεπώς, έχουμε σύγχυση των νεότερων ταξιδιωτικών πληροφοριών, πάντοτε μετά την
μετέωρη άποψη του «Κ. Βρύσση».
Ε. Ο τόπος της τρίτης εύρεσης της τίμιας κεφαλής
του Ιωάννου του Προδρόμου.
Στα σημερνά Κόμανα της Αμπχαζίας σε ένα βράχο πιο πάνω από την Ι. Μονή του ι. Χρυσοστόμου (βλ. χάρτες Ν ο 20.Α, 20.Β) υπάρχει άλλο Προσκύνημα, αφιερωμένο στον τόπο της
τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου (βλ. εικόνες Νο 10.Α, 10.Β).
Καταρχήν, η ιστορία της τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κ εφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου (εορτή της 25 Μαΐου), δεν έχει μελετηθεί ειδικότερα από κανέναν456. Και εμείς, δυστυχώς, δεν είχαμε αρκετό χρόνο, για να ερευνήσουμε αυτό το θέμα όπως έπρεπε. Εδώ θα παρουσιάσουμε κάποιες πληροφορίες από τις πηγές457, όπως και από παράλληλες μελέτες στην κατάστρωση της παρούσας διατριβής μας.
Στο Synax. Eccl. CP (10ου αι.) στις 25 Μαΐου αναφέρεται: «Ἡ Τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου, ἥτις πρὸ πολλοῦ ἀποκρυβεῖσα νῦν ἀνεδόθη ἐκ τῶν τῆς γῆς κόλπων ὡς
456

Στα πλαίσια διαφόρων έργων τους περί της ιστορίας της Εκκλησίας και της Αγιολογίας, ορισμένοι ερευνητές δίνουν και κάποια πολύ λιτή, σύντομη περιγραφή και για την τρίτη εύρεση της τίμιας κεφαλής του Προδρόμου. Βλ.: [Act. SS., Sept., t. 5, p. 615-631· Петров Л., свящ., 1867, σ. 37· ΕΦΣΚ, 26 (1894-1895), σ. 204· Γεδεών,
1899, σ. 108· Терновский, 1899, σ. 256· Рудаков, 1997, σ. 231· Рябых, 2004, σ. 48-514· Вишняков С., прот., 2004,
σ. 287-315]. Να μνημονεύσουμε και τα ακόλουθα έργα: N. Thierry, Importance du culte de S. Jean Prodrome en
Cappadoce. A propos des absides de l’Eglise No 3 de Karlik // BZ, 84/85 (1991-1992), p. 94-116· Κατζιώτη Α., Οι σκηνές της ζωής και ο εικονογραφικός κύκλος του αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη βυζαντινή τέχνη. Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1998 (κριτική παρουσίαση του P. Yannopoulos σ᾽ αυτό το έργο βλ. Byzantion, 73 (2003), p. 274-275)·
Protopapadakis-Papaconstantinou H., Saint Jean-Baptiste. Textes – Icones. Traduit du grec en français par E. Koskina. Athènes 1993. Σύντομη περιγραφή της ιστορίας της τρίτης εύρεσης της τίμιας κεφαλής παρουσιάζεται και
στα καινούργια Συναξάρια βλ.: [Νέος Συναξ., Ρούσσου, 1945, σ. 176-177, 185· Μέγας Συναξ., Λαγγή, τ. 5 (1992), σ.
593 κ.ά.].
457
Όσον αφορά τις αγιολογικές πηγές, μνημονεύουμε τα εξής ανέκδοτα κείμενα, τα οποία εμείς προσωπικά
δεν μελετήσαμε λόγῳ έλλειψης χρόνου: 1) Θεοδώρου του Στουδίτου, Λόγος εἰς τὴν τρίτην εὕρεσιν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου (Hierosol. Biblioth. 134.43, φ. 378v και Hierosol. Biblioth. 135, φ. 236) [Hierosol. Biblioth.,
Papadopoulos-Kerameus, τ. 1 (1891), σ. 234, 240]· 2) Θεοδώρου του Στουδίτου, Ἐγκώμιον εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου (Hierosol. Biblioth. 30.47, φ. 292) [Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ. 66]· 3) Λόγος κατ᾽ ἐπιτομὴν διαλαμβάνων περὶ τῆς πρώτης καὶ δευτέρας καὶ περὶ
τῆς τρίτης εὑρέσως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου (Hierosol. Biblioth. 329.7, φ. 117) [Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ. 456]· 4) Θεοδώρου του Στουδίτου, Ἐγκώμιον εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ἱερᾶς κεφαλῆς
τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου (Cod. Athon. Iviron 594.5, 16ου αι., φφ. 77-80v)
[Κατάλ. Χειρογρ. Αγίου Όρους, Λάμπρου, τ. 2 (1900), σ. 180]· 5) Θεοδώρου του Στουδίτου, Ἐγκώμιον εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ἱερᾶς κεφαλῆς τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου (Cod. Athon. Iviron 1433,
18-19ου αι., φφ. 167-173) [Κατάλ. Χειρογρ. Ιβήρων, 11, Σωτηρούδης, 2007, σ. 108].
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χρυσὸς ἐκ μετάλλων, οὐ στάμνῳ συγκλειομένη ὡς πρότεрον458, ἀργυρέῳ δὲ σκεύει καὶ ἐν ἱερῷ
τόπῳ κειμένη καὶ δι᾽ ἱερουργοῦ μηνυθεῖσα. Ταύτην οὖν ἐκ Κομάνων (πότε και από ποια Κόμανα δεν διευκρινίζεται) κομισθεῖσαν ἡ περιφανὴς τῶν πόλεων ἅμα τῷ πιστοτάτῳ βασιλεῖ καὶ ποιμενάρχῃ σὺν τῷ πιστῷ λαῷ ἀσμενέστατα δέχεται καὶ πιστῶς προσκυνήσασα ἐν ἱερῷ τόπῳ
ἀποτίθεται» [Synax. Eccl.CP, Delehaye, col. 707].
Το περίφημο Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (Cod. Vaticanus gr. 1613, έτ.
979-989) περιέχει και τη μικρογραφία με σκηνή της τ ρίτης εύρεσης της τίμιας κεφαλής του
Προδρόμου (βλ. εικόνα Ν ο 33), σύμφωνα με την οποία αυτό το γεγονός συνέβη παρουσίᾳ του
αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ (842-867) (βλ. [Васильев, 1998, σ. 249]).
Βάσει πληροφοριών του αγ. Θεοφάνη του Ομολογητή (περ. 760-818), μπορούμε να υποθέσουμε ότι η τίμια κάρα του αγ. Ιωάννου του Βαπτιστή μεταφέρθηκε στα Κόμανα από την
Έμεσα. Ο Θεοφάνης στη Χρονογραφία του υπό έτος 6252 (759/760 μ.Χ.) αναφέρει: «Το ίδιο
έτος μετατέθηκε η κάρα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού από τη μονή του
Σπηλαίου στον υπέροχο ναό του στην πόλη της Έμεσας και κτίσθηκε η Κρύπτη μέσα στην οποία η Κάρα προσκυνείται μέχρι σήμερα από τους πιστούς τόσο σωματικά όσο και πνευματικά,
καθώς αναβλύζει ιάματα σε όλους εκείνους που προστρέχουν εκεί με πνεύμα πίστεως» [Θεοφάνους, Χρονογραφία, τ. 3, 2007, σ. 1170-1171· Феофан, Хронография, 1884, σ. 315]459.
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Για την πρ ώ τ η κα ι δ εύ τ ε ρ η εύρ εσ η τη ς Τ ι μ ί ας Κ εφ α λής τ ου Πρ οδ ρ ό μ ο υ βλ.: Σωζομενού,
Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 7, κεφ. 21 [PG 67, col. 1481-1485]· το Synax. Eccl. CP, τις 24 Φλεβάρη· Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄, τις 24 Φλεβάρη [PG 117, col. 325]. Βλ. επίσης: [Menologii, Latysev, 1912, p. 384-409· Ménol.
Impér. Koutloumous, Halkin, Festugière, 1984, p. 70-78· Catal. Hag. Gr. Salvatoris (Messanensis), Delehaye, 1904, p.
46· Synax. Armenien de Israel, Bayan, 1927, p. 88-89· ΕΦΣΚ, 26 (1894-1895), σ. 171· Γεδεών, 1899, σ. 77· Thierry,
1991-1992, p. 106-107· Janin, 1975, p. 7]. Βλ. επίσης: Μελίτωνος, αρχιεπίσκοπου Μαδάβων, Ο τόπος της απότομης
της κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου // ΝΣ, 25 (1933), σ. 100-108, 177-184, 229-237, 371-375, 417-427.
Ο N. Thierry στο άρθρο του Importance du culte de S. Jean Prodrome en Cappadoce λέει: « Une seconde
tête avait été découverte, toujours à Jérusalem, sous le règne de Marcien (450-457), et cachée à Emèse ; de là, suivant une tradition, elle fut apportée à Constantinople sur ordre de Justinien Ier, avec une main du saint, conservée à
Antioche (les deux reliques furent ensuite renvoyées dans leur lieu d’origine) ; suivant une autre tradition, elle passa d’Emèse à Comana où elle resta cachée durant l’Iconoclasme, fut découverte sous Michel III (842-867) et apportée à Constantinople, déposée alors dans une chapelle du palais, puis, au début du Xe siècle, à Saint-Jean Stoudion,
antique basilique » [Thierry, 1991-1992, p. 106-107]. Ο Θεοφάνης ο Ομολογητής υπό έτος 5890 (397/398 μ.Χ.) μας
πληροφορεί ότι «κατά το έτος αυτό μεταφέρθηκαν στην Αλεξάνδρεια τα λείψανα του αγίου προφήτου Προδρόμου
και Βαπτιστού Ιωάννου έξη ημέρες πριν την πρωτομηνιά του Ιουλίου, κατά τις 2 του μηνός Παυνί» [Θεοφάνους,
Χρονογραφία, τ. 1, 2007, σ. 204-205· Феофан, Хронография, 1884, σ. 315]. Ο Θεοδώρητος Κύρου στην
459

Εκκλησιαστική Ιστορία του (βιβλ. 3, κεφ. 7), εξιστορώντας τις διώξεις των χριστιανών κατά τη διάρκεια της
βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουλιανού, σημείωσε ότι «στη Σεβάστεια, κύρια πόλη της επαρχίας με το ίδιο όνομα, οι
ειδωλολάτρες άνοιξαν τον τάφο του Ιωάννη του Βαπτιστή, έ κ αψ αν τ α ο σ τ ά τ ου κ α ι δ ι έλ υσ αν τ ην σ τ άχτ η τ ο υς » [Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 122]. Βλ. επίσης: Ἐξήγησις παραδόσεως ὅπως ἡ κεφαλὴ
τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τὴν Ἐμεσηνῶν ἀ πεδείχθη πόλιν (Hierosol. Biblioth. 1.32, φ. 140v)
[Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 1 (1891), σ. 7]· <Μαρκέλλου ἀρχιμανδρίτου>, ἐξήγησις ἐκ παραδόσεως ὅπως ἡ τιμία κεφαλὴ τοῦ ἁγίου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τὴν Ἐμεσηνῶν ἀπεδείχθη πόλιν (Hierosol. Biblioth. 134.42, φ. 371v) [Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 1 (1891), σ. 234].
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Από το Βίο του Πατριάρχη Ευθυμίου (αγιολογική πηγή που συντάχθηκε από τον Ανώνυμο Μοναχό460 κατά τα έτη 920-925), πληροφορούμεθα: την ημέρα του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου του 901) ο ηγούμενος της Ι. Μονής Στουδίου461 Αρκάδιος έρχεται στο μοναστήρι Ψαμαθία,
που ασκήτεψε ο αγ. Ευθύμιος· αυτά τα δύο μοναστήρια βρίσκονταν το ένα κοντά στο άλλο462·
στην ομιλία του προς τον Ευθύμιο, ο Αρκάδιος λέει ότι το βράδυ είχε όραμα κατά το οποίο ο
Ευθύμιος θα γινόταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως· σε αντάλλαγμα γι᾽ αυτήν την ευχάριστη είδηση ο ηγούμενος Αρκάδιος ζητούσε από τον Ευθύμιο την τιμία κάρα του Προδρόμου· ο Ευθύμιος υποσχέθηκε ότι, από τη στιγμή που θα αναλάβει τον πατριαρχικό θρόνο, το
πρώτο πράγμα που θα έκανε θα είναι η συζήτηση περί το ενδεχόμενο της παράδοσης του κειμηλίου αυτού [Βίος Ευθυμίου, Αλεξάκης, 2006, σ. 119-123].
Στη συνέχεια έχουμε μια σειρά πηγές που αναφέρουν ότι η τίμια κάρα του Προδρόμου βρισκόταν στην Ι. Μονή Στουδίου της Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για
τις ακόλουθες:
1) Βίος του αγ. Γεωργίου Αγιορείτη (1009-1065)463.
2) Επιτομή Ιστοριών του Ιωάννου Ζωναρά [Ζωναράς, Επίτ. Ιστορ., τ. 3, σ. 60-63]464.
3) Το ταξίδι του Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ Αντωνίου, που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη τέλη του 12ου αι. (βλ. [Путеш. Архиеп. Антония, Савваитов, 1872, σ. 102]).
Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τις αγιολογικές πηγές, η Γ΄ εύρεση της τιμίας κεφαλής του αγ.
Ιωάννου του Προδρόμου συνέβη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Μιχαήλ του
Γ΄ (842-867) στα Κόμανα, χωρίς καμία άλλη διευκρίνηση. Στα Κόμανα αυτό το κειμήλιο μεταφέρθηκε προφανώς στα χρόνια της εικονομαχίας. Μετά την τρίτη εύρεσή της στα Κόμανα και
τη μετακόμισή της στην Κωνσταντινούπολη, στην αρχή φυλασσόταν στο μοναστήρι Ψαμαθία,
ύστερα όμως μεταφέρθηκε στη Ι . Μονή Στουδίου, προφανώς όταν αγ. Ευθύμιος ανέλαβε το
θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (907-912). Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους, η τίμια κάρα μεταφέρθηκε στη Δύση465.
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Περισσότερα για την πηγή αυτή βλ.: [Βίος Ευθυμίου, Αλεξάκης, 2006, σ. 13-20].

Περί της Ι. Μονής Στουδίου βλ.: [ODB, p. 1960-1961· Путеш. Архиеп. Антония, Савваитов, 1872, σ.
102, υποσημ. 114 κ.ά.].
462
Χάρτη με την τοπογραφία των δύο αυτών μοναστηριών βλ.: [Βίος Ευθυμίου, Αλεξάκης, 2006, σ. 13-20].
461

Βλ.: Афонский Патерик или жизнеописание Святых на Святой Афонской Горе просиявших. Τεύχος 1. Μόσχα 1897. – Σ. 449.
464
«Τοῦ βασιλέως δὲ νοσοῦντος Ἀλέξιος ὁ τότε τὴν προστασίαν ἔχων τῆς τοῦ Στουδίου μονῆς πρὸς τὸν
βασιλέα ἀφίκετο, τὴν ἱερὰν κάραν τοῦ τιμίου Προδρόμου κομίζων αὐτῷ. καὶ αὐτίκα τοῦτον ὁ βασιλεὺς πατριάρχην
προεχειρίσατο, κατὰ τὴν ἑσπέραν ἐκείνην καὶ τὴν ζωὴν ἐκλιπών, ζήσας μὲν καὶ βασιλεύσας χρόνους ἑβδομήκοντα
463

ἐπὶ δυσίν, αὐταρχήσας δὲ ἐπὶ πεντήκοντα ἔτεσι» [Ζωναράς, Επίτ. Ιστορ., τ. 3, σ. 60-63].
465
Για το σημερινό τόπο διαφύλαξης της τίμιας κάρας τ ου αγ. Ιωάννου του Βαπτιστή υπάρχουν διάφορες
εκδοχές και παραδόσεις. Σύμφωνα με μία απ᾽ αυτές, το κρανίο του Ιωάννη του Βαπτιστή φυλάσσεται από την εποχή της Σταυροφορίας, από το 1206 κατ᾽ ακρίβειαν, στον Καθεδρικό Ναό της Αμιένης, στα βόρεια του Παρισιού
(βλ. εικόνα Νο 34) (βλ. [Παπαρρηγόπουλου, 2010-2011, τ. 15, σ. 218· Рябых, 2004, σ. 48-51]).
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Όσον αφορά τα Κόμανα ως ερευνητέο τόπο σε σχέση με την τρίτη εύρεση της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου, οι αγιολογικές πηγές εννοούν ή τα Κόμανα της Αρμενίας (σημερ. Şar, Τουρκία), ή τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία).
Ο ιερέας Л. Петров και ο С. А. Терновский πίστευαν ότι αυτό συνέβη στα Κόμανα του
Πόντου (βλ. [Петров Л., свящ., 1867, σ. 37· Терновский, 1899, σ. 256]). Αντιθέτως, σύμφωνα
με τον επίσκοπο Ματθαίο (Λαγγή) και το Β. Ρούσσο, η τρίτη εύρεση έγινε στα Κόμανα της
Καππαδοκίας (βλ. [Μέγας Συναξ., Λαγγή, τ. 5 (1992), σ. 593· Νέος Συναξ., Ρούσσου, 1945, σ.
176-177, 185]). Ο Ю. Рябых σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της εικονομαχίας, κάποιοι ευσεβείς άνθρωποι, «φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη, κρυφά μετέφεραν την τίμια κεφαλή
του Ιωάννου του Προδρόμου και το έκρυψαν στα Κόμανα (κοντά στο Σουχούμ), στην
πόλη όπου κάποτε κοιμήθηκε ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος» [Рябых, 2004, σ. 49].
Στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας υπάρχει εικόνα του 19ου αι. με τη σκηνή της εύρεσης
της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου στην περιοχή της Καππαδοκίας· προφανώς, ο αγιογράφος
εννοούσε την τρίτη εύρεση στα Κόμανα της Καππαδοκίας (ή Αρμενίας).
Προσωπικά είμαι περισσότερο προσκείμενος προς τα Κόμανα της Αρμενίας, εκτιμώντας τα τοπογεωγραφικά δεδομένα, επειδή τα Κόμανα της Αρμενίας ως απομακρυσμένα ήταν ασφαλέστερος τόπος απόκρυψης ενός τόσον ιερού κειμηλίου.
Όχι όμως τα Κόμανα της Αμπχαζίας, επειδή στο έδαφος της σημερινής Αμπχαζίας το τοπωνύμιο Κόμανα εμφανίστηκε μόνο στο τέλος του 19ου αι. και δεν υφίστατο στα χρόνια που
ανιστορούν οι πηγές περί τα συμβάντα εκείνα για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έπειτα,
σύμφωνα πάντοτε με τις αγιολογικές πηγές, όπως είδαμε, η τιμία κεφαλή του αγ. Ιωάννου του
Βαπτιστού τοποθετημένη σε ένα ασημένιο δοχείο βρέθηκε την τρίτη φορά κρυμμένη στη γη.
Τουναντίον, σήμερα στα Κόμανα της Αμπχαζίας ως τόπο τρίτης ανευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου επιδεικνύουν μια λακκούβα σκαμμένη σε βράχο (βλ. εικόνες Ν ο 10.Α,
10.Β). Ακόμη, καταφέραμε να ανακαλύψουμε τα στοιχεία βάσει των οποίων γνωρίζουμε τίνι
τρόπῳ και από πότε λέγεται πως «εμφανίστηκε» στα σημερινά Κόμανα της Αμπχαζίας το προσκύνημα το θεωρούμενο ως τόπος τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Βαπτιστού.
Το καλοκαίρι του 1965 ο γέροντας Σάββας Остапенко (1898-1980) από την Ι. Μόνη του Πσκοβο-Πετσέρων (Ρωσία), ο οποίος βρέθηκε εκείνη τη χρονιά στην Αμπχαζία, δίνει
ευλογία σε δύο πνευματικά του παιδιά να βρουν τον τόπο της τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου. Μετά από δύο εβδομάδες αναζήτησης στα βουνά γύρω από τα Κόμανα
της Αμπχαζίας, τελικά την «ανακάλυψαν». Ύστερα και ο ίδιος ο γέροντας Σάββας επισκέφθηκε
αυτό το μέρος, όπου τέλεσε Παράκληση και έδωσε ευλογία να ζωγραφιστεί μια εικόνα της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Βαπτιστού (βλ. [Жизнеоп. Схиигумена Саввы, 1998, σ. 7475])466.
Έχουμε δηλαδή ένα εντελώς νεότατο συμβάν, πολύ μεταγενέστερο της αγιολογικής και
της λειτουργικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και βεβίως χωρίς κανένα ιστορικό και
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Βλ. επίσης: [Схиигемен Савва, 2010, σ. 227].
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αρχαιολογικό έρεισμα. Με τέτοια αφετηρία γεγονότων στο β΄ ήμισυ του 20ού αι. (!), η συγκεκριμένη τοποθεσία διαφημίστηκε προσκυνηματικά και ά ρχισαν να την επισκέπτονται πολλοί
προσκυνητές. Υπάρχει μία πιθανότητα, αυτό το Προσκύνημα να είχε καθιερωθεί και νωρίτερα,
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του γυναικείου μοναστηριού στα σημερ. Κόμανα της Αμπχαζίας,
δηλ. στο πρώτο τέταρτο του 20ού αι., πάντως όχι νωρίτερα.
Ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της εμφάνισής του, είναι απολύτως σαφές ότι τέτοιο
προσκύνημα προβολής των σημερ. Κομάνων της Αμπχαζίας θα μπορούσε να προκύψει μόνο
και μόνο μετά την επίδραση της νέας (αυθαίρετης αρχαιολογικής) εκδοχής του «Κ. Βρύσση»
για τα Κόμανα.
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4. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Στην αρχή της παρούσας εργασίας, όπως και στην ιστορία των Κομάνων της Αμπχαζίας,
είχαμε αναφέρει αρκετές φορές το όνομα κάποιου έλληνα αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βρύσση
και την εκδοχή του για τον τόπο θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου. Όπως ήδη επισημάναμε, πληροφορίες για τον αρχαιολόγο αυτόν και την “ανακάλυψή” του παρουσιάζονται
για πρώτη φορά στα έργα του αρχιμ. Λέοντος Καβέλιν. Σ᾽ αυτό το μέρος της διατριβής μας θα
εξεταστούν λεπτομερώς αυτές οι πληροφορίες, με σκοπό τη διερεύνηση αυτών των αρχικών
βασικών στοιχείων για τον έλληνα αρχαιολόγο, έτσι ώ στε να μπορούμε να συνεχίσουμε την
αναζήτηση και τυχόν άλλων πληροφοριών γι’ αυτόν τον αρχαιολόγο και τα έργα του.
Το 1885 στη Μόσχα, το επισημαίνουμε στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας μας, δημοσιεύεται το έργο του αρχιμ. Λέοντος Καβέλιν Αμπχαζία και το μοναστήρι του Σίμωνα του
Κανανίτου του Νέου Άθωνος. Μεταξύ άλλων ο αρχιμ. Λέων ανέφερε τα εξής: «Κατά την προετοιμασία αυτής της περιγραφής (εννοεί την περιγραφή των Κομάνων της Αμπχαζίας στο προαναφερόμενο έργο του), πληροφορηθήκαμε από το μοναστήρι του Αποστόλου Σί μωνα του Κανανίτου στο Νέο Άθωνα, ότι το Νοέμβριο του 1884 πήγε στους μοναχούς από την
Κωνσταντινούπολη ένας έλληνας επιστήμονας και αρχαιολόγος, ο Κωνσταντίνος Βρύσσης, και τους εξήγησε ότι, ασχολούμενος με την εκκλησιαστική αρχαιολογία, με βάση ένα ανακαλυφθέν προσφάτως σε μια ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη περγαμηνό χειρόγραφο του έτους 7403 (ή 995 μ.Χ.), βρήκε την ακριβή θέση της πόλης των Κομάνων, όπου το 407 καθ’ οδόν
προς την Πιτυούντα πέθανε και ενταφιάστηκε ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό το χειρόγραφο, σύμφωνα με τα λόγια του (του Βρύσση), αποτελεί “αρχαιολογικό συμπλήρωμα”
στο διάσημο σύγγραμμα του Πατριάρχη Φωτίου την “Βιβλιοθήκη ή μια περιγραφή των 1000
βιβλίων (Μυριόβιβλος = 10.000)”. Ο κ. Βρύσσης έφερε μαζί του και ένα χάρτη της ανατολικής
ακτής της Μαύρης Θάλασσας, που τον σχεδίασε βάσει των προαναφερθεισών “αρχαιολογικών
συμπληρωμάτων”. Πήρε από το Σουχούμ ένα οδηγό και α ναχώρησε αμέσως για τον ποταμό
Γουμιστά· εκεί, σε απόσταση 12 χλμ. πάνω από το Σουχούμ (αρχ. Σεβαστούπολη), στη
συμβολή του ποταμού Γουμιστά με τον παραπόταμο Γούμα (Κούμα), κοντά στο χωριό Γούμα
(τώρα Μιχαήλοβσκ), έδειξε πράγματι, με γνώμονα το χάρτη του, τα ερείπια αρχαίου οικισμού
και ενός μεγάλου ναού, τα οποία μέχρι σήμερα είναι ελάχιστα γνωστά κι ούτε έχουν διερευνηθεί. Τα ερείπια αυτά, σύμφωνα με τις έρευνές του, αποτελούν τα ερείπια της πόλης των Κομάνων ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, Κουμάνων και του ναού της πόλης που ετιμάτο στο όνομα
του ιερομάρτυρα Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων (4 ου αι.), όπου, όπως είναι γνωστό, εναποτέθησαν το 407 και τα λείψανα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου μέχρι τη μετακομιδή τους
στην Κωνσταντινούπολη το 437» [Леонид (Кавелин), архим., 1885, σ. 57-58]. Επιπλέον, ο αρχιμ. Λέων σε υποσημείωση του βιβλίου του δίνει και άμεση παραπομπή του «σημειώμα278

τος» του Κ. Βρύσση, στο οποίο ο έλληνας αρχαιολόγος περιέγραφε εν συντομίᾳ την ανακάλυψη του. Το «σημείωμα» αυτό ο κ. Βρύσσης το άφησε στο Μοναστήρι του Νέου Άθωνος, αλλά
χάθηκε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.
«Ο κύριος Κ. Βρύσσης - λέει ο αρχιμ. Λέων στην υποσημείωση του - ονομάζει τον ποταμό
Γουμιστά – Κιμίστρα, και την συμβολή του που ρέει δίπλα στην παλαιότερη εκκλησία, την οποία ανακάλυψε ο ίδιος την ονομάζει Κούμα και την πόλη που ήταν εδώ - Κούμα ή Κόμανα. Από τις τοπικές ονομασίες είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι εκεί που οι έλληνες χρησιμοποίησαν το γράμμα Κ, οι αμπχάζιοι λένε Γ. Για παράδειγμα τα παραπάνω αναφερόμενα ποτάμια αυτοί τα ονομάζουν: Γουμιστά, Γούμα· και την τοποθεσία Κόμανα την ονομάζουν ως
Γούμ. Ο κ. Κωνσταντίνος Βρύσσης στο σημείωμα που άφησε στο Μοναστήρι του Νέου Άθωνος
γράφει: “Η πόλη Κόμανα τώρα είναι κωμόπολη που μένουν έλληνες και βρίσκεται σε απόσταση
4 ώρες πεζοπορίας από την πόλη Σεβαστούπολη (Σουχούμ)· κοντά σ᾽ αυτήν την πόλη
Κόμανα υπάρχει ο τόπος και ο ναός μέσα στον οποίο ε νταφιάστηκε ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατά τη δεύτερη εξορία του· γύρω απ᾽ αυτόν το ναό βρίσκονται τρία ποτάμια. Αυτό
εμείς το ανακαλύψαμε, προσθέτει ο κ. Βρύσσης, δανειζόμενοι [πληροφορίες] από το
σύγγραμμα του αγ. Φωτίου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως την “Βιβλιοθήκη”
από το ανέκδοτο χειρόγραφο του 7403 (ή 995 μ.Χ.) που βρέθηκε σε μια ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη”» [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 57, υποσημ. 1].
Οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί επακριβώς και στις επόμενες εκδόσεις του έργου του αρχιμ. Λέοντος (βλ. [Леонид Кавелин, архим., 1887, σ . 57-58· И. Н., 1899, σ. 123124]). Η μόνη αλλαγή που συναντάμε στη δεύτερη και στις επόμενες εκδόσεις αυτού του βιβλίου έχει σχέση με τη χρονολόγηση του άγνωστου χειρογράφου βάσει του οποίου ο Κ. Βρύσσης προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακάλυψή του. Σε αντίθεση με την έκδοση του 1885, όπου
αναφέρεται το έτος 7403 (ή 995 μ.Χ.), στη δεύτερη και στις επόμενες εκδόσεις συναντούμε
το έτος 6403 (895 μ.Χ.) [Леонид Кавелин, архим., 1887, σ. 58· И. Н., 1899, σ. 124]. Μάλλον έγινε τυπογραφικό λάθος στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του αρχιμ. Λέοντα, και η λαθεμένη χρονολογία πέρασε και στην επόμενη συμπληρωματική έκδοση του 1899 που επιμελήθηκε
ο ιερομόναχος Νήφων διευρύνοντας το υλικό [И. Н., 1899, σ. 254].
Με βάση αυτές τις πληροφορίες για τον Κ. Βρύσση, η έρευνά μας θα συνεχιστεί προς δύο
κατευθύνσεις. Η πρώτη θα είναι μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η ταυτότητα του έλληνα
αρχαιολόγου Κ . Βρύσση και η αναζήτηση άλλων τυχόν δ ημοσιευμάτων του οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και αρχείων. Η δεύτερη είναι να μ ελετήσουμε εργασίες και άρθρα από
την Μυριόβιβλο (ή Βιβλιοθήκη) του Μ. Φωτίου, με σκοπό τον εντοπισμό των στοιχείων στα
οποία βασίστηκε ο Κ. Βρύσσης για την ανακάλυψή του· θα παρουσιάσουμε και την προσπάθειά
μας να βρούμε κι εμείς το μνημονευόμενο χειρόγραφο του έτους 995. Στην ανεύρετη σήμερα
“σημείωση” του έλληνα αρχαιολόγου που φέρεται να άφησε στο Μοναστήρι του Νέου Άθωνος,
δυστυχώς, ο Κ. Βρύσσης δεν φέρεται να διευκρίνιζε ποιος ακριβώς βρήκε αυτό το χειρόγραφο
και σε ποια ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη ήταν φυλαγμένο και ανευρέθηκε. Αυτό, φυσικά, περιπλέκει
πολύ την έρευνά μας. Επιπλέον, από τα στοιχεία που μας παραθέτει ο αρχιμ. Λέων, δεν είναι
απολύτως σαφές αν αυτό το χειρόγραφο ήταν παράρτημα της Βιβλιοθήκης του
279

Μ. Φωτίου είτε ένα ξεχωριστό χειρόγραφο. Από το κείμενο της ίδιας “σημείωσης” του
Βρύσση που επικαλείται ο αρχιμ. Λέων, όπως είδαμε πιο πάνω, προκύπτει ότι η ανακάλυψη έγινε βάσει πληροφοριών που αρύσθηκε (και) από τη Βιβλιοθήκη του Φωτίου και από ένα (άλλο)
ανέκδοτο χειρόγραφο του 7403 (ή 995 μ.Χ.) ανευρεθέν σε μια (ανώνυμη) ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη (βλ. [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 57, υποσημ. 1]).
Για ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα, ασφαλώς δεν είναι επαρκής η απολεσμένη σήμερα “σημείωση”. Εάν θα ήμαστε σε θέση να ανευρίσκαμε επιπλέον κάποια παράλληλα δημοσιεύματα
του Κ. Βρύσση με τη νεοφανή ανακάλυψή του, ίσως αυτά θα μπορούσαν να μας διευκολύνουν
στην ανεύρεση του ζητούμενου ανώνυμου χειρόγραφου και της μη κατονομαζόμενης ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης. Θα αποτελούσαν ένα σημαντικό επιστημονικό “κλειδί” για μας και για κάθε
άλλον ερευνητή, ώστε να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα.
4.1.

Προσπάθεια ταυτοποίησης της προσωπικότητας του έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση και αναζήτησης τυχόν δημοσιεύσεών του.

Ο αρχιμ. Λέων Καβέλιν στο προαναφερόμενο έργο του, δίδει το ονοματεπώνυμο του έλληνα αρχαιολόγου μόνο στα ρωσικά: Константин Вриссис. Πάντως, εύλογο είναι να τιτλοφορούσε ή να υπέγραφε αυτό το ιδιόχειρο μάλλον “σημείωμά” του, που φέρεται πως άφησε
στο Νέο Άθωνα, με το ονοματεπώνυμό του στα ελληνικά. Ένας έλληνας αρχαιολόγος καταγράφει μιαν ανακάλυψη για έναν μεγάλο Πατέρα που μιλούσε ελληνικά, επικαλούμενος την
ελληνόγλωσση Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου, οπότε δεν υπήρχε λόγος να μην υπογράψει ή να
μην τιτλοφορήσει με την ονομασία του στα ελληνικά. Όμως, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, το
έγγραφο αυτό “σημείωμα” δυστυχώς έχει χαθεί. Κατά συνέπεια, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ήταν
το επίθετο του αναζητούμενου έλληνα αρχαιολόγου. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να ήταν Βρύσης ή Βρύσσης (στα λατινικά Brysis, Vrissis) 467. Έτσι η ελληνική εκδοχή του πλήρους ονοματεπώνυμου του αρχαιολόγου που αναζητάμε θα πρέπει να ήταν Κωνσταντίνος Βρύσσης.
Αρχικά, θα ήταν λογικό να αναζητήσουμε την ύπαρξη και την επιστημονική δράση του
συγκεκριμένου αρχαιολόγου από τυχόν άλλες δημοσιεύσεις σε διάφορες εγκυκλοπαίδειες και
βιβλιογραφικές αναφορές, κατά προτεραιότητα στην Ελλάδα. Τέτοιου είδους συλλογικά βιβλία, εννοείται, περιλαμβάνουν και τα ονόματα των ελλή νων επιστημόνων που κατοικούσαν εκτός του εδάφους της σύγχρονης Ελλάδας και ιδιαίτερα αυτών που εργάστηκαν στην Κωνστα-
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Τέτοιο όμως όνομα ως επιστήμονα σε εγκυκλοπαιδικά ή βιβιογραφικά ή βιβλιογραφικά ή λεξικολογικά
έργα, αν και ερευνήσαμε, δεν βρήκαμε. Τουναντίον, στο έδαφος της σύγχρονης Ελλάδας συναντάμε πολλούς οικισμούς με το όνομα Βρύση ή Βρύσες (βλ. [ΜΕΕ, τ. 2, σ. 174]). Ένα από τα μοναστήρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου ονομαζόταν Βρύσεως (Byrseus, Brysis) (βλ. [Janin, 1975, p. 29· ΘΗΕ, 3, (1963), σ. 1053]). Και ο ευνούχος αξιωματούχος, που απέστειλαν για να επαναφέρει τον ι. Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη από την πρώτη εξορία του, ονομαζόταν Βρίσσων (ή Βρίσων) (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 217]). Σε καμιά όμως περίπτωση
δεν συναντήσαμε, εμείς προσωπικά, κάποιο προσώπο με το όνομα Κων. Βρύσσης.
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ντινούπολη. Ωστόσο, σε καμία από τις εγκυκλοπαίδειες, ούτε σε βιβλιογραφικές
συλλογές, ούτε σε βιογραφικές αναφορές, δεν βρήκαμε το όνομα “Κωνσταντί νος Βρύσσης”. Για παράδειγμα, τέτοιο όνομα δεν βρίσκουμε ούτε στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια [ΜΕΕ, τ. 2, σ. 174· Εκδ. 2, τ. 7, σ. 819], ούτε στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια [ΘΗΕ, τ. 3, σ. 1053], ούτε και στη θεμελιώδη βιβλιογραφική συλλογή με τίτλο Ελληνική Βιβλιογραφία (1864-1900) που συντάχτηκε από τους Φ. Ηλιού και Π. Πολέμη [Ελλην.
Βιβλιογ., 1864-1900, σελίδες 7-3702· Πολέμη, 2006, σ. 88-89]. Το 1999, στην Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας), ο διδάκτορας θεολογίας Γ. Γεωργούδας δημοσιεύει άρθρο με τίτλο Ο
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις εγκυκλοπαίδειες και στα σχολικά εγχειρίδια [ΕΕΘΣΠΘ Τμ.
ΠΚΘ, 6 (1999), σ. 269-288], όπου ο συγγραφέας αυτός αναλύει τα άρθρα τα αφιερωμένα στη
ζωή και τη δράση του ι. Χρυσοστόμου, σε δεκαοκτώ (18) διαφορετικές εγκυκλοπαίδειες, καθώς και σε εκπαιδευτικά εγχειρίδια, κατά τη διάρκεια του 20ού αι. στην Ελλάδα (βλ.
[Γεωργούδα, 1999, σ. 272]). Σημειωτέον ότι ο Γ. Γεωργούδας, σε ένα πλήθος ζητημάτων για το
βίο και τα συγγράμματα του Χρυσόστομου που γεννώνται από τα εγκυκλοπαιδικά άρθρα, τα
οποία θα απαιτούσαν συγκριτική αναθεώρηση, δεν μας παρουσιάζει ούτε καν ως ζητούμενο τις
εκδοχές περί του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου.
Από όλα αυτά καταλήγουμε σε μια βάσιμη απορία περί του αναζητουμένου ανθρώπου
Κων. Βρύσση, πώς αναδύθηκε μόνο σε ένα “σημείωμα”, χωρίς να υπάρχει πουθενά αλλού, σε
τόσα περισπούδαστα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Η έρευνά μας στο Γενικό Αρχείο του Κράτους στην Αθήνα, προκειμένου να βρούμε κά ποιο υλικό που να σχετίζεται με το όνομα του Κ. Βρύσση ή τυχόν δημοσιεύσεις σχετικά με νέα
εκδοχή του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου, επίσης απέτυχε468. Το 2005
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη έκδοση του Οδηγού Ιδιωτικών Αρχείων469, με όλες τις ιδιωτικές
αρχειακές συλλογές στην Ελλάδα· και σ᾽ αυτόν τον Οδηγό δεν βρέθηκε το όνομα του Κωνσταντίνου Βρύσση.
Κατά την πολυετή μας μελέτη διαφόρων πηγών και βοηθημάτων στα ελληνικά, σε διάφορες βιβλιοθήκες, συλλογές και αρχεία, δεν έχουμε συναντήσει ποτέ κανένα συγγραφέα με το επίθετο Βρύσσης.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, σύμφωνα με τον αρχιμ. Λέοντα Καβέλιν, ο ερευνητής της
νέας εκδοχής του τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου φ έρεται ως αρχαιολόγος από την
Κωνσταντινούπολη. Το 1884, έτος της αναφερόμενης άφιξης του Κ. Βρύσση στην Αμπχαζία
και της πρωτόλεκτης ανακάλυψής του, στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν αρκετοί και διάφοροι
σύλλογοι, συμπεριλαμβανομένων και επιστημονικών470. Αν ο Βρύσσης ήταν ένας επιστήμονας
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα από το 1960 δημοσιεύουν τη σειρά με τίτλο Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΒΓΑΚ). Μέχρι το 2009 έχουν βγει 35 τεύχη.
468
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Βλ.: Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων. Οδηγός Ιδιωτικών Αρχείων. 2 εκδ. Αθήνα 2005. – 128 σ.

Βλ.: Μαμώνης Κ., Ιστικοπούλου Λ., Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922). Αθήνα 2009. – 482 σ.
Το έργο έχει βραβευτεί με χρυσό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών.
470
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από την Κωνσταντινούπολη, θα έπρεπε να ήταν μέλος κ άποιου από τους συλλόγους αυτούς.
Εκείνη την εποχή, οι πιο σημαντικές επιστημονικές ενώσεις στην Κωνσταντινούπολη στον τομέα της ιστορίας και της αρχαιολογίας, όπως και στον τομέα της εκκλησιαστικής ιστορίας και
αρχαιολογίας, ήταν ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως που ιδρύθηκε το
1861 και ο Σύλλογος των Μεσαιωνικών Σπουδών που ιδρύθηκε το 1873 (βλ. [Μαμώνη, Ιστικοπούλου, 2009, σ. 12-13, 47, 146-150]). Στα οργανωτικά σχήματα των δύο αυτών Συλλόγων λειτουργούσαν και δύο Αρχαιολογικές Επιτροπές, κάτι που μας ενδιαφέρει για το ζητούμενό μας
σ᾽ αυτήν την ενότητα. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (πλέον
ΕΦΣΚ) εκδίδει περιοδικό, στο οποίο δημοσιεύονταν τ ακτικά κατάλογοι με τα ονόματα των
μελών του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Αρχαιολογικής Επιτροπής.
Ωστόσο, στους καταλόγους για τα έτη 1884-1885, όνομα Κ. Βρύσση ή οποιοδήποτε παρόμοιο
με αυτό το όνομα, δεν υπάρχει (βλ. [ΕΦΣΚ, 19 (1884-1885), σ. γ΄-κδ΄]).
Στο τεύχος Ν ο 19 του περιοδικού του προαναφερομένου Συλλόγου δημοσιεύθηκαν Πρακτικά των Συνεδρίων του ΕΦΣΚ από 13 Μαΐου 1884 μέχρι 12 Μαΐου 1885 [ΕΦΣΚ, 19 (18841885), σ. 58-135]. Μεταξύ των αποφάσεων του ΕΦΣΚ, σ᾽ αυτές τις συνεδριάσεις του 18841885, βρίσκουμε και αναθέσεις διαφόρων αποστολών στα μέλη του Συλλόγου, καθώς και των
μελών της Αρχαιολογικής Επιτροπής. Π.χ. στο συνέδριο της 11ης Ιουνίου 1884 αποφάσισαν να
στείλουν το μέλος της Αρχαιολογικής Επιτροπής Αθ. Παπαδόπουλο-Κεραμέα471 στη Ρωσία, για
συμμετοχή του στο 6ο Αρχαιολογικό Συνέδριο στην Οδησσό τον Αύγουστο του 1884 [ΕΦΣΚ,
19 (1884-1885), σ. 62-63]. Στο ίδιο τεύχος Ν ο 19, ο Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς δημοσιεύει
ένα άρθρο αφιερωμένο στο συγκεκριμένο Αρχαιολογικό Συνέδριο της Οδησσού [ΕΦΣΚ, 19
(1884-1885), σ. 173-187]. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου του ΕΦΣΚ της 1ης Οκτωβρίου του
1884, εκτός από την ανάθεση στον Αθ. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, αναφέρεται και ανάθεση στον
Π. Καρολίδη, έλληνα ερευνητή από τη Σμύρνη [ΕΦΣΚ, 19 (1884-1885), σ. 72-73]. Ο Καρολίδης, όπως θυμόμαστε, το 1882 στην Αθήνα εξέδωσε το μοναδικό έργο το αφιερωμένο στη μελέτη της ιστορίας και της αρχαιολογίας των Κομάνων της Καππαδοκίας (βλ. [Καρολίδη,
1882]). Εάν πράγματι υπήρχε κάποιος Κ. Βρύσης στην Κωνσταντινούπολη, ο Καρολίδος έπρεπε να τον γνωρίζει και να ξέρει κάτι για τη νεοφανή εκδοχή του περί της τοποθεσίας της πόλης
των Κομάνων ως τόπου θανάτου-ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου. Ωστόσο, ούτε στο έργο
του Καρολίδη, ούτε στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του ΕΦΣΚ, ούτε στο περιοδικό του Συλλόγου για τα έτη 1884-1885, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για Κ. Βρύσση και τη νεοφανή εκδοχή του περί του τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου.
Στα ειδικά παραρτήματα του τεύχους Ν ο 17, 19 και 20-22 του περιοδικού του ΕΦΣΚ, αφιερωμένα εξ ολοκλήρου στο έργο της Αρχαιολογικής Επιτροπής, της περιόδου που μας ενδιαφέρει [ΕΦΣΚ, 17 (1886), σ. 3-189, 19 (1891), σ. 3-47, 20-22 (1892), σ. 3-26], παρουσιάζονται οι
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Ο Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς (1856-1912) υπήρξε ένας από γνωστότερους έλληνες βυζαντινολόγους

του τέλους του 19ου αι. και των αρχών του 20ού αι., βλ.: Xanthopoulos Th., Deux savants grecs. Constantinos Sathas.
Athanasios Papadopoulos-Kerameus // EO, t. 17 (1914), p. 346-348.
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εκθέσεις και τα μηνύματα των Ελλήνων και των ξένων αρχαιολόγων472. Όνομα Κων. Βρύσσης
πάλι δεν περιλαμβάνεται μεταξύ τους.
Μέλος της Αρχαιολογικής Επιτροπής του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως στην ίδια εποχή ήταν και ένας πολύ γνωστός ερευνητής στο χώρο της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο Μανουήλ Γεδεών473, ένας από τους ιδρυτές του Συλλόγου των Μεσαιωνικών
Σπουδών (το 1882 ο Γεδεών ετέθη επικεφαλής του Συλλόγου) (βλ. [Μαμώνη, Ιστικοπούλου,
2009, σ. 146-148]). Ο Μ. Γεδεών, μόλις ένα χρόνο μετά την υποτιθέμενη ανακάλυψη του Κ.
Βρύσση, δηλ. το 1885, θα δημοσιεύσει στην Κωνσταντινούπολη το μεγάλο έργο του Πατριαρχικοί Πίνακες, όπου παρουσίασε συνοπτικά και τη ζωή και τη δράση του ι. Χρυσοστόμου (βλ.
[Γεδεών, 1885-1890, σ. 141-161· Γεδεών, 1996, σ. 90-103]). Ο Μ. Γεδεών αναφέρει πολύ σημαντικές μαρτυρίες για τον τόπο ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου στα Κόμανα του Πόντου και
για τον τάφο του Αγίου ο οποίος διασωζόταν εκεί, στο ναό του αγ. Βασιλίσκου. Αυτές τις μαρτυρίες ο Γεδεών τις δανείστηκε από τις Ταξιδιωτικές αναμνήσεις του Σάββα Ιωαννίδη για τις
οποίες έγινε λόγος παραπάνω [Γεδεών, 1885-1890, σ. 152-153]. Ένα άρθρο του Μ. Γεδεών δημοσιεύεται παράλληλα με το προαναφερόμενο έργο του Σάββα Ιωαννίδη στην ίδια ΕπετηρίδαΗμερολόγιο [Κρόνος, 1881, σ. 51-62]. Τα έτη 1895-1896 στο περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, ο Μ. Γεδεών δημοσίευσε και άλλο γνωστό μελέτημά
του: Βυζαντινό Εορτολόγιο [ΕΦΣΚ, 24 (1892-1893), σ. 121-160· 26 (1894-1895), σ. 144-320], κι
εκεί υπό την ημερομηνία 13 Νοεμβρίου παρουσίαζε άλλη μια σύντομη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου [ΕΦΣΚ, 26 (1894-1895), σ. 287· Γεδεών, 1899, σ. 191].
Αν όντως υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη κάποιος έλληνας αρχαιολόγος Κων. Βρύσσης,
το όνομά του και μια τόσο σημαντινή νεοφανής ανακάλυψή του για τον τόπο θανάτου του ι.
Χρυσοστόμου, θα ήταν αδύνατον να μην πέσει στην αντίληψη ενός τέτοιου μελετητή όπως ο
Μ. Γεδεών. Εκτός απ᾽ αυτό, ας μη λησμονούμε ότι ο Μ. Γεδεών γνώριζε από τη δημοσίευση
του Σ. Ιωαννίδη ότι εκείνη την εποχή στα Κόμανα του Πόντου διασωζόταν ακόμα ο τάφος του
ι. Χρυσοστόμου, οπότε μια διαφορετική εκδοχή και μάλιστα ανακάλυψη του Κ. Βρύσση θα έπρεπε να τον προβληματίσει και τουλάχιστον να την μνημονεύσει στη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου. Ωστόσο, στα προαναφερόμενα έργα του Μ. Γεδεών δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφορία για τον Κ. Βρύσση ούτε για το ζήτημα ύπαρξης δύο απομακρυσμένων τόπων με την
αυτή ονομασία Κόμανα ως τόπο θανάτου και ενταφιασμού του Χρυσοστόμου.
Εκτός από τα προαναφερόμενα τεύχη του περιοδικού του ΕΦΣΚ (Ν 17, 19, 20-22, 24),
μελετήσαμε και άλλα τεύχη του ιδίου περιοδικού που είχαμε διαθέσιμα, όμως και σε κανένα δεν
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Στο παράρτημα των τευχών Ν ο 20-22, ο Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς δημοσιεύει και κατάλογο των
χειρογράφων που φυλάσσονταν στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως (βλ. [ΕΦΣΚ, 20-22
(1892), σ. 76-126]).
473
Ο Μανουήλ Γεδεών ήταν και «μεγάλος χαρτοφύλακας της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας» (βλ. [Γεδεών, 1899, σ. 6]). Βλ. επίσης: Πατρινέλης Χ. Γ., Μανουήλ (1851-1943): Δημοσιεύματα, Αναλυτική Αναγραφή. Αθήνα 1974.
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έχουμε βρει όνομα έλληνα αρχαιολόγου Κων. Βρύσση (βλ. [ΕΦΣΚ, 15 (1880-1881)· 26 (18941895)· 27 (1895-1899) και άλλες]).
Από το 1897 στην Κωνσταντινούπολη άρχισε να εκδίδεται κι ένα άλλο πολύ σημαντικό
περιοδικό με τίτλο Echos d’Orient, αφιερωμένο στη μελέτη της θεολογίας, του κανονικού
δικαίου, της λειτουργικής, της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της γεωγραφίας της Ανατολής. Η
έκδοσή του διήρκεσε ώς το 1942. Από το 1937 ο Echos d’Orient δεν εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στο Βουκουρέστι. Στα σαρανταπέντε (45) έτη ζωής αυτού του περιοδικού εκδόθηκαν 200 τεύχη, τα οποία αποτέλεσαν μια συλλογή από 39 τόμους. Το 1986 οι ερευνητές του
Γαλλικού Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών (Institut Français d’Etudes Byzantines) J.
Darrouzès και A. Failler δημοσιεύουν ένα πλήρη συστηματικό κατάλογο των άρθρων του Echos
d’Orient (βλ. [Darrouzès, Failler, 1986]). Όνομα Κ. Βρύσση και πάλι δεν βρίσκεται σε κανένα
τεύχος του εν λόγῳ περιοδικού, αν και σε ορισμένα τεύχη παρουσιάζονται μια σειρά από δημοσιεύσεις αφιερωμένες στον ι . Χρυσόστομο (βλ. [EO, t. 1 (1897-1898), p. 196-201· t. 3 (18991990), p. 151-162· t. 10 (1907), p. 274-276· t. 11 (1908), p. 5-15, 50-52, 80-81, 101-113, 129-131,
193-202]).
Όπως θυμόμαστε, από τις πληροφορίες για τον Κ. Βρύσση στο έργο του αρχιμ. Λέοντος
Καβέλιν, η ανακάλυψη του Κ . Βρύσση έγινε στα πλαίσια των ενασχολήσεών του με την εκκλησιαστική αρχαιολογία. Κατά συνέπεια, μετά την επιστροφή του από την Αμπχαζία στην
Κωνσταντινούπολη, θα έπρεπε να κάνει μια παρουσίαση μιας τόσο σπουδαίας νέας εκδοχής για
τον τόπο θανάτου του ι. Χρυσοστόμου σε κάποιο περιοδικό ή εφημερίδα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Ό,τι συνδέεται με το όνομα του ι. Χρυσοστόμου, ήταν πολύ σημαντικό για την
ιστορία της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.
Την ίδια περίοδο, από το 1880 μέχρι το 1923, στην Κ ωνσταντινούπολη κυκλοφορούσε
ένα εβδομαδιαίο εκκλησιαστικό περιοδικό με τίτλο Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως 474. Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σ᾽ αυτό το περιοδικό είναι αφιερωμένος στα
θέματα της εκκλησιαστικής ιστορίας. Επιπλέον, συναντούμε και δημοσιεύματα που συνδέονται
άμεσα με τα αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής εκείνης. Ωστόσο, όνομα Κ. Βρύσση ή κάποια
αναφορά για εύρεση στην Αμπχαζία, δεν αναφέρεται πουθενά.
Μια άλλη προσπάθεια, για αρχαιολόγο Κ. Βρύσση και τυχόν δημοσίευμά του, τη συνδέσαμε με τη Θεολογική Σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Χάλκη. Το έχουμε τονίσει
παραπάνω (βλ. κεφ. 1, ιστοριογραφία), σ᾽ αυτήν τη Σχολή είχαν παρουσιαστεί ορισμένες διατριβές για τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το 1905, ως φοιτητής της Σχολής της Χάλκης Ο.
Μ. Αραμπατζόγλου, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Γεννάδιος (1883-

474

Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών (Θεσσαλονίκη) στη δεκαετία του ᾽80 του 20ού αι. πραγμα-

τοποίησε ανατύπωση της Εκκλησιαστικής Αλήθειας. Ο συνολικός όγκος αυτής της έκδοσης είναι 47 τόμοι.
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1956) 475 παρουσίασε τη διατριβή του με θέμα: Η περί της Εκκλησίας διδασκαλία του Ι. Χρυσοστόμου, αναιρετική των περί Εκκλησίας δοξασιών των Διαμαρτυρομένων και Καθολικών (βλ.
[Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. ΙΧ]). Ο Μητροπολίτης Γεννάδιος συνέγραψε, όπως είναι γνωστό,
και το θεμελιώδες έργο για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με ένα υποκεφάλαιο
αφιερωμένο στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. 111-118]), όπου επίσης δεν
υπάρχει καμία αναφορά σε Κ. Βρύσση και τη νεοφανή εκδοχή του.
Το 1959, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ο Κυριάκος Παπακυριάκος παρουσίασε τη
διδακτορική διατριβή του με θέμα: Το εκκλησιαστικό κήρυγμα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Στην
εισαγωγή, παρουσίαζε σύντομη περιγραφή της ζωής του αγ. Χρυσοστόμου (βλ. [Παπακυριά κου, 1959, σ. 13-25]). Και στη διατριβή του Παπακυριάκου επίσης δεν υπάρχει αναφορά ονόματος Κ. Βρύσση και των εφεπομένων.
Δεν βρήκαμε καμία πληροφορία για Κ. Βρύσση ούτε και στα έργα ενός άλλου πολύ γνωστού ερευνητή της ιστορίας της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Χάλκης Βασίλειου Θ. Σταυρίδη476.
Καθηγητής της αυτής Θεολογικής Σχολής και ο αρχιμ. Φιλάρετος Βαφείδης (έπειτα Μητροπολίτης Ηρακλείας), έγραψε επίσης ένα μεγάλο έργο αφιερωμένο στο βίο του ι. Χρυσοστόμου. Στο τελευταίο κεφάλαιο ο μητρ. Φιλάρετος περιγράφει τη ζωή του Χρυσοστόμου στην
εξορία μέχρι το θάνατό του (βλ. [Φιλάρετου Βαφείδη, μητροπ., 1931, σ. 248-274]). Και πάλι δεν
βρίσκουμε καμία πληροφορία για Κ. Βρύσση ή για τα Κόμανα της Αμπχαζίας ως τόπο θανάτου
του.
Δεν μας επάρκεσε ο χρόνος να μελετήσουμε τα Αρχεία της Θεολογικής Σχολής της Χάλ477
κης και τα περιεχόμενα όλων των τευχών του περιοδικού του Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου που λειτουργούσε στην Κωνσταντινούπολη από το 1894 μέχρι το 1914 (βλ. [Παπουλίδη 2001-2002, σ. 282-283]). Το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο έχει εκδώσει 16 τεύχη του
περιοδικού με τίτλο Известия русского Археологического Института в Константинополе
(τα πέντε πρώτα τεύχη στην Οδησσό από το 1896 μέχρι το 1900, και τα υπόλοιπα 11 στη Σόφια
από το 1901 μέχρι το 1912).
Πάντως, με βάση όλο το προηγούμενο ογκώδες υλικό, δ ιαπιστώνουμε ότι
έλληνας αρχαιολόγος με το όνομα Κωνσταντίνος Βρύσσης και μάλιστα από την
Κωνσταντινούπολη είναι άγνωστος στους ερευνητές που εργάζονταν στην
Κωνσταντινούπολη. Σε κανένα από τα επιστημονικά περιοδικά ή περιοδικά
συλλόγων που εκδίδονταν στην Κωνσταντινούπολη, και ήταν στη διάθεσή μας,
δεν βρήκαμε καμία δημοσίευση που να ανήκει σε συγγραφέα με το ονοματεπώ-
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Βλ.: Σταυρίδη Β. Θ., Ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Γεννάδιος (1883-1956) // Θεολογία, 27 (1956), 341-
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Βλ.: Βασίλειος Θ. Σταυρίδης. Δημοσιεύματα. Μία τεσσαρακονταετία (1951-1990), αρ. 1-605. Θεσσαλονί-

344.
κη 1996.
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Ωστόσο, έχουμε μελετήσει ορισμένα τεύχη της σειράς Αρχείο της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Στο πέμπτο τεύχος αυτής της σειράς που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2009 μνημονεύεται Βιογραφική Διατριβή για
τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο (βλ. [Αρχείον Χάλκης, 5 (2009), σ. 574]).
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νυμο Κ. Βρύσσης, ούτε δημοσιεύσεις που να αφορούσαν μια νέα εκδοχή της το ποθεσίας των Κομάνων όπου πέθανε ο ι. Χρυσόστομος.
Ωστόσο, η έρευνά μας δεν σταμάτησε εδώ.
Μελετώντας τα δημοσιεύματα στην Εκκλησιαστική Αλήθεια της Κωνσταντινούπολης, η
προσοχή μας επικεντρώθηκε σε ένα μικρό άρθρο στο τεύχος Ν ο 29 του έτους 1884 [Εκκλ. Αλ.,
τ. 5, σ. 413-414]. Είχε τίτλο Συμβολές εις την καθ’ ημάς Χριστιανικήν αρχαιολογίαν, και περιελάμβανε σύντομη περιγραφή των τεσσάρων επιστημονικών άρθρων πάνω σε θέματα χριστιανικής αρχαιολογίας που δημοσιεύθηκαν στο τρίτο τεύχος του Δελτίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Συγγραφείς των δημοσιευμάτων αυτών ήταν ο Γ. Λαμπάκης, ο Κ.
Γ. Ζησίου και ο Σ. Μ. Θωμόπουλος. Την προσοχή μας τράβηξε το ονοματεπώνυμο του ενός
από αυτούς τους αρχαιολόγους – Κωνσταντίνος Γ. Ζησίου (το επίθετο παραδίδεται ακρι βώς με τέτοια διατύπωση). Εξετάσαμε ακόμη και το εξής ακραίο ενδεχόμενο: αναρωτηθήκαμε
μήπως υπό το όνομα του αναζητούμενου έλληνα αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βρύσση θα μπορούσε εκ παραδρομής να υφίσταται ο Κωνσταντίνος Ζησίου, οπότε στο έργο του αρχιμ. Λέοντος Καβέλιν υπό τα στοιχεία του έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση στα ρωσικά μπορεί να είχε
γίνει λάθος και να επρόκειτο για τον ανωτέρω άλλο συγκεκριμένο επώνυμο αρχαιολόγο. Η αναζήτησή μας κατευθύνθηκε ακόμη και προς αυτήν την ακραία κατεύθυνση.
Ποια όμως είναι τα δεδομένα για τον Κωνσταντίνο Γ. Ζησίου; Ο Κ. Γ. Ζησίου478 ήταν υπαρκτό μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών479 από την ημέρα ίδρυσής
της (βλ. [ΔΧΑΕ, 1 (1892), σ. 147]), ένας από εκείνους που είχαν προσκληθεί σε συνέδριο αρχαιολόγων στις 23 Δεκεμβρίου 1884 στην Αθήνα, όπου αποφασίστηκε να δημιουργηθεί η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (βλ. [ΔΧΑΕ, τ. 1 (1892), σ. 3· Κωνσταντίνου, 2009, σ . 5]). Αν υπήρχε περίπτωση ο Κ. Ζησίου εκ παραδρομής να είναι το αυτό πρόσωπο με τον άγνωστό μας
Κ. Βρύσση, αυτό σημαίνει για μας ότι ο τελευταίος ως Κ. Ζησίου θα έλαβε μέρος στο συνέδριο
της 23.12.1884 αμέσως μετά την επιστροφή του από την Αμπχαζία (διότι σύμφωνα με τη μνεία
του αρχιμ. Λ. Καβέλιν, ο Κ. Βρύσσης βρισκόταν στην Αμπχαζία και ειδικά στην επίμαχη “ανακάλυψή” του το Νοέμβριο του 1884).
Ο Κ. Ζησίου ήταν και συνεργάτης του περιοδικού Εβδομάς, το οποίο εκδιδόταν στην Αθήνα από το 1884. Σ᾽ αυτήν την εβδομαδιαία έκδοση παρουσιάζονταν κείμενα αφορώντα στη
χριστιανική αρχαιολογία. Το όνομα του Κ. Ζησίου αναφέρεται για πρώτη φορά σε τεύχος του
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Γι᾽ αυτόν τον αρχαιολόγο-συγγραφέα βλ.: Κωνσταντόπουλου Κ. Μ., Ζησίου Γ. Κωνσταντίνος // Ελληνι-

κά, 2 (1929), σ. 252-253· Ζησίου Κωνσταντίνος // ΜΕΕ, τ. 12, σ. 45· Ζησίου Κωνσταντίνος // ΘΗΕ, 5 (1964), σ.
1227-1228. Σημειώνουμε το γεγονός ότι ο Κ. Γ. Ζησίου αναφέρεται στα περιοδικά και τις εγκυκλοπαίδειες, κάτι
που δεν ισχύει (γιαυτό και δεν το βρήκαμε) για τον “Κων. Βρύσση”.
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Για την ιστορία αυτής της Εταιρείας βλ.: Κωνσταντίνος Δ., Η ιστορία της Χριστιανική Αρχαιολογικής Ε-

ταιρείας. Υπουργείο Πολιτισμού, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο. Αθήνα 2009. – 55 σ.
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Νοεμβρίου του 1884 [Εβδομάς, τ. 1 (1884), Νο 38]. Στην Εβδομάδα υπάρχει και άρθρο του ίδιου
του Κ. Ζησίου (βλ. [Εβδομάς, τ. 5 (1888), Νο 5, 13-14])480.
Προσωπικά φυλλομετρήσαμε σχεδόν όλα τα έργα και τις δημοσιεύσεις του Κωνσταντί νου Ζησίου που κυρίως φυλάσσονται στις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών481.
Το 1914 στην Αθήνα εκδίδεται το έργο του Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου με τίτλο Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία (Απόσπασμα εκ των πρακτικών του 1913 της εν Αθήναις Αρχαιολογικής
Εταιρείας), όπου ο Κ. Ζησίου αναφέρεται ως «καθηγητής Σύμβουλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας». Από τις υποσημειώσεις του Κ. Ζησίου στο βιβλίο, καθίσταται σαφές ότι ήταν εξοικειωμένος και με τις εργασίες των ρώσων βυζαντινολόγων, όπως του Кондаков και του
480

Ο Γεώργιος Α. Σωτηρίου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο έργο του Χριστιανική και Βυζα-

ντινή αρχαιολογία, στο κεφάλαιο για την ιστορία και τη βιβλιογραφία της χριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας μεταξύ των Ελλήνων αρχαιολόγων, ανάφερε ρητά και το όνομα του Κ. Ζησίου (βλ. [Σωτήριου, 1942, σ. 23])·
πρόκειται για γνωστό στέλεχος της αρχαιολογικής επιστήμης.
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Παρακάτω, από προσωπική επίμοχθη διερεύνηση, παρουσιάζουμε πλήρη κατάλογο με τα πιο βασικά έργα του Κ. Ζησίου σε χρονολογική σειρά δημοσίευσης. Υπάρχουν βέβαια και μικότερα κείμενα, άρθρα, αναφορές
κ.λπ.:
1.
Ζησίου Κ. Γ. Η καταστροφή του Παρθενώνος υπό των βενετών (1687) και η ερήμωσις των Αθηνών
(1688-1690) (Μετατυπώσεις εκ της Εβδομάδος). Αθήναις 1885. – 24 σ.
2.

Ζησίου Κ. Γ. Τα τηλεβόλα εν Ελλάδι // Εβδομάς, 5 (1888), Νο 5.

3.

Ζησίου Κ. Γ. Τα θαύματα του Ασκληπιού // Εβδομάς, 5 (1888), Νο 13-14.

4.
5.

Ζησίου Κ. Γ. Νικοτσάρας. Αθήναις 1889. – 20 σ.
Ζησίου Κ. Γ. Σύμμικτα. Πελοποννήσου επιγραφές χριστιανικών χρόνων. Χρυσόβουλα Μυστρά. Έρευνες περί της πολιορκίας και αλώσεως της Αθήναις υπό των Βενετών. Καπνικαρέα – Καμουκαρέα. Αθήναις 1892. – 101 σ. Περί αυτού του έργου βλ. επίσης: BZ, 2 (1893), p. 336-338.

6.

Ζησίου Κ. Γ. Κεφαλληνίας χριστιανικαί αρχαιότητες. Αθήναις 1900. - 32 σ.

7.

Ζησίου Κ. Γ. Η εθνική ψυχή. Λόγος ρηθείς εν τῃ εταιρίᾳ των φίλων του λαού τῃ 24 Μαρτίου 1903.
Αθήναις 1903. – 20 σ.
Ζησίου Κ. Γ. Εκθέσεις του γλωσσικού διαγωνισμού της εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας. Αθήναις
1904. – 20 σ.

8.
9.

Ζησίου Κ. Γ. Ιστορία των Καλών Τεχνών. Μέρος Α΄. Αθήναις 1910. – 296 σ.

10.

Ζησίου Κ. Γ. Γλώσσα κομψή και γλώσσα συρφετώδης. Αθήναις 1911. – 32 σ.

11.
12.

Ζησίου Κ. Κυριακή της Ορθοδοξίας // Εφημερίδα, 1912, Νο 12-15.
Ζησίου Κ. Γ. καθηγητού Συμβούλου της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία (Απόσπασμα εκ των πρακτικών του 1913ης εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας). Αθήναις
1914. - 135 σ.

13.
14.

Ζησίου Κ. Γ. Διδάσκαλοι του Γένους. Αθήναις 1915. – 104 σ. (Στο παράρτημα παρουσιάζεται ο μέχρι τότε κατάλογος των δημοσιεύσεών του).
Ζησίου Κ. Γ . Επιγραφές χριστιανικών χρόνων της Ελλάδος. τ. 1. Πελοπόννησος. Τεύχος 1. Επιγραφές Λακεδαίμονος. Ανατυπώσεις εκ της «Βυζαντίδος». Αθήναις 1917. – 100 σ. (Στο παράρτημα παρουσιάζεται ο μέχρι τότε κατάλογος των δημοσιεύσεών του).

Ζησίου Κ. Γ. Ιστορία των Καλών Τεχνών. Εισαγωγή εις την Ιστορίαν των Καλών Τεχνών. Αθήναις
19[…] – 40 σ.
Για παράλληλη βιβλιογραφική ενημέρωση περί τα έργα του Κ. Γ. Ζησίου βλ. επίσης: Ηλιού Φ., Πολέμη Π.,
15.

Ελληνική Βιβλιογραφία (1864-1900), τ. 1, σ. 609· τ. 2, σ. 1838, 2290, 2324· τ. 3, σ. 2640, 3554.
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Васильевский (βλ. [Ζησίου, 1914, σ. 27, 35]). Στο παράρτημα του έργου του Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία, ο Κ. Ζησίου δημοσιεύει και διάφορα χειρόγραφα που φυλάσσονταν στα μοναστήρια της Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων και τα α ντίγραφα της Τάξεως Μητροπολιτών
υπό τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως [Ζησίου, 1914, σ. 95-134]. Σ᾽ αυτήν ειδικά τη δημοσιευόμενη πηγή αναφέρεται και η πόλη Σεβαστούπολις (σημερ. Σουχούμ στην Αμπχαζία)· περί
αυτής, βάσει των πληροφοριών του αρχιμ. Λ. Καβέλιν, φέρεται πως έγραψε και ο αναζητούμενος Κ. Βρύσσης στο απολεσμένο επίμαχο “σημείωμά” του.
Επισυγκεντρώσαμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι ο Κ. Ζησίου στο έργο του Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία χρησιμοποιεί τη φράση: «εν βιβλιοθήκαις πόλεων της Ευρώ πης» [Ζησίου, 1914, σ. 95], η οποία θα μπορούσε πάλι να μας υπενθυμίσει ό,τι φέρεται πως έλεγε ο Κ. Βρύσσης στο “σημείωμά” του, ότι ο ίδιος πραγματοποίησε την ανακάλυψή του με τα
δεδομένα ενός ανέκδοτου χειρόγραφου που βρέθηκε «σε μία από τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες» (βλ. [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ. 57, υποσημ. 1]). Και τα σημειώνω όλα αυτά,
μήπως και υπάρξουν έστω και τα ελάχιστα κοινά σημεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
ταύτιση των δύο προσώπων, ακόμη και κατ᾽ ελάχιστον.
Ακριβώς σ᾽ αυτό το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου ανευρίσκουμε ρητή αναφορά
στο ψηφιδωτό του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου των Κομάνων που διασώζεται στη Ροτόντα της
Θεσσαλονίκης (ο γνωστός Ναός του Αγ. Γεωργίου) [Ζησίου, 1914, σ. 8, 11]. Αυτό δείχνει ότι ο
Κ. Ζησίου αναφέρεται μεν συν τοις άλλοις και σε ψηφιδωτό με τον Άγιο των Κομάνων, χωρίς
όμως καμιά αναφορά ειδικά σε Κόμανα της Αμπχαζίας· άλλωστε δεν ήταν αυτό το θέμα του,
αλλά για το ακραίο ενδεχόμενο ταυτότητος μεταξύ του υπαρκτού Κ. Γ. Ζησίου και του αναζητουμένου “Κ. Βρύσση” θα έπρεπε λογικά να είχαμε κάποια σημείωση είτε υποσημείωση για τη
νεοφανή εκδοχή του δευτέρου περί Κομάνων Αμπχαζίας.
Ειδικότερα, σε δύο μονογραφίες του Κ. Ζησίου με τίτλο Διδάσκαλοι του Γένους (1915) και
Επιγραφές χριστιανικών χρόνων της Ελλάδος (1917), στα παραρτήματα περιλαμβάνεται ο μέχρι
τότε ευρύτερος κατάλογος των δημοσιεύσεών του σε βιβλία, μικρά άρθρα, σημειώσεις κ.ά. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως δεν υπήρχε ανάμεσά τους κάποιο κείμενο που να σχετίζεται με τη νέα
εκδοχή περί του τόπου θανάτου και ενταφιασμού του ι . Χρυσοστόμου. Και απ᾽ αυτό μόνο το
αξιοσημείωτο δεδομένο προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος υπαρκτός αρχαιολόγος-συγγραφεύς Κ.
Γ. Ζησίου δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάποια νεότερη διαφορετική επιστημονική άποψη ή ανακάλυψη με τη νεότερη χωροθεσία της πόλης των Κομάνων.
Πάντως, πέρα από αυτά τα δημοσιεύματα του Κων. Γ. Ζ ησίου, όπου δεν ανακαλύψαμε
κάποια σχέση με τα ζητούμενα, καταχρηστικά μελετήσαμε ακόμη και τους τόμους με τα Ευρετήρια της Αρχαιολογικής Εφημερίδος για τρεις χρονικές περιόδους (από το 1837 μέχρι
το1887) 482, χωρίς καμιά σχετική εύρεση. Δεν ανακαλύψαμε τίποτε σχετικό ούτε στην Αρχαιο482

Βλ.: Αρχαιολογική Εφημερίς. Ευρετηρίων, πρώτης και δευτέρας περιόδου, 1837-1874. Αθήνα 1973· Ευρε-

τήριο της Αρχαιολογικής Εφημερίδος της τρίτης περιόδου. Συνταχθέν υπό Α. Λαμπροπούλου. τ. 1 (περιλαμβάνων τα
έτη 1883-1887). Αθήνα 1902. (Το τελευταίο βιβλίο υπάρχει στη Βιβλιοθήκη του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη Θεσσαλονίκη).
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λογική Εταιρεία της Αθήνας (Ἡ ἐν Αθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία)483 ούτε στο Γενικό Αρχείο
του Κράτους στην Αθήνα, όπου εργασθήκαμε για αρκετό διάστημα, ούτε στον Οδηγό Ιδιωτικών Αρχείων στην Ελλάδα484 με όλες τις ιδιωτικές αρχειακές συλλογές. Πουθενά δεν βρήκαμε
καμία αναφορά για συμπληρωματική ύπαρξη κάποιας αρχειακής συλλογής με το όνομα του
Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου.
Και τώρα, μετά από αυτήν την εξονυχιστική διερεύνηση της όλης αρχαιολογικής και συγγραφικής παρουσίας του Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου, στα τέλη του 19ου αι., οδηγούμεθα πλέον σε
ένα καταληκτικό συμπέρασμα.
Έχουμε το παράλληλο δεδομένο ότι αρχαιολόγος με το όνομα Κωνσταντίνος Βρύσσης δεν
υφίσταται για τα αρχαιολογικά συνέδρια, τα χρονικά των αρχαιολογικών εταιρειών και όλα τα
διαθέσιμα βιβλιογραφικά και τα αρχειακά στοιχεία του τέλους του 19ου αι. Οπότε, ερευνώντας,
γινόμασταν όλο και πιο σίγουροι στην άποψη ότι, εάν πράγματι υπήρχε κάποιος έλληνας αρχαιολόγος του τέλους του 19ου αι. με το όνομα Κωνσταντίνος Βρύσσης, αυτός δεν θα μπορούσε
παρά να είναι ο συνώνυμός του γνωστός έλληνας αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Γ. Ζησίου.
Αν είχε διασωθεί το ιδιόχειρο “σημείωμα” που άφησε ο “Κ. Βρύσσης” στο Νέο Άθωνα της
Αμπχαζίας, όπου ο αναζητούμενος έλληνας αρχαιολόγος περιέγραφε εν συντομίᾳ εκείνη τη νέα
ανακάλυψή του για τον τόπο θανάτου και ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου, θα είχαμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε σαφέστερα την ταυτότητά του Κωνσταντίνου Βρύσση και τη σχέση του με τον Κωνσταντίνο Ζησίου (μιλούμε για σχέση ως υπόθεση εργασίας). Αυτό θα ήταν δυνατόν όχι μόνο από την ξεκάθαρη ανάγνωση του επιθέτου του Κ. Βρύσση, που θα το διαβάζαμε
στα ελληνικά, αλλά και από τη σύγκριση των γραφικών χαρακτηριστικών. Διότι σε ένα από τα
σωζόμενα αντίτυπα βιβλίου του Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου, στο βιβλίο Μακεδονίας χριστιανικά
μνημεία (Αθήνα 1914) που φυλάσσεται στο τμήμα των σπάνιων βιβλίων της Βιβλιοθήκης της
Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., υπάρχει μια ιδιόχειρη αφιέρωση από τον ίδιο τον Κ. Ζησίου
(βλ. εικόνα Ν ο 35). Αυτό λοιπόν το ιδιόχειρο κείμενο του Κ. Ζησίου θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε γραφολογικά με το ανεύρετο ιδιόχειρο “σημείωμα” του αναζητούμενου Κ. Βρύσση,
για να προχωρήσουμε από την υπόθεση εργασίας σε πιο βάσιμο συμπέρασμα, για το υποθετικά
ενδεχόμενο αυτά τα δύο κείμενα της ίδιας περίπου εποχής να προέρχονταν από τον ίδιο συγγραφέα.
Τέτοια όμως ευκαιρία δεν υπάρχει.
Γι᾽ αυτό, καταλήγοντας, όσον αφορά τον αναζητούμενο Κωνσταντίνο Βρύσση, του οποίου το όνομα συνδέθηκε αποκλειστικά με τη νέα εκδοχή περί της τοποθεσίας των αρχαίων Κομάνων, όπου πέθανε και ενταφιάστηκε ο αγ. Χρυσόστομος πιστεύουμε πως κάποιος τέτοιος έλληνας αρχαιολόγος ή μάλλον αρχαιολόγος με τέτοιο όνομα δεν πρέπει να υπήρξε. Ένα τέτοιο
Για την ιστορία της Εταιρείας βλ.: Πετράκου Β. Χ., Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των
150 χρονών της 1837-1987. Αθήνα 1987. (= Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 104)· Πετράκου
483

Β. Χ., Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Οι αρχαιολόγοι και οι ανασκαφές, 1837-2011. Αθήνα 2011. (= Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 270).
484

Βλ.: Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων. Οδηγός Ιδιωτικών Αρχείων. Αθήνα 20052. – 128 σ.
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πρόσωπο με τέτοια ιδιότητα και για κείνη την εποχή είναι άγνωστο στα προλεχθέντα βάσιμα
δεδομένα.
Μία επιπλέον εντυπωσιακή επιβεβαίωση της άποψής μας είναι το γεγονός
ότι σε κανέναν από τους Έλληνες και τους Δυτικούς ε ρευνητές που μελέτησαν
τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου είναι απολύτως άγνωστο ως ανυπόστατο το όνομα
“Κωνσταντίνος Βρύσσης”, όπως και η καινοφανής εκδοχή του για τον τόπο θανάτου του αγ. Ιωάννου.
Εάν ο μοναδικός ιστορικός πληροφοριοδότης αρχιμ. Λέων Καβέλιν του δεύτερου ημίσεος
του 19ου αι., ο μοναδικός συγγραφέας από τον οποίο για πρώτη και μοναδική φορά μαθαίνουμε
περί κάποιου Κ. Βρύσση και της ανακάλυψής του, έκανε λάθος στη μεταφορά του ονοματεπώνυμου στα ρωσικά, τότε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως υπό το όνομα του Κωνσταντίνου
Βρύσση μάλλον εννοείται ο υπαρκτός έλληνας αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Γ. Ζησίου. Όμως,
μέσα στα έργα αυτού του γνωστού και υπαρκτού έλληνα αρχαιολόγου και συγγραφέα, δεν
βρέθηκε καμία απολύτως σχέση με την νεότερη αυτή ανακάλυψη περί του τόπου θανάτου αγ.
Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας.
Συνεπώς μια τέτοια εκδοχή είναι τελείως αβάσιμη.

4.2 Μυριόβιβλος του Μ. Φωτίου και χειρόγραφο του 7403 (ή 995 μ.Χ.).
Ερχόμεθα τώρα στους επιμέρους ισχυρισμούς του “έλληνα αρχαιολόγου Κ. Βρύσση”, κατά
τη μοναδική βιβλιογραφική παράθεση του ανύπαπολεσθέντος και ανύπαρκτου “σημειώματος”,
όπως το μνημονεύει ο αρχιμ. Λ. Καβέλιν. Εκεί λέγεται ότι προχώρησε στην ανακάλυψή του για
τον τόπο θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Χρυσοστόμου με βάση πληροφορίες από το σύγγραμμα του Μ. Φωτίου Βιβλιοθήκη (ή Μυριόβιβλος) και από ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του
7403 (ή 995 μ.Χ.) που αποτελούσε αορίστως κάποιο «αρχαιολογικό συμπλήρωμα» στο προαναφερόμενο σύγγραμμα του Μ. Φωτίου και βρέθηκε σε μια ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη (μη κατονομαζόμενη).
Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, όσο γίνεται, όλες τις μελέτες επί της Μυριοβίβλου (ή
Βιβλιοθήκης) του Μ. Φωτίου, μήπως και ανακαλύψουμε τουλάχιστον κάποια ίχνη του «μυστηριώδους χειρογράφου» βάσει του οποίου ο “Βρύσσης” έκανε την ανακάλυψή του.
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο της Μυριοβίβλου του Μ. Φωτίου διασώζεται στα
ακόλουθα χειρόγραφα: Cod. Marcianus gr. 450 (10 ου αι.), Cod. Marcianus gr. 451 (12ου αι.),
Cod. Parisinus gr. 1266 (13ου αι.) [Bibliothèque, Henry, t. 1, p. XXVII-XXVIII]· Cod. Gr. Bibl.
Nac. Madrid 4721 (φφ. 1-375v, ετ. 1552) [Catal. Cod. Gr. Bibl. Nac. Madrid, Andres, 1987, p.
295-296]· Cod. Gr. Bibl. Nac. Madrid 4722 (φφ. 1-365v, ετ. 1552) [Catal. Cod. Gr. Bibl. Nac.
Madrid, Andres, 1987, p. 296-297]· Cod. Gr. Bibl. Nac. Madrid 4730 (φφ. 1-422, ετ. 1573) [Catal. Cod. Gr. Bibl. Nac. Madrid, Andres, 1987, p. 307-308]· Cod. Gr. Bibl. Nac. Madrid 4731
(φφ. 1-410v, ετ. 1573) [Catal. Cod. Gr. Bibl. Nac. Madrid, Andres, 1987, p. 308-309] κ.ά.
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Περισσότερα στοιχεία για τα χειρόγραφα με το κείμενο της Μυριοβίβλου βλ.: [Bibliothèque, Henry, t. 1, p. XXVII-XXXVI].
Η πρώτη κριτική έκδοση της Μυριοβίβλου του Μ. Φωτίου (σε δύο τόμους) πραγματοποιήθηκε το 1824-1825 από το γερμανό ερευνητή I. Bekker. Για την έκδοση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα εξής χφφ.: Cod. Marcianus gr. 450 (A), Cod. Parisinus gr. 1266 (B), 1226 (C) και 1227
(D) (βλ. [Bibliothèque, Henry, t. 1, p. XXXIX]). Η ίδια έκδοση το 1860 παρουσιάστηκε και στο
PG (tt. 103, 104). Κατά τα έτη 1959-1971 ο Γάλλος ερευνητής René Henry πραγματοποιεί νέα
κριτική έκδοση της Μυριοβίβλου σε 8 τόμους. Το πρωτότυπο κείμενο συνοδεύεται με γαλλική
μετάφραση. Το 1991 δημοσιεύτηκε και ο 9ος τόμος - Index-Photius, Bibliothèque - που συντάχτηκε από το J. Schamp485. Το 2001, ως μέρος της σειράς Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (τεύχη 134-138) παρουσιάστηκε και η ελληνική έκδοση της Μυριοβίβλου, συνοδευόμενη με μετάφραση στα νέα ελληνικά. Περισσότερο για την ιστορία των δημοσιεύσεων του κειμένου της
Μυριοβίβλου βλ.: [Bibliothèque, Henry, t. 1, p. XXXVI-XLVII].
Χρονολόγηση της πηγής. Για την ημερομηνία σύνταξης της Βιβλιοθήκης οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στο έτος 855 (βλ. [Halkin, 1973, p. 415-416]). Η χρονολογία αυτή
βασίζεται στα δεδομένα της επιστολής του Μ. Φωτίου προς τον Ταράσιο (βλ. [PG 103, col. 4144· Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 1-2]), όπου ο Φώτιος μνημονεύει μια μεγάλη συλλογή, στην οποία ο ίδιος παρουσίασε σύντομη περιγραφή των περιεχόμενων 279 βιβλίων που τα είχε διαβάσει. Η συλλογή συντάχθηκε πριν την αποστολή του Μ. Φωτίου στους Ασσυρίους (Άραβες),
ενώ ακόμη ήταν λαϊκός. Αυτή η διπλωματική αποστολή, που ανατέθηκε στον Φώτιο από τη
βασίλισσα Θεοδώρα και τον υιό της βασιλιά Μιχαήλ Γ΄ (842-867), πραγματοποιήθηκε το 855
και, ως εκ τούτου, « il paraissait logique et nécessaire de fixer à cette année la publication de la
Bibliothèque » [Halkin, 1973, p. 416]. Παρά ταύτα ο Fr. Halkin σε ένα μικρό άρθρο του, La date
de composition de la « Bibliothèque » de Photius remise en question, προτείνει την αναθεώρηση
της χρονολόγησης αυτής (βλ. [Anal. Boll., 81 (1963) p. 414-417· Halkin, 1973, p. 414-417]). Στο
ίδιο ζήτημα αφιερώνεται και το άρθρο του Α. Μαρκόπουλου Νέα στοιχεία για τη χρονολόγηση
της «Βιβλιοθήκης» του Φωτίου (βλ. [Σύμμεικτα, 7 (1987), σ. 165-181])486.
Συγγραφέας. Ο Μ. Φώτιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 820 και 827.
Δύο φορές ανέβηκε στο θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, το 858-867 και το
877-886. Η χρονολογία του θανάτου του από τους ερευνητές τοποθετείται μεταξύ 891 και 897.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή και τα συγγράμματά του βλ.: [Bibliothèque, Henry, t. 1,
p. IX-XXV· Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. XXI-L· Μπαλάνου, 1951, σ. 27-57· Αμάντου,
19572, σ. 33-37· Зернин, 1858, σ. 2-94 κ.ά.]487.
Κατάλογος των έργων του J. Schamp αφιερωμένων στη μελέτη της Βιβλιοθήκης του Μ. Φωτίου βλ.:
[Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. LXXI].
486
Η αγγλική εκδοχή αυτού του έργου δημοσιεύτηκε σε συλλογή άρθρων του Α. Μαρκόπουλου που εκδόθηκε το 2004 στο Λονδίνο με τίτλο History and Literature of Byzantium in the 9th-10th Centuries (βλ. [Markopoulos, 2004, p. 1-18 (XII)]).
485

487

Βλ. επίσης: Ι. Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Πρακτικά ΙΕ΄ Θεολογικού Συνέδριου «Μέγας Φώτιος», Θεσσα-

λονίκη 1995· Καλλινίκου, Μητροπολίτη Κυζίκου, Ο εν αγίοις αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος // Ορ-
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Ανάλυση πηγής. Το συγκεκριμένο σύγγραμμα του Μ. Φωτίου είναι μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των 279/280 βιβλίων (Codices) που είχε μελετήσει ο ίδιος (βλ.
[Bibliothèque, Henry, t. 9, p. 17-29]).
Το 2004 στη σειρά Corpus Christianorum, Thesaurus Patrum Graecorum (vol. 16) δημοσιεύτηκε το έργο των Jacques Schamp, Bastien Kindt και Cental Thesaurus Photii Constantinopolitani, Bibliotheca (Turnhout 2004), με ένα κεφάλαιο υπό τον τίτλο Tables de correspondance
entre les Сodices et les références aux éditions de E. Bekker et R. Henry [Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV]. Στο υποκεφάλαιο Table de correspondance selon l’ordre arithmétique
des Codices αναφέρονται οι εξής Κώδικες σε σχέση με τη βιογραφία και τα έργα του αγ. Χρυσοστόμου (αναφέρουμε μόνο την αρίθμηση των Κωδίκων, τους τίτλους και τα ονόματα των
συγγραφέων τους):
25. Commentaires sur la mort (CPG 4343), Jean Chrysostome.
59. Synode du “Chêne” (403).
86. Lettres (CPG 4402-4403, 4405), Jean Chrysostome.
96. Sur saint Jean Chrysostome (CPG 7979· BHG Nov. Auct. 873bd), Georges
d’Alexandrie.
172. Homélies sur la Genèse, etc. (CPG 4409, etc.) Jean Chrysostome.
173. Homélies sur la Genèse, etc. (CPG 4409, etc.) Jean Chrysostome.
174. Homélies sur la Genèse, etc. (CPG 4409, etc.) Jean Chrysostome.
270. Sermon sur saint Paul, Jean Chrysostome.
273. Sur saint Jean Chrysostome (CPG 6225), Théodoret de Cyr.
274. Sermons divers, Jean Chrysostome.
277. Extraits de diverses homélies, Jean Chrysostome.
Περαιτέρω, οι J. Schamp, ο B. Kindt και ο Cental στο Index des lemmes particuliers σημειώνουν: «Κομανός (προς.) : la spécification distingue l’anthroponyme (Schamp, Index, p. 95)
du toponyme Κομανός (τοπ.) (Schamp, Index, p. 302· Estienne488, V, col. 1772· Pape489, p. 690)»
[Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. LXXXIII].
Οι προαναφερόμενοι ερευνητές, στην ενότητα Enumération Lemmatum et Formarum,
μας πληροφορούν ότι το όνομα Βασιλίσκος στο κείμενο της Βιβλιοθήκης του Φωτίου το συναντούμε 11 φορές490 [Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. 43], το όνομα Ιωάννης – 215 φορές491

θοδοξία, 1 (1927), σ. 394-404· Dvornik F., The Patriarch Photius in the light of recent research / Berichte zum XI.
Internationalen Byzantinisten-Kongreß. III, 2. München 1958. – P. 1-56.
488

Estienne H., Thesaurus Graecae Linguae. Paris 1831-1895. (Graz 1954r).

Pape W., Benseler G. E. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Brunswig 1870 (Graz 1959r).
490
Μόνο σε μία περίπτωση πρόκειται για τον αγ. Βασιλίσκο που είχε εμφανιστεί στον ι. Χρυσόστομο· βλ.
Biblioth., Cod. 96, το σύγγραμμα του Γεώργιου Αλεξανδρείας (CPG 7979, Auct. BHG 873bd): «…τοῦ ἐπισκόπου
489

Κομάνων καὶ μάρτυρος Βασιλίσκου…» [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 62· t. 9, p. 79].
491

Σε ποιες από όλες αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο βλ.: [Photius, Bi-

bliothèque, Henry, t. 9, p. 161-162].
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[Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. 106], τα Κόμανα – 2 φορές492, ο Κομανός (τοπ.) – 1 φο ρά493, ο Κουμανός – 1 φορά494 [Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. 120-121], η Κουκουσός – 3
φορές495 [Thesaurus Photii Biblioth, 2004, p. 121], Χρυσόστομος – 45 φορές496 [Thesaurus Photii
Biblioth., 2004, p. 222].
Έτσι, λοιπόν, στη Βιβλιοθήκη του Μ. Φωτίου έχουμε τα ακόλουθα αποσπάσματα (κείμενα) που αφορούν τη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου:
1.
Biblioth., Cod. 59. Πληροφορίες από 13 υπομνήματα της Συνόδου παρά την
Δρυν, που δίκασε τον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 1, p. 52-57· Φωτίου,
Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 94-103]).
2.
Biblioth., Cod. 86. Σύντομη αναφορά στις Επιστολές του αγ. Ιωάννου (CPG
4402-4403· 4405) (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 10-11· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5,
σ. 319]).
3.
Biblioth., Cod. 96. Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του συγγράμματος
του Γεωργίου Αλεξανδρείας (CPG 7979, Auct. BHG 873bd)497 (βλ. [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 48-63· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 5, σ. 376-399]).
4.
Biblioth., Cod. 273. Σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου των πέντε Λόγων
εις τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο του Θεοδώρητου Κύρου (BHG 878t-878x· CPG 6225) (βλ.
[Photius, Bibliothèque, Henry, t. 8, p. 106-111· PG 64, col. 89-91· 84, col. 48-53· 104, col. 229235· Φωτίου, Μυριόβιβλος, τ. 9, σ. 310-319]).
Τα συγκεκριμένα αυτά κείμενα τα εξετάσαμε προσεκτικά. Ωστόσο, σ᾽ αυτό το έργο του
Μ. Φωτίου δεν βρήκαμε καμία πληροφορία ή συμπληρώματα που να επιβεβαίωναν την ανακάλυψη του άγνωστου ή ανύπαρκτου τελικά “Κ. Βρύσση”.
Από τα χέρια μας πέρασε κι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός καταλόγων των ελληνικών χειρογράφων (παρατίθενται στο τέλος της διατριβής μας, στη Βιβλιογραφία). Δεν βρήκαμε κάποιο χειρόγραφο που να χρονολογείται από το 7403 (ή 995 μ.Χ.) και θα μπορούσε να

492

Βλ.: Biblioth., Cod. 96, το σύγγραμμα του Γεώργιου Αλεξανδρείας (CPG 7979, Auct. BHG 873bd): «…τοῦ

ἐπισκόπου Κομάνων καὶ μάρτυρος Βασιλίσκου…» [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 2, p. 62].
493

Βλ.: Biblioth., Cod. 59, τοῦ Ἰσιδώρου βίου τοῦ φιλοσόφου: «ἐξ Αἰγῶν δὲ κατήγετο τῶν Κιλικίων ἡ γυνή, τὸ

δὲ ἀνέκαθεν ἀπὸ τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ κατῳκισθέντων ἐπὶ τὸν Κομανόν τὸ ὄρος Ὀρεστιάδων» [Bibliothèque,
Henry, t. 6, p. 22-23· t. 9, p. 302].
494
Βλ.: Biblioth., Cod. 238, Ἰωσήπου ἡ ἀρχαιολογία: «ὅτι μετὰ Φάδον ἐπίτροπον Ἰουδαίας Κουμανὸς…»
(gouverneur de Judée sous Claude I, 48-52) [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 5, p. 151· t. 9, p. 102].
495

Βλ.: Biblioth., Cod. 257, Βίος ἢ ἄθλησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παύλου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἐπισκό-

που τοῦ ὁμολογητοῦ: «Καὶ ὑπερορίζεται Παῦλος ἐν Κουκουσῷ τῆς Ἀρμενίας» [Bibliothèque, Henry, t. 8, p. 14].
Biblioth., Cod. 96, το σύγγραμμα του Γεώργιου Αλεξανδρείας (CPG 7979, Auct. BHG 873bd): «(ο αγ. Ιωάννης ο
Χρυσόστομος) ἐξωρίσθη εἰς Κουκουσόν». Έχουμε δύο μνείες αυτής της διατύπωσης (βλ. [Photius, Bibliothèque,
Henry, t. 2, p. 62]). Βλ. επίσης: [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 9, p. 304].
496
497

Βλ.: [Photius, Bibliothèque, Henry, t. 9, p. 161-162].
Βλ.: [Thesaurus Photii Biblioth., 2004, p. L-LXIV].
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αποτελεί «αρχαιολογικό συμπλήρωμα» της Βιβλιοθήκης του Μ. Φωτίου, όπως φέρεται να επι καλείται ο άγνωστος (ανύπαρκτος) Κ. Βρύσσης κατά την αποκλειστική μαρτυρία του αρχιμ. Λ.
Καβέλιν.
Για παράδειγμα, ο Robert Devreesse στο γνωστό έργο του Introduction à l’étude des
Manuscrits Grecs, στο παράρτημα, παρουσιάζει κατάλογο των ελληνικών χειρογράφων με τη
χρονολόγησή τους και τον τόπο διαφύλαξής τους. Ο κατάλογος αποτελείται από 450 ελληνικά
χειρόγραφα που χρονολογούνται μεταξύ 800 και 1593. Όμως και σ᾽ αυτόν δεν υπάρχει το ζητούμενο χειρόγραφο ή, έστω, κάποιο παρόμοιο (βλ. [Devreesse, 1954, p. 288-320]).
Στο τέλος του υποκεφαλαίου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή μας σε μερικές
παρατηρήσεις.
Πρώτον: Ο “έλληνας αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Βρύσσης”, στο απολεσμένο “σημείωμα”
που φέρεται από τον αρχιμ. Λ. Καβέλιν πως άφησε στο Μοναστήρι του Νέου Άθωνος, λέγεται
πως έγραφε: «Η πόλη Κόμανα τώρα είναι κωμόπολη που μένουν έλληνες και βρίσκεται σε απόσταση 4 ώρες πεζοπορίας από την πόλη Σεβαστούπολη (Σουχούμ)· κοντά σ᾽ αυτήν
την πόλη Κόμανα υπάρχει ο τόπος και ο ναός, μέσα στον οποίο ενταφιάστηκε ο αγ. Ιωάννης
ο Χρυσόστομος κατά τη δεύτερη εξορία του· γύρω απ᾽ αυτόν το ναό βρίσκονται τρία ποτάμια.
Αυτό εμείς το ανακαλύψαμε, δανειζόμενοι (πληροφορίες) από το σύγγραμμα του αγ. Φωτίου
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως την Βιβλιοθήκη και από το ανέκδοτο χειρόγραφο του 7403
(ή 995 μ.Χ.), που βρέθηκε σε μια ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη» [Леонид Кавелин, архим., 1885, σ.
57, υποσημ. 1].
Το πρόσωπο-αίνιγμα “Κ. Βρύσσης” μπορεί να μην γνώριζε ότι στο έδαφος της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας υπήρχαν πάνω από μία πόλη με την ονομασία Σεβαστούπολη (βλ.
[Maricq, 1952, p. 350-354]). Μία εξ αυτών πράγματι βρισκόταν στη θέση της σύγχρονης πρωτεύουσας της Αμπχαζίας Σουχούμ (βλ. [Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 206]) 498. Η άλλη Σεβαστούπολη βρισκόταν στην επαρχία της Δεύτερης Αρμενίας499, όπου σύμφωνα με την πηγή
Ἐπιφανίου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Ἔκθεσις πρωτοκλησιῶν πατριαρχῶν τε καὶ μητροπολιτῶν (=
Notitia 1) ήταν και έδρα επισκόπου υπαγόμενου στην Ι. Μητρόπολη Σεβάστειας (βλ. [Notit.
Episcop. EC, Darrouzès, p. 208])500. Ο τόπος που σήμερα βρίσκονται τα Κόμανα της Αμπχαζίας
ήταν κοντά στη Σεβαστούπολη της Αμπχαζίας. Τα Κόμανα του Πόντου ήταν κοντά στη Σεβαστούπολη της Αρμενίας (= Πόντου) (βλ. χάρτες Νο 4, 5).
Ως εκ τούτου, εάν υποθέσουμε πως το χειρόγραφο που επικαλείται ο “Κ. Βρύσσης” μπορεί
να έδινε κάποιες πληροφορίες για τα Κόμανα όπου είχε κοιμηθεί ο ι. Χρυσόστομος, ότι δηλ. ο

498

Βλ.: Подосинов А. В., Восточная Европа в римской картографической традиции. Μόσχα 2002, σ.

237-239· Gabelia A. N., Dioscurias / Ancient Greek colonies in the Black Sea, εd. D. V. Grammenos and E. K.
Petropoulos, vol. 2, Thessaloniki 2003, p. 1215-1265.
499
Βλ.: St.Pont., I (1903), p. 30-36.
500
Εκτός από τη Σεβαστούπολη της Αμπχαζίας και της Αρμενίας υπήρχε και η Σεβαστούπολη της Θράκης
(βλ. [Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 212])· το ενδεχόμενο όμως αυτής της πόλεως δεν μας αφορά.
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τόπος εκείνος ήταν κοντά στη Σεβαστούπολη (αορίστως), αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως μόνο τη Σεβαστούπολη της Αμπχαζίας.
Δεύτερον: Πιστεύουμε πως ο “αρχαιολόγος Κ. Βρύσσης” ίσως έκανε σύγχυση μεταξύ
αφενός της ονομασίας Κόμανα των δύο αρχαίων πόλεων στην Καππαδοκία (ή Δεύτερη Αρμενία) και στον Πόντο και αφετέρου της ονομασίας του λαού των Κομάνων ή Κουμάνων και του
τόπου διαμονής τους Cumanorum. Και αυτό το λέμε, επειδή ο αρχιμ. Λ. Καβέλιν, στην αναφορά του γράφει πως ο έλληνας αρχαιολόγος την πόλη Κόμανα, που υποτίθεται ότι βρήκε στην
Αμπχαζία, την ονόμαζε επίσης και ως Κουμάνα.
Σε ορισμένους μεταγενέστερους μεσαιωνικούς χάρτες ο χώρος διαμονής του λαού των
Κομάνων παρουσιάζεται με την ονομασία Comanie, γειτονεύοντας και μάλιστα πιο πάνω από
το έδαφος της σημερινής Αμπχαζίας (βλ. χάρτη Ν ο 21)501. Σ᾽ αυτούς τους χάρτες κάτω από αυτό το Comanie ή Commanie αναφέρεται και η πόλη Σεβαστούπολη (Sauastopoli, δηλ. Σουχούμ,
σύγχρονη πρωτεύουσα της Αμπχαζίας).
Ο (διά του αρχιμ. Λ. Καβέλιν) “Κ. Βρύσσης” στo “σημείωμά” του επισήμαινε ότι η πόλη
Κόμανα στην Αμπχαζία βρίσκεται κοντά στην πόλη Σεβαστούπολη (Σουχούμ). Επανασημειώ νουμε ότι τελικός προορισμός της εξορίας του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου όμως δεν
έφθασε ποτέ, ήταν η Πιτυούς (Πιτσούντα), δηλ. ο δεύτερος μετά τη Σεβαστούπολη (Σουχούμ)
σημαντικός τόπος στο έδαφος της Αμπχαζίας για κείνη την εποχή.
Με αδιαμφιβήτητο αυτό το τελευταίο δεδομένο, οδηγούμεθα στη βάσιμη υπόθεση πώς
ένας άπειρος ερευνητής θα μπορούσε εύκολα να πέσει θύμα μιας τέτοιας χαρτογράφησης ή έστω μόνο γραπτής αναφοράς.
Τρίτον: Σε κάποιες μεταγενέστερες πηγές για τη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου (βλ.
σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 ή Εγκώμιο του Νεόφυτου του Έγκλειστου
BHG 881), βλέπουμε ορισμένες λανθασμένες αλλαγές και σ υμπληρώσεις πληροφοριών για συμβάντα, κατά την πορεία του αγ. Ιωάννου προς τον τελικό προορισμό της εξορίας
του, την Πιτυούντα, κατ᾽ αυτούς πραγματοποιημένο. Η ανάγνωση των συγκεκριμένων (λαν θασμένων) πληροφοριών και συμπληρώσεων θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει στην εκδοχή περί
της χωροθεσίας των Κομάνων, ως τόπου θανάτου-κοιμήσεως του ι. Χρυσοστόμου, στο έδαφος
της Αμπχαζίας.
Ο Παλλάδιος Ελενουπόλεως (4ος - 5ος αι.), ο πρώτος συγγραφέας που μας πληροφορεί για τη διαδρομή του αγ. Ιωάννου προς την Πιτυούντα και για τις συνθήκες του θανάτου του
στο δρόμο, σημείωσε (Διάλογος XI, 120-127) ότι οι στρατιώτες μαζί με τον ι. Χρυσόστομο
«πλησίασαν στα Κόμανα, τα προσπέρασαν σαν γέφυρα και έμειναν έξω από τα
τείχη (της πόλης) σε μαρτύριο (ναό) σε απόσταση πέντε ή έξι σημεία (Πλησιάσαντες δὲ τῇ Κομάνῃ, καθάπερ γέφυρα αὐτὴν παρῆλθον, ἔξω τοῦ τείχους ἐν τῷ μαρτυρίῳ μείναντες

501

Βλ.: http://kavkaz.ruhelp.com/index.php?s=7194ce14833d22540b1c2414143c7b72&showtopic=347
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ἀπὸ πέντε ἢ ἓξ σημείων·). Την ίδια νύχτα, παρουσιάστηκε εκεί στον αγ. Ιωάννη ο μάρτυρας Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων και προειδοποίησε τον Άγιο για το σύντομο θάνατό του.
Ο προαναφερόμενος Γεώργιος Αλεξανδρείας (7ος αι.) το ανωτέρω απόσπασμα του
Διαλόγου του Παλλαδίου το παρουσιάζει διαφορετικά: οι στρατιώτες μαζί με τον αγ. Ιωάννη έφτασαν κοντά στα Κόμανα, μια περιοχή του Εύξεινου Πόντου (της Μαύρης
Θάλασσας), πέρασαν από τη Πιτυούντα σαν να ήταν γέφυρα (νησάκι, κατά την επίσης
εσφαλμένη πεποίθησή του σε άλλο σημείο του έργου του!) και παρέμειναν έξω από τα τείχη της
πόλης στα πέντε ή έξι σημεία (πλησιάσαντες τῇ Κομάνῃ, τόπος δὲ α ὕτη τοῦ Εὐξείνου Πόντου,
καθάπερ γέφυραν παρῆλθον τὴν Πιτυοῦντα, ἔξω τοῦ τείχους ἐν τῷ μαρτυρίῳ μείναντες ἀπὸ
πέντε, ἢ ἕξ σημείων).
Και ο προλεχθείς Νεόφυτος ο Έγκλειστος στο Εγκώμιό του BHG 881 (12ος αι.), το ίδιο αυτό απόσπασμα του Παλλαδίου που το αντλεί από το Γεώργιο Αλεξανδρείας το παρουσιάζει ως εξής: «Έφθασαν λοιπόν στην Πιτυούντα και κατέλυσαν έξω από το τείχος. Μα ούτε κι εδώ τους ήταν αρκετό να αφήσουν τον Άγιο, αλλά σε κάποιο
απομονωμένο νησί των Κομάνων βιάζονταν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστή
(Ἔφθασαν δὲ εἰς Πιτυοῦντα καὶ καταλύουσιν ἔξω τοῦ τείχους. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐνταῦθα τὸν δίκαιον
ἀνέχονται παραμεῖναι, ἀλλ᾽ ἔν τινι νησιδίῳ Κομάνης ἀπαρακλήτῳ κατεπείγοντο ἐναποῤῥίψαι
τὸν ἀθλητήν)».
Σύμφωνα λοιπόν με τις δύο τελευταίες πηγές, ανακριβώς, ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος
εξορισμένος φέρεται ότι έφθασε στην Πιτυούντα (Πιτσούντα), ότι βρέθηκε στο έδαφος της σημερινής Αμπχαζίας· όπερ τελείως αναληθές. Όχι μόνο η λεπτομερής δική μας ανάλυψη, αλλά
ακόμη και μια γρήγορη ανάγνωση των προαναφερόμενων πηγών δεν αφήνει καμία αμφιβολία
ότι εδώ διαδοχικά έχουμε ανεξακρίβωτη παράθεση λανθασμένων πληροφοριών για τη ζωή του
ι. Χρυσοστόμου, από ολοφάνερη απροσεξία των συντακτών τους.
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5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Σ᾽ αυτό το μέρος της διατριβής μας μελετήσαμε σχεδόν όλες τις πηγές που περιγράφουν
τη ζωή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Από τις 50 σχεδόν πηγές που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος ― και δεν συναριθμούμε
εδώ τις πηγές για την ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου ― οι βασικές περί την μελέτη των τελευταίων χρόνων της ζωής του ι. Χρυσοστόμου είναι οι εξής: οι Επιστολές του ιδίου του
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (CPG 4402-4405), ο Διάλογος του Παλλαδίου Ελενουπόλεως (BHG 870), το Εγκώμιο ή Επιτάφιος Λόγος του Ψευδο-Μαρτυρίου Α ντιοχείας (BHG 871) και οι Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη Σχολαστικού,
του Ερμείου Σωζομενού και του Θεοδωρήτου Κύρου. Χρονολογούνται από το πρώτο
ήμισυ του 5ου αι. και από αυτές αντλούν και εξαρτώνται, με διαφορές μεταξύ τους, και οι υπόλοιπες βιογραφίες του ι. Χρυσοστόμου.
Στο πρώτο μέρος εξετάσαμε, όσο ήταν δυνατόν, και μελέτες για τη βιογραφία του αγ.
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από την εποχή του Erasme Von Rotterdam στο πρώτο ήμισυ του
16ου αι. έως σήμερα. Από 350 περίπου βιβλία, άρθρα, διατριβές, εκθέσεις και αναφορές που
πέρασαν από τα χέρια μας (εννοείται ότι δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα
βοηθήματα στην εργασία μας), το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διατριβή μας είχαν τα έργα
των εξής ερευνητών: του Βενεδικτίνου μοναχού Chrysostomus Baur, του Βολλανδιστή
Florent van Ommeslaeghe, του πρύτανη St. Edmund Hall John N. D. Kelly, του έλληνα
πατρολόγου Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, του καθηγητή του Πανεπιστήμιου της Lille
Roland Delmaire, του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Τίμιου Σταύρου στη Βοστόνη
πρωτοπρ. Γεωργίου Δράγα, της καθηγήτριας του Αυστραλιανού Καθολικού Πανεπιστημίου
Wendy Mayer, του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βασιλείας (Basel)
Martin Wallraff και μερικών άλλων.
Βασισμένοι στις πληροφορίες των προαναφερόμενων πηγών, καταλήξαμε στα ακόλουθα
πορίσματά μας για τη δεύτερη και οριστική εκδίωξη τ ου αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου από
την Κωνσταντινούπολη, την εξορία του και το θάνατό του.
Ύστερα από τις αναταραχές που ακολούθησαν την τοποθέτηση του ανδριάντα της βασίλισσας Ευδοξίας (φθινόπωρο του 403), με τη δεύτερη Σύνοδο εναντίον του ι. Χρυσοστόμου
(πρώτο τρίμηνο του 404) και τα τραγικά επεισόδια κατά τον εορτασμό του Πάσχα του 404 (περιγράφονται λεπτομερώς στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής μας), ο αγ. Ιωάννης εκδιώχθηκε για δεύτερη φορά, οριστικά πλέον, από την Κωνσταντινούπολη.
Στις 20 Ιουνίου του 404 τον επιβίβασαν σε ένα μικρό πλοίο και τον διεπέρασαν βιαστικά απέναντι στη Βιθυνία. Τέλη Ιουνίου του 404, συνοδευόμενος από στρατιώτες του
Έπαρχου της Κωνσταντινούπολης φθάνει στη Νίκαια. Όσο διαφαίνεται από τις πηγές, προφανώς εδώ στη Νίκαια πληροφορείται ο ι. Χρυσόστομος για το διάταγμα του βασιλιά Αρκαδίου
με το οποίο εξοριζόταν στην Κουκουσό. Ο Άγιος με τη στρατιωτική συνοδεία αναχώρησαν
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από τη Νίκαια μετά τις 4 Ιουλίου του 404. Επόμενη στάση τους ήταν η Άγκυρα τη ς
Γαλατίας, όπως προκύπτει από μία επιστολή του (Επιστολή Νο 9). Αρχές Αυγούστου του
404 ο ι. Χρυσόστομος ήδη βρίσκεται στην Καισάρεια τ ης Καππαδοκίας και αρχές Σεπτεμβρίου του 404 έφτασε τελικά στην Κουκουσό.
Ο ίδιος ο ι. Χρυσόστομος μας πληροφορεί ότι η πορεία διήρκεσε σχεδόν 70 μέρες, τις
τριάντα και περισσότερες μέρες υπέφερε από φοβερό π υρετό και άλλες πολύ καταπονητικές
αρρώστιες του στομάχου.
Μετά τον ένα χρόνο παραμονής στην Κουκουσό, μεταφέρθηκε στην Αραβισσό.
Προφανώς αυτό συνέβη το χειμώνα του 405-406. Από τις επιστολές του ι. Χρυσοστόμου
μαθαίνουμε ως αιτία της μετεγκατάστασης την εισβολή των Ισαύρων. Πιθανόν, τέλη του 406
ή αρχές του 407 ο αγ. Ιωάννης επέστρεψε από την Αραβισσό πάλι στην Κουκουσό
(βλ. Επιστολή Νο 17 προς την Ολυμπιάδα). Αυτό το χρονικό διάστημα έγραψε και τη δεύτερη
επιστολή του προς τον αγ. Ιννοκέντιο Ρώμης, όπου κα ι αναφέρει ότι είναι η τρίτη τώρα
χρονιά που περνά αυτήν την εξορία.
Οι οπαδοί του Σευηριανού επισκόπου Γαβάλων (Συρία) και του Πορφυρίου Αντιοχείας
και μερικοί άλλοι επίσκοποι της Συρίας, φλογισμένοι εντονότερα από το πάθος της ζήλειας,
μεθοδεύουν τη μεταφορά του σε νέο τόπο εξορίας. Και ο λόγος ήταν, όπως μας πληροφορεί ο
Ψευδο-Μαρτύριος, ότι «όλη η Αντιόχεια μετακόμισε προς τον αγ. Ιωάννη». Όντως ο
Άγιος στην εξορία του έγινε ακόμα πιο ξακουστός· δεν άργησαν να τον αγαπήσουν μέχρι λατρείας και οι κάτοικοι της Αρμενίας και των γύρω περιοχών· η φήμη του ξεπέρασε κάθε όριο,
και οδήγησε πολλούς κι από την Αντιόχεια, αλλά κι από άλλες πόλεις της Συρίας και της Κιλικίας να σπεύδουν να τον ακούσουν και να μείνουν κοντά του. Οι εχθροί του, όμως, στέλνουν
στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία και, με τη βοήθεια του επισκόπου της πρωτεύουσας
Αττικού (διάδοχου του Αρσακίου, αντικαταστάτη του ι. Χρυσοστόμου), επεδίωξαν να εξασφαλίσουν νέο διάταγμα του βασιλιά Αρκαδίου εναντίον του αγ. Ιωάννου: σε σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε να μεταφερθεί στην Πιτυούντα, στις ακτές της θάλασσας του Πόντου
(Μαύρης Θάλασσας), στο πέρας των συνόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας! Αμέσως μετά,
έστειλαν τους στρατιώτες του επάρχου από την Κωνσταντινούπολη, για να μεταφέρουν τον
αγ. Ιωάννη από την Κουκουσό στην Πιτυούντα.
Οι τελευταίες επιστολές του Αγίου, που τις έγραψε πριν οδηγηθεί στη νέα εξορία του για
την Πιτυούντα, χρονολογούνται την άνοιξη του 407 (Επιστολές Ν ο 17 και 142). Από αυτές
πληροφορούμεθα ότι είχε διαφύγει όλες τις δυσκολίες και βρισκόταν με βελτιωμένη την υγεία
του, όμως αυτό, όπως μάθαινε ο ίδιος, πολύ λυπούσε και στενοχωρούσε τους εχθρούς του!
Ορισμένοι ερευνητές ως ημερομηνία της αναχώρησης του αγ. Ιωάννου από την Κουκουσό με προορισμό την Πιτυούντα αναφέρουν την 25 η Αύγουστου (ο Chr. Baur, ο J. Kelly, η
Cl. Tiersch και ο Στ. Παπαδόπουλος). Η ημερομηνία αυτή προέκυψε από αναθεώρηση της πληροφορίας που μας δίνει ο Παλλάδιος, ότι δηλ. η πορεία του Αγίου από την Κουκουσό μέχρι τα
Κόμανα κράτησε τρεις μήνες· οι ερευνητές μιλούν για τρεις εβδομάδες και οδηγούνται σ᾽
αυτό το συμπέρασμα από το terminus a quo, από την ημερομηνία δηλ. θανάτου του Αγίου, που
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ήταν η 14η Σεπτεμβρίου 407, σύμφωνα με το Σωκράτη το Σχολαστικό. Το χρονικό διάστημα
μεταξύ 25 Αυγούστου και 14 Σεπτέμβρη είναι ακριβώς τρεις εβδομάδες.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές, οι στρατιώτες που μετέφεραν τον Άγιο ήταν δύο.
Τον εξανάγκαζαν να βαδίζει βιαστικά, επειδή κατά τις θρυλούμενες πληροφορίες είχαν τέτοιες
οδηγίες-εντολές και θα κέρδιζαν υψηλότερους βαθμούς, εάν αυτός θα πέθαινε καθ’ οδόν.
Πάντως, ο ένας έδειχνε στα κρυφά κάποια συμπάθεια σ τον Άγιο. Ο άλλος όμως ήταν τόσο
σκληρός και κακός, που, κι όταν έβρεχε ξαφνικά ραγδαία, επέμενε αδιάφορος να συνεχίζουν
την πορεία, ώστε τα νερά της βροχής να διαβρέχουν όλη την πλάτη και το στήθος του Αγίου·
και όταν αντιθέτως είχαν υπερβολικό καύσωνα, το είχε για απόλαυση, νιώθοντας πως κατακαιόταν και υπέφερε η φαλακρή κεφαλή του ι. Χρυσοστόμου (η πληροφορία αποτελεί καιρική ένδειξη ότι η πορεία μάλλον γινόταν στην καρδιά του καλοκαιριού του 407). Διερχόμενοι από κωμοπόλεις όπου υπήρχε η παρηγοριά του λουτρού, δεν επέτρεπε ο άθλιος ούτε στιγμή να διαμείνουν. Παρ’ όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, για τρείς μήνες στη δυσκολότατη εκείνη πορεία, ο ι.
Χρυσόστομος παρέμενε ωσάν “λαμπερό αστέρι, έχοντας το μικρό του σώμα σαν μήλο επάνω
στην κορυφή των κλαδιών κόκκινο από τον ήλιο”.
Πιθανότατα τη 13 η Σεπτεμβρίου του 407, τρεις μήνες μετά την αναχώρησή
τους από την Κουκουσό κατευθυνόμενοι προς την Πιτυούντα (ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι επρόκειτο για διάστημα τριών εβδομάδων), οι στρατιώτες μαζί με τον Άγιο πλησίασαν
στα Κόμανα του Εύξεινου Πόντου (της Μαύρης Θάλασσας), τα προσπέρασαν “σαν γέφυρα” και διέμειναν έξω από τα τείχη της πόλης σε έ να μαρτύριο (ναό) σε απόσταση πέντε ή έξι “σημείων”. Την ίδια νύχτα παρουσιάστηκε στον αγ. Ιωάννη ο μάρτυρας του
τόπου εκείνου. Το όνομά του ήταν Βασιλίσκος και μαρτύρησε όντας επίσκοπος Κομάνων,
την εποχή του Μαξιμιανού, στη Νικομήδεια, μαζί με το Λουκιανό πρεσβύτερο της Αντιόχειας
της Βιθυνίας. Ο (αναφερόμενος από τον Παλλάδιο ως “επίσκοπος”) Βασιλίσκος εμφανιζόμενος
είπε στον ι. Χρυσόστομο: “Θάρσει, ἀδελφὲ Ἰωάννη, αὔριον γὰρ ἅμα ἐσόμεθα!”.
Υπήρχε μάλιστα μια πληροφορία πως ο μάρτυρας Βασιλίσκος είχε προείπει και στον
πρεσβύτερο του μαρτυρίου-ναού του να ετοίμαζε τόπο για τον αδελφό Ιωάννη, γιατί ερχόταν.
Αποδεχόμενος λοιπόν το νόημα της προφητικής εκείνης αποκάλυψης, την άλλη ήμερα
(14 Σεπτεμβρίου του 407), ο ι. Χρυσόστομος παρακαλούσε τους (δύο) στρατιώτες να παρέμεναν εκεί μέχρι την πέμπτη ώρα (δηλ. μέχρι τις 11 ή 12 το μεσημέρι). Εκείνοι όμως δεν τον
άκουσαν, και αναχώρησαν. Αφού προχώρησαν περίπου τριάντα στάδια (περίπου 4-5 χλμ.),
επειδή ο αγ. Ιωάννης αισθανόταν βεβαρημένος, αναγκαστικά επέστρεψαν πάλι σ ’ εκείνο το
μαρτύριο (ναό). Μόλις έφθασαν, ο Άγιος διατηρώντας τις αισθήσεις του επιζητεί τα “άξια του
βίου λαμπρά ενδύματα”, έβγαλε τα ενδύματα που φορούσε, ντύθηκε τη λαμπρή φορεσιά, άλλαξε μέχρι και τα υποδήματά τους, ενώ τα υπόλοιπα τα μοίρασε στους παρόντες. Κοινώνησε τα
Άχραντα Μυστήρια (το σώμα και το αίμα του Χριστού), απηύθυνε ενώπιον των παρόντων την
τελευταία του προσευχή, λέγοντας (επιλέγοντας;) τα γνωστά λόγια: “Δόξα τῷ Θεῷ πάντων
ἕνεκεν!” και, επισφραγίζοντας με το τελευταίο “Αμήν”, μετέβη προς τον Χριστό.
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Συνεπώς, αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκοιμήθη στις 14 Σεπτεμβρίου 407 στα Κόμανα, σε
ηλικία περίπου 60 ετών, αφού πέρασε τρία χρόνια και τρεις μήνες στην εξορία.
Το σώμα του ετάφη μαζί με τα λείψανα του αγ. Βασιλίσκου στο ίδιο μαρτύριο (ναό) στα
Κόμανα. Στην εξόδιο Ακολουθία του παραβρέθηκε μέγαλο πλήθος παρθένων και ασκητών
(μοναχών), αλλά και σωφρόνων ανθρώπων (που ταξίδεψαν;/ή συνέπεσε να παρευρίσκονται στην
περιοχή;) από τη Συρία, την Κιλικία, τον Πόντο και την Αρμενία.
Οι δύο συνοδοί στρατιώτες επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη και έκαναν αναφορά
για το θάνατο του Πατρός.
Αυτά είναι όλα όσα μας αναφέρουν οι πηγές για τη δεύτερη και τελική εξορία του αγ. Ιωάννου, το θάνατο και τον ενταφιασμό του.
Περαιτέρω, στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής, μελετήσαμε θέματα που σχετίζονται με τη γεωγραφική τοποθεσία και την ιστορία των πόλεων (κωμοπόλεων) οι οποίες είχαν
σχέση με τα τελευταία χρόνια της ζωής του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όπως προκύπτει
από τις προαναφερόμενες πληροφορίες των πηγών, αναφερόμαστε: στην Κουκουσό και
την Αραβισσό, μικρές (κωμο)πόλεις όπου παρέμεινε ο ι. Χρυσόστομος επί τρία χρόνια στη
διάρκεια της δεύτερης εξορίας του, στην Πιτυούντα που ορίσθηκε ως τόπος της τελευταίας
εξορίας του, χωρίς όμως να καταλήξει σ᾽ αυτήν, και στα Κόμανα, τόπο θανάτου και ενταφιασμού του.
Όσον αφορά τις πρώτες τρεις (κωμο)πόλεις, την Κουκουσό, την Αραβισσό και την Πιτυούντα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα για την ταυτοποίηση της θέσης και της ιστορίας τους.
Η Κουκουσός, αρχικός τόπος εξορίας του Αγίου (ο ίδιος την χαρακτήρισε πάσης τῆς
καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης ἐρημοτάτῳ χωρίῳ), είναι μία μικρή, αλλά αρχαία (κωμό)πολη στους πρόποδες του Αντίταυρου στην Καππαδοκία, στη θέση του σημερ. Göksun στην Τουρκία (βλ.
χάρτες Ν ο 14.Α, 14.Β). Ειδικά στις πηγές της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου, αναφέρεται άλλοτε μονολεκτικά ως Κουκουσός, άλλοτε περιγραφικότερα ως Κουκουσός μία πόλις της Αρμενίας και άλλοτε ως Κουκουσός της Αρμενίας.
Στην αρχή η (κωμό)πολη αυτή ανήκε στη ρωμαϊκή επαρχία της Καππαδοκίας. Υπενθυμίζουμε ότι, με τις μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, η Καππαδοκία είχε χωριστεί
σε δύο μέρη: το δυτικό συνέχισε να ονομάζεται Καππαδοκία, το ανατολικό για κάποιο διάστημα παραχωρήθηκε στην επαρχία της Μικράς Αρμενίας, α λλά στο τέλος του 4ου αι. έγινε
ανεξάρτητο και ονομάστηκε Δεύτερη Αρμενία( Provincia Armenia II). Σ’ αυτήν την επαρχία,
τη Δεύτερη Αρμενία, ανήκε και η (κωμό)πολη Κουκουσός.
Στην Κουκουσό είχε εξοριστεί και ένας από τους προκατόχους του ι. Χρυσοστόμου στο
θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ο αγ. Π αύλος ο Ομολογητής. Η Κουκουσός βεβαίως είχε και το δικό της επίσκοπο, υπαγόμενη στη Μητρόπολη Μελιτηνής.
Από την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη, από όπου και εξορίστηκε ο αγ. Ιωάννης, μέχρι την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) η απόσταση σε ευθεία
γραμμή είναι περίπου 725 χλμ. και περίπου 950 χλμ. οδικώς (περί τις 12 ώρες με το
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αυτοκίνητο, βλ. χάρτες Ν ο 1, 2, 3). Όπως προείπαμε, η πορεία του ι. Χρυσοστόμου από Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κουκουσό διήρκησε σχεδόν 70 μέρες με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις,
Νίκαια, Άγκυρα, Καισάρεια Καππαδοκίας.
Η Αραβισσός ήταν μια μικρή πόλη στην Καππαδοκία, στη θέση της σημερινής
Afşin στην Τουρκία (προηγούμενο όνομα Yarpuz). Εδώ μετακινήθηκε ο αγ. Ιωάννης ο
Χρυσόστομος, μετά από ένα χρόνο παραμονής στην Κουκουσό. Από την Κουκουσό (σημερ.
Göksun, Τουρκία) μέχρι την Αραβισσό (σημερ. Afşin, Τουρκία) η απόσταση είναι περίπου
50 χλμ. (βλ. χάρτη Νο 6).
Στην αρχή η Αραβισσός ανήκε επίσης στη ρωμαϊκή επαρχία Καππαδοκίας. Με τις μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα Διοκλητιανού παραχωρήθηκε στην επαρχία της Μικράς Αρμενίας
και από τα τέλη του 4ου αι. ανήκει στην επαρχία της Δεύτερης Αρμενίας (Provincia Armenia II).
Η Αραβισσός είναι ιστορικά γνωστή ως τόπος γεννήσεως του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μαυρικίου (582-602). Σημειωτέον, και από την εποχή μας, ότι από την Αραβισσό αντλούσε
την καταγωγή του ο γνωστός έλληνας θεολόγος του 20ου αι. πρωτοπρ. Ιωάννης Ρωμανίδης,
καθηγητής του Α.Π.Θ. (1927-2001). Η κωμόπολη αυτή είχε και το δικό της επίσκοπο, υπαγόμενο στο μητροπολίτη Μελιτηνής. Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μία από τις επιστολές του
(Νο 126) αναφέρει και το όνομα του τότε επισκόπου Αραβισσού, Οτρήϊος. Σε ορισμένες
πηγές της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου αναφέρεται το όνομα και του Αδέλφιου, επίσης
επισκόπου Αραβισσού, που αξιώθηκε να δει όραμα για τη μεταθανάτια ουράνια αποκατάσταση και θέση του ι. Χρυσοστόμου· πότε ακριβώς, ίσως μετά τον προαναφερόμενο Οτρήϊο.
Η Πιτυούς ήταν αρχαία κωμόπολη στις ακτές του Εύξεινου Πόντου (της Μαύρης Θάλασσας), στους πρόποδες του Καυκάσου, στη θέση της σημερινής τουριστικής πόλης Πιτσούντα στην Αμπχαζία (αρχ. και βυζ. Αβασγία, βλ. χάρτη Ν ο 7). Πρώτη αναφορά της Πιτυούντος βρίσκουμε στα συγγράμματα των αρχαίων γεωγράφων Αρτεμιδώρου του Εφεσίου και του
Στράβωνα.
Η Πιτυούς ήταν το αρχαιότερο χριστιανικό κέντρο στην περιοχή του Καυκάσου, έδρα
του επισκόπου Στρατοφίλου που συμμετείχε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Κατά το Μεσαίωνα
η Πιτυούντα ήταν ο θρόνος των προκαθημένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμπχαζίας (των
Καθολικών της Αμπχαζίας, όπως ονομάζονταν).
Πριν να εξοριστεί με προορισμό κατάληξης την Πιτυούντα ο Άγιός μας, λόγω της απόμακρης περιοχής είχαν εξοριστεί εκεί οι άγιοι μάρτυρες Ευγένιος, Κανίδιος, Ουαλεριανός
και Ακύλας, ο αγ. μάρτυρας Ορέντιος με τους έξι αδελφούς του, και ο Flavius
Abundantius, ένας από τους στρατηγούς της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μετά
τον ι. Χρυσόστομο, η Πιτυούς ορίστηκε ως τόπος εξορίας και για το μονοφυσίτη Πατριάρχη
Αντιοχείας Πέτρο το Γναφέα. Έτσι, λοιπόν, η Πιτυούς στην πρώιμη περίοδο του χριστιανισμού ήταν “a fashionable place of exile for saints”, όπως παρατηρούσαν οι διάσημοι
ερευνητές Anthony Bryer και David Winfield.
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Από το βίο του ι. Χρυσοστόμου είναι επίσης γνωστή μια λεπτομέρεια αφορώσα στην Πιτυούντα με την ανταλλαγή των προειδοποιήσεων μεταξύ ι. Χρυσοστόμου και αγ. Επιφανίου
Κωνσταντίας Κύπρου, που είχαμε στα 403 μεταξύ αμφοτέρων στην Κωνσταντινούπολη.
«Ἐπιφάνιε σοφέ, σὺ συνήνεσας ἐπὶ τῇ ἐμῇ ἐξορίᾳ; Οὐ μὴ ἔτι καθίσῃς ἐπὶ τοῦ θρόνου σου», προειδοποίησε ο Χρυσόστομος τον Επιφάνιο. Και ο άλλος Άγιος αντείπε: «Ἰωάννη ἀθλητά, δέρου
καὶ νίκα. Ἐπὶ δὲ τῷ τόπῳ ᾧ ἐξορισθῇς, οὐ μὴ φθάσῃς». Τα λόγια (προφητείες) των δύο
διάσημων πατέρων της Εκκλησίας επαληθεύθηκαν επακριβώς, όπως τόνισαν και ο αγ. Συμεών
ο Μεταφραστής και ο αγ. Νεόφυτος ο Έγκλειστος· ο αγ. Επιφάνιος πέθανε στο πλοίο πριν φτάσει στο νησί του, στην Κύπρο, ενώ ο αγ. Ιωάννης πέθανε στα Κόμανα πριν φτάσει στον τελευταίο τόπο της εξορίας του, την Πιτυούντα.
Η διαδρομή από Κουκουσό προς Πιτυούντα για το διάσημο Άγιο μας (που δεν πραγματοποιήθηκε βεβαίως) προφανώς θα έπρεπε να ήταν η εξής: οι συνοδοί στρατιώτες θα έπρεπε να
τον οδηγήσουν πεζοπορώντας σε ένα από τα λιμάνια της νότιας ακτής της Μαύρης
Θάλασσας (σημερινή παραλία της Τουρκίας). Κάποιοι ερευνητές υποθέτουν πως προορισμός
των στρατιωτών με τον Άγιο ήταν ή το λιμάνι Πολεμώνιον (Polemonium, σημερ. Fatsa,
Τουρκία, βλ. χάρτη Ν ο 9), ή η Αμισός (σημερ. Samsun, Τουρκία, βλ. χάρτη Νο 8), και από εκεί
θα έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέχρι την Πιτυούντα διά θαλάσσης. Βεβαίως αυτό δεν
συνέβη, και από κανέναν άλλωστε δεν μαρτυρείται.
Εφόσον η παραπάνω υποθετική διαθαλάσσια σύνδεση από τη νότια παραλία προς τη βορειοανατολική παραλία, για τον τελικό τόπο εξορίας, δεν πραγματοποιήθηκε (διότι θα είχαμε
κάποια ρητή μαρτυρία), απέμενε αποκλειστικά και μόνο η πεζοπορία από Κουκουσό (σημερ.
Göksun, Τουρκία) μέχρι την Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα, Αμπχαζία). Μια τέτοια δυσχερής
και δύσβατη απόσταση, που έπρεπε μάλιστα να την διανύσουν οι δύο στρατιώτες με τον ασθενικό Χρυσόστομο, είναι αντικειμενικά περίπου 1245 χ λμ. οδικώς (πράγμα που για τα δικά
μας δεδομένα σημαίνει 20 ώρες με το αυτοκίνητο και ισοδυναμεί υποθετικά πάρα πολύ περισσότερες ώρες για έναν καταβεβλημένο Ιεράρχη). Και βεβαίως ούτε αυτό συνέβη.
Όσο για τα Κόμανα όπου πέθανε και ενταφιάστηκε ο αγ. Ιωάννης, οι συγγραφείς των
πέντε προαναφερόμενων κύριων πηγών της βιογραφίας του μας πληροφορούν τα εξής: ο Παλλάδιος (Διάλογος XI, 120-127) και ο Θεοδώρητος Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 34) μας
λένε ότι ο αγ. Ιωάννης πέθανε στα Κόμανα (αντίστοιχα, τῇ Κομάνῃ, εἰς Κόμανα), χωρίς καμία
άλλη διευκρίνηση· ο Ψευδο-Μαρτύριος δεν αναφέρει τίποτε γι’ αυτό· ο Σωκράτης (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 6, κεφ. 21) μας πληροφορεί ότι ο Άγιος πέθανε στα Κόμανα του Εύξεινου Πόντου (ἐν Κομάνοις τοῦ Εὐξείνου Πόντου)· και ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 28) αναφέρει ότι ο ι. Χρυσόστομος πέθανε στα Κόμανα της Αρμενίας (ἐν Κομάνοις τῆς Ἀρμενίας).
Και τις τρεις αυτές εκδοχές του τόπου θανάτου του αγ. Ιωάννου, δηλ. τα Κόμανα, τα
Κόμανα του Εύξεινου Πόντου και τα Κόμανα της Αρμενίας, τις συναντούμε και σε μεταγενέστερες πηγές του βίου του ι. Χρυσοστόμου. Η μόνη διαφοροποίηση σε μερικές πηγές είναι ότι
αντί Κομάνων του Εύξεινου Πόντου αναφέρονται Κόμανα του Πόντου (για παράδειγμα στο
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Χρονικό του Marcellini Comes: Comana in regione Pontica). Βέβαια, σε ορισμένες μεταγενέστερες πηγές συναντούμε και μια εντελώς νέα εκδοχή του τόπου θανάτου του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, την Κουκουσό (στο σύγγραμμα του Θεόδωρου Τριμιθούντων BHG 872, στο
Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ και στο Synax. Eccl. CP). Αυτή η τελευταία εκδοχή
είναι λανθασμένη, οφειλόμενη σε απροσεξία των συντακτών των προαναφερόμενων πηγών,
σε σύγχυση περί τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων της ζωής του ι. Χρυσοστόμου.
Με βάση τις ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες διαπιστώσαμε ότι στην πορεία του
αγ. Χρυσοστόμου από την Κουκουσό προς την Πιτυούντα υπήρχαν μόνο δύο πόλεις που
ονομάζονταν Κόμανα: τα Κόμανα της Αρμενίας (ή Καππαδοκίας) και τα Κόμανα του Πόντου (βλ. χάρτη Νο 10). Σύμφωνα με τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα και το βυζαντινό ιστορικό Προκόπιο Καισαρείας, η ίδρυση των Κομάνων και του Πόντου και της Καππαδοκίας (ή Αρμενίας) συνδέεται με το όνομα του Ορέστη και της αδελφής του Ιφιγένειας, κόρης του Αγαμέμνονα. Ο Ορέστης, για να θεραπευτεί από ασθένειά του, έκτισε αυτές τις δύο
όμορφες πόλεις με ναούς προς τιμήν της Αρτέμιδος. Σ ’ αυτές αφιέρωσε τα «πένθιμα» μαλλιά
του και από ‘κει προέρχεται, εξηγείται, ετυμολογείται και η ονομασία αυτών των πόλεων – Κόμανα (ἡ κόμη, δωρική κόμα, λατ. coma, που σημαίνει τα μαλλιά).
Ωστόσο, με βάση τα ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία για τις δύο αυτές πόλεις που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος (αφιερώσαμε χωριστά υποκεφάλαια στην παρούσα διατριβή), καθώς και την ανάλυση των πληροφοριών των πηγών της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα Κόμανα της Αρμενίας δεν θα μπορούσαν να είναι ο
τόπος θανάτου και ενταφιασμού του Αγίου.
Καταρχήν, βρίσκονταν σχεδόν δίπλα στην Κουκουσό. Η τοποθεσία τους είναι στον Αντίταυρο της Καππαδοκίας, στη θέση του σημερινού χωριό Şar της Τουρκίας. Από τα Κό μανα της Αρμενίας (σημερ. Şar/Adana, Τουρκία) μέχρι την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία), η απόσταση είναι περίπου 35 χλμ. σε ευθεία και περίπου 50 χλμ. οδικώς (περίπου
μία ώρα με το αυτοκίνητο, βλ. χάρτη Ν ο 10). Κατά συνέπεια, η πορεία του αγ. Ιωάννου από την
Κουκουσό μέχρι τα Κόμανα της Αρμενίας (εάν τα δεχθούμε ως τόπο θανάτου του Αγίου) δεν
θα μπορούσε να διαρκέσει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών για το οποίο μας πληροφορούν οι πηγές (ή τριών εβδομάδων όπως ισχυρίζονται οι ερευνητές). Έπειτα, δεν εξηγείται λογικά η μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι τελικής καταβολής της αντοχής του Αγίου από την πορεία, ώστε
να πεθάνει αμέσως φθάνοντας εκεί.
Δεύτερον, έχουμε τη διήγηση περί τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο, που εμφανίστηκε στον
αγ. Ιωάννη στα Κόμανα, οριακά προ του θανάτου του, και το σώμα του Πατρός ενταφιάστηκε
στο εκεί μαρτύριο-ναό του αγ. Βασιλίσκου. Το σχετικό υλικό όλων των πηγών που μελετήσαμε
λεπτομερώς στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας μας δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο
να πιστεύουμε ότι ο αγ. Βασιλίσκος είχε σχέση με τα Κόμανα της Αρμενίας. Άλλωστε στα Κόμανα της Αρμενίας ούτε μαρτύριο (ναός) στο όνομα του Βασιλίσκου υπήρχε ούτε βέβαια φυλάσσονταν λείψανά του.
Κατά συνέπεια, ο τόπος θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα μπορούσε να είναι μόνο στα Κόμανα του Π όντου. Αυτή η αρχαία και
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αρκετά διάσημη πόλη βρισκόταν στη θέση του σημερινού χωριού Gömenek στην Τουρκία, στην άνω κοιλάδα του ποταμού Ίρη (σημερ. Yeşilırmak), 9 χλμ. από τη σύγχρονη τουρκική
πόλη Tokat (βλ. χάρτες Νο 15.Α, 15.Β).
Τα Κόμανα του Πόντου αρχικά ανήκαν στην επαρχία Γαλατίας του Πόντου (Provincia
Galatia) και ύστερα στην επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού (Provincia Pontus Polemoniacus).
Μετά τις μεταρρυθμίσεις της διοικητικής διαίρεσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία των Θεμάτων (από τον 7ο έως τον 11ο αι.), τα Κόμανα του Πόντου περιλαμβάνονταν
στο Θέμα (των) Αρμενιακών.
Από την εκκλησιαστική ιστορία είναι γνωστό ότι τον 3ο αι., με πρωτοβουλία του αγ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας ως επισκόπου της πόλης Κομάνων του Πόντου, εκλέγεται κάποιος Αλέξανδρος, απλός ανθρακωρύχος τη στιγμή της εκλογής του, αν και προηγουμένως είχε ασχοληθεί με τη φιλοσοφία. Στην εποχή μας, την περίοδο 2004-2005, Τούρκοι αρχαιολόγοι πραγματοποίησαν ανασκαφές στα Κόμανα του Πόντου και ανεύρον τα ίχνη δύο χριστιανικών εκκλησιών,
κάτι που ενισχύει την χριστιανική ταυτότητα του τόπου επί Βυζαντίου ή και παλαιότερα, προφανώς ως Μαρτυρίου στον τόπο θυσίας μαρτύρων (δεν έ χουμε αυτοψία ούτε περισσότερες
πληροφορίες).
Από την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα του Πόντου (σημερ.
Gömenek, Τουρκία) η απόσταση είναι περίπου 260 χλμ. σ ε ευθεία και περίπου 330
χλμ. οδικώς (περίπου πέντε ώρες με το αυτοκίνητο, βλ. χάρτη Νο 16).
Ορισμένες πηγές ταξιδιωτικών αναμνήσεων (αποσπάσματα παρουσιάσαμε εξ ολοκλήρου στο πρώτο μέρος της διατριβής μας) επιμαρτυρούν υπέρ των Κομάνων του Πόντου ως
τόπο θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Χρυσοστόμου (σε αντίθεση με τις άλλες δύο υποτιθέμενες χωροθεσίες, Κόμανα Αρμενίας, Κόμανα Αμπχαζίας). Έτσι, από την περιγραφή του ταξιδιού
του Πατριάρχη Αντιοχείας Μακαρίου του Γ΄ (1647-1672), σύγγραμμα του αρχιδιάκονου
Παύλου του Χαλεπίου, μαθαίνουμε ότι οι δύο άνδρες είχαν επισκεφθεί το 1658 τα Κόμανα
του Πόντου, ευρισκόμενα - κατά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό του εργογράφου - μεταξύ του
Ομαλά (σημερ. Gözova, Τουρκία) και του Τοκάτ (από την Gözova μέχρι το Tokat η απόσταση είναι περ. 25 χλμ., βλ. χάρτες Ν ο 15.Α, 15.Β). Εκεί τους έδειξαν ένα αρχαίο κτίριο με τρούλο
και τους είπαν ότι ήταν ο τάφος του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, πάνω στον οποίο είχε ενταφιαστεί και το σώμα του ι. Χρυσοστόμου. Από αυτά τα Κόμανα - σύμφωνα πάντα με τον αρχιδιάκ.
Παύλο - πήγαν στο χωριό Βιζέρι (σημερ. Akbelen, Τουρκία), στην κορυφή του λόφου απέναντι από το χωριό Ομαλά (σημερ. Gözova, Τουρκία). Η απόσταση μεταξύ των δύο χωριών είναι
περ. 6 χλμ. σε ευθεία και περ. 10 χλμ. οδικώς (βλ. χάρτη Ν ο 18.Α). Στο χωριό Βιζέρι υπήρχε βυζαντινή εκκλησία της Υψώσεως του Τιμ. Σταυρού, μέσα στην οποία βρισκόταν τότε η μαρμάρινη σαρκοφάγος του ι. Χρυσοστόμου.
Τρεις αιώνες μετέπειτα, το 1880 τα ίδια μέρη επισκέφτηκε ο Σάββας Ιωαννίδης και
μας πληροφορεί ότι στα Κόμανα του Πόντου εξακολουθούν να δείχνουν τον τιμώμενο ὑπὸ
πάντων τῶν ἐθνῶν ἀνεξαιρέτως τάφο του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο τάφος αυτός βρισκόταν μεταξύ των δύο χωριών κοντά στον ποταμό Ίρη (σημερ. Yeşilırmak), όπου φαίνονταν
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κάποια ερείπια (δεν είχε βεβαίως προηγούμενη εικόνα των κτιρίων, για να μιλούσε για την πρότερη κατάσταση, αλλά πάντως βλέπει ερείπια στον ίδιο χώρο). Ο Σ. Ιωαννίδης μας δίνει και λεπτομερή περιγραφή της λάρνακας (σαρκοφάγου) του ι. Χρυσοστόμου, η οποία, κατά τη ρητή
γνώμη του, προερχόταν από τον προαναφερόμενο τόπο ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου, φυλασσόταν όμως στην σωζόμενη μοναδική εκκλησία της Ι. Μ ονής του Αγ. Βασιλίσκου. Αυτό το
Μοναστήρι υφίστατο στο χωριό Βίζερα (= Βιζέρι, σημερ. Akbelen, Τουρκία).
Άρα, με συνδυασμό των δύο προαναφερόμενων ταξιδιωτικών πληροφοριών, καθώς και
πληροφοριών των ταξιδιωτικών ερευνητών J. G. C. Anderson και H. Grégoire, καθίσταται εμφανές ότι ο αρχικός τόπος ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το
μαρτύριο (ναός) του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, ευρισκόμενο κατά τις αγιολογικές πηγές έξω από
το τείχος της πόλης των Κομάνων του Πόντου (σημερ. Gömenek), διασωζόμενο τον 17ο αι. τελικά ερημώθηκε και πάντως υφίστατο σε ερειπιώδη κατάσταση το 19ο αι. Βεβαίως, πότε χτίστηκε η εκκλησία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο χωριό Βιζέρι (ο ι. Χρυσόστομος πέθανε
στις 14 Σεπτεμβρίου του 407, ημέρα εορτασμού της Υψώσεως του Τιμ. Σταυρού), το πώς βρέθηκε εκεί η λάρνακα-σαρκοφάγος του αγ. Ιωάννου, κατά τις ταξιδιωτικές μαρτυρίες των αρχιδιακ.
Παύλου και Ιωαννίδη, και γιατί επιπλέον αυτό το μέρος τέλη του 19ου αι. ονομαζόταν Μοναστήρι του Αγ. Βασιλίσκου κατά τη μαρτυρία Ιωαννίδη, δεν έχουμε καμία επεξηγηματική πληροφορία.
Ερευνητέο από μελλοντικό μελετητή, γιατί από τα Κόμανα του Πόντου (σημερ.
Gömenek, Τουρκία) μέχρι το χωριό Βιζέρι (σημερ. Akbelen, Τουρκία) η απόσταση είναι περ.
11 χλμ. σε ευθεία και 16 χλμ. οδικώς (βλ. χάρτη Νο 19). Πάντως ο Παλλάδιος στο Διάλογό του μας πληροφορεί ότι το μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου, όπου και εκοιμήθη και ενταφιάσθηκε ο ι. Χρυσόστομος, βρισκόταν έξω από τα τείχη των Κομάνων σε απόσταση πέντε ή
έξι “σημείων”.
Οι πηγές μας δεν αποσαφηνίζουν το ζήτημα περί τη λάρνακα του ι. Χρυσοστόμου·
υπήρξαν μία ή δύο λάρνακες (θήκες); Θα πρέπει να ομιλούμε μόνο για μία λάρνακα (θήκη) του
αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, στην οποία ενταφίασαν ακολούθως το σώμα του αγ. Ιωάννου, ή εκτός
από τη λάρνακα του αγ. Βασιλίσκου στο μαρτύριο (ναό) των Κομάνων υπήρξε και άλλη μία
ξεχωριστή λάρνακα, ειδικά για τον ι. Χρυσόστομο; Από τις αναφερόμενες ανωτέρω κύριες πηγές βιογραφίας του αγ. Ιωάννου, μόνο σε δύο από αυτές βρίσκουμε περιγραφή του ενταφιασμού του Αγίου, με αποκλίνουσες ενδείξεις απάντησης στο ερώτημά μας. Πιο συγκεκριμένα,
από το Διάλογο του Παλλαδίου αφενός και από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Θεοδώρητου
Κύρου αφετέρου αντλούμε είτε το ένα είτε το άλλο εν δεχόμενο. Ο Παλλάδιος (Διάλογος XI,
150-156) αναφέρει ότι το σώμα του αγ. Ιωάννου θάπτεται μετὰ τοῦ Βασιλίσκου ἐν τῷ
αὐτῷ μαρτυρίῳ. Ο Θεοδώρητος Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 34) μας λέει ότι το σώμα
του ι. Χρυσοστόμου παρὰ τὴν θήκην ἀπετέθη Βασιλίσκου τοῦ μάρτυρος.
Η τελευταία γνωστή - τουλάχιστον σε μας - πληροφορία για την εύρεση της λάρνακας
(σαρκοφάγου) του ι. Χρυσοστόμου στο Βιζέρι (σημερ. Akbelen, Τουρκία) χρονολογείται από το
1907. Έχουμε επίσης και φωτογραφία της λάρνακας αυτής από το 1907 (βλ. εικόνα Νο 21).
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Τώρα, στρέφουμε την προσοχή μας και στα Κόμανα της Αμπχαζίας.
Απετέλεσαν την αφορμή να αρχίσουμε την έρευνα των τελευταίων χρόνων της ζωής του
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πρώτα απ’ όλα, δεν έχουμε καμιά εντελώς πληροφορία
από βυζαντινές ή και προγενέστερες πηγές, ούτε και από μεταγενέστερες δυτικές, για ύπαρξη στο έδαφος της σημερινής Αμπχαζίας κάποιας τοποθεσίας ή
κάποιου οικισμού που να ονομαζόταν Κόμανα. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το τοπωνύμιο στην Αμπχαζία εμφανίστηκε μετά το 1884,
λόγω της νέας εκδοχής ως τόπου θανάτου του ι. Χρυσοστόμου εξαιτίας του «έλληνα αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βρύσση». Με πρώτη χρονική αφετηρία αυτόν τον «ισχυρισμό-ανακάλυψη»
του προαναφερόμενου αρχαιολόγου του τέλους του 19ου αι., «εμφανίστηκαν» όχι μόνο τα Κόμανα της Αμπχαζίας ως ονομασία τόπου, αλλά και τα εξής περιφερειακά Προσκυνήματα: α) Ι.
Μονή αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου με δεικνυόμενη ως λάρνακα (σαρκοφάγο) του αγ.
Ιωάννη· β) ναός (μαρτύριο) αγ. Βασιλίσκου με τάφο του Μάρτυρα· γ) Αγίασμα (πηγή ύδατος)
του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου· δ) τόπος τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής αγ. Ιωάννη Προ δρόμου (βλ. χάρτη Νο 20.Α, 20.Β, εικόνες Νο 8.A, 10.A, 10.B, 32.D, 32.E).
Στα Κόμανα της Αμπχαζίας υπάρχουν και μία παλαιά εκκλησία κτισμένη πιθανότατα
στον 11ο αι., και μία αρχαία χριστιανική σαρκοφάγος που βρέθηκε μέσα σ’ αυτήν την εκκλησία,
καθώς και τα ερείπια άλλων δύο παλαιών αχρονολογήτων κτισμάτων. Ωστόσο, πριν από την
εμφάνιση της νέας εκδοχής του Κ . Βρύσση στα τέλη του 19 ο υ αι., δεν έχουμε
καμία πληροφορία είτε από γραπτές πηγές είτε από αρ χαιολογικά ευρήματα
πως όλες αυτές οι τοποθεσίες και τα ιερά προσκυνήματα είχαν πράγματι έστω
και κάποια έμμεση σχέση με τα ονόματα των παραπάνω αναφερόμενων Αγίων.
Η σαρκοφάγος που σήμερα προσκυνείται ως τάφος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
βρέθηκε το 1898, κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης της παλαιάς εκκλησίας στα Κόμανα, και
περιείχε οστά αγνώστου ανθρώπου, που όμως το 1905 τα έβγαλαν από εκεί και τα έθαψαν σε
άλλον κατάλληλο χώρο, άγνωστο σήμερα σε μας. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτόπτη μάρτυρα
εκείνου του γεγονότος, του ιερέα Α. Кременецкого, εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καμία
πληροφορία τίνος ήταν η ανευρεθείσα σαρκοφάγος. Ο ιερέας υπέθεσε πως ο εκείνος
τάφος (σαρκοφάγος) μπορεί να ήταν κάποιου γνωστού κληρικού, μπορεί και επισκόπου. Μετά
από λίγο καιρό η σαρκοφάγος «θεωρήθηκε» ως τάφος του ι. Χρυσοστόμου (βλ. εικόνα Νο 8). Η
ευλαβής εκείνη υποθετική άποψη, απόλυτα αθεμελίωτη, μετά ταύτα εκλήφθηκε ως απόλυτο
δεδομένο, πράγμα άτοπο αγιολογικά και επιστημονικά.
Όσον αφορά το ναό (μαρτύριο) του αγ. Βασιλίσκου, τον τάφο του και το Αγίασμά τ ου
(πηγή ύδατος), στη διάρκεια της έρευνάς μας και γι᾽ αυτά, μας δ ημιουργήθηκαν ορισμένες
βάσιμες απορίες. Έχουμε σήμερα ως δεδομένα τα ερείπια των δύο κτιρίων στο λόφο, ένα από
τα οποία σήμερα θεωρείται ως τόπος ενταφιασμού του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου. Πρώτη μας
απορία· οι ρώσοι αρχαιολόγοι που για πρώτη φορά πραγματοποίησαν γενική αρχαιολογική
αυτοψία στην περιοχή των Κομάνων Αμπχαζίας (ο Н. В. Никитин και ο В. И. Чернявский) τα
θεώρησαν ως κοσμικά κτίσματα και όχι εκκλησιαστικά, ενώ την παλαιά εκκλησία της Ι. Μονής
του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου σε γειτονικό ύψωμα οι ίδιοι αρχαιολόγοι την παρουσίασαν
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με την ονομασία εκκλησία αγ. Βασιλίσκου (βλ. εικόνα Νο 6). ΄Αρα, ανάμεσα στη δική τους γενική “διάγνωση” και στην τωρινή ονομασία-χωροθεσία των δύο εκκλησιαστικων μνημείων έχουμε μιαν εναλλαγή ονομασίας των κτισμάτων. Πώς και πότε τα ερείπια τα θεωρούμενα ως τόπος
ενταφιασμού αγ. Βασιλίσκου από τον ένα λόφο «μετακόμισαν» στο άλλο ύψωμα, δεν γνωρίζουμε (βλ. χάρτη Ν ο 20.A, 20.B). Αυτό δείχνει πως δεν υπήρχαν προφορικές σαφείς ονομασίες
για την ταυτότητα των ερειπίων, και γι᾽ αυτόν το λόγο εναλλάσσονταν από τον ένα λόφο στον
άλλον. Και βέβαια, όλα αυτά, η ονοματοδοσία και τοποθέτηση με εναλλαγές ξεκίνησαν με χρονική αφετηρία τους ισχυρισμούς του Κ. Βρύσση· όχι προγενέστερα.
Ο ερευνητής ιερέας А. Кременецкий προχωρώντας πιο πέρα και θέλοντας να διευρύνει
τη θεωρητική υποδομή αυτής της υπόθεσης, έγραψε πως ο ναός όπου ανακαλύφθηκε η σαρκοφάγος θα μπορούσε να είχε χτιστεί μετά την μετακομιδή των λείψανων αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο αρχικός τόπος ενταφιασμού του Αγίου θα ήταν εκεί
όπου σήμερα θεωρείται ωσάν τάφος αγ. Βασιλίσκου. Αλλά εκεί που μας προβληματίζει και αυτή
η υποθετική θεωρία, είναι ότι τα ερείπια των κτιρίων στο λεγόμενο «λόφο του Βασιλίσκου»
στην πραγματικότητα περισσότερο μοιάζουν με κατοικίες παρά με κτήριο ναού.
Όσο για το λεγόμενο Αγίασμα (πηγή ύδατος) του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου στην
Αμπχαζία, σε απόσταση περ. 600 μ. από το Μοναστήρι (βλ. χάρτη Νο 20, εικόνα Νο 32.E), έχουμε επιστημόνως κάποιες βάσιμες ενστάσεις από τα αγιολογικά κείμενα με περιγραφή της ζωής
του αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων (τα αναλύσαμε προσεκτικά στο δεύτερο μέρος της παρούσας
διατριβής). Γνωρίζουμε ότι το θαύμα με την πηγή του νερού είχε γίνει στο χωριό Δακοζάρων,
καθώς οδηγούσαν τον αγ. Βασιλίσκο από το χωριό Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Gözova, Τουρκία)
προς τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία)· η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο
χωριών είναι περίπου 15 χλμ. (βλ. χάρτη Ν ο 25). Δηλ. αυτή η πηγή του νερού δεν βρισκόταν
μέσα στην κωμόπολη Κόμανα, ενώ στα σύγχρονα Κόμανα της Αμπχαζίας το αποκαλούμενο
Αγίασμα-πηγή είναι μέσα στην περιοχή του Αμπχαζιανού αυτού χωριού, κάτι πού ασφαλώς δεν
είναι συμβατό με τις αγιολογικές πηγές. Βέβαια, η λατινική εκδοχή του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 μας πληροφορεί για ύπαρξη και δεύτερης πηγής που ανέβλυσε κατά τον
ενταφιασμό του αγ. Βασιλίσκου στα Κόμανα, κοντά στον τάφο του. Επιπλέον όμως, σύμφωνα
με την ίδια λατινική εκδοχή, το σώμα του αγ. Βασιλίσκου το είχαν θάψει σε χωράφι που είχε
οργωθεί (in agrum aratum), ενώ στα σύγχρονα Κόμανα της Αμπχαζίας ο θεωρούμενος τόπος
ενταφιασμού αγ. Βασιλίσκου βρίσκεται πάνω σ᾽ ένα μικρό ύψωμα, και η πηγή αναβλύζει κάτω
από ένα βράχο στους πρόποδες του βουνού (βλ. χάρτη Νο 20, εικόνα Νο 32.E).
Έχουμε όμως και κάτι άλλο, επίσης σημαντικό, το οποίο και στηρίζει επιπλέον τις παραπάνω βάσιμες ενστάσεις του προβληματισμού μας. Βάσει όλων των αγιολογικών πηγών περί
αγ. Βασιλίσκου, θαύμα με έκβλυση Αγιάσματος (πηγής ύδατος) έχουμε αποκλειστικά στο μαρτύριο του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου του στρατιώτη, και όχι στον αναφερόμενο (;) αγ. Βασιλίσκο
επίσκοπο Κομάνων κατά την αρχική εκδοχή του Παλλαδίου στο Διάλογό του. Ο στρατιώτηςμάρτυρας Βασιλίσκος, όπως προκύπτει από τις αγιολογικές πηγές, είχε γεννηθεί στο χωριό
Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Güzova, Τουρκία), φυλακίστηκε στην Αμάσεια (σημερ. Amasya, Τουρκία) και μαρτύρησε στα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Άρα, όλα αυτά τα ση307

μαντικότατα στοιχεία δείχνουν ότι ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος δεν θα μπορούσε να είχε σχέση
με την Αμπχαζία, συνεπώς και με το ονομαζόμενο σήμερα Αγίασμα (πηγή ύδατος) στα Κόμανα
της Αμπχαζίας.
Έτσι λοιπόν, ακόμη κι αν η πηγή στα σημερινά Κόμανα της Αμπχαζίας θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως ένα χριστιανικό εκκλησιαστικό Αγίασμα κάποιου Αγίου (συνυπολογίζοντας ότι στη
γύρω περιοχή διασώθηκαν ερείπια παλαιοχριστιανικών ναών), ωστόσο η πηγή αυτή δεν μπορεί
να έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο των αρχαίων Κομάνων, ακόμη
και αν κάποιος θα κατέφευγε στη λατινική εκδοχή του μαρτυρίου. Άλλωστε και αυτή η σύγχυση προέκυψε αναντιρρήτως μετά τη νεότερη εκδοχή του Κ. Βρύσση και την ίδρυση Ι. Μονής
στα Κόμανα της Αμπχαζίας, οπότε ακολούθως η πηγή αυτή ταυτίστηκε και ονομάστηκε αυθαίρετα στο όνομα του αρχαίου αγ. Βασιλίσκου. Η πρώτη αναφορά της ως «Πηγή του αγ. Βασιλίσκου» χρονολογείται από το 1905.
Ανιστορώντας τα νεώτερα «νέα Προσκυνήματα» στα σημερινά Κόμανα της Αμπχαζίας,
αναφερόμαστε και σε Προσκύνημα αφιερωμένο στον τόπο της τρίτης εύρεσης της Τιμί ας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου, σε ένα βράχο πιο πάνω από το Μοναστήρι (βλ. χάρτη Νο 20, εικόνες Νο 10.Α, 10.Β). Αφιερώσαμε ένα υποκεφάλαιο της διατριβής μας.
Κατά την έρευνά μας διαπιστώσαμε τα εξής.
Πρώτον, σύμφωνα με τις αγιολογικές πηγές (Synax. Eccl. CP), γνωρίζουμε ότι η Γ΄ εύρεση της τιμίας κεφαλής συνέβη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Γ΄
(842-867) στα Κόμανα, χωρίς καμία άλλη διευκρίνηση. Σε σχέση με το αγιολογικό-εορτολογικό
αυτό γεγονός, πρέπει να ομιλούμε ή για τα Κόμανα της Αρμενίας (σημερ. Şar/Adana, Τουρκία)
ή για τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Προσωπικά είμαι περισσότερο
προσκείμενος προς τα Κόμανα της Αρμενίας. Όχι όμως τα Κόμανα της Αμπχαζίας, επειδή στο έδαφος της σημερινής Αμπχαζίας το τοπωνύμιο Κόμανα εμφανίστηκε μόνο στο τέλος
του 19ου αι., όπως προαναλύσαμε.
Δεύτερον, τα αγιολογικά κείμενα που περιγράφουν το εν λόγω γεγονός μας πληροφορούν ότι η τιμία κεφαλή του αγ. Ιωάννου του Βαπτιστού, τοποθετημένη σε ένα ασημένιο
δοχείο, βρέθηκε την τρίτη φορά κρυμμένη στη γη (νῦν ἀνεδόθη ἐκ τῶν τῆς γῆς
κόλπων ὡς χρυσὸς ἐκ μετάλλων, οὐ στάμνῳ συγκλειομένη ὡς πρότεрον, ἀργυρέῳ δὲ σκεύει καὶ ἐν
ἱερῷ τόπῳ κειμένη καὶ δι’ ἱερουργοῦ μηνυθεῖσα). Η αντίστοιχη σκηνή παρουσιάζεται και σε μια
από τις μικρογραφίες του περίφημου Μηνολογίου του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (Cod.
Vaticanus gr. 1613, έτ. 979-989, βλ. εικόνα Νο 33). Τουναντίον, σήμερα στα Κόμανα της Αμπχαζίας ως τόπο που βρέθηκε η τιμία κεφαλή του Προδρόμου επιδεικνύουν μια λακκούβα σκαμμένη μέσα στο βράχο (βλ. εικόνα Νο 10).
Τρίτον, καταφέραμε να βρούμε τα στοιχεία με βάση τα οποία γνωρίζουμε με ποιο ακριβώς τρόπο και πότε λέγεται πως «εμφανίστηκε» στα σημερινά Κόμανα της Αμπχαζίας το προσκύνημα το θεωρούμενο ως τόπος της τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του
Βαπτιστού. Το καλοκαίρι του 1965 ο γέροντας Σάββας Остапенко (1898-1980) από την Ι.
Μόνη του Πσκοβο-Πετσέρων (Ρωσία), ο οποίος βρέθηκε εκείνη τη χρονιά στην Αμπχαζία, δίνει
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ευλογία σε δύο πνευματικά του παιδιά να βρουν τον τόπο της τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου. Μετά από δύο εβδομάδες αναζήτησής τους στα βουνά, γύρω από τα Κόμανα της Αμπχαζίας, τελικά την «βρήκαν». Ύστερα και ο ίδιος ο γέροντας Σάββας επισκέφθηκε
αυτό το μέρος, όπου τέλεσε Παράκληση και έδωσε ευλογία να ζωγραφιστεί μια εικόνα της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Βαπτιστού. Με αυτήν την αφετηρία γεγονότων στό Β΄ ήμισυ
του 20ού αι., η συγκεκριμένη τοποθεσία διαφημίστηκε και άρχισαν να την επισκέπτονται πολλοί
προσκυνητές.
Υπάρχει και μία πιθανότητα ότι αυτό το Προσκύνημα θ α μπορούσε να καθιερωθεί και
νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του γυναικείου μοναστηριού στα σημερ. Κόμανα
της Αμπχαζίας, δηλ. στο πρώτο τέταρτο του 20ού αι., πάντως όχι νωρίτερα. Τελικά, ανεξάρτητα
από τη χρονική στιγμή της εμφάνισής του, είναι απολύτως σαφές ότι τέτοιο προσκύνημα στα
σημερ. Κόμανα της Αμπχαζίας θα μπορούσε να εμφανιστεί μόνο και μόνο υπό την επίδραση της
νέας (αυθαίρετης αρχαιολογικής) εκδοχής του «Κ. Βρύσση».
Και τώρα ας εστιάσουμε στον ίδιο τον «έλληνα αρχαιολόγο Κωνσταντίνο Βρύσση», του οποίου το όνομα συνδέθηκε με την εμφάνιση της νέας εκδοχής για την τοποθεσία της
πόλης των σημερινών Κομάνων ειδικά στην Αμπχαζία. Αφιερώσαμε και σ᾽ αυτό το ζήτημα εύλογα ένα κεφάλαιο της διατριβής μας.
Όλες οι προσπάθειές μας για την ιστορικότητα και την επιστημονική-αρχαιολογική ταυτοποίηση της ύπαρξης αυτού του ανθρώπου με το συγκεκριμένο όνομα και όλες οι προσπάθειές
μας στην αναζήτηση τυχόν δημοσιευμάτων του στην ειδική διεθνή βιβλιογραφία έληξαν ανεπιτυχώς! Πιστεύουμε πως τέτοιος έλληνας αρχαιολόγος ή μάλλον αρχαιολόγος με
τέτοιο όνομα δεν υπήρξε ποτέ.
Μια εντυπωσιακή επιβεβαίωση για τον ισχυρισμό μας αυτό αντλούμε από το γεγονός ότι
σε κανέναν από τους έλληνες ερευνητές που μελέτησαν τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου, καθώς και
σε κανέναν από τους δυτικούς μελετητές, δεν είναι γνωστό το όνομα του Κ. Βρύσση ούτε και η
νέα εκδοχή του για τον τόπο θανάτου του αγ. Ιωάννου. Έχουμε προαναφέρει ότι από τα χέρια
μας πέρασαν 350 περίπου βιβλία, άρθρα, διατριβές, ε κθέσεις και αναφορές αφιερωμένες στη
μελέτη της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, διαχρονικά και σε διάφορες γλώσσες.
Σε περίπτωση που ο αποκλειστικά μοναδικός συγγραφέας από τον οποίο για πρώτη φορά
πληροφορούμεθα περί Κ. Βρύσση και της ανακάλυψής του, ο αρχιμ. Λέων Καβέλιν, έκανε λάθος στη μεταφορά του ονοματεπώνυμου του έλληνα αρχαιολόγου στα ρωσικά
(αυτή η εκδοχή προτείνεται από εμάς, χωρίς να είναι αβάσιμη), τότε μπορούμε να υποθέσουμε
πως υπό το όνομα του Κωνσταντίνου Βρύσση μάλλον εννοείται ο πραγματικός
έλληνας αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Γ. Ζησίου. Στην πορεία ανάγνωσης και ανάλυσης
όλων των έργων του Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου, γινόμασταν όλο και πιο σίγουροι για την άποψή
μας ότι, αν πράγματι υπήρχε κάποιος έλληνας αρχαιολόγος φερωνυμούμενος “Κωνσταντίνος
Βρύσσης”, αυτός δεν θα μπορούσε παρά να είναι ο Κωνσταντίνος Γ. Ζησίου! Όμως, μέσα στα
έργα και αυτού του συγγραφέα, δεν βρέθηκε επίσης καμία πληροφορία για συμμετοχή του σε
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νέα ανακάλυψη του τόπου θανάτου αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο νεότερο δηλαδή θρύλο
για τα σημερ. Κόμανα της Αμπχαζίας.
Περαιτέρω, όπως ξέρουμε, ο αναφερόμενος από το ρώσο αρχιμ. Λ. Καβέλιν ως Κ. Βρύσσης παρουσιάζεται πως προέβη σε τέτοια ανακάλυψη για τον τόπο θανάτου και ενταφιασμού
του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου με βάση τις πληροφορίες που άντλησε, από το σύγγραμμα
του Μ. Φωτίου Βιβλιοθήκη (ή Μυριόβιβλος) και από ανέκδοτο χειρόγραφο του 7403 (ή 995
μ.Χ.) που συνιστούσε «αρχαιολογικό συμπλήρωμα» στο προαναφερόμενο σύγγραμμα του Μ .
Φωτίου και βρέθηκε σε κάποια ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη (;)· όλα αυτά κατά τους ισχυρισμούς του.
Μελετήσαμε τα επιστημονικά έργα, όσο ήταν δυνατόν, πάνω στη Μυριόβιβλο ή Βιβλιοθήκη του
Μ. Φωτίου (αφιερώνουμε ένα υποκεφάλαιο της διατριβής)· σημειωτέον ευκαιριακά εκ νέου ότι
τα χειρόγραφα με το κείμενο της Μυριοβίβλου του Μ. Φωτίου έχουν μελετηθεί καλά από τον
Γάλλο ερευνητή René Henry, ο οποίος το 1959-1971 πραγματοποιεί και την κριτική έκδοση του
κειμένου. Από το μεγάλο, λοιπόν, αυτό σύγγραμμα του Μ. Φωτίου έχουμε έντεκα (11) απο σπάσματα αναφερόμενα στη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου και στα συγγράμματά του (Cod. Nο
25, 59, 86, 96, 172, 173, 174, 270, 273, 274, 277). Αυτά τα κείμενα τα εξετάσαμε προσεκτικά.
Ωστόσο, σε αυτό το έργο του Μ. Φωτίου δεν βρήκαμε κ αμία πληροφορία ή συμπληρώματα που θα επιβεβαίωναν την ανακάλυψη του άγνωστου ή ανύπαρκτου τελικά
“Κ. Βρύσση”.
Σημειωτέον επίσης, ότι από τα χέρια μας πέρασε κι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός καταλόγων των ελληνικών χειρογράφων (παρατίθενται στο τέλος της διατριβής μας, στη Βιβλιογραφία). Δεν βρήκαμε κάποιο χειρόγραφο που να χρονολογείται από το 7403 (ή 995 μ.Χ.)
και θα μπορούσε να αποτελεί «αρχαιολογικό συμπλήρωμα» της Βιβλιοθήκης του Μ. Φωτίου,
όπως φέρεται να επικαλείται ο άγνωστος (ανύπαρκτος) Κ. Βρύσσης κατά την αποκλειστική
μαρτυρία του αρχιμ. Λ. Καβέλιν.
Πιστεύουμε ότι ο Κ. Βρύσσης, αν πράγματι υπήρξε τέτοιος αρχαιολόγος, θα μπορούσε να
πέσει θύμα σύγχυσης μεταξύ των ονομασιών των αρχαίων πόλεων στην Καππαδοκία και στον
Πόντο, δηλ. των Κομάνων, και της ονομασίας του λαού των Κομάνων ή Κουμάνων, όπως
και της ονομασίας του τόπου διαμονής τους Cumanorum. Αυτή η άποψή μας βασίζεται στο γεγονός ότι ο αρχιμ. Λέων Καβέλιν, στην αναφορά του για την ανακάλυψη του αναφερομένου ως
Κ. Βρύσση, επισημαίνει ότι ο έλληνας αρχαιολόγος την πόλη Κόμανα, που υποτίθεται ότι βρήκε
στην Αμπχαζία, την ονόμαζε επίσης και ως Κουμάνα.
Οι ονομαζόμενοι Κομάνοι ή Κουμάνοι εμφανίζονται στις βυζαντινές πηγές τον 11 ο αι.
Τους Κομάνους (ή Κουμάνους) οι αραβικές, περσικές και γεωργιανές πηγές τους αποκαλούν ως
Kipcak, Qipchak. Ρωσικά χρονικά τους αναφέρουν ως Πολόφτσους (Polovtsy). Ο λαός
αυτός κατέχει τον 11ο-14ο αι. και περιοχές του Βόρειου Καυκάσου. Μεγάλος αριθμός των Κομάνων στο 12ο αι. μετακομίζει στην επικράτεια του τότε «Αμπχαζικού-Καρτβελικού κράτους».
Πιστεύουμε ότι στο χειρόγραφο ανώνυμου φραγκισκανού μοναχού από την Ισπανία με τίτλο
«Το βιβλίο γνώσεων για όλα τα βασίλεια, τα κράτη και τις περιουσίες, που υπάρχουν στον κόσμο…» (14ος αι.), ο κύριος πληθυσμός «της βασιλείας Σαντ-Εστρόπολης», δηλ. του Σουχούμ και
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των περιχώρων του (σύγχρονη πρωτεύουσα της Αμπχαζίας, αρχ. Διοσκουριάς, ρωμ. και βυζ.
Σεβαστούπολη), αναφέρονται ως Κομάνοι-χριστιανοί· κατά πάσα πιθανότητα εννοείται ο
πληθυσμός των Κομάνων ή Κουμάνων που μετακόμισαν στην επικράτεια του «Αμπχαζικού Καρτβελικού κράτους». Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ό τι ο συγγραφέας αυτού του χειρογράφου είχε κατά νουν γενικά όλους τους Κομάνους ή Κουμάνους, οι οποίοι πράγματι κατέλαβαν την περιοχή σχετικά κοντά στα σύνορα της Αμπχαζίας, δηλ. το Βόρειο Καύκασο και τις
στέπες της Νότιας Ρωσίας. Ως εκ τούτου, η ονομασία του πληθυσμού «της βασιλείας ΣαντΕστρόπολης», αν όντως στο παραπάνω αναφερόμενο χειρόγραφο πρόκειται για το Σουχούμ
και τα περίχωρά του, προέρχεται όχι από το όνομα του οικισμού Κόμανα, αλλά από
την ονομασία του λαού των Κομάνων (ή Κουμάνων). Άρα η αναφορά για τους Κομάνους-χριστιανούς στο προαναφερόμενο χφ. του 14ου αι. δεν μπορεί να θεωρείται ως μια
πληροφορία που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του σημερινού τοπωνυμίου Κόμανα στο έδαφος της Αμπχαζίας νωρίτερα από την “ανακάλυψη” του φερωνυμούμενου “Κ. Βρύσση”.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Σε ορισμένους μεταγενέστερους μεσαιωνικούς
χάρτες ο χώρος διαμονής του λαού των Κομάνων παρουσιάζεται με την ονομασία Comanie ή
Commanie πάνω από το σημερινό έδαφος της Αμπχαζίας (βλ. χάρτη Ν ο 21). Σ᾽ αυτούς τους
χάρτες κάτω από αυτό το Comanie ή Commanie αναφέρεται και η πόλη Σεβαστούπολη
(Sauastopoli, δηλ. Σουχούμ, σύγχρονη πρωτεύουσα της Αμπχαζίας). Ο Κ. Βρύσσης διά του Λ.
Καβέλιν στo “σημείωμά” του επισήμαινε ότι η πόλη Κόμανα (στην Αμπχαζία) βρίσκεται
κοντά στην πόλη Σεβαστούπολη (Σουχούμ). Επανασημειώνουμε ότι τελικός προορισμός της εξορίας του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου όμως δεν έφθασε ποτέ, ήταν η Πιτυούς (Πιτσούντα), δηλ. ο δεύτερος μετά τη Σεβαστούπολη (Σουχούμ) σημαντικός τόπος στο
έδαφος της Αμπχαζίας για την εκείνη εποχή· με αυτό το τελευταίο αδιαμφιβήτητο δεδομένο,
οδηγούμεθα στην εξήγηση πώς ένας άπειρος ερευνητής θα μπορούσε εύκολα να πέσει θύμα
μιας τέτοιας χαρτογράφησης ή έστω μόνο γραπτής αναφοράς.
Σε κάποιες μεταγενέστερες πηγές για τη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου (βλ. το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 ή το Εγκώμιο του Νεόφυτου του Έγκλειστου BHG
881), βλέπουμε ορισμένες λανθασμένες αλλαγές και συμπληρώσεις πληροφοριών για
συμβάντα, καθώς ιστορούν την πορεία του αγ. Ιωάννου προς τον τελικό προορισμό της εξορίας
του, την Πιτυούντα, κατ᾽ αυτούς πραγματοποιημένο. Η ανάγνωση των συγκεκριμένων (λαν θασμένων) πληροφοριών και συμπληρώσεων θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει στην εκδοχή περί
της χωροθεσίας των Κομάνων, ως τόπου θανάτου-κοιμήσεως του ι. Χρυσοστόμου, στο έδαφος
της Αμπχαζίας.
Ο Παλλάδιος Ελενουπόλεως (4ος - 5ος αι.), ο πρώτος συγγραφέας που μας πληροφορεί για τη διαδρομή του αγ. Ιωάννου προς την Πιτυούντα και για τις συνθήκες του θανάτου του
στο δρόμο, σημείωσε (Διάλογος XI, 120-127) ότι οι στρατιώτες μαζί με τον ι. Χρυσόστομο
«πλησίασαν στα Κόμανα, τα προσπέρασαν σαν γέφυρα και έμειναν έξω από τα
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τείχη (της πόλης) σε μαρτύριο (ναό) σε απόσταση πέντε ή έξι σημεία (Πλησιάσαντες δὲ τῇ Κομάνῃ, καθάπερ γέφυρα αὐτὴν παρῆλθον, ἔξω τοῦ τείχους ἐν τῷ μαρτυρίῳ μείναντες
ἀπὸ πέντε ἢ ἓξ σημείων·). Την ίδια νύχτα, παρουσιάστηκε εκεί στον αγ. Ιωάννη ο μάρτυρας Βασιλίσκος, επίσκοπος Κομάνων, και προειδοποίησε τον Άγιο για το σύντομο θάνατό του.
Ο προαναφερόμενος Γεώργιος Αλεξανδρείας (7ος αι.) το ανωτέρω απόσπασμα του
Διαλόγου του Παλλαδίου το παρουσιάζει διαφορετικά: όταν οι στρατιώτες μαζί με τον
αγ. Ιωάννη έφτασαν κοντά στα Κόμανα, μια περιοχή του Εύξεινου Πόντου (δηλ.
της Μαύρης Θάλασσας), πέρασαν από τη Πιτυούντα σαν να ήταν γέφυρα (νησάκι, κατά την επίσης εσφαλμένη πεποίθησή του σε άλλο σημείο του έργου του!) και παρέμειναν έξω
από τα τείχη της πόλης στα πέντε ή έξι σημεία (πλησιάσαντες τῇ Κομάνῃ, τόπος δὲ
αὕτη τοῦ Εὐξείνου Πόντου, καθάπερ γέφυραν παρῆλθον τὴν Πιτυοῦντα, ἔξω τοῦ τείχους ἐν τῷ
μαρτυρίῳ μείναντες ἀπὸ πέντε, ἢ ἕξ σημείων).
Και ο προλεχθείς Νεόφυτος ο Έγκλειστος στο Εγκώμιό του BHG 881 (12ος αι.), το ίδιο αυτό απόσπασμα του Παλλαδίου μέσω του Γεωργίου το παρουσιάζει με τον εξής τρόπο:
«Έφθασαν λοιπόν στην Πιτυούντα και κατέλυσαν έξω από το τείχος. Μα ούτε κι
εδώ τους ήταν αρκετό να αφήσουν τον Άγιο, αλλά σε κάποιο απομονωμένο νησί
των Κομάνων βιάζονταν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστή (Ἔφθασαν δὲ εἰς Πιτυοῦντα καὶ καταλύουσιν ἔξω τοῦ τείχους. Ἀλλ᾽οὐδὲ ἐνταῦθα τὸν δίκαιον ἀνέχονται παραμεῖναι,
ἀλλ’ ἔν τινι νησιδίῳ Κομάνης ἀπαρακλήτῳ κατεπείγοντο ἐναποῤῥίψαι τὸν ἀθλητήν)».
Συνεπώς, κατά τις δύο τελευταίες πηγές, ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγεται πως έφθασε εξορισμένος στην Πιτυούντα (Πιτσούντα), δηλ. β ρέθηκε στο έδαφος της σημερινής Αμπχαζίας· κάτι τέτοιο όμως είναι τελείως ανακριβές. Όχι μόνο η λεπτομερής δική μας
ανάλυψη όλων των δεδομένων, αλλά ακόμη και μια γρήγορη ανάγνωση των προηγούμενων
πηγών δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι εδώ έχουμε αλληλοδιαδοχικά σύγχυση της συγκεκριμένης σπουδαίας λεπτομέρειας από τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου, από ολοφάνερη απροσεξία των
συντακτών των προαναφερόμενων πηγών.
Ερευνήσαμε και τον ισχυρισμό του “έλληνα αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βρύσση” στο
απολεσμένο “σημείωμα” που λέγεται από τον αρχιμ. Λ. Καβέλιν πως άφησε στο Μοναστήρι του
Νέου Άθωνος, για την πόλη Κόμανα στην Αμπχαζία κοντά στην πόλη Σεβαστούπολη (Σουχούμ). Το πρόσωπο-αίνιγμα “Κ. Βρύσσης” μπορεί να μην γνώριζε ότι στο έδαφος της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας υπήρχαν περισσότερες πόλεις με την ονομασία Σεβαστούπολη. Μία εξ αυτών
πράγματι βρισκόταν στη θέση της σύγχρονης πρωτεύουσας της Αμπχαζίας Σουχούμ. Μια άλλη
Σεβαστούπολη βρισκόταν στην επαρχία της Δεύτερης Αρμενίας. Ο τόπος που σήμερα βρίσκονται τα Κόμανα της Αμπχαζίας ήταν κοντά στη Σεβαστούπολη της Αμπχαζίας. Ενώ τα Κόμανα
του Πόντου ήταν κοντά στη Σεβαστούπολη της Αρμενίας (βλ. χάρτες Νο 4, 5). Ως εκ τούτου,
εάν υποθέσουμε πως το χειρόγραφο που επικαλείται ο “Κ. Βρύσσης” μπορεί να έδινε κάποιες
πληροφορίες για τα Κόμανα όπου είχε κοιμηθεί ο ι. Χρυσόστομος, ότι δηλ. ο τόπος εκείνος ήταν κοντά στη Σεβαστούπολη (αορίστως), αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως μόνο τη Σεβαστούπολη της Αμπχαζίας.
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Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας, μελετώντας σε βάθος ζητήματα αφορώντα στην ιστορία των τελευταίων χρονών του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διαπιστώσαμε ότι, πριν
από το θάνατό του στα Κόμανα, εμφανίστηκε στον ι. Χρυσόστομο ένας μάρτυρας ονόματι Βασιλίσκος και του είπε: «Θάρσει, ἀδελφὲ Ἰωάννη, αὔριον γὰρ ἅμα ἐσόμεθα»! Πράγματι, ο Άγιός
μας πέθανε μέσα στο ναό (μαρτύριο) στα Κόμανα όπου και ο τάφος του αγ. Βασιλίσκου, κ αι
εκεί ενταφιάστηκε το σκήνωμά του. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε αγιολογικά την ταυτότητα του αγ. Βασιλίσκου, ερευνώντας ακριβέστερα λεπτομέρειες της ζωής του.
Ο εντοπισμός των γεωγραφικών ορίων όπου πρέπει να έζησε ο Άγιος, ο τόπος του μαρτυρικού
του θανάτου και του ενταφιασμού του, θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε αδιαφιλονίκητα τον
τόπο θανάτου του ι. Χρυσοστόμου.
Εν πρώτοις, ερευνούμε εύλογα ποιοι Άγιοι με το όνομα Βασιλίσκος1 έζησαν και μαρτύρησαν πριν από τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο. Οι αγιολογικές πηγές με αυτό το όνομα ομιλούν
για τους εξής Αγίους: α) ιερομάρτυρας Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων, που μαρτύρησε μαζί με
τον αγ. Λουκιανό πρεσβύτερο Αντιοχείας, αρχές του Δ΄ αιώνα στη Νικομήδεια [Palladios, Dialogue, 1988, p. 226]· β ) ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος, ανιψιός του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος
και συστρατιώτης των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου και Κλεονίκου, ο οποίος μαρτύρησε αρχές
του Δ΄ αιώνα στα Κόμανα του Πόντου (η μνήμη του εορτάζεται στις 3 Μαρτίου και 22 Μαΐου)
[Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 699-702· Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 336· Calend. Palest.Géorg., Garitte, p. 53, 63· Comm. Martyr. Rom., p. 83-84, 201· Μητρ. Σωφρονίου, Αγιολόγιον,
1995, σ. 77]· γ) ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον αγ. Μάμαντα (συνεορτάζονται στις 29 Ιουλίου ή 30 Ιουλίου, με ασαφή την εποχή που έζησαν και το χρόνο του
μαρτυρικού θανάτου) [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 856· Γεδεών, 1899, 142· Μητρ. Σωφρονίου, Αγιολόγιον, 1995, σ. 77]2. Από τους τρεις αναφερόμενους εστιάζουμε την έρευνά μας στον
ιερομάρτυρα Βασιλίσκο επίσκοπος Κομάνων και στον αγ. Βασιλίσκο που μαρτύρησε στα Κόμανα (από δω και πέρα θα αναφέρεται ως ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος των Κομάνων).
1

Ετυμολογία: ο β ασ ι λί σ κος – αρχ., υποκοριστικό του ουσιαστικού βασιλεύς. Ο καθηγ. Γ. Δ. Μπαμπινιώ-

της αναφέρει πέντε σημασίες της λέξης βασιλίσκος: 1. (Μειωτικός) Ο μικρός και ασήμαντος βασιλιάς. 2. Μυθικό
φίδι που έφερε στο κεφάλι λοφίο και παριστάνεται στο στέμμα των Φαραώ. 3. Σαύρα που ζει στην Κεντρική Αμερική και ξεχωρίζει για το λοφίο της, που θυμίζει στέμμα. 4. Ωδικό πουλί με σώμα μικρό και στρογγυλό· φέρει κίτρινο ή πορτοκαλί λοφίο, που θυμίζει στέμμα. 5. ΑΣΤΡΟΝ. ο λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού του Λέοντος (βλ.
Μπαμπινιώτη Γ. Δ., Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, εκδ Δ΄, Αθήνα 2012, σ. 410). Αυτό το όνομα είχε επίσης
ένας από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, ο μονοφυσίτης Βασιλίσκος (475-476) (βλ. [Евагрий, Церк. История,
1997, σ. 74, 103-111· Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 14-15· Кулаковский, 1996, σ. 315-322· Καραγιαννόπουλου, 19955, σ. 300-304]). Δείτε επίσης: Croke B., Basiliscus the Boy-Emperor / Croke B., Christian Chronicles and
Byzantine History, 5th-6th Centuries. Variorum Reprints. London 1992. – P. 81-91.
2
«Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος, τοῦ ἐν τῇ θαλάσσῃ τελειωθέντος, καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βασιλίσκου τοῦ Γέροντος, ξίφει τελειωθέντος, τῶν ἐν τῇ συνοικίᾳ τοῦ Δαρείου ἀναπαυομένων» [Νέος Συναξ., ιερομ.
Μακαρίου, τ. 11 (2007), σ. 332]. Επ᾽ ευκαιρίᾳ, έξω από τα δικά μας ερευνητικά μας ζητούμενα, μνημονεύουμε και
το νεότερο άγιο με το όνομα Βασιλίσκος, τον όσιο Βασιλίσκο της Σιβηρίας (+ 1824), αναγνωρισμένο επίσημα από
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας το 2004 [Νέος Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 4 (2005), σ. 338].
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1. ΠΗΓΕΣ.
1.1. Οι πηγές περί την ζωή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις οποίες αναφέρεται και το όνομα του αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων.
Από τις 50 σχεδόν πηγές που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος, οι βασικές για τη μελέτη
των τελευταίων χρονών του ι. Χρυσοστόμου είναι οι ακόλουθες: οι Επιστολές του αγ. Ιωάννου
του Χρυσοστόμου (CPG 4402-4405), ο Διάλογος του Παλλαδίου Ελενουπόλεως (BHG 870), το
Εγκώμιο ή ο Επιτάφιος Λόγος του Ψευδο-Μαρτυρίου Αντιοχείας (BHG 871) και οι Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη Σχολαστικού, του Ερμείου Σωζομενού και του Θεοδωρήτου Κύρου. Όλες αυτές οι πηγές χρονολογούνται από το πρώτο ήμισυ του 5ου αι., κι από αυτές, με ποικιλία πιστότητος, εξαρτώνται οι υπόλοιπες βιογραφίες του ι. Χρυσοστόμου.
Οι συγγραφείς των προαναφερόμενων κύριων πηγών μας παρέχουν τις εξής πληροφορίες
για τον αγ. Βασιλίσκο εν σχέσει με τον ι. Χρυσόστομο: ο Παλλάδιος (Διάλογος XI, 120-127)
γράφει ότι αυτός ήταν ο μάρτυρας Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με το Λουκιανό πρεσβύτερο της Αντιόχειας στη Νικομήδεια την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (ὁ τοῦ τόπου ἐκείνου μάρτυς, Βασιλίσκος ὄνομα αὐτῷ, ὃς μαρτυρεῖ, ἐπίσκοπος ὢν
Κομανῶν, ἐν Νικομηδείᾳ ἐπὶ Μαξιμιανοῦ, ἅμα Λουκιανῷ τῷ ἐν Βιθυνίᾳ, πρεσβυτέρῳ ὄντι Ἀντιοχείας) [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 224-226· ΕΠΕ 68, σ. 160-161· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 130· Палладий, Диалог, 2002, σ. 81]· ο Ψευδο-Μαρτύριος
και ο Σωκράτης Σχολιαστικός δεν αναφέρουν καθόλου τ ο όνομα του αγ. Βασιλίσκου [Древние жития Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 243· PG 67, col. 725· Сократ,
Церк. История, 1996, σ. 263]· ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 28) μας πληροφορεί
ότι ο ι. Χρυσόστομος πέθανε στα Κόμανα της Αρμενίας, όπου εμφανίστηκε σ’ αυτόν ο
μάρτυρας Βασιλίσκος (Φασὶ δὲ αὐτὸν ὑπὸ τούτων ἀγόμενον καθ᾽ ὁδὸν προϊδεῖν τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ
τελευτᾶν ἤμελλεν, ἐπιφανέντος αὐτῷ Βασιλίσκου τοῦ μάρτυρος ἐν Κομάνοις τῆς Ἀρμενίας) [Sozomène, Hist. Eccl., 2008, p. 360-362· PG 67, col. 1592· Scythica et Caucasica, т. 2, вып. 3, σ.
770]· ο Θεοδώρητος Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 34) μας λέει για το μάρτυρα Βασιλίσκο, κοντά στον τάφο (θήκη) του οποίου στα Κόμανα είχαν βάλει το σώμα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Εἰς γὰρ Κόμανα παραγενόμενον εἰς τὸν ἀγήρω καὶ ἄλυπον μετέθηκε
βίον. Τὸ δὲ γε καλῶς ἀγωνισάμενον σῶμα παρὰ τὴν θήκην ἀπετέθη Βασιλίσκου τοῦ μάρτυρος)
[PG 82, col. 1264· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 208].
Έχουμε λοιπόν τρεις διαφορετικές αρχικές εκδοχές με μόνο κοινό σημείο το
όνομα “αγ. Βασιλίσκος”: ότι στον αγ. Ιωάννη πριν το θάνατό του εμφανίστηκε ή ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων που μαρτύρησε στη Νικομήδεια ή ο αγ. Βασιλίσκος που μαρτύρησε στα Κόμανα ή ο αγ. Βασιλίσκος που μαρτύρησε στα Κόμανα της Αρμενίας. Αυτές τις τρεις
εκδοχές, καθ᾽ εκάστην βέβαια, τις συναντοὐμε και σε μεταγενέστερες πηγές με περιγραφή της
ζωής του ι. Χρυσοστόμου.
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Μόνο ο Θεόδωρος Τριμιθούντων στο σύγγραμμά του BHG 872 φαίνεται να παρέχει
μια συμπληρωματική μαρτυρία περί του θανάτου και του ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου με μια
διαφορετική νεότερη εκδοχή: και συγκεκριμένα, όταν οι στρατιώτες με τον ι. Χρυσόστομο θέλησαν να σταματήσουν στην Κουκουσό (τῇ λεγομένῃ Κουκουσῷ), στον ι. Χρυσόστομο εμφανίστηκε σε όραμα ο αγ. Βασιλίσκος, επίσκοπος και μάρτυρας (ὁ ἅγιος Βασιλίσκος ὁ
ἐπίσκοπός τε καὶ μάρτυς), λέγοντάς του: «Ἀδελφὲ Ἰωάννη, θάρσει· μεθ’ ἡμῶν γὰρ ἔσῃ ἀναπαυόμενος ἐν τῇ θήκῃ ὅπου ἐστὶν τὰ λείψανα ἐμοῦ τε καὶ ἄλλων μαρτύρων Εὐτροπίου, Ῥουφίνου τε
καὶ Κολλούθου» [PG 47, col. LXXIX· Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 31· Βιογρ., εγκωμ. και
υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 657-658]. Ωστόσο, όπως προείπαμε (βλ. υποσημ. Ν ο 445),
ο Θεόδωρος Τριμιθούντων διαπράττει δύο λάθη: ότι ο θάνατος του ι. Χρυσοστόμου συνέβη
στην Κουκουσό, ενώ οι προειρημένες πηγές ομιλούν για τα Κόμανα· και ότι το σώμα του αγ.
Ιωάννου τοποθετήθηκε μαζί με τα λείψανα όχι μόνο του αγ. Βασιλίσκου, όπου συγκλίνουν όλες
οι πηγές, αλλά μαζί και με άλλους τρεις μάρτυρες, τον Ευτρόπιο, τον Ρουφίνο και τον Κόλλουθο.
Οι πηγές περί του αγ. Βασιλίσκου, που αναλυτικά θα μελετήσουμε στο παρόν μέρος, μας
πληροφορούν ότι το πρώτο μέρος της ζωής του αγ. Βασιλίσκου είχε σχέση με τους αγίους μάρτυρες Ευτροπίου και Κλεονίκου. Όμως τα λείψανα των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου ενταφιάστηκαν σε διαφορετικά μέρη. Το σώμα του αγ. Ευτροπίου θάφτηκε στην περιοχή Θέρμα (πιθανώς σημερ. Havza, Τουρκία), σε απόσταση περίπου 27 χλμ. από την Αμάσεια
(σημερ. Amasya, Τουρκία). Το σώμα του αγ. Κλεονίκου ενταφιάστηκε στο χωριό Κήμα, σε απόσταση περίπου 45 χλμ. από την Αμάσεια. Το σώμα του αγ. Βασιλίσκου ενταφιάστηκε στα
Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Επιπλέον, στις αγιολογικές πηγές με τη ζωή
των αγίων μαρτύρων Ρουφίνου και Κολλούθου δεν αναφέρεται τίποτε είτε για σχέση τους με
τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο είτε για ενταφιασμό τους ή μεταφορά των λειψάνων τους στα Κόμανα (βλ. υποσημ. Νο 445).
Επομένως, η πληροφορία του Θεοδώρου Τριμιθούντων, σ το σύγγραμμά του BHG 872,
είναι αβάσιμη.

1.2. Αγιολογικές πηγές.
Μαρτύριον 3 των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου (BHG 656-656e)
Τίτλος της πηγής. Cod. Messanensis gr. 30 (ετ. 1308): «Μαρτύριον τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου» [Catal. Hag. Gr. Salvatoris (Messanensis), Delehaye,
1904, p. 46· Légen. Grec., Delehaye, 1909, p. 125, 202]. BHG 656a: «Ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου» [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin,
1986, p. 40]. BHG 656b: «Μαρτύριον τῶν ἁγίων Κλεονίκου καὶ Εὐτροπίου» [Pass. SS. Eutr.,
Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 18].

3

Μερικές φορές αντί Μαρτύριον χρησιμοποιείται η παράλληλη έκφραση Ἄθλησις.
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Ιστορία του κείμενου. Τα κείμενα Μαρτύριον των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και
Βασιλίσκου βρίσκονται στα εξής χειρόγραφα: 1) Cod. Mosquensi gr. 162 ή Cod. Vladimir gr.
380 (φφ. 129v-137v, έτ. 1021-1022) [Anal. Boll., 104 (1986), p. 17-18· Ehrhard, III, p. 741-742·
Auct. BHG, p. 77]· 2) Cod. Herosol. Sab. gr. 259 (φφ. 206-216, έτ. 1089-1090) [Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ. 387· Ehrhard, III, p. 729-730· BHG3, I, p. 206·
Auct. BHG, p. 77]· 3) Cod. Messanensis gr. 30 (φφ. 239-242v, έτ. 1308) [Catal. Hag. Gr. Salvatoris (Messanensis), Delehaye, 1904, p. 46· Légen. Grec., Delehaye, 1909, p. 124-125]· 4) Cod. Patmensi gr. 736 (φφ. 4v-16, 14ου αι.) [Anal. Boll., 104 (1986), p. 40· BHG3, I, p. 206· Auct. BHG, p.
77].
Το 1909, στο Παρίσι, ο Η. Delehaye δημοσίευε μία συλλογή των ελληνικών αφηγήσεων
για τους Στρατιωτικούς Αγίους με τίτλο Les légendes grecques des Saints militaires4. Εκεί δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά και το κείμενο Μαρτύριον των αγίων Ευτρόπιου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου BHG 656, από το χφ. Messanensis Bibl. Univ. gr. 30 (βλ. [Légen. Grec., Delehaye, p.
202-213]). Το 1912, στην Αγία Πετρούπολη, ο В. В. Л атышев δημοσιεύει ανώνυμο βυζαντινό Μηνολόγιο5, όπου και το κείμενο Μαρτύριον των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου BHG 656e [Menologii, Latysev, fasc. 1, p. 174-179]. Το 1986, στα Anal. Boll., ο Fr.
Halkin δημοσιεύει δύο επιπλέον ανέκδοτα κείμενα με το Μαρτύριον των αγίων Ευτροπίου,
Κλεονίκου και Βασιλίσκου [Anal. Boll., 104 (1986), p. 17-54]. Το πρώτο κείμενο BHG 656b
προέρχεται από το χειρόγραφο Mosquensi gr. 162 (βυζαντινό Μηνολόγιο) φυλασσόμενο στη
Μόσχα [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 18-40]· στην έκδοσή του ο Fr. Halkin,
συνοδεύει το ελληνικό πρωτότυπο κείμενο BHG 656b με γαλλική μετάφραση. Το δεύτερο κείμενο BHG 656a προέρχεται από το χειρόγραφο του 14ου αι. Patmensi gr. 736 που φυλάσσεται
στο μοναστήρι της Πάτμου [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 40-54].
Ανάλυση της πηγής. Το Μαρτύριον των Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου είναι
ένα μικρό αγιολογικό σύγγραμμα. Στους δημοσιευμένους κώδικες του Μαρτυρίου, δηλ. στους
BHG 656, BHG 656a, BHG 656b, το κείμενο διαιρείται σε 12 παραγράφους.
Στην εργασία μας χρησιμοποιήσαμε τους εξής κώδικες: Πρώτον τον BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30). Σ᾽ αυτόν τον κώδικα, όπως και στους άλλους, προηγείται η παρουσία
και ο ρόλος του αγ. Ευτροπίου και εξαίρεται ως ὡραῖος τῇ ὄψει καὶ σοφὸς τῷ λόγῳ (2.25-26). Ο
άγιος Ευτρόπιος είναι ο μόνος από τους άλλους Μάρτυρες που φέρεται να συμμετέχει σε ομολογιακούς αντιρρητικούς διαλόγους κυρίως προς τον ηγεμόνα Ασκληπιόδοτο, και διαβάζουμε
συχνούς τέτοιους διαλόγους σ᾽ αυτό το αγιολογικό κείμενο. Παρά ταύτα, το συγκεκριμένο
Μαρτύριον BHG 656 περιέχει και μία σειρά σημαντικά ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία που
επιτρέπουν να γνωρίσουμε με ακρίβεια τον τόπο γέννησης, τον τόπο ανάκρισης και μαρτυρίων
και τελικά τον τόπο μαρτυρικού θανάτου του αγ. Βασιλίσκου, που ήταν διαφορετικοί (1.110,22-23· 2.25-29). Στο Μαρτύριον BHG 656 ανευρίσκουμε επίσης μερικά ενδιαφέροντα απο -

4

Το 1975 στη Νέα Υόρκη, στη Σειρά Roman History, έγινε ανατύπωση αυτού του έργου του Η. Delehaye.

5

Menologii anonymi byzantini. Saeculi X quae supersunt. Ed. B. Latysev. Petropoli 1912. – 428 p. (Leipzig

1970r). Σχολιασμό περί αυτής της έκδοσης βλ.: Anal. Boll., 31 (1912), p. 324-326.
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σπάσματα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των τριών αγίων Μαρτύρων, όπως και την μεταξύ
τους συγγένεια (1.22-23, 2.25-29).
Ο δεύτερος κώδικας στον οποίο ανατρέξαμε είναι το Μαρτύριον των Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου, υπό τα κωδικά στοιχεία BHG 656a (= Cod. Patmensi gr. 736). Το κείμενο
ξεχωρίζει από τα λοιπά αντίγραφα για τη δύσκολη διατύπωση με χρήση εξεζητημένων εκφράσεων, που δυσχεραίνει και την κατανόηση6. Ο συγγραφέας του χειρόγραφου έχει μετατρέψει
ένα απλό αγιολογικό κείμενο σε είδος επικής επεξεργασίας, όπου επικαλύπτονται οι πρωτογενείς πληροφορίες. Το κείμενο αυτού του χφ. Cod. Patmensi gr. 736 (= BHG 656a) παρουσιάζει
ένα κενό στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου, επειδή δεν διασώθηκε ένα φύλλο του αντιγράφου.
Πάντως, σ᾽ αυτόν τον κώδικα, στο τέλος (§ 11), παρατίθεται και μια σύντομη περιγραφή των
βασανιστηρίων και του μαρτυρικού θανάτου του αγ. Βασιλίσκου, που δεν εμπεριέχεται στους
άλλους δύο κώδικες.
Ο τρίτος κώδικας - BHG 656b έχει σωθεί σε δύο χειρόγραφα: Mosquensi gr. 162 (φφ. 129v137v, έτ. 1021-1022) και Herosol. Sab. gr. 259 (φφ. 206-216, έτ. 1089-1090). Για την εργασία μας
ανατρέχουμε στο κείμενο από τον Mosquensi gr. 162. Ο κώδικας αυτός, σε αντίθεση με την
BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30), δίνει μερικές άλλες παραλλαγές των ονομάτων. Για
παράδειγμα, αντί Εὐτρόπιος - Εὔτροπος (§ 1), αντί Εὐηλάσιος - Εὐϊλάσιος (§ 1-30).
Να σημειώσουμε ότι οι προαναφερόμενοι δύο κώδικες Μαρτύριο των Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου, δηλ. οι BHG 656a και BHG 656b, σύμφωνα με τον Fr. Halkin έχουν μικρή
αξία για τον ιστορικό, παρά τις μαρτυρίες της λατρείας του αγ. Βασιλίσκου στα αρχαία χρόνια7.
Ο τελευταίος κώδικας Μαρτύριο των Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου που θα χρησιμοποιηθεί, είναι ο BHG 656e, ο οποίος, όπως σημειώσαμε, βρίσκεται μέσα στο ανώνυμο βυζαντινό Μηνολόγιο που εκδόθηκε από τον В. В. Латышев.
Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου (BHG 241-241a)
Τίτλος της πηγής. BHG 241: «Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Βασιλίσκου» [Saints de Byzance,
Halkin, 1986, p. 66]. BHG 241а: «Μαρτύριον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βασιλίσκου» [ASP, 35 (1914),
p. 45].

6

Αναφέρω εδώ ως παράδειγμα το αρχικό κομμάτι του κειμένου BHG 656a: «Μαξιμιανοῦ καὶ Μαξιμίνου τὴν
αὐτοκράτορα Ῥωμαίων ἐκ συγγενικῶν θεσμῶν λαβόντων ἀ ρχήν, ἢ μᾶλλον ἁρπασάντων τυραννικῶς, εἰπεῖν
οἰκειότερον - ἁρπαγὴ γὰρ ἅπαν ἐμοὶ ὃ μὴ κατὰ νόμους διοικεῖται θεοῦ, κἂν ἐκ πατρῳου κλήρου φέροι τις τοῦτο
λαβών. Ὃ γὰρ ἄλλῳ εὐσεβοῦντι προσῆκεν, ἑτέρῳ πονηρῶς βιοῦντι - ὢ θεοῦ κριμάτων ἀνεφίκτων – περιεγένετο.
Σφοδρῶς κατὰ τῶν χριστωνύμων ὁ τῆς ἀσεβείας ἔπνει τ υφὼν καὶ καταιγίδες διωγμοῦ τὴν τοῦ θεοῦ ὁλκάδα
ἐκύμαινον· καὶ ὁ ταύτην ἀφαρπάσων τοῦ κλύδωνος οὐδαμοῦ» [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 41].
Ο Fr. Halkin δημοσιεύει το κείμενο BHG 656a (= Patmensi gr. 736) στην Anal. Boll. χωρίς μετάφραση στα γαλλικά, ενώ δημοσιευμένο από τον ίδιο στο ίδιο τεύχος, το κείμενο BHG 656b (= Mosquensi gr. 162) συνοδεύεται με
μετάφραση στα γαλλικά [Anal. Boll., 104 (1986), p. 17-54].
7
Ο Fr. Halkin έγραψε: « Ce ne sont hélas ! que des Passions épiques, sans valeur pour l’historien, malgré
l’attestation antique du culte de S. Basilisque» [Anal. Boll., 104 (1986), p. 17].
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Ιστορία του κείμενου. Τα κείμενα του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου βρίσκονται
στους ακόλουθους κώδικες: 1) Cod. Mosquensi gr. 162 ή Cod. Vladimir gr. 380 (φφ. 137v-141,
έτ. 1021-1022) [Auct. BHG, p. 42· Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 65-74]· 2) Cod. Monacensis gr. 366 (φφ. 101-103v) [ASP, 35 (1914), p. 45-51· Anal. Boll., 38 (1920), p. 184-185· BHG3, I,
p. 85]· 3) Cod. Athous. gr., Iviron 424 (16ου αι.) [Κατάλ. Χειρογ. Άγιου Όρους, Λάμπρου, τ. 2
(1900), σ. 145· Ehrhard, I, p. 370-371]· 4) Cod. Athous. gr., Xeropotamu 135 (16ου αι.) [Κατάλ.
Χειρογ. Άγιου Όρους, Λάμπρου, τ. 1 (1895), σ. 208· Ehrhard, III, p. 48-50]· 5) Cod. Suprasliensis
gr. (11ου αι.) [Ehrhard, I, p. 593-594].
Το 1914 στο Βερολίνο στο περιοδικό Archiv für slavische Philologie, ο W. Lüdtke δημοσιεύει για πρώτη φορά το κείμενο του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου, το οποίο προέρχεται από
το χειρόγραφο Monacensis gr. 366 [ASP, 35 (1914), p. 45-51]. Όπως επισήμανε ο C. Van de
Vorst, μέχρι αυτή την έκδοση, το Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου ήταν γνωστό μόνο από την λατινική εκδοχή του αγ. Maximin de Trèves [Anal. Boll., 38 (1920), p. 185]. Το 1982-1983 στην
Σόφια (Βουλγαρία) οι Йордан Заимов και Марио Капалдо πραγματοποιούν την τελευταία έκδοση του διάσημου μνημείου του 11ου αι. ο Codex Suprasliensis που είναι γραμμένο στην
παλιά σλαβική γλώσσα (βλ. [Ehrhard, I, p. 593-594])8. Ο Codex Suprasliensis, ο οποίος είναι
συλλογή βιογραφιών Αγίων και διάφορων ομιλιών για το μήνα Μάρτιο (Μηναίο Μαρτίου), περιλαμβάνει και τη σλαβική εκδοχή του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG 241a (βλ. [Супрасълски сборник, Заимов, Капалдо, т. 1, 1982, σ. 15-23· Auct. BHG, p. 42]). Το 1986 στη
Γενεύη μέσα στη σειρά Cahiers d’Orientalisme, ο Fr. Halkin δημοσίευσε το έργο του με τίτλο
Saints de Byzance et du Proche-Orient. Μεταξύ των δεκαέξι ανέκδοτων αγιολογικών κειμένων
που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή, περιλήφθηκε και το Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου
BHG 241, το οποίο προέρχεται από το χειρόγραφο Mosquensi gr. 162 [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 65-74]. Το ελληνικό κείμενο του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG 241 σε αυτή
την έκδοση συνοδεύεται από τη γαλλική μετάφραση.
Ανάλυση της πηγής. Το Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου είναι ένα μικρό αγιολογικό
κείμενο. Το κείμενο του Μαρτυρίου BHG 241 (= Mosquensi gr. 162) που έχει δημοσιευτεί, διαιρείται σε 6 παραγράφους.
Το κείμενο του Μαρτυρίου του Βασιλίσκου BHG 241 βρίσκονται, όπως έχουμε αναφέρει,
σε μερικά χειρόγραφα (Mosquensi gr. 162, Athous. gr., Iviron 424, Athous. gr., Xeropotamu 135).
Στην παρούσα εργασία μας χρησιμοποιήσαμε τα ακόλουθα κείμενα. Το πρώτο, από τον κώδικα
Mosquensis gr. 162 (γνωστός και ως Vladimir gr. 380, φφ. 137v-141). Το χειρόγραφο Mosquensis
gr. 162, το οποίο χρονολογείται στα έτη 1021-1022 και φυλάσσεται στη Συνοδική Βιβλιοθήκη
της Μόσχας, προέρχεται από την Μεγίστη Λαύρα του Άγιου Όρους (βλ. [Saints de Byzance,
8

Заимов Й., М. Капалдо, Супрасълски или Ретков сборник (Codex Suprasliensis). 2 т. София 1982-

1983. Η πρώτη έκδοση του πλήρους κειμένου του Codex Suprasliensis πραγματοποιήθηκε από τον С. Н.
Северьянов το 1904 στην Αγία Πετρούπολη (ανατυπώθηκε στο Γκρατς σε δύο τόμους το 1956). Σημειώσεις για
την έκδοση αυτήν του Giuseppe Fermeglia βλ.: Slovo 35 (1985), p. 178-190.
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Halkin, 1986, p. 65-74]). Το Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου BHG 241 που προέρχεται από το
κώδικα Mosquensis gr. 162, όπως σημειώνει ο Fr. Halkin, « n’est pas bonae notae ». Ο ερευνητής
Halkin έχει χαρακτηρίσει αυτή την πηγή ως επική ιστορία, που υπάρχουν δεκάδες. Όμως ο ίδιος
επικεντρώνει την προσοχή του στα ονόματα των δύο χωριών που αναφέρονται στο κείμενο του
Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG 241 - Χουμιάλων (§ 1) και Δακοζάρων (§ 3), τα οποία
δεν είναι φανταστικά, καθώς και τα ονόματα δύο ναών στην πόλη Αμάσεια: Πέτασσος και
Σέραπη (§ 2) [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 65]. Το δεύτερο κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία μας είναι από τον κώδικα Athous. gr., Iviron 424. Αυτό το χειρόγραφο με
τίτλο Βίοι και μαρτύρια αγίων κατ’ εκλογή φυλάσσεται στο μοναστήρι των Ιβήρων του Άγιου
Όρους, χρονολογείται από τον 16ο αι. και δεν έχει εκδοθεί (βλ. [Κατάλ. Χειρογ. Άγιου Όρους,
Λάμπρου, τ. 2 (1900), σ. 145· Ehrhard, I, p. 370-371· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3]).
Το Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου BHG 241a, που δημοσιεύθηκε από τον W. Lüdtke το
1913-1914, είναι, σύμφωνα με τον Fr. Halkin, μάλλον μια διαφορετική εκδοχή του ίδιου BHG
241 [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 65]. Στον κώδικα BHG 241a αντιστοιχεί και η σλαβική
εκδοχή του Μαρτυρίου του αγίου Βασιλίσκου που προέρχεται από τον Codex Suprasliensis (βλ.
[Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 65]).
Το 1920, στην Anal. Boll., ο C. Van de Vorst παρουσιάζει μια μικρή σημείωση πάνω
στο κείμενο Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου που δημοσιεύθηκε από τον W. Lüdtke στην Archiv
für slavische Philologie [Anal. Boll., 38 (1920), p. 184-185]. Όπως επισημαίνεται από τον συγγραφέα, την προσοχή του στο Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου («μάρτυρας των Κομάνων
του Πόντου») προσήλκυσε κυρίως το ότι αυτή η πηγή αναφέρει μερικά ενδιαφέροντα τοπογραφικά στοιχεία. Ο Van de Vorst, μιλώντας για το δεύτερο αντίγραφο του Μαρτυρίου του αγ.
Βασιλίσκου που φυλασσόταν στην Μ. Λαύρα του Αγίου Όρους (για τον οποίο ο Van de Vorst
έμαθε από το έργο του Kirsорp Lake9), σημείωσε ότι το χειρόγραφο Ν ο 71 από την Μ. Λαύρα,
παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μεταγενέστερη περίοδο και έχει πολλές διαφωνίες μέσα
στο ίδιο το κείμενο, αυτό το χειρόγραφο δεν έχει απομακρυνθεί τόσο από το Monacensis, όσο
το ελληνικό κείμενο, το οποίο βασίζεται στην αρχαία λατινική εκδοχή10. Περαιτέρω ο C. Van de
Vorst γράφει κάποιες κριτικές παρατηρήσεις πάνω στο κείμενο που εκδόθηκε από τον W.
Lüdtke (βλ. [Anal. Boll., 38 (1920), p. 185]).
Από την πλευρά μου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μια σημαντική διαφορά
που έχουν μεταξύ τους τα κείμενα των κωδικών BHG 241 και BHG 241a. Στο κείμενο του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG 241 αναφέρεται ότι ο αγ. Βασιλίσκος έφυγε από την φυλακή
της Αμάσειας στο χωριό Χουμιαλό, και μετά πάλι επιστρέφει στην Αμάσεια, και από εκεί οδηγείται για να δικαστεί στα Κόμανα [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 66· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3]. Ενώ στον BHG 241а, λέγεται ότι ο ηγεμόνας Αγρίππας έστειλε στρατιώτες
στο χωριό Χουμιαλό, για να μεταφέρουν από εκεί τον αγ. Βασιλίσκο στα Κόμανα [Martyrium
9

Σημειώσεις του Van de Vorst για το έργο του Kirsopp Lake με τίτλο The early days of Monasticism on

Mount Athos βλ.: Anal. Boll., 29 (1910), p. 333-334.
10
« Ce manuscrit 71 est de date assez récente bon nombre de leçons différentes ; pourtant il s’écarte moins
du Monacensis que le texte grec qui est à la base de l’ancienne version latine » [Anal. Boll., 38 (1920), p. 185].
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Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 47]. Η τελευταία εκδοχή είναι το κλειδί για να καταλάβουμε, γιατί ο
αγ. Βασιλίσκος δεν δικάστηκε και εκτελέστηκε όπως ο θείος του, ο αγ. Θεόδωρος ο Τήρων και
οι συστρατιώτες του, άγιοι μάρτυρες Ευτρόπιος και Κλεόνικος, στην Αμάσεια, αλλά στα Κόμανα. Αυτά θα τα εξετάσουμε με λεπτομέρειες παρακάτω.
Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι στο κείμενο του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG
241a δίνεται πιο σαφής και συνεπής περιγραφή των γεγονότων της ζωής του
Μάρτυρα. Κοντά του βρίσκεται και το κείμενο BHG 241. Μόνο με τη βοήθεια αυτών των κωδικών μπορεί κανείς να καταλάβει την αλληλουχία των γεγονότων στα επίτομα και περίπλοκα
κείμενα των Συναξαρίων που αφορούν τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο.
Η Λατινική εκδοχή του Μαρτυρίου (Passio) του αγ. Βασιλίσκου (BHL 1021)
Τίτλος της πηγής. BHL 1021: «Passio S. Basilisci mart» [Catal. Hag. Lat. Treverensis,
1934, p. 203].
Ιστορία του κείμενου. Το κείμενο της λατινικής εκδοχής του Μαρτυρίου (Passio) του
αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 βρίσκεται μέσα στον κώδικα του αγ. Maximin de Trèves (Cod. 1151,
III, φφ. 171v-176v, 13ου-14ου αι.) [Catal. Hag. Lat. Treverensis, 1934, p. 201-203· Anal. Boll., 38
(1920), p. 185· BHL, I, p. 153]. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1668 στα Acta Sanctorum με τίτλο
Vita (Βίος) του αγ. Βασιλίσκου [Act. SS, Mart. I, p. 237-241· BHL, I, p. 153· Anal. Boll., 38
(1920), p. 185].
Συγγραφέας. Οι Βολλανδιστές πατέρες στον δημοσιευμένο στα Acta Sanctorum Βίο
του αγ. Βασιλίσκου, ως συγγραφέα του αναφέρουν το ό νομα του Ευσιγνίου (Eusignio)
[Act. SS, Mart. I, p. 237]. Το ίδιο όνομα, Eusignio, ως συντάκτη του Μαρτυρίου (Passio) του αγ.
Βασιλίσκου επικαλείται και Fr. Halkin στην Biblioteca Hagiographica Latina [BHL, I, p. 153]. Ο
αρχιεπίσκοπος Σέργιος Спасский στο θεμελιώδες έργο του με τίτλο Πλήρες Μηνολόγιο της
Ανατολής σημειώνει ότι ο Βίος του αγ. Βασιλίσκου, που εκδόθηκε μέσω των Acta Sanctorum,
είχε συντάκτη από τον αυτόπτη μάρτυρα των βασάνων τ ου, τον αγ. Ευσίγνιο (η μνήμη
του εορτάζεται στις 5 Αυγούστου). «Ο αγ. Ευσίγνιος - συνεχίζει ο αρχιεπ. Σέργιος - μιλάει
συχνά για τον εαυτό του ως συνοδό του αγίου (Βασιλίσκου) στα Κόμανα και ως αυτόπτη μάρτυρα των βασάνων και των θαυμάτων του· περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το δρόμο και τις
τοποθεσίες, προσέχει ποιά ώρα ακριβώς γινόταν οι διάφορες εξελίξεις» [Сергий Спасский, архиеп., 1997r, т. 3, σ. 191].
Πράγματι, στο Synax. Eccl. CP και άλλες αγιολογικές πηγές, η πέμπτη Αυγούστου αναφέρεται ως εορτασμός της μνήμης του αγ. μάρτυρος Ευσιγνίου (Eusignii) (βλ. [Synax. Eccl.CP,
Delehaye, 1902, col. 867-870· Act. SS, Aug. II, p. 70-72· Comm. Martyr. Rom., p. 323-324]).
Ωστόσο, τα αγιολογικά κείμενα μας λένε ότι ο αγ. Ευσιγνίος καταγόταν από την Αντιόχεια,
έγινε στρατιώτης επί Κώνσταντος του Χλωρού, πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και μαρτύρησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτη (361-363). Δεν μας δί νουν καμία πληροφορία ότι ο αγ. Ευσιγνίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας των βασάνων του αγ.
Βασιλίσκου και συντάκτης της βιογραφίας του.
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Ανάλυση της πηγής. Το κείμενο του Βίου του αγίου Βασιλίσκου που εκδόθηκε από
τους Βολλανδιστές διαιρείται σε 4 κεφάλαια και 21 παραγράφους.
Το κείμενο αυτής της πηγής έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία από τα άλλα αγιολογικά κείμενα τα αφιερωμένα στον αγ. Βασιλίσκο. Πρώτον, είναι η μόνη πηγή,
σύμφωνα με το κείμενο της οποίας, ο συντάκτης της ήταν αυτόπτης μάρτυρας των βασάνων
του αγ. Βασιλίσκου (§ 5, 8, 10-11, 19). Δεύτερον, παρέχει την πιο ακριβή και συνεπή περιγραφή
των γεγονότων. Για παράδειγμα, από πού οδήγησαν τον αγ. Βασιλίσκο στα Κόμανα: από την
φυλακή της Αμάσειας ή από το χωριό του Χουμιαλό; (§ 4-5). Τρίτον, εδώ συναντάμε για πρώτη
φορά την εξακρίβωση κάποιων ονομάτων ανθρώπων που σ υμμετείχαν στα γεγονότα και που
συνδέονταν με τον αγ. Βασιλίσκο (§ 8, 19), καθώς και τοπογραφικές ονομασίες που είχαν σχέση
με την πορεία του Αγίου στα Κόμανα (§ 11-12).
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με αυτή την πηγή ο αγ. Βασιλίσκος μαρτύρησε «την 12η ημέρα
των καλενδών του Αυγούστου», δηλ. στις 21 Ιουλίου (Passus est autem S. Basiliscus sub die
duodecimo Kalendarum Augusti) (§ 21).
Όπως έχει επισημάνει ο προαναφερθείς αρχιεπίσκοπος Σέργιος Спасский, η λατινική εκδοχή του Βίου του αγ. Βασιλίσκου (από τα Acta Sanctorum), συμπίπτει με τη σλαβική, που δημοσιεύθηκε στα λεγόμενα Четьи Минеи [Сергий Спасский, архиеп., 1997r, т. 3, σ. 191].
Εγκώμιον (Panegyricum) του αγ. Γρηγορίου Νύσσης προς τιμήν του αγ. μάρτυρος Βασιλίσκου (CPG 3198)
Το Εγκώμιον προς τιμήν του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου ήταν εντελώς άγνωστο στους πατρολόγους και ερευνητές της Εκκλησιαστικής ιστορίας ως σύγγραμμα του αγ. Γρηγορίου Νύσσης11. Για την ύπαρξή του μάθαμε για πρώτη φορά από τον Clauis Patrum Graecorum Supplementum, που δημοσιεύθηκε το 1998 στο Turnhout [CPG, Suppl., p. 166]12. Οι συντάκτες αυτού
του έργου Μ. Geerard και J. Noret έδωσαν στο Εγκώμιον κωδικό νούμερο CPG 3198. Δυστυχώς, το πλήρες κείμενο του Εγκωμίου του αγ. Γρηγορίου Νύσσης CPG 3198 δεν σώθηκε. Έχουμε μόνο ένα πολύ μικρό απόσπασμά του, που περιέχεται στο έργο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου (758-828) με τίτλο Ἔλεγχος [Nicephori Const., Refutatio, 1997, p. 183,
320].
Παρά το γεγονός ότι το κείμενο αυτής της πηγής έχει σχεδόν απωλεσθεί, το Εγκώμιο αυτό παίρνει μια ξεχωριστή θέση μεταξύ των πηγών που αφορούν την έρευνά μας στο παρόν μέρος. Διότι το Εγκώμιο αυτό, από όσο γνωρίζουμε εμείς, είναι το μοναδικό έργο με τη μορφή εγκωμίου αφιερωμένο ειδικά στον αγ. Βασιλίσκο. Όλες οι άλλες πηγές που επίσης αφορούν τον
αγ. Βασιλίσκο είναι βιογραφικά κείμενα, από τα Συναξάρια και τα Μηνολόγια.
11

Για τα ομιλητικά έργα του αγ. Γρηγορίου Νύσσης βλ.: Mosshammer A., Gregory of Nyssa as Homilist // SP

(Leuven), 37 (2001), p. 212-239· Skedros J. C., The Cappadocian Fathers on the Veneration of Martyrs // SP (Leuven), 37 (2001), p. 294-300. Βλ. επίσης: [Τσάμη, 2008, σ. 43].
12
Βλ. επίσης: Lequeux X., Le Supplementum de la Clavis Patrum Graecorum. Un complémente à la BHG //
Anal. Boll., 116 (1998), p. 296-298.
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Συναξάριον της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (Synax. Eccl. CP, 10ος αι.)
Αυτή η πηγή έχει δύο αποσπάσματα που συνδέονται με το όνομα του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου των Κομάνων. Το πρώτο είναι μια συνοπτική περίληψη που λέγεται ἄθλησις των αγίων
μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου. Η μνήμη τους, σύμφωνα με την πηγή αυτή,
εορτάζεται στις 3 Μαρτίου [Synax. Eccl.CP, Delehaye, 1902, col. 503-506]. Το δεύτερο απόσπασμα - μια συνοπτική περίληψη που λέγεται πάλι ἄθλησις του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου. Η
ημέρα της εορτής του, σύμφωνα με το Synax. Eccl. CP, ορίζεται στις 22 Μαΐου 13 [Synax.
Eccl.CP, Delehaye, 1902, col. 699-702].
Σημειωτέον ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο Synax. Eccl. CP (Mart. 3.1) είναι εντελώς γενικές και ως εκ τούτου υπάρχουν λάθη και ανακρίβειες. Για παράδειγμα, μια προσπάθεια
του ηγεμόνα Ασκληπιοδότου να παραπλανήσει με δώρα και να στρέψει μακριά από την πίστη
του Χριστού τον αγ. Κλέονικο δεν είχε σχέση με αυτόν τον Άγιο, όπως υποστηρίζει το Synax.
Eccl. CP (Mart. 3.1). Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με την πηγή BHG 656, αφορούσε τον μάρτυρα
Ευτρόπιο [Légen. Grec., Delehaye, 1902, p. 210].
Ειδικά πρέπει να ξεχωρίσουμε το κείμενο του Συναξαρίου από τον κώδικα των Παρισίων του 1301 (Cod. Mc.), που δημοσιεύθηκε από τον Delehaye επίσης στο Synax. Eccl. CP [Synax. Eccl.CP, Delehaye, 1902, col. 701-702]. Μέσα σε αυτό το κείμενο μαθαίνουμε μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από τη ζωή και το μαρτυρικό θανάτου του αγ. Βασιλίσκου.
Αρμένικο Συναξάριον από το Ισραήλ.
Το 1927 στο Patrologia Orientalis ο D. G. Bayan δημοσιεύει το Αρμενικό Συναξάριον (Le
Synaxaire Armenien de ter Israel) [PO, 21 (1927), p. 5-879]14. Αυτή η πηγή έχει επίσης δύο αποσπάσματα που συνδέονται με το όνομα του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου των Κομάνων. Το πρώτο
είναι μια συνοπτική περίληψη του μαρτυρίου των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου.
Η μνήμη τους, σύμφωνα με την πηγή αυτή, εορτάζεται στις 3 Μαρτίου [Synax. Armenien de
Israel, Bayan, 1927, p. 115-117]. Το δεύτερο απόσπασμα – είναι μια συνοπτική περίληψη του
μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου. Η ημέρα της εορτής του, σύμφωνα με το Synax. Armenien, ορίζεται στις 25 Μαΐου [Synax. Armenien de Israel, Bayan, 1927, p. 493-495].

13

Στα Μεγάλα Μηνολόγια του Μητροπολίτη Μόσχας Μακάριου (1482-1563) η μνήμη των αγίων μαρτύρων
Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου επίσης καθορίζεται στις 3 Μαρτίου. Σε αντίθεση, η μνήμη του αγ. μάρτυρα
Βασιλίσκου καθορίζεται σ τ ις 5 Μ αρ τ ί ου, βλ.: Zanetti U., Les « Grands Ménées » de Macaire de Moscou. Inventaire et sources grecques (1-11 mars) // Anal. Boll., 116 (1998), p. 343, 345.
14

Βλ.: Peeters P., Pour l’histoire du Synaxaire Arménien // Anal. Boll., 30 (1911), p. 5-26· Zanetti U., Apoph-

tegmes et histories édifiantes dans le Synaxaire Arménien //Anal. Boll., 105 (1987), p. 167-199· Nersessian S., Le Synaxaire Arménien de Grégoire VII d’Anazarbe //Anal. Boll., 68 (1950), p. 261-271.
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Τα κείμενα αυτών των δύο αποσπασμάτων δεν μας δίνουν νέα στοιχεία για τη ζωή του
αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων, εκτός από το ότι η ημέρα του μαρτυρίου του ήταν στις 25 Μαΐου.
Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (= PG 117)
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (9761025), έχει εκδοθεί το 1894 μέσα στην PG, με συμπλήρωμα των Βίων των Αγίων για έξι μήνες
(από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο), τα οποία λείπουν στο Cod. Vaticano gr. 1613 [PG 117,
col. 20-613]. Σε αυτή την έκδοση, δηλ. στην PG, υπάρχουν επίσης δύο αποσπάσματα που συνδέονται με το όνομα του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου των Κομάνων. Το πρώτο είναι μια συνοπτική
περίληψη που λέγεται ἄθλησις των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου. Εδώ επανα λαμβάνεται και πάλι η ανακρίβεια που σχετίζεται με την προσπάθεια του ηγεμόνα να παραπλανήσει με δώρα και να αποσπάσει από την πίστη του Χριστού τον μάρτυρα Κλεόνικο που είχαμε
συναντήσει στο Synax. Eccl. CP (βλ. σελ. 323). Η μνήμη των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και
Βασιλίσκου, σύμφωνα με το Μηνολόγιο του Βασίλειου του Β΄, εορτάζεται επίσης στις 3 Μαρτίου [Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 336]. Το δεύτερο απόσπασμα είναι μια συνοπτική περίληψη που επίσης λέγεται ἄθλησις του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου. Εδώ για πρώτη φορά αναφέρεται ότι ο αγ. Βασιλίσκος καταγόταν ἐκ τῆς χώρας τῶν Ἀρμενιακῶν. Προφανώς, εννοείται το βυζαντινό Θέμα (των) Αρμενιακών, στο οποίο κατά τη στιγμή της γραφής του Μηνολογίου του Βασίλειου του Β΄ ανήκαν τα Κόμανα του Πόντου. Η μνήμη του αγ. Βασιλίσκου - 22
Μαΐου [Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 469].
Παλαιστινιακό-Γεωργιανό εκκλησιαστικό εορτολόγιο (Cod. Sinaiticus 34, 10ου αι.)
Σ᾽ αυτήν την πηγή, που έχουμε ήδη μελετήσει πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος (βλ. σελ.
103), υπό το όνομα του αγ. Βασιλίσκου έχουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες: 3 Μαρτίου (Cleonici et Eutropii et Basilisci)· 30 Απριλίου (Memoria Basilisci et Eutropii martyrum) [Calend.
Palest.-Géorg., Garitte, p. 53, 63].
Σχόλια του G. Garitte γι᾽ αυτές τις ημερομηνίες - μνήμες εορτασμού βλ.: [Calend. Palest.Géorg., Garitte, p. 169, 212].
Μεγάλα Μηνολόγια του Μητροπολίτη Μόσχας Μακαρίου
Στα Μεγάλα Μηνολόγια του Μητροπολίτη Μόσχας Μακαρίου (1482-1563), συνταχθέντα στα μέσα του 16ου αι.15, βρίσκουμε κείμενα με το Μαρτύριο των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου BHG 656b (φφ. 25d-30a) και το Μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου BHG 241a
15

Βλ. Zanetti U., Les « Grands Ménées » de Macaire de Moscou. Inventaire et sources grecques (1-11 mars) //
Anal. Boll., 116 (1998), p. 331-338.
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(φφ. 42d-44b), όπως και άλλα κείμενα γι᾽ αυτούς τους Αγίους από το Synax. CP (βλ. [Zanetti,
1998, p. 333-334, 343, 345]). Σύμφωνα με τα εν λόγῳ Μεγάλα Μηνολόγια, η μνήμη του αγ. Βασιλίσκου εορτάζεται στις 5 Μαρτίου (βλ. [Zanetti, 1998, p. 345]).
Le Calendrier de Marbre (Delehaye, 1939)
Η πηγή αυτή, που μελετήσαμε πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος (βλ. σελ. 103), αναφέρει
ως ημέρα μνήμης του αγ. Βασιλίσκου μόνο μία ημερομηνία, την 22 α Μαΐου [Le Calendrier de
Marbre Delehaye, 1939, p. 21-22].

1.3. Ιστορικές πηγές.
Κωνσταντίνου Ζ΄ τoυ Πορφυρογέννητου, Περί Θεμάτων (De Thematibus)
Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος (908-959)16 στο γνωστό έργο του Περί Θεμάτων, αναφερόμενος στο Θέμα Αρμενιακόν, παραθέτει και το όνομα του αγ. Βασιλίσκου ως
Αρχιεπισκόπου Κομάνων με την επισημείωση: «ὃς καὶ α ὐτὸς μαρτυρίῳ ἐτελειώθη,
μεθ’ οὗ κατετέθη τὸ λείψανον Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» [Costantino Porfirog., De
Thematibus, 1952, p. 66· Конст. Багрян., О фемах и о народах, 1899, σ. 27]17.

1.4 Υπομνήματα ταξιδιωτών.
Τα ταξιδιωτικά υπομνήματα ως πηγές της έρευνάς μας τα έχουμε ήδη μελετήσει στο πρώτο μέρος (βλ. σελ. 117-120). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες ταξιδιωτικές μαρτυρίες, ο αγ. μάρτυρας
Βασιλίσκος που εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και το σώμα του Ιεράρχη ενταφιάστηκε στο δικό του μαρτύριο (ναό), είχε σχέση μόνο και μόνο με τα Κόμανα του Πόντου
(σημερ. Gömenek, Τουρκία).

16

Βλ.: Toynbee A., Constantine Porphyrogenitus and his world. London: Oxford, 1973.

17

Βλ. επίσης: Halkin Fr., Etudes Byzantines et Hagiographie. A propos d’ouvrages récents // Anal. Boll., 70
(1952), p. 362-363.
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2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.
Acta SS., 1668. Το 1668, στα Acta Sanctorum (για τον μήνα Μάρτιο) οι Βολλανδιστές
πατέρες δημοσιεύουν σχόλια πάνω στην βιογραφία των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου [Act. SS, Mart. I, p. 235-237]. Αυτό το έργο με τίτλο De Sanctis Martyribus
Cappadocibus Evtropio, Cleonico et Basilisco Amaseae et Comanae in Ponto, χωρίζεται σε
τρία κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζονται στοιχεία από τις πηγές που σχετίζονται με τους
μάρτυρες Ευτρόπιο, Κλεόνικο και Βασιλίσκο, των οποίων η μνήμη εορτάζεται στις 3 Μαρτίου. Στο δεύτερο σχολιάζονται οι πηγές της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου, του οποίου η μνήμη εορτάζεται στις 22 Μαΐου. Και στο τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο Apparitio S. Chrysostomo facta num huic Martyri Basilisco adscribenda? Tempus martyrij, παρουσιάζεται μια συγκριτική ανάλυση των δεδομένων από τα έργα του Παλλαδίου Ελενουπόλεως, του Γεωργίου Αλεξάνδρειας, του Συμεών του Μεταφραστή, του Λέοντος του Σοφού, του Σωζομενού, του Σωκράτη,
και κάποιων άλλων συγγραφέων, τα οποία αφορούν τον αγ. Βασιλίσκο των Κομάνων που εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Επίσης προσδιορίζουν την ημερομηνία του μαρτυρικού θανάτου του. Σύμφωνα με τους Βολλανδιστές, ο μαρτυρικός θάνατος του αγ.
Βασιλίσκου συνέβη το 307 [Act. SS, Mart. I, p. 237].
Ο Tillemont S. L., 1698. Ο Sébastien Lenain de Tillemont δημοσιεύει το 1698 στο
Παρίσι το έργο του με τίτλο Mémoires pour servir à l’Histoire Ecclésiastique. Στον πέμπτο τόμο
αυτού του έργου, αμέσως μετά την περιγραφή του μαρτυρίου του αγ. Θεοδώρου της Αμάσειας
(δηλ. Τήρωνος), ο οποίος κατά τη γνώμη του τελείωσε τη ζωή του στις 17 Φεβρουαρίου
του 306, αναφέρεται με αρκετές λεπτομερείες και στη ζωή του αγ. Βασιλίσκου «του στρατιώτη
και μάρτυρα των Κομάνων του Πόντου, που μαρτύρησε μαζί με τους αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο, των μαρτύρων της Αμάσειας» (S. Basilisque, soldat, martyr à Comane dans le
Pont: avec S. Eutrope et S. Cleonique, martyres à Amasée) [Tillemont, 1698, t. 5, p.
377-385].18 Ο Tillemont αναφέρει γνωστά στοιχεία της ζωής και των μαρτυρίων του αγ. Βασιλίσκου από τις ελληνικές και λατινικές αγιολογικές πηγές.
Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι ο τόπος όπου αποκεφαλίστηκε ο αγ. Βασιλίσκος, δηλ.
ο Διόσκορος (ήταν έξω από τα τείχη των Κομάνων), βρισκόταν σύμφωνα με τον Tillemont,
στις όχθες του ποταμού Ίρη (σημερ. Yesilirmak) [Tillemont, 1698, t. 5, p. 384].
Στο τέλος ο Tillemont προσέχει ότι τα Acta του αγ. Βασιλίσκου αναφέρουν ότι ο Άγιος
αυτός μαρτύρησε στις 21 Ιουλίου, ωστόσο αυτή την ημερομηνία ως ημέρα του εορτασμού
του δεν τη βρίσκουμε πουθενά. Έλληνες και Λατίνοι εορτάζουν τη μνήμη του αγ. Βασιλίσκου
στις 3 Μαρτίου, μαζί με τους αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο, και χωριστά, στις 22 Μαΐου. Ο
Tillemont πιστεύει ότι έγινε κάποιο λάθος από αυτούς που έκαναν αντίγραφα των Acta του
18

Σε ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://books.google.gr/books?id=G7MpfeuMpv8C&printsec=frontcover&hl
=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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αγ. Βασιλίσκου. Διαφορετικά, ο αγ. Βασιλίσκος του οποίου η βιογραφία αναφέρεται από τους
έλληνες συγγραφείς κάτω από τις 22 Μαΐου, ήταν άλλος Άγιος με το ίδιο όνομα, και
ο οποίος επίσης ενταφιάστηκε στα Κόμανα [Tillemont, 1698, t. 5, p. 385]19. Περαιτέρω
ο Tillemont χωρίς να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, γράφει για την εμφάνιση του αγ.
Βασιλίσκου (ο οποίος μαρτύρησε στη Νικομήδεια μαζί με τον αγ. Λουκιανό τον πρεσβύτερο
της Αντιοχείας) στον αγ. Ιωάννη του Χρυσόστομο που έγινε στα Κόμανα, και επισημαίνει
διαφωνίες των πηγών σχετικά με τον τίτλο του επισκόπου που χρησιμοποιείται
για τον αγ. Βασιλίσκο (δηλ. τα έργα του Παλλαδίου, του Θεοδώρητου, του Σωζομενού και
του Marcellini) [Tillemont, 1698, t. 5, p. 385].
Ο Mazochii A. S., 1744. Ο Alexius S. Mazochii στον πρώτο τόμο του έργου του με
τίτλο Commentarii in vetus marmoreum Sanctae Neapolitanae Ecclesiae Kalendarium, που δημοσιεύθηκε στη Νάπολη το 1744, παρέχει και μια λεπτομερή ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με το βίο του αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων [Mazochii, 1744, vol. 1, p. 410-421]20.
Ο Morcelli S., 1788. Ο Stefano Antonio Morcelli στο δεύτερο τόμο του έργου του με
τίτλο Calendarium Ecclesiae Constantinopolitanae, που δημοσιεύθηκε το 1788 στη Ρώμη, τις
22 Μαΐου παρουσιάζει και ένα αρκετά εκτενές σχόλιο σχετικά με την περιγραφή της ζωής του
αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων [Morcelli, 1788, t. 2, p. 116-118]21.
Ο Петров Л., ιερέας, 1867. Ο ιερέας Λ. Петров στο έργο του με τίτλο Учебный
церковно-исторический атлас, που δημοσιεύθηκε το 1867, σημείωσε ότι ο αγ. Βασιλίσκος
από τη στρατιωτική ομάδα του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος μαρτύρησε στα Κόμανα της
Αρμενίας, στην Μητρόπολη της Μελιτηνής [Петров Л., свящ., 1867, σ. 37].
Ο Haddan A. W., 1877-1887. Τη δεκαετία 1877-1887 έχουμε το A Dictionary of Christian
Biography, Literature, Sects and Doctrines, σε τέσσερις τόμους με επιμέλεια του W. Smith και
του H. Wace, όπου ανευρίσκουμε και ένα μικρό άρθρο του Α. W. Haddan περί του μάρτυρος
Βασιλίσκου επισκόπου των Κομάνων. Δεν είχαμε στη διάθεσή μας την πρώτη έκδοση, αλλά
χρησιμοποιήσαμε για την έρευνά μας τη νεότερη έκδοση της εγκυκλοπαίδειας του 1911 (βλ.
[Wace, Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 115])22.
19

« Les actes de S. Basilisque portent que le Saint souffrit le 21 de juillet, auquel néanmoins sa feste ne se
trouve marquée nulle part. Les Grecs et les Latins la font le 3 de mars avec celle de S. Eutrope et S. Cleonique, et en
particulier le 22 May. De sorte qu’il pourroit y avoir quelque faute de copie dans les actes ; si l’on ne veut dire que
les Grecs ont rapporté au 22 de May l’histoire de S. Basilisque dont nous venons de parler, au lieu de celle d’un
autre Saint de mes me nom, et qui es toit aussi enterré auprès de Comane» [Tillemont, 1698, t. 5, p. 385].
20
Σε ηλεκτρονική μορφή βλ.:
http://books.google.gr/books?id=J9HlM6DSQZgC&printsec=frontcover&dq=editions:GXmhuxQSUH0C&hl=ru&
sa=X&ei=CfYUUY2kM-XV4gTv9oCQCQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
21
Σε ηλεκτρονική μορφή βλ.:
http://books.google.gr/books?id=FlNLAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Morcelli+Calendarium+Ecclesiae+C
onstantinopolitanae,+1788&hl=ru&sa=X&ei=yOQUUajOMK_T4QTanYGQCA&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage
&q&f=false
22
Σε ηλεκτρονική μορφή βλ.:
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Henry%20Wace%20Christian%20Bio%20&%20Lit%206th%20C
entury.pdf
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Ο A. W. Haddan στο άρθρο του παραπέμπει στο Διάλογο του Παλλαδίου, για να γράψει
ότι ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων μαρτύρησε μαζί με το Λουκιανό στη Νικομήδεια
το 312, στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμίνου (ορθότερα Μαξιμιανού, κατά το συντάκτη
του άρθρου). Στη συνέχεια, παραπέμποντας στα συγγράμματα του Θεοδωρήτου, του Σωζομενού, του Παλλαδίου και του Νικηφόρου, λέει ότι ο ι. Χρυσόστομος εξορισμένος πέθανε και ενταφιάστηκε στο μαρτύριο (martyrium) το κτισμένο προς τιμήν του Βασιλίσκου σε απόσταση
περίπου πέντε ή έξι μίλια από τα Κόμανα. Στο τέλος του άρθρου, παραπέμπει στο Μηνολόγιο,
για να επισημειώσει ότι το συγκεκριμένο μάρτυρα Βασιλίσκο τον εξανάγκασαν να βαδίζει με τα
σιδερένια υποδήματα, ώσπου τον αποκεφάλισαν και πέταξαν το σώμα του στο ποτάμι [Wace,
Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 115]23.
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο συντάκτης του άρθρου τ αυτίζει το μάρτυρα Βασιλίσκο επίσκοπο Κομάνων (του Διαλόγου) με το στρατιώτη μάρτυρα Βασιλίσκο
των Κομάνων, ανιψιό του αγ. Θεοδώρου Τήρωνος (του Μηνολογίου).
Ο Сергий Спасский, αρχιεπ., 1901. Το 1901 έγινε η δεύτερη συμπληρωμένη έκδοση του θεμελιώδους έργου του αρχιεπισκόπου Σεργίου Спасского με τίτλο Полный Месяцеслов Востока (Πλήρες Μηνολόγιο της Ανατολής). Τελευταία ανατύπωση του έργου αυτού δόθηκε στη δημοσιότητα στη Μόσχα το 1997. Στον τρίτο τόμο, που ονομάζεται Αγία Ανατολή, ο
αρχιεπ. Σέργιος στις 22 Μαΐου, γράφοντας για τον μάρτυρα Βασιλίσκο, επισημαίνει ότι ο Βίος αυτού του Αγίου, που δημοσιεύθηκε στα Act. SS, είναι γραμμένος από τον αυτόπτη μάρτυρα
του αγ. Βασιλίσκου, τον αγ. Ευσίγνιο (το ζήτημα της συγγραφής της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου είχε εξεταστεί λεπτομερώς παραπάνω, βλ. σελ. 321). Αυτός ο μάρτυρας Βασιλίσκος είχε
εμφανιστεί στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο πριν από το θάνατό του. Για αυτήν την εμφάνιση,
σύμφωνα με τον αρχιεπ. Σέργιο, έχουμε μαρτυρίες πολλών ιστορικών.
«Ωστόσο - συνεχίζει ο αρχιεπ. Σέργιος - εκτός από τον στρατιώτη μάρτυρα Βασιλίσκο οι
Tillemont 24, Mazochii25 και Morcelli26 αναγνωρίζουν ακόμα έναν Βασιλίσκο, επίσκοπο των Κομάνων, ο οποίος εμφανίστηκε στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο (Mazochii II. 411· Morcelli T. II.
116). Όμως οι Βολλανδιστές διαψεύδουν αυτή την άποψη δικαίως (Σεπτ. 14, § LXXXIII)».
Περαιτέρω, ο αρχιεπ. Σέργιος σημειώνει ότι στο τέλος του Βίου του αγ. Βασιλίσκου, το
οποίο «πρέπει να ανήκει σε χέρι (συγγραφέα) που έζησε πολύ αργότερα», αναφέρεται ότι ο Άγιος αυτός μαρτύρησε «την 12η ημέρα των καλενδών του Αυγούστου», δηλ. στις 21
Ιουλίου. Ο αρχιεπ. Σέργιος αναρωτιέται, μήπως εδώ έγινε σύγχυση με τον άλλο Βασιλίσκο,
23

«Basiliscus, martyr, bp. of Comana, martyred with Lucianus at Nicomedia under Maximin, A.D. 312 (Pallad. Dial. de V. St. Chrys. xi., misreading, however, Maximian for Maximin). St. Chrysostom, when exiled, was received upon his journey in a "martyrium," built some five or six miles out of Comana in memory of Basiliscus, and
there died and was buried (Theod. H. E. v. 30· Soz. viii. 28· Pallad. as above· Niceph. xiii. 37). Basiliscus is said to
have been shod with iron shoes, red hot, and then beheaded and thrown into the river (Menol. in Baron. May 22)»
[Wace, Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 115].
24
Βλ.: Tillemont S. L., Mémoires pour servir à l’Histoire Ecclésiastique. T. 5. Paris 1698. – P. 385.
25

Βλ.: Mazochii A. S., Commentarii in vetus marmoreum Sanctae Neapolitanae Ecclesiae Kalendarium. Vol.
1. Neapoli 1744. – P. 410-421.
26

Βλ.: Morcelli S. A., Calendarium Ecclesiae Constantinopolitanae. Vol. 2. Romae 1788. – P. 116-118.
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τον μεγαλύτερο, του οποίου η μνήμη εορτάζεται σε ορισμένα Μηνολόγια στις 30 Ιουλίου.
Προφανώς, ο αρχιεπ. Σέργιος εννοεί τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο, ο οποίος βασανίστηκε με τον
αγ. μάρτυρα Μάμαντα (η ημέρα της μνήμης τους εορτάζεται στις 29 ή 30 Ιουλίου· ο προσδιορισμός του χρόνου της ζωής τους και του ομολογιακού θ ανάτου τους παραμένει άγνωστος)
[Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 856· Γεδεών, 1899, σ. 142· Μητρ. Σωφρονίου, Αγιολόγιον, 1995,
σ. 77]. Στο τέλος, ο αρχιεπ. Σέργιος σημειώνει ότι η εορτή του αγ. Βασιλίσκου τελείται και στις
3 Μαρτίου, μαζί με τους αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο, παρόλο ότι ο αγ. Βασιλίσκος «τελείωσε
τη ζωή του μετά από αυτούς, στις 22 Μαΐου» [Сергий Спасский, архиеп., 1997r, т. 3, σ. 191192].
Ο Кременецкий А. ιερέας, 1908. Ο ιερέας Αλέξανδρος Кременецкий, για το έργο
του οποίου με τίτλο Место блаженной кончины и погребения св. Иоанна Златоуста, и Василиско-Златоустовский общежительный женский монастырь в Абхазии είχαμε μιλήσει
με λεπτομέρειες στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας μας, είναι ο πρώτος ερευνητής ο οποίος
επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι για την επίλυση του ζητήματος του τόπου θανάτου και
ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου πρέπει να μελετηθούν οι βιογραφίες του αγ.
Βασιλίσκου επίσκοπου των Κομάνων και του πρεσβύτερου της Εκκλησίας της Αντιοχείας Λουκιανού, ο οποίος μαρτύρησε με τον αγ. Βασιλίσκο [Кременецкий, 1908, σ. 8].
Όσον αφορά τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο ο ιερέας Α. Кременецкий σημειώνει ότι το όνομα αυτό το συναντάμε στα Συναξάρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας δύο φορές: 3 Μαρτίου και
22 Μαΐου. Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για τον ίδιο αγ. Μάρτυρα – τον ανιψιό του αγ. μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου του Τήρωνος. Ο π. Α. Кременецкий προσέχει το γεγονός ότι από την
περιγραφή της ζωής του αγ. Βασιλίσκου «δεν φαίνεται ότι αυτός ήταν ένας επίσκοπος·
δεν λέγεται ούτε μια λέξη γι’ αυτό και στην ακολουθία, συντασσόμενη προς τιμήν του Μάρτυρα» [Кременецкий, 1908, σ. 8]. Το συμπέρασμα του π. Α. Кременецкий είναι: «Ο Βασιλίσκος
που εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο δεν ήταν αυτός ο οποίος είχε μαρτυρήσει στα Κόμανα, αλλά άλλος που βασανίστηκε στην Νικομήδεια μαζί με
τον Λουκιανό, πρεσβύτερο της Αντιοχείας» [Кременецкий, 1908, σ. 8].
Για τον αγ. Λουκιανό, πρεσβύτερο της Αντιοχείας ο ι ερέας Α. Кременецкий σημειώνει
ότι στην περιγραφή της ζωής του δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι μαζί του είχε μαρτυρήσει
και ο επίσκοπος των Κομάνων Βασιλίσκος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον π. Α. Кременецкий, μπορούμε να υποθέσουμε ότι «μεταξύ των κρατουμένων με τον Λουκιανό ήταν και άτομα αφιερωμένα στην ιεροσύνη», δηλ. θα μπορούσε να είναι και ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος των Κομάνων
[Кременецкий, 1908, σ. 9]. Μπορεί το όνομα του αγ. Βασιλίσκου επισκόπου των Κομάνων να
μην είχε συμπεριληφθεί στα Μαρτυρολόγια, γι’ αυτό και η «σιωπή Αγιολογίου» για αυτόν τον
Άγιο [Кременецкий, 1908, σ. 10]. Ο ιερέας Α . Кременецкий ήταν αδύνατον να εξηγήσει το
γεγονός, πώς ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος των Κομάνων που μαρτύρησε στη Νικομήδεια «ε νταφιάστηκε στην εκκλησία με τον όνομά του, στα Κόμανα, η οποία βρισκόταν στην Αμπχαζία
και την χώριζαν από τη Νικομήδεια περίπου 2000 μίλια» [Кременецкий, 1908, σ. 10]. «Μη έχοντας στοιχεία - έγραψε ο π. Кременецкий - για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θετικά,
δεν έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε ούτε αρνητικά» [Кременецкий, 1908, σ. 11].
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Ο ιερέας Α. Кременецкий θεωρεί ότι η εμφάνιση του τοπωνυμίου Κόμανα στην Αμπχαζία θα μπορούσε να συνδεθεί με χριστιανούς μετανάστες, οι περισσότεροι εκ των οποίων, σύμφωνα με τη γνώμη του ίδιου ερευνητή, ήταν από τα Κόμανα του Πόντου και της Αρμενίας. Αυτοί οι έποικοι θα μπορούσαν να φτιάξουν στον καινούριο τόπο διαμονής τους και ένα ναό προς
τιμήν του συγκεκριμένου Αγίου, σ’ αυτήν την περίπτωση του αγ. Βασιλίσκου, λείψανα του οποίου ενδεχομένως θα είχαν φέρει μαζί τους [Кременецкий, 1908, σ. 11-12].
Ο Delehaye H., 1909. Ο Βολλανδιστής Hippolyte Delehaye (1859-1941), ένας από
τους κορυφαίους ερευνητές στον τομέα της Αγιολογίας27, σε μερικά από τα έργα του δημοσιευόμενα σε διαφορετικούς χρόνους εξετάζει και τα ζητήματα που σχετίζονται με τον αγ. Βασιλίσκο των Κομάνων.
Το 1909, όπως έχουμε πει παραπάνω, ο Η. Delehaye δημοσίευσε μια συλλογή των ελληνικών αφηγήσεων για τους Αγίους Στρατιώτες με τίτλο Les légendes grecques des Saints militaires.
Σε αυτή την συλλογή ο Delehaye, πριν από την παρουσίαση των αγιολογικών κειμένων, στην
εισαγωγή, δίνει τα αντίστοιχα σχόλια και τις παρατηρήσεις του (βλ. [Légen. Grec., Delehaye, p.
41-43]). Όσον αφορά το Μαρτύριο των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου (BHG
656) ο Delehaye σημειώνει ότι είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με το Μαρτύριο του αγ. Θεοδώρου. Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η σύνδεση, οι άγιοι Ευτρόπιος, Κλεόνικος και
Βασιλίσκος, σύμφωνα με το Συναξάριον της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, εκτός από
συστρατιῶται, γίνονται και συγγενεῖς του αγ. Θεοδώρου. Περαιτέρω, ο Delehaye προσέχει ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες από τη ζωή των αγίων Μαρτύρων, οι οποίες αναφέρονται στο
δημοσιευμένο από τον ίδιο κείμενο του Μαρτυρίου BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30):
οι μεν Ευτρόπιος και Κλεόνικος είναι γιοι της ίδιας μητέρας, ο δε Βασιλίσκος ήταν ανιψιός του
αγ. Θεόδωρου· οι Ευτρόπιος και Κλεόνικος γεννήθηκαν στην Καππαδοκία, ο δε Βασιλίσκος,
καθώς και ο Θεόδωρος καταγόταν από το χωριό Chumiala· το σώμα του αγ. Ευτροπίου θάφτηκε στο κτήμα, που ονομαζόταν Θέρμα και βρισκόταν 18 μίλια από την Αμάσεια· το σώμα του
αγ. Κλεονίκου θάφτηκε στο χωριό, που ονομαζόταν Κῆμα και βρισκόταν 30 μίλια από την Αμάσεια [Légen. Grec., Delehaye, p. 42]28.
Το 1933 στη σειρά Subsidia Hagiographica κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση του έργου
του Hippolyte Delehaye Les origines du culte des martyres, όπου ο αναφερόμενος ερευνητής εξετάζει επίσης μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τ ον αγ. Βασιλίσκο των Κομάνων [Delehaye, 19332, p. 170-172]. Όπως σημειώνει ο Delehaye, σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς (ο Delehaye υπονοεί τον Παλλάδιο, τον Σωζομενό, τον Θεοδώρητο και τον Marcellinus

27

Βλ. Jossart B., Hippolyte Delehaye (1859-1941). Un bollandiste au temps de la crise moderniste // Subsidia
Hagiographica, 79 (1999), p. 39-45.
28
« Si l’on pouvait s’en rapporter à l’hagiographe - έγραψε H. Delehaye - sur l’existence des deux sanctuaires
aux environs d’Amasée, il faudrait dire que l’on a mis en relations avec S. Théodore des saints parfaitement authentiques qui, primitivement, étaient étrangers à son histoire. C’est un procédé très usité en hagiographie et il
suffit de parcourir les cycles des martyrs romains pour en rencontrer plusieurs exemples. Dans cette hypothèse, on
n’aurait aucune difficulté à accepter l’identification de S. Basiliscus avec le saint de Comane, auprès duquel S. Jean
Chrysostome fut déposé aussitôt après sa mort » [Légen. Grec., Delehaye, p. 42-43].
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Comes), οι οποίοι αναφέρονται στην κοίμηση του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου στα Κόμανα
του Πόντου, στις τελευταίες στιγμές της ζωής του εμφανίσθηκε σε όραμα ο αγ. Βασιλίσκος, ο
μάρτυρας των Κομάνων. Η παράδοση (la légende), σύμφωνα με τον Delehaye, μετατρέπει τον
αγ. Βασιλίσκο σαν συγγενή του αγ. Θεοδώρου, και ορίζει ως ημέρες του εορτασμού του τις 3
Μαρτίου και 22 Μαΐου. Ο Delehaye σημειώνει επίσης, ότι το πιο αρχαίο κείμενο που έχει σχέση
με τον αγ. Βασιλίσκο, δηλ. ο Διάλογος του Παλλαδίου, δίνει σε αυτόν τον τίτλο του επισκόπου.
Τις λεπτομέρειες σχετικά με την περιγραφή της εμφάνισης του αγ. Βασιλίσκου στον ι. Χρυσόστομο που αποδίδονται από τον Παλλάδιο, σύμφωνα με τον Delehaye, θα πρέπει να τις εξετάσουμε πιο βαθειά. Για το σκοπό αυτό, ο Delehaye αναφέρει το κατάλληλο απόσπασμα από το
σύγγραμμα του Παλλαδίου (ΙΧ, 122-127), και το αναλύει. Παρατηρήσεις και συμπεράσματα
του Delehaye που αφορούν αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα από τον Διάλογο του Παλλαδίου
έχουμε αναφέρει λεπτομερώς στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας μας (βλ. σελ. 232, υποσημ. Νο 434).
Ο Delehaye στο έργο του εφιστά επίσης την προσοχή και σε μια διαφορετική εκδοχή αυτού του γεγονότος, δηλ. την εμφάνιση του αγ. Βασιλίσκου, στην περιγραφή της ζωής του αγ.
Ιωάννη του Χρυσοστόμου, συγγραφείσα από τον Γεώργιο Αλεξάνδρειας (BHG 873). Παρατηρήσεις και συμπεράσματα του Delehaye που αφορούν και αυτή την εκδοχή έχουν επίσης περιγραφεί αναλυτικά στο πρώτο μέρος της εργασία μας (βλ. σελ. 232, υποσημ. Νο 434).
Το 1966 στη ίδια σειρά Subsidia Hagiographica βγήκε δεύτερη, αναθεωρημένη και διορθωμένη έκδοση του έργου του Η. Delehaye Les Passions des Martyrs et les genres littéraires. Εκεί
ο Delehaye επίσης αναφέρει μερικές φορές, χωρίς κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, και το
όνομα του αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων [Delehaye, 19662, p. 182, 194, 204].
Έτσι, αν προσθέσουμε όλες τις υποθέσεις και τα συμπεράσματα του Η. Delehaye, η θέση
αυτού του ερευνητή σχετικά με την προσωπικότητα του αγ. Βασιλίσκου είναι η εξής.
Πρώτον, ο Delehaye προτιμά επιλεκτικά τις πληροφορίες από το Διάλογο του Παλλαδίου, αντί για τις άλλες αγιολογικές πηγές, και σ᾽ αυτό εποφείλεται η παράθεση-προτίμησή του
περί αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων του Πόντου.
Δεύτερον, κατά τον Delehaye οι αναφερόμενες από τον Παλλάδιο λεπτομέρειες του
οράματος του ι. Χρυσοστόμου απαιτούν κάποιαν αναθεώρηση, συγκεκριμένα ότι ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων του Πόντου δεν γινόταν να μαρτυρήσει στη Νικομήδεια μαζί με τον
αγ. Λουκιανό της Αντιόχειας (όπερ όμως δεν συμφωνεί με τον Παλλάδιο).
Τρίτον, πάντα κατά τις απόψεις του Η. Delehaye, οι αγιολογικές πηγές (Μαρτύρια, Βίοι,
Συναξάρια, Μηνολόγια) μετάλλαξαν τον αγ. Βασιλίσκο επίσκοπο των Κομάνων σε μάρτυρα
Βασιλίσκο συγγενή του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος. Αυτό σημαίνει ότι ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος των Κομάνων για τον οποίο μιλάει ο Παλλάδιος (τον οποίο ακολούθησε και ο Marcellinus Comes), και ο αγ. μάρτυρος Βασιλίσκος των Κομάνων, που βασανίστηκε μαζί με τους αγίους Ευτρόπιο, Κλεόνικο, είναι ο ίδιος άνθρωπος.
Ο Janin R., 1932. Το 1932, ο R. Janin στον 6ο τόμο του Dictionnaire d’Histoire et de
Géographie Ecclésiastiques δημοσίευσε δύο μικρά άρθρα: Basiliscus 1 και Basiliscus 2 [DHGE, 6
(1932), col. 1237]. Στο πρώτο, «Ο Βασιλίσκος 1», ο R. Janin σημειώνει ότι ο Άγιος αυτός ή331

ταν συστρατιώτης του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος και των μαρτύρων Ευτροπίου και Κλεονίκου. Ο αγ. Βασιλίσκος καταδικάστηκε σε θάνατο στα Κόμανα του Πόντου.
«Φαίνεται - λέει ο Janin - ότι η ομάδα των αγίων Βασιλίσκου, Ευτροπίου και Κλεονίκου
επισυνάπτεται αυθαίρετα για να δώσουν μεγαλύτερη αξία στην παράδοση (légende) για τον αγ.
Θεόδωρο τον Τήρωνα, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής στην Ανατολή. Ίσως έχουμε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την ύπαρξη αυτών των προσωπικοτήτων. Ούτε είμαστε σίγουροι ότι ο αγ.
μάρτυρας Βασιλίσκος, για τον οποίο μιλάμε εδώ, είναι αυτός που εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη
τον Χρυσόστομο πριν από το θάνατό του»29.
Στο τέλος του άρθρου ο R. Janin αναφέρει ότι οι Έλληνες και οι Σλάβοι εορτάζουν τους
αγίους Βασιλίσκο, Ευτρόπιο και Κλεόνικο στις 3 Μαρτίου, αλλά οι Σλάβοι εορτάζουν επίσης τη
μνήμη του αγ. Βασιλίσκου στις 22 Μαΐου [Janin 1, 1932, col. 1237].
Στο δεύτερο άρθρο, «Ο Βασιλίσκος 2», ο R. Janin μιλάει για τον αγ. Βασιλίσκο επίσκοπο των Κομάνων. Σύμφωνα με τη βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου, που είναι γραμμένη από τον
Παλλάδιο, ο αγ. Βασιλίσκος, για τον οποίο λέει ο Janin εδώ, βασανίστηκε και πέθανε στη Νικομήδεια στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, μαζί με τον πρεσβύτερο Λουκιανό της Αντιόχειας. «Αυτό είναι το μοναδικό σύγγραμμα - δηλώνει ο R. Janin - το οποίο μαρτυρεί ότι ο
αγ. Βασιλίσκος ήταν επίσκοπος των Κομάνων… Όμως ούτε ένας άλλος ιστορικός δεν αναφέρει
την ύπαρξη του επισκόπου των Κομάνων, αλλά όλοι μιλούν για τον Μάρτυρα που θάφτηκε δίπλα σε αυτή την πόλη. Συνεπώς, είναι πιθανό, για να μην δημιουργείται σύγχυση, να δεχθούμε ότι αυτές οι δύο προσωπικότητες στην πραγματικά δεν είναι το ίδιο πρόσωπο»30.
Ο R. Janin σημειώνει επίσης, ότι τα Μηνολόγια δεν αναφέρουν καθόλου την ύπαρξη αυτού του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, δηλ. του Βασιλίσκου 2 [Janin 2, 1932, col. 1237].
Το Martyrologium Romanum, 1940. Το 1940 στα Acta Sanctorum (Propylaeum ad
Acta SS Decembris) εκδόθηκε το Martyrologium Romanum. Αυτό το μεγάλο έργο, ο όγκος του
είναι 659 σελ., συντάχθηκε από τους H. Delehaye, P. Peeters, M. Coens, B. De Gaiffier, P.
Grosjean και Fr. Halkin. Αυτή η έκδοση Martyrologium Romanum αποτελείται από πολλά μικρά ιστορικά σχόλια με την υπόδειξη σε κάθε περίπτωση της κατάλληλης βιβλιογραφίας που
αναφέρεται στα ονόματα όλων των Αγίων. Σε αυτήν την περίπτωση μας ενδιαφέρουν τα σχόλια που σχετίζονται με τον αγ. Βασιλίσκο. Το όνομά του αναφέρεται δύο φορές. Στις 3 Μαρτίου, μαζί με των αγίων Ευτροπίου και Κλεονίκου, και στις 22 Μαΐου [Comm. Martyr. Rom., p.
83-84, 201]. Δύο είναι τα σημεία που τράβηξαν την προσοχή μας. Το πρώτο, η σειρά των ονομάτων των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Β ασιλίσκου, την οποία οι σχολιαστές
29

« Il semble que le groupe des saints Basiliscus, Eutropius et Cléonicus a été arbitrairement rattaché, pour
lui donner de l’importance, à la légende de saint Théodore Tyron, qui était très populaire en Orient. Aussi peut-on
avoir quelques doutes sur l’existence de ces personnages. On n’est pas même sûr que le martyr Basiliscus, dont il
s’agit ici, soit celui qui apparut à saint Jean Chrysostome la veille de sa mort » [Janin 1, 1932, col. 1237].
30
« C’est le seul document qui affirme de façon certaine que Basiliscus fut évêque de Comana… Aucun historien ne signale l’existence de cet évêque de Comana, mais ils parlent tous du Μartyr enseveli près de cette ville. Il
est donc probable qu’il y a eu confusion et qu e c e s d eu x p er s o n n ag e s n’ e n f o n t e n r é a li t é qu’ u n s eul »
[Janin 2, 1932, col. 1237].
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του Martyrologium Romanum δίνουν σε μια διαφορετική εκδοχή από αυτή που καθορίζεται
στις παραπάνω αναφερόμενες ελληνικές πηγές. Δηλ., στην πρώτη θέση είναι το όνομα του αγ.
Κλεονίκου, αντί του αγ. Ευτροπίου. Το δεύτερο, όσον αφορά τον τόπο θανάτου του αγ. Βασιλίσκου διευκρινίζεται ότι αυτό είναι τα Κόμανα του Πόντου (Comanae in Ponto).
Ο Gordini G. D., 1964. Ο Gian Domenico Gordini στον τέταρτο τόμο της
Bibliotheca Sanctorum δημοσίευσε άρθρο, αφιερωμένο στους αγίους Κλεόνικο, Ευτρόπιο και
Βασιλίσκο [BiblSS, vol. 4 (1964), p. 54-56].
Ο Halkin Fr., 1986. Όπως προαναφέρθηκε, το 1986 ο Fr. Halkin δημοσιεύει αγιολογική συλλογή με τίτλο Saints de Byzance et du Proche-Orient. Το κείμενο του Μαρτυρίου του αγ.
Βασιλίσκου BHG 241, που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συλλογή, ξεκινά με μια μικρή εισαγωγή.
Ο Halkin λέει ότι ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος των Κομάνων του Πόντου είναι γνωστός για το
λόγο ότι εμφανίστηκε στον ι. Χρυσόστομο πριν το θάνατό του και του έδωσε θάρρος. «Είναι λέει ο Halkin - αυτό που αναφέρει τουλάχιστον ο Παλλάδιος». Ο Fr. Halkin εφιστά επίσης την
προσοχή στο γεγονός, ότι στο κείμενο του Μαρτυρίου του BHG 241 ο τίτλος επίσκοπος δεν
χρησιμοποιείται για τον αγ. Βασιλίσκο «παρά τη σαφή δήλωση του Παλλαδίου» [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 65]. Έτσι λοιπόν, για τον Fr. Halkin ο αγ. Βασιλίσκος, για τον οποίο ο
Παλλάδιος αναφέρει ως επίσκοπο των Κομάνων (του Πόντου), και ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος,
του οποίου η ζωή και ο θάνατος περιγράφονται στο BHG 241, είναι ένα πρόσωπο.
Ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, μητρ., 1995. Στο γνωστό έργο του Σωφρονίου Ευστρατιάδη Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως με τίτλο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναφέρονται δύο άγιοι με το όνομα Βασιλίσκος: ο μάρτυρας Βασιλίσκος, ανηψιός του αγ. Θεόδωρου
του Τήρωνος, του οποίου η μνήμη εορτάζεται στις 3 Μ αρτίου (με τους αγίους μάρτυρες Ευτρόπιο και Κλεόνικο) και ξεχωριστά, στις 22 Μαΐου· και ο μάρτυρας Βασιλίσκος, που μαρτύρησε μαζί με τον αγ. μάρτυρα Μάμαντα, και η μνήμη του εορτάζεται στις 29 ή 30 Ιουλίου [Μητρ.
Σωφρονίου, Αγιολόγιον, 1995, σ. 77, 154]. Όσον αφορά τον αγ. Βασιλίσκο που μαρτύρησε στα
Κόμανα και για τον οποίο ενδιαφερόμαστε, ο μητροπ. Σωφρόνιος περιγράφει τις λεπτομέρειες
τη ζωής και των βασάνων του με πηγές κυρίως κείμενα Συναξαρίων (βλ. [Μητρ. Σωφρονίου,
Αγιολόγιον, 1995, σ. 77]). Στο τέλος ο μητροπ. Σωφρόνιος αναφέρει το απόσπασμα του λειτουργικού κειμένου που είναι αφιερωμένο στον αγ. Βασιλίσκο και σώζεται στον κώδικα των
Παρισίων 1566 και στους Λαυριωτικούς Γ 19 και Δ 45 [Μητρ. Σωφρονίου, Αγιολόγιον, 1995, σ.
77].
Η Православная энциклопедия (Москва), 2008. Το 2008 στην καινούρια Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια, η οποία εκδίδεται από το Εκκλησιαστικό-Επιστημονικό Κέντρο στη
Μόσχα, δημοσιεύεται ένα αρκετά μεγάλο άρθρο σχετικά με τους αγίους Ευτρόπιο, Κλεόνικο
και Βασιλίσκο· οι συγγραφείς του άρθρου: η Т. А. Артюхова και ο Л. В. Луховицкий (βιογραφία των Αγίων), ο Е. Е. Макаров (υμνογραφία των Αγίων) και η Э. В. Ш. (εικονογραφία των
Αγίων) [ПЭ, τ. 17 (2008), σ. 356-358]. Σε αυτό το άρθρο, η περιγραφή της ζωής των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου συμφωνεί στο σύνολό της με τις πληροφορίες που αποδίδουν οι πηγές, εκτός από κάποιες μικρές ανακρίβειες. Για παράδειγμα, η Т. А. Артюхова και ο
Л. В. Луховицкий σημειώνουν, ότι ο αγ. Βασιλίσκος καταδικάστηκε και θανατώθηκε σχεδόν
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δύο μήνες μετά την εκτέλεση των Ευτροπίου και Κλεονίκου, ενώ τέτοιες πληροφορίες δεν βρίσκουμε στις πηγές.
Όσον αφορά την πληροφορία από τον Διάλογο του Παλλαδίου για τον αγ. Βασιλίσκο επίσκοπο των Κομάνων που βασανίστηκε στη Νικομήδεια με τον Λουκιανό πρεσβύτερο της
Βηθυνίας της Αντιόχειας (η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Οκτωβρίου), η Т. А. Артюхова και ο
Л. В. Луховицкий επισημαίνουν ότι «οι περισσότεροι ερευνητές βλέπουν ένα σφάλμα στην
πληροφορία του Παλλαδίου για τον επίσκοπο Βασιλίσκο, και δεν τον ταυτίζουν με τον Βασιλίσκο που μαρτύρησε με τους Ευτρόπιο και Κλεόνικο (Janin. P. 1237· Gordini. P. 55-56)».
Στο τέλος αυτού του τμήματος επίσης θα αναφέρουμε μ ερικά από μεταγενέστερα
και νέα Συναξάρια, στα οποία υπάρχουν και τα κείμενα με την περιγραφή τη ζωής του αγ.
μάρτυρα Βασιλίσκου των Κομάνων.
1.
Четьи-Минеи (Βίοι των Αγίων) του μητροπολίτη του Ροστόφ Δημητρίου (1651-1709). Στην έκδοση αυτού του έργου υπό την επιμέλεια του В. О. Ключевского, στις 3 Μαρτίου (16 Μαρτίου, με το παλαιό ημερολόγιο) περιγράφεται το Μαρτύριο των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου31. Στις 22 Μαΐου (4 Ιουνίου, με το παλαιό ημερολόγιο) αποδίδεται η περιγραφή του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου χωριστά32. Η περιγραφή αυτή,
όπως έχει σημειώσει ο αρχιεπ. Σέργιος Спасский, είναι η ίδια με τη λατινική εκδοχή του Βίου
του αγ. Βασιλίσκου (από τα Act. SS) [Сергий Спасский, архиеп., 1997r, т. 3, σ. 191]. Υπάρχουν
βέβαια κάποιες μικροδιαφορές.
2.
Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, σε 3 τόμους, εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1819. Στις 3 Μαρτίου ο αγ. Νικόδημος δίνει μια σύντομη περιγραφή της ζωής των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και
Βασιλίσκου, στο τέλος της οποίας μας παραπέμπει στο έργο κάποιου Εφραίμ, για να μάθουμε
περισσότερα για το Μαρτύριο αυτών των Αγίων (ὅρα τὸ κατὰ πλάτος τούτων Μαρτύριον εἱς
τὸν Ἐφραίμ) [Συναξ., Νικοδήμου Αγιορείτου, τ. 2, 1819, σ. 179-180]. Στις 22 Μαΐου παρουσιάζει
με αρκετές λεπτομέριες την βιογραφία του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, ανηψιού του αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος. Επίσης ο αγ. Νικόδημος αναφέρεται στην ύπαρξη άλλων αντιγράφων του
Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου στα μοναστήρια του Αγίου Όρους (στη μονή Μεγίστης Λαύρας,
Ιβήρων, κ.ά.) [Συναξ., Νικοδήμου Αγιορείτου, τ. 3, 1819, σ. 57-58]. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια
ότι ο αγ. Νικόδημος παρουσιάζει μια ανακρίβεια ονομάζοντας τα Κόμανα, όπου έρχεται ο ηγεμόνας Αγρίππας και όπου καταδικάσθηκε σε θάνατο ο αγ. Βασιλίσκος, ως Κόμανα της Καππαδοκίας [Συναξ., Νικοδήμου Αγιορείτου, τ. 3, 1819, σ. 57].
3.
Ο Μέγας συναξαριστής του Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη (1840-1908),
σε 14 τόμους. Στον τρίτο τόμο για το μήνα Μάρτιο ο Κ. Δουκάκης παρουσιάζει μια σύντομη

31
32

Βλ.: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dimitr_rostov/mart/txt08.html
Βλ.: http://www.truechristianity.info/saints_05/saint_martyr_vasilisk.php
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βιογραφία των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου [Μέγας Συναξ., Δουκάκη, τ. 3 (1891), σ. 29-30].
4.
Νέος Συναξαριστής. Ήρωες του χριστιανισμού ή Βίοι Α γίων Δυτικής
και Ανατολικής Εκκλησίας του Βασιλείου Ρούσσου, σε 12 τόμους, που δημοσιεύθηκαν
στην Αθήνα στα 1940-1949. Στις 3 Μαρτίου ο Β. Ρούσσος γράφει για τον εορτασμό της μνήμης
των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την παράδοση της Δυτικής Εκκλησίας (Martyrologium Romanum) η σειρά των ονομάτων αυτών των
Αγίων είναι διαφορετική. Στην πρώτη θέση αναφέρεται το όνομα του αγ. Κλεονίκου, και μετά
των αγίων Ευτροπίου και Βασιλίσκου [Νέος Συναξ., Ρούσσου, 1941, σ. 17]. Περαιτέρω ο
Ρούσσος δίνει μια σύντομη περιγραφή των στοιχείων της ζωής των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου που έχει πάρει από συναξαριακά κείμενα [Νέος Συναξ., Ρούσσου, 1941, σ.
23]. Στις 22 Μαΐου ο Β. Ρούσσος περιγράφει σύντομα την βιογραφία του αγ. Βασιλίσκου, όπου
επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το λατινικό Συναξάριον, ο αγ. Βασιλίσκος ήταν επίσκοπος των
Κομάνων. Στο τέλος ο Ρούσσος επίσης παρατηρεί ότι αυτός ο αγ. Βασιλίσκος ήταν αυτός που
εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο [Νέος Συναξ., Ρούσσου, 1945, σ. 163-164].
5.
Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθόδοξου Εκκλησίας του Επισκόπου
Οινόης Ματθαίου Λαγγή. Σε αυτό το Συναξάριο στις 3 Μαρτίου περιλαμβάνεται μια αρκετά πλήρης περιγραφή του μαρτυρίου των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου [Μέγας
Συναξ., Λαγγή, τ. 3 (1993), σ. 38-48]. Στις 22 Μαΐου παρέχει επίσης μια πλήρη περιγραφή του
μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου ανηψιού του αγ. μεγαλομάρτυρα Θεόδωρου του Τήρωνος [Μέγας Συναξ., Λαγγή, τ. 5 (1992), σ. 541-546]. Να σημειώσουμε, ότι ο επίσκοπος Ματθαίος επίσης
βασιζόμενος μάλλον στον Συναξαριστή του αγ. Νικοδήμου, παρουσιάζει την ανακρίβεια ονομάζοντας τα Κόμανα, όπου καταδικάσθηκε σε θάνατο ο αγ. Βασιλίσκος, ως Κόμανα της Καππαδοκίας [Μέγας Συναξ., Λαγγή, τ. 5 (1992), σ. 541].
6.
Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του ιερομονάχου
Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, σε 12 τόμους. Στις 3 Μάρτιου υπάρχει περιγραφή του μαρτυρίου των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου [Νέος Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 7
(2006), σ. 35-37]. Στις 22 Μαΐου υπάρχει επίσης περιγραφή του μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου,
όπου ο ιερομ. Μακάριος αναφέρει ότι την 13η Σεπτεμβρίου του 407, στο ναό (στα Κόμανα) πού
είχε ενταφιαστεί ο Μάρτυρας, εμφανίστηκε ο ίδιος ο Μάρτυρας σε όραμα στον αγ. Ιωάννη τον
Χρυσόστομο [Νέος Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 9 (2007), σ. 253-255].
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3. Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΑΝΩΝ
(+ μεταξύ του 308 και 310)
Ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος των Κομάνων γεννήθηκε στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι.
στην ευρύτερη περιοχή33 της πόλης Αμάσειας (σημερ. Amasya, Τουρκία)34 και μεγάλωσε στο
χωριό Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Gözova, Τουρκία)35. Ήταν ανηψιός του αγ. μάρτυρος Θεόδωρου
του Τήρωνος36, ο οποίος επίσης γεννήθηκε στην περιοχή της Αμασείας και μεγάλωσε επίσης
στο χωριό Χουμιαλό (βλ. χάρτες Νο 24, 25)37.
33

Στα αρχικά κείμενα χρησιμοποιείται ο όρος η ενορία (ἐν τῆς ἐνορίας Ἀμασίας ή Ἀμασείας) [Légen.grec.,

Delehaye, p. 203· Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 20].
34
Ἀ μάσ ει α - η πόλη στη συμβολή των ποταμών Ίρη (σημερ. Yeşilırmak) και Λύκου (σημερ. Çürük Su), η
πρωτεύουσα των αρχαίων βασιλέων του Πόντου και η πατρίδα του αρχαίου γεωγράφου Στράβωνος (Strabo XII.
3.15) (βλ. [Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄, 2012, σ. 174, 447· Пасхальная хроника, 2004, σ. 139, υποσημ. 3· Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 5· ΕΠΕΙΛΠ, τ. 1, σ. 84-92· Κοντογιάννη, 1921, σ. 121-123· ΥCΗ, 1 (1991), σ. 228-229]).
Στην Αμάσεια βρισκόταν ο τάφος και ο ναός του αγ. Βασιλείου επισκόπου Αμασείας [Ιωαννίδη, 1880, σ. 106· Κοντογιάννη, 1921, σ. 121]. Σύμφωνα με τις Notitiae Episcopatuum Eccl. Const. Ν ο 1, η Αμάσεια ήταν έδρα του Μητροπολίτου της επαρχίας Ελενοπόντου [Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 209]. Στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αι., ο
πληθυσμός της Αμασείας ήταν περίπου 10-12 χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένων 600-700 αρμενικών οικογενειών και
150 ελληνικών οικογενειών [Ιωαννίδη, 1880, σ. 106]. Πιο αναλυτικά για την ιστορία και αρχαιολογία της Αμασείας
βλ.: [Perrot, Guillaume, Delbet, t. 1, 1872, p. 365-380· Παπαμιχαλοπούλου, 1903, σ. 334-335· Anderson, 1903, p.
18-24· Jones, 1971, p. 147-173]. Για την ιστορία της Ι. Μητρόπολις Αμάσειας βλ.: Σταυρίδη Β. Θ., Επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 212-228.
35
Ο W. Lüdtke στα σχόλιά του πάνω στο κείμενο του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG 241а σημείωσε:
«Die Verwirrung ist darauf zurückzuführen, da ß ma n d a s D orf Χο υ μι α λό = O m al a ( 9 k m n ör dl ic h
v o n K om a n a) in der Nähe von Amasia suchte und unsern Basiliscus in Beziehung zum hl. Theodor brachte»
[ASP, 35 (1914), p. 45, υποσημ. 1]. Αν αυτό που υποθέτει ο W. Lüdtke είναι σωστό, δηλ. ότι Χουμιαλό ε ίναι
Omala, τότε το χωριό Χουμιαλό έπρεπε να είναι στη θέση του σημερινού τουρκικού χωριού Gözova (= Ομαλά), το
οποίο ανήκει στην περιφέρεια Tokat (βλ. http://geo.webnabor.com/gorod_info/1172229.html). Από την Αμάσεια
(σημερ. Amasya, Τουρκία) μέχρι το χωριό Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Gözova, Τουρκία) η απόσταση είναι 81 χλμ. σε
ευθεία γραμμή και 136 χλμ. οδικώς (περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο). Πρέπει να πούμε, επίσης, ότι στο Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ (= PG 117) για πρώτη φορά αναφέρεται ότι ο αγ. Βασιλίσκος καταγόταν ἐκ τῆς
χώρας τῶν Ἀρμενιακῶν, προφανώς στο βυζαντινό Θέμα Αρμενιακών, όπου και ανήκαν τα Κόμανα του Πόντου την
εποχή συγγραφής του Μηνολογίου [Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 469].
36

Τήρων σημαίνει ότι ανήκε στο τάγμα τῶν Τηρώνων, όπως ονομαζόταν το στρατιωτικό σύνταγμα των νεοσυλλέκτων (βλ. [Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος, 2007, σ. 14, 31, υποσημ. 5]).
37

Για τη ζωή του αγ. μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος βλ.: [Légen.grec., Delehaye, p. 10-43, 127150· Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 317· Lequeux, 1994, p. 176· Tillemont, 1698, t. 5, p. 369-377· Μητρ. Σωφρονίου, Αγιολόγιον, 1995, σ. 185]. Μερικοί από τους ερευνητές θεωρούν ότι ο αγ. μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Τήρων (εορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου) και ο αγ. μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Στρατηλάτης (τιμάται στις 7 ή 8
Φεβρουαρίου), είναι ο ίδιος Άγιος, η μνήμη του οποίου αναδιπλώθιηκε από τον 9ο αι. Ο πρώτος, ο οποίος κάνει
λόγο για δύο αγίους Θεοδώρους είναι ο Νικήτας Παφλαγών (βλ. Σκαλτσή Π. Ι., Οι Άγιοι Θεόδωροι Τήρων και
Στρατηλάτης στο χριστιανικό εορτολόγιο / Ι. Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης. Ναός Περικαλλής. Ψηφίδες ιστορίας και ταυτότητας του Ι. Ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερρών. Επιμέλεια Β. Πέννα. Σέρρες 2013, σ. 43-54· Morini
E., La venerazione dei Santi Teodori tra Oriente ed Occidente e le vicende delle loro reliquie / Ι. Μητρόπολις Σερρών
και Νιγρίτης. Ναός Περικαλλής. Ψηφίδες ιστορίας και ταυτότητας του Ι. Ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερρών. Επι-
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Μετά το θάνατο του ηγεμόνα της Αμασείας Πουπλίου, στα χρόνια διοίκησης του
οποίου μαρτύρησε ο αγ. Θεόδωρος ο Τήρων38, τη θέση του ανέλαβε ο Ασκληπιόδοτος, καταγόμενος από τη Φρυγία (τῷ γένει Φρύξ)39. Μόλις αφίχθηκε στην Αμάσεια, άρχισε τη βάναυση
δίωξη των χριστιανών, σύμφωνα με τα αυτοκρατορικά δ ιατάγματα του Μαξιμιανού και του
Μαξιμίνου40, τα οποία του επέτρεπαν να αναγκάσει τους χριστιανούς να προσφέρουν θυσίες
ενώπιον των ειδώλων.
Όλα αυτά συνέβησαν κατά τη συγκυβέρνηση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Μαξιμιανού και του Μαξιμίνου, δηλ. μεταξύ των ετών 309 και 31141.

μέλεια Β. Πέννα. Σέρρες 2013, σ. 55-69· βλ. επίσης: [Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος, 2007, σ. 12-15]). Ωστόσο, το Μαρτύριο των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30) μας αναφέρει
ως τόπο γέννησης του αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος το χωριό Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Gözova, Τουρκία) [Légen.grec.,
Delehaye, p. 203], ενώ ο αγ. Θεόδωρος ο Στρατηλάτης καταγόταν από την πόλη Ευχάϊτα (σημερ. Beyözü, Τουρκία), όπου και μεταφέρθηκαν και τα άγια λείψανά του, μετά το μαρτυρικό θάνατό του (βλ. [Menolog. Graec.
Basilii, 1894, col. 301-303, 489· Μητρ. Σωφρονίου, Αγιολόγιον, 1995, σ. 184-185· ΕΠΕΙΚΠ, 1, σ. 349·
http://en.goldenmap.com/Euchaita]). Στις 7 Φεβρουαρίου του 381 στο ναό (Μαρτύριο) τ ου αγ. Θεοδώρου του
Στρατηλάτη στην πόλη Ευχάϊτα, ο αγ. Γρηγόριος Νύσσης εκφώνησε κατά την πανήγυρη του Μεγαλομάρτυρος
εγκώμιο για τον Άγιο (βλ. [Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος, 2007, σ. 9-10, 19-51]). Είναι γνωστό ότι στην Κωνσταντινούπολη ήταν αποθησαυρισμένα τα λείψανα των δύο αυτών επωνύμων Αγίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του
Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ Αντωνίου, ο οποίος επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη στο τέλος του 12ου αι., τα
λείψανα του αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος φυλάσσονταν στα βασιλικά χρυσά παλάτια, ενώ στα «εκκλησιαστικά
παλάτια» των Βλαχερνών φυλάσσονταν τα λείψανα του αγ. Θεοδώρου του Στρατηλάτη με την ασπίδα και το ξίφος του [Путеш. Архиеп. Антония, Савваитов, 1872, σ. 87, 101]. Τα λείψανα του αγ. Θεοδώρου του Στρατηλάτη παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη έως τον 14ο αι., καθώς, το 1347, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Καντακουζηνός
(1347-1354) έστειλε μικρό τμήμα αυτών των λειψάνων στον τσάρο της Ρωσίας Συμεών [Γεδεών, 1899, σ. 71]. Νωρίτερα, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μονομάχος (1042-1055) είχε δωρίσει μέρος αυτών των λειψάνων (σαγόνι) στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους [Γεδεών, 1899, σ. 112]. Για τις Εκκλησίες και τα Μοναστήρια προς τιμήν
του αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος βλ.: Janin R., Les églises byzantines des saint militaires // EO, 34 (1935), p. 56-64.
Επίσης, ο ναός στην ακρόπολη της Ανακούπιας (σημερ. Νέος Άθως, Αμπχαζία), που ξαναχτίστηκε τον 11ο αι., αφιερώθηκε στον αγ. Θεόδωρο τον Τήρωνα.
38
Ο S. L. Tillemont πίστευε πως ο μαρτυρικός θάνατος του ο αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος συνέβη στις 17
Φεβρουαρίου του 306 [Tillemont, 1698, t. 5, p. 377].
39

Το όνομα του ηγεμόνα Ασκληπιοδότου το αναφέρει και ο αγ. Θεοφάνης ο Ομολογητής στη Χρονογραφία
του (8, 3) [Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 12].
40
Στο κείμενο BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30): «Μαξιμιανοῦ καὶ Μαξιμίνου κωδικέλλους βασιλικούς κατὰ τῶν χριστιανῶν» [Légen.grec., Delehaye, p. 202]. Στο κείμενο BHG 656b (= Mosquensi gr. 162): «βασιλικὸν ἔνταλμα Μαξιμιανοῦ καὶ Μαξιμίνου» [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 18].
41
Υπήρχαν δύ ο κ υ β ερ ν ή τ ε ς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το όνομα Μαξιμιανός (Maximianus). Ο
πρώτος, με το πλήρες όνομα Marcus Aurelius Valerius Maximianus (μικρό - Ἑρκούλιος), διετέλεσε το 284-305 συγκυβερνήτης του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, και το 286-305 αυτοκράτορας (βλ. [Thesaurus Theoph. Conf., 2000,
p. 50]). Ο δεύτερος, με το πλήρες όνομα Gaius Galerius Valerius Maximianus (μικρό - Galerius), διετέλεσε το 293305 συγκυβερνήτης του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, και το 305-311 αυτοκράτορας της Ανατολής (βλ. [Thesaurus
Theoph. Conf., 2000, p. 18, 50]). Ο Μαξιμίνος, με το πλήρες όνομα Galerius Valerius Maximinus Daia (Maximin
Daia), ήταν το 305-309 Καίσαρας και το 309-313 αυτοκράτορας της Ανατολής (βλ. [Thesaurus Theoph. Conf.,
2000, p. 50]). Ο Μαξιμίνος ωστόσο μερικές φορές λανθασμένα αποκαλείται στις πηγές ως Μαξιμιανός (βλ. [Thesaurus Theoph. Conf., 2000, p. 50]). Στις πηγές μας, προφανώς εννοείται η συγκυβέρνηση του Μαξιμιανού Γαλερί-
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Ο ηγεμόνας Ασκληπιόδοτος καθισμένος στο θρόνο του στη Γερουσία (τῷ βουλευτηρίῳ)
της Αμασείας διέταξε τον αρχιφύλακα Ευηλάσιο42 να παρουσιάσει τα υπομνήματα43. Σ᾽ εκείνην
την κατάθεση, είχαν καταγραφεί η ομολογία της πίστης και το μαρτύριο του αγ. Θεοδώρου του
Τήρωνος. Μετά την ανάγνωσή τους, τα μέλη της Βουλής ακούγοντας, θαύμασαν το θάρρος και
την αντοχή του αγ. Θεοδώρου, ενώ ο ηγεμόνας ενδιαφέρθηκε για την τύχη των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου 44, Κλεονίκου και Βασιλίσκου που αναφέρονταν στην κατάθεση· παρέμεναν φυλακισμένοι στη φυλακή της Αμάσειας. Ο Ασκληπιόδοτος διέταξε να τους μεταφέρουν ενώπιόν του.
Ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος ήταν αδέλφια και κατάγονταν από την Καππαδοκία45· μάλιστα ο Ευτρόπιος αναφέρεται ως ὡραῖος τῇ ὄψει καὶ σοφὸς τῷ λόγῳ, ενώ ο Κλεόνικος σοφὸς
καὶ αὐτός, οὐχ οὕτως δὲ ὡς Εὐτρόπιος. Οι δυό τους, μαζί με τον αγ. Βασιλίσκο, ήταν συστρατιῶται του αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος46.
ου (Gaius Galerius Valerius Maximianus) και του Μαξιμίνου Ντάιου (Galerius Valerius Maximinus Daia). Εκείνο
τη χρονική περίοδο, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρχε ένα συγκεκριμένο σύστημα διακυβέρνησης της αυτοκρατορίας, η τε τρ αρ χί α, το οποίο εισήχθη από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό (284-305). Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη, με επικεφαλής δύο Αυγούστους και δύο Καίσαρες βοηθούς των Αυγούστων, και εάν προέκυπτε ανάγκη, διαδόχους (βλ. [Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., σ. 409]). Τα γεγονότα
με τους αγίους μάρτυρες Ευτρόπιο, Κλεόνικο και Βασιλίσκο, όπως προκύπτει από τα κείμενα (για παράδειγμα το
BHG 656: 11.28), συνέβησαν, όταν ο Μαξιμιανός και ο Μαξιμίνος κυβερνούσαν ως Αύγουστοι. Αυτή η συγκυβέρνηση Μαξιμιανού και Μαξιμίνου συνέπεσε το διάστημα μεταξύ 309-311. Άρα, η ομολογία και ο μαρτυρικός θάνατος των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου πρέπει να είχε συμβεί μεταξύ του 309 και του 311. Επίσης,
σύμφωνα με το Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mart. 3.1· Mai 22.1), με τον Cod. Mc. (Mai 22) και με το Μηνολόγιο του
Βασιλείου Β΄ (= PG 117), οι άγιοι μάρτυρες Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος έζησαν ἐπὶ τῶν χρόνων Μαξιμιανοῦ, προφανώς του Μαξιμιανού Γαλερίου, δηλαδή μεταξύ του 305 και 311 [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 503, 699,
701· Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 336].
42

Στο κείμενο BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30): «τὸν κλειδοφύλακα τῶν σκρηνίων, ὀνόματι Εὐη-

λάσιον» [Légen.grec., Delehaye, p. 202]. Το κείμενο BHG 656b (= Mosquensi gr. 162): Εὐϊλάσιος [Pass. SS. Eutr.,
Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 18].
43

Ο Η. Delehaye σχολιάζοντας εισαγωγικά το κείμενο του Μαρτυρίου των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και

Βασιλίσκου μεταφράζει τὰ ὑπομνήματα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ως les Actes de S. Théodore [Légen.grec., Delehaye, p.
41].
44

Το κείμενο BHG 656b (= Mosquensi gr. 162): Εὔτροπος [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p.

18-31].
45

Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mart. 3.1) αναφέρει ότι και οι τρεις μάρτυρες, δηλ. ο Ευτρόπιος, ο Κλεόνικος και

ο Βασιλίσκος κατάγονταν από την Καππαδοκία [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 503-504]. Όμως, αυτή η γενικευμένη πληροφορία προκύπτει από ένα γενικότερο τρόπο συναξαριακής συγγραφής, την οποία μάλλον ακολουθεί
και ο συντάκτης του κειμένου του Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mart. 3.1)· ενώ στο BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ.
gr. 30) αναφέρεται ότι οι άγιοι Θεόδωρος και Βασιλίσκος προέρχονταν από την περιοχή της Αμάσειας, και ο αγ.
Κλεόνικος από την Καππαδοκία (2.25-29) [Légen.grec., Delehaye, p. 203]. Σύμφωνα με το BHG 656 (= Messanensis
Bibl. Univ. gr. 30), ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος ήταν αδέλφια, άρα και ο Ευτρόπιος φέρεται καταγόμενος από την
Καππαδοκία (1.22-23) [Légen.grec., Delehaye, p. 202].
46

Σύμφωνα με το Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ (= PG 117), οι άγιοι Ευτρόπιος και Κλεόνικος

ἦσαν στρατιῶται τοῦ ἁγίου Θεοδώρου [Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 469]. Σύμφωνα με το BHG 656a (=
Patmensi gr. 736), ο Βασιλίσκος, ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος, αναφερόμενοι ως συγγενείς κατά σάρκα, έγιναν
συγγενείς και κατά την πίστη (Βασιλίσκος οὗτος καὶ ὁ σὺν Κλεονίκῳ Εὐτρόπιος, συγγενεῖς τὴν σάρκα, τὴν εὐσέβειαν
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Στρατιώτες τους μετέφεραν στον ηγεμόνα Ασκληπιόδοτο, ο οποίος προτείνει στον Ευτρόπιο να προσφέρει θυσία προς τιμήν των θεών και τ ων αυτοκρατόρων, με αντάλλαγμα να
ενημερώσει εκείνος εγγράφως τους αυτοκράτορες Μαξιμιανό και Μαξιμίνο για την αξιοπιστία
του Ευτροπίου, να απελευθερώσει την οικογένειά του και να τον διορίσει ως κυβερνήτη σε μια
επαρχία. Ο Ασκληπιόδοτος δεν επιμένει να θυσιάσει ο πωσδήποτε ο Ευτρόπιος, άλλα απαιτεί
από τον Άγιο μόνο να διακηρύξει δημόσια πως είχε προσφέρει θυσία στους θεούς και ήταν υπήκοος στον ηγεμόνα. Σε περίπτωση άρνησης, θα κατέκοπταν το σώμα του Ευτροπίου και διαμελισμένο θα το έριχναν στα σκυλιά και στα άγρια ζώα, ενώ τα απομένοντα μέρη θα τα πετούσαν
στο ποτάμι, για να μην μπορέσουν οι χριστιανοί να λάβουν τα λείψανά του και να τον ενταφιάσουν αλείφοντας με μύρα (μυρίσουσιν ὡς ἅγιον).
Ο αγ. Ευτρόπιος αρνείται να θυσιάσει, στηλιτεύει τον Ασκληπιόδοτο και τον συμβουλεύει
να πληροφορηθεί από τα υπομνήματα του αγ. Θεοδώρου τί συνέβη στο βασανιστή του αγ. Θεοδώρου, στον προκάτοχό του Πούπλιο· η οργή του Θεού ανέμενε και τον ίδιο. Ο ηγεμόνας διατάζει να τον χτυπήσουν στα χείλη, χωρίς να καταγραφούν τα θαρραλέα λόγια του· ένας ωστόσο γραφέας διέσωσε κρυφά το διάλογο.
Μετά κι από μια νεότερη άρνηση του αγ. Ευτροπίου, ο Ασκληπιόδοτος απευθύνθηκε
στους αγίους Κλεόνικο και Βασιλίσκο· ή θα δέχονταν τις παροτρύνσεις του ή θα υπέμεναν τα
ίδια βασανιστήρια. Εκείνοι αποκρίθηκαν ότι ήταν έτοιμοι να μαρτυρήσουν για το Χριστό μαζί
με τον Ευτρόπιο και προκαλούσαν τον ηγεμόνα να βιαστεί να τους τιμωρήσει με ακόμη πιο άγριο τρόπο. Τέντωσαν τους τρείς Μάρτυρες και τους μαστίγωσαν ὠμοῖς νεύροις.
Με την προσευχή του αγ. Ευτροπίου στον Παντοκράτορα Θεό, εμφανίζεται στους Μάρτυρες ο Κύριος με αγγέλους και με τον αγ. Θεόδωρο. Οι Μάρτυρες, με τη δύναμη του Χριστού,
δεν αισθάνονται πλέον τον πόνο από τα χτυπήματα, ενώ οι βασανιστές στρατιώτες δεν είχαν
αντοχές να συνεχίσουν τα βασανιστήρια! Ο Ασκληπιόδοτος το απέδιδε σε μαγική ενέργεια των
Μαρτύρων, αλλά το πλήθος των θεατών αντέδρασε και φώναζε ότι αυτό δεν ήταν ούτε φαντασία ούτε αγυρτεία, αλλά ο Θεός των χριστιανών βοηθούσε τους βασανιζόμενους. Τον είχαν δει
κι εκείνοι, άκουσαν τη φωνή των αγγέλων, είδαν τον αγ. Θεόδωρο, κι ας είχε πεθάνει εδώ και
συγγενεῖς) [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 41]. Σύμφωνα με το Synax. Eccl. CP Cod. S. Cod. S.
(Mart. 3.1), οι άγιοι μάρτυρες Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος ήταν συστρατιῶται καὶ συγγενεῖς τοῦ ἁγίου
μάρτυρος Θεοδώρου [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 503-504]. Αντιθέτως, το BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ.
30) και το Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mai 22.1) δεν μας αναφέρουν απολύτως τίποτε για οικογενειακή σχέση μεταξύ
των τριών Αγίων [Légen. grec., Delehaye, p. 202· Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 699-702]. Το αναφερόμενο για
πρώτη φορά στο Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mart. 3.1) ότι όχι μόνο ο αγ. Βασιλίσκος, αλλά και οι Ευτρόπιος και Κλεόνικος είχαν επίσης συγγένεια με τον αγ. Θεόδωρο τον Τήρωνα, κατά τη γνώμη μας προκύπτει επίσης από ένα
γενικότερο τρόπο συναξαριακής συγγραφής και στο κείμενο του Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mart. 3.1) [Synax. Eccl.
CP, Delehaye, col. 503-506]. Κάτι ανάλογο είδαμε και στο ζήτημα του αναφερόμενου ως κοινού τόπου καταγωγής
τους (βλ. υποσημ. Ν ο 611). Άλλωστε είναι αξιοσημείωτη και η επισημείωση του BHG 656b (= Mosquensi gr. 162),
για το ζήτημα της συγγένειας των αγίων, ότι δηλαδή οι άγιοι Μάρτυρες λόγῳ της μεταξύ τους αγάπης αποκαλούνταν μεταξύ τους αδελφοί (Ἦν δὲ ὁ Κλεόνικος ἀδελφὸς Εὐτρόπου ὁμομήτριος, ὁ δὲ Βασιλίσκος ἀνεψιὸς Θεοδώρου
ἐτύγχανε. Διὰ δὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην ἀμφότεροι ἑαυτοὺς ἀδελφοὺς ἀλλήλων ὠνόμαζον) [Pass. SS. Eutr.,
Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 18].
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πολύ καιρό. Ο ηγεμόνας ούτε είδε ούτε άκουσε τη φωνή κανενός, αλλά από τις φωνές του πλήθους αναγκάστηκε κι έδωσε εντολή να μεταφέρουν τους τρεις Μάρτυρες στη φυλακή.
Ο Ασκληπιόδοτος απευθύνθηκε στα μέλη της Γερουσίας, και ο λογιστής συμβούλεψε να
τους εκτελέσει όσο γίνεται γρηγορότερα, μήπως παρασυρθούν όλοι οι κάτοικοι της πόλης και
σταματήσουν να προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Η Γερουσία της Αμασείας αποφάσισε να
προτείνει ξανά στον Ευτρόπιο να θυσιάσει, ειδάλλως αμέσως να οδηγήσουν και τους Τρεις στο
θάνατο.
Στο Πραιτώριο ο Ασκληπιόδοτος προσπάθησε να καλοπιάσει τον Ευτρόπιο. Ο Ευτρόπιος
αρνείται εξαρχής να συγκαθίσει με τον ηγεμόνα στο ίδιο τραπέζι. Ο Ασκληπιόδοτος του εξηγεί
πως για ένα μόνο πράγμα επιμένει, να παραβρεθεί ο Μάρτυρας μαζί του στην αυριανή τελετή,
ώστε να βλέπει ο λαός πως ο Ευτρόπιος υπάκουσε τελικά στον ηγεμόνα και θυσίασε στους θεούς. Ο αγ. Ευτρόπιος ανταπαντά ότι με ένα τέτοιο τρόπο ήθελε να τον καταστήσει οδηγό απώλειας του ποιμνίου του Χριστού, και το αρνήθηκε αποφασιστικά. Ο Ασκληπιόδοτος διέταξε και
έφεραν ενώπιον του Μάρτυρα χρυσά και διάφορα (πολύτιμα) ενδύματα και ασημένια νομίσματα, ορκιζόμενος στο όνομα των θεών και των βασιλιάδων να τα δώσει στον Ευτρόπιο, κι ακόμη
περισσότερα, (τουλάχιστον) εάν ο Μάρτυρας την επόμενη μέρα μπροστά στον κόσμο ομολογούσε μονάχα πως θα τον υπακούει 47. Ο Ευτρόπιος πάλι αρνείται, χαρακτηρίζοντάς τον ύπουλο
και πονηρό άνθρωπο, φίδι που αλλάζει συνέχεια μορφή (σκολιέ, πανοῦργε, πολύτροπε δράκων).
Ο αγ. Ευτρόπιος οδηγείται εκ νέου στη φυλακή.
Όλο αυτό το διάστημα, οι άλλοι δύο φυλακισμένοι Κλεόνικος και Βασιλίσκος προσεύχονταν γι’ αυτόν.
Με απόφαση του ηγεμόνα και της Γερουσίας της Αμασείας ορίστηκε η ημέρα της δημόσιας θυσίας προς τους θεούς, στην οποία θα εκαλούντο και όλοι οι κρατούμενοι χριστιανοί.
Όσοι θα αρνούνταν, θα τιμωρούνταν αμέσως με θανάτωση.
Την επόμενη μέρα, στη δημόσια συγκέντρωση όλων των κατοίκων και της Γερουσίας της
Αμασείας, ο Ασκληπιόδοτος διατάσσει ένα κήρυκα να τους προσκαλέσει όλους στο ναό της
Αρτέμιδος, κι ο καθένας να προσφέρει θυσία, λιβάνι στο άγαλμα της Αρτέμιδος48, θυμίαμα
47

Στα κείμενα των Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mart. 3.1) και Synax. Armenien de Israel (3 Mars), η προσπάθεια
του ηγεμόνος Ασκληπιοδότου να αποπλανήσει με δώρα και έτσι να αποσπάσει από την πίστη του Χριστού, λανθασμένα συνδέεται όχι με το όνομα του ανακρινομένου Ευτροπίου, αλλά με το όνομα του φυλακισμένου Κλεονίκου [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 503-506· Synax. Armenien de Israel, Bayan, 1927, p. 116].
48
Η καθολική λατρεία της θεάς Αρτέμιδος σε όλη τη Μικρά Ασία, εκτός από το συγκεκριμένο και άλλα αγιολογικά κείμενα, επιβεβαιώνεται και από τις Πράξεις των Αποστόλων: «Έγινε δε κατά τον χρόνο αυτό μεγάλη
αναταραχή δια την οδό της σωτηρίας που είχε αποκαλύψει ο Κύριος. Διότι κάποιος αργυροποιός, ονόματι Δημήτριος, που έκανε μικρούς αργυρούς ναούς, μικρογραφίες του ναού της Αρτέμιδος, και έδιδε επικερδή εργασία
στους τεχνίτες, αυτός εμάζευσε όλους εκείνους που ησχολούντο με τα έργα αυτά και τους είπε· “άνδρες, γνωρίζετε
πολύ καλά, ότι από αυτό το επάγγελμά μας προέρχεται το πλούσιο εισόδημά μας. Βλέπετε δε οι ίδιοι και ακούετε
ότι πολύ πλήθος, όχι μόνον της Εφέσου αλλά σχεδόν όλης της Ασίας, αυτός ο Παύλος το έπεισε και το απεμάκρυνε από την θρησκεία μας, λέγων ότι οι θεοί που κατασκευάζονται με τα χέρια των ανθρώπων δεν είναι αληθινοί
θεοί. Και δεν είναι μόνον ότι κινδυνεύει η εργασία μας να πέση εις παρακμή, αλλά δεν θα λογαριάζεται πλέον εις
τίποτε και ο ναός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και μέλλει να καθαιρεθή και να σβήση η μεγαλειότης αυτής, την
οποίαν όλη η Ασία και η οικουμένη σέβεται”» (Πραξ. 19, 23-27).
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που ο ίδιος ο Ασκληπιόδοτος θα τους έδινε. Φέρνουν από τη φυλακή και τους αγίους Ευτρόπιο,
Κλεόνικο και Βασιλίσκο. Ο αγ. Ευτρόπιος προσεύχεται στο Θεό για βοήθεια, και επισυμβαίνει
σεισμός που συντάραξε το ναό και συνέτριψε το ειδωλικό άγαλμα, ενώ ο ηγεμόνας και όλοι οι
παριστάμενοι, ταραγμένοι, έτρεχαν να διαφύγουν, μήπως σκοτωθούν.
Οργισμένος ο Ασκληπιόδοτος μεταβαίνει στο κτίριο της Γερουσίας κι από το θρόνο του.
διέταξε να λιώσουν πίσσα σε τρεις χάλκινους λέβητες, για να την περιχύσουν στους Μάρτυρες.
Με διαταγή του, κάρφωσαν τρεις στύλους στη γη, τέντωσαν επάνω τους Μάρτυρες από τα πόδια και τα χέρια, και μετέφεραν εκεί τους λέβητες με τη βρασμένη πίσσα49.
Το επόμενο πρωί, με εντολή του, μετέφεραν ενώπιόν του τους αγίους Ευτρόπιο, Κλεόνικο και Βασιλίσκο. Ο αγ. Ευτρόπιος παρέμενε σταθερός στην άρνησή του να θυσιάσει στους θεούς, και τότε ο ηγεμόνας διέταξε να σταυρώσουν τους αγίους Μάρτυρες: τον Ευτρόπιο,
διδάσκαλον ὄντα τῶν μάγων, μαζί με τον γόητα Κλεόνικο, σαν καταφρονητές της εντολής των
Αυγούστων50 και Χριστιανούς, να τους σταυρώσουν έξω από την πόλη, ενώ τον Βασιλίσκο
να τον φυλακίσουν πάλι. Εκείνος διαμαρτύρεται, απαιτεί από τον ηγεμόνα να προχωρήσει
και στη δική του καταδίκη. Ο Ασκληπιόδοτος πείσμωσε στην ενότητα και κρυφή συμφωνία των
τριών, να μαρτυρήσουν μαζί!
Τον Ευτρόπιο και τον Κλεόνικο τους σταύρωσαν, και έτσι παρέδωσαν τις ψυχές τους στο
Θεό (βλ. εικόνα Ν ο 37). Ο ταυτόχρονος μαρτυρικός θάνατός τους συνέβη μεταξύ 309 και 311,
και η μνήμη τους συνεορτάζεται στις 3 Μαρτίου 51.
Δύο ευλαβείς (φιλόχριστοι) άνθρωποι, ο Κόιντος και ο Βελώνικος52, μέλη της Γερουσίας
της Αμασείας, εξασφάλισαν από τον ηγεμόνα με κατάλληλα (πλούσια) δώρα να τους επιτρέψει
να λάβουν τα σώματα των αγίων Μαρτύρων. Ο Βελώνικος παίρνει το σώμα του αγ. μάρτυρα
Ευτροπίου και το ενταφιάζει με τιμές στην περιοχή της ιδιοκτησίας του Θέρμα (πιθανώς ση-

49

Στο Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mart. 3.1) αναφέρεται ότι έριξαν στους αγίους Μάρτυρες την κοχλάζουσα
πίσσα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού οι Άγιοι παρέμειναν αβλαβείς [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 503-506]. Στο
BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30) γίνεται λόγος μόνο για προετοιμασία των λεβήτων με λιωμένη πίσσα
(10.6-9), χωρίς καμία επιπλέον αναφορά σε περίχυση των Μαρτύρων με την πίσσα [Légen. grec., Delehaye, p. 212].
50

Πρόκειται για τους αναφερόμενους στο BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30) κωδικέλλους βασιλι-

κούς των αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξιμίνου, τους οποίους είχε μαζί του ο Ασκληπιόδοτος (1.9). Αυτές οι
διαταγές επέτρεπαν στον Ασκληπιόδοτο να επιβάλει στους Χριστιανούς συμμετοχή στις θυσίες ενώπιον των ειδώλων, και σε περίπτωση άρνησης, να επιβάλουν φοβερό και βίαιο θάνατο [Légen. grec., Delehaye, p. 202].
51

Σύμφωνα με την παράδοση της Δυτικής Εκκλησίας (Martyrologium Romanum), η σειρά των ονομάτων
των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου, την ήμερα εορτασμού τους, την 3η Μαρτίου, είναι διαφορετική.
Πρώτα αναφέρεται το όνομα του αγ. Κλεονίκου και κατά σειράν έπειτα των αγίων Ευτροπίου και Βασιλίσκου
[Comm. Martyr. Rom., p. 83-84· Νέος Συναξ., Ρούσσου, 1941, σ. 17].
52

Το κείμενο BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30): Βε λώ νι κ ος [Légen.grec., Delehaye, p. 213]. Το

κείμενο BHG 656b (= Mosquensi gr. 162): Β ε λό νι κ ος [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 31]. Στο
BHG 656a (= Patmensi gr. 736), πιθανόν από λάθος του συντάκτη αναφέρεται αντί το όνομα Βελώνικος, το όνομα
Μελόνικος [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 53].
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μερ. Havza, στην επαρχία Samsun, Τουρκία, βλ. χάρτη Νο 23)53, σε απόσταση 18 μιλίων (περ.
27 χλμ.)54 από την Αμάσεια. Το σώμα του αγ. μάρτυρα Κλεονίκου το απέλαβε ο Κόιντος, το
άλειψε με μύρο και το ενταφίασε στο χωριό Κήμα 55, σε απόσταση 30 μιλίων (περ. 45
χλμ.)56 από την Αμάσεια. Τα επόμενα χρόνια, στους τόπους ενταφιασμού των αγίων μαρτύρων
Ευτροπίου και Κλεονίκου συνέβαιναν μεγάλα θαύματα.
Λίγο καιρό αργότερα, επί αυτοκράτορα Μαξιμιανού 57, στη θέση του Ασκληπιοδότου
εστάλη ο ηγεμόνας Αγρίππας, άνθρωπος τρομερός και άγριος, χειρότερος στην κακία από
τον προκάτοχό του. Ερχόμενος ἐν τῇ ἀνατολικῇ χώρᾳ, άρχισε να εκβιάζει τους χριστιανούς για
να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα.
Ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος παρέμενε στη φυλακή της Α μάσειας. Ζητούσε με δάκρυα
από το Θεό να τον θυμηθεί, να τον καλέσει κοντά Του, να ξαναβρεθεί με τους συνάθλους του,
τους αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο. Ο Κύριος του εμφανίστηκε, λέγοντάς του να μην πενθεί,
που τον προσκαλούσε τελευταίο, γιατί είχε γράψει το όνομά του πριν από τα ονόματα των συναθλητών του· τον περίμεναν ακόμη πολλές δοκιμασίες, θα έφευγε από τη φυλακή, για να συναντήσει τους συγγενείς του στο χωριό Χουμιαλό, κι ύστερα επανερχόταν και θα τελειωνόταν
με μαρτυρικό θάνατο στα Κόμανα.
Ο αγ. Βασιλίσκος σηκώθηκε από την προσευχή, είδε τις πόρτες της φυλακής ανοικτές και,
τα ξημερώμα κάλεσε τον αρχιφύλακα (clauicularium) με τους στρατιώτες και τους παρακάλεσε
να τον αφήσουν να πάει για λίγες μέρες 58 στο χωριό του Χουμιαλό, να συναντήσει τους
53

Το κείμενο BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30): «ἐν τ ῷ ἑαυτοῦ κτήματι καλουμένῳ Θέρμα»

[Légen. grec., Delehaye, p. 213]. Το BHG 656b (= Mosquensi gr. 162): «ἐν ἰδίῳ κτήματι… καλουμένῳ Θερμᾷ» [Pass.
SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 31].
54

Μίλι = 1000 διπλά βήματα ~ 8 στάδια (1 στάδιο = ~ 177-192 μ.) ~ 1,5 χλμ. (Βλ.: Η Αγία Γραφή. Μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα. Εκδ. Ελληνική Βιβλική Εταιρία. Αθήνα 2003, σ. 81, παράρτημα). Έτσι συνάγεται ότι ο τόπος ενταφιασμού του αγ. Ευτροπίου Θέρμα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 27 χιλ. από την Αμάσεια.
T he r ma Phazimonitidis (Khavsa, H a vz a), βλ.: Grégoire H., Rapport sur un voyage d’exploration dans le Pont et
en Cappadoce // BCH, 33 (1909), p. 6-7. Η σημερινή τουρκική Havza (περιφέρεια Samsun), σε απόσταση περ. 44
χλμ. από την Αμάσεια.
55

Το κείμενο BHG 656 (= Messanensis Bibl. Univ. gr. 30): «εἰς χωρίον καλούμενον Κῆμα» [Légen. grec., Delehaye, p. 213]. Το BHG 656b (= Mosquensi gr. 162): «ἐν χωρίῳ καλουμένῳ Κῆμα» [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis.,
Halkin, 1986, p. 31].
56
Βλ. υποσημ. Νο 620.
57

Το κείμενο BHG 241 (= Mosquensi gr. 162): «κατὰ τοὺς καιροὺς τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ» [Saints de
Byzance, Halkin, 1986, p. 66]. Το BHG 241а (= Monacensis gr. 366): «κατ΄ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ» [Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 45]. Το Synax. Eccl. CP Cod. Mc. (Mai 22): «κατὰ τοὺς καιροὺς
Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως» [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 701] κλπ. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Μαξιμιανός
(προφανώς Μαξιμιανός Γαλέριος) ήταν αυτοκράτορας το 305-311 (βλ. υποσημ. Νο 607). Η λατινική εκδοχή της
βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 αναφέρει ότι τα γεγονότα που συνδέονται με τον Άγιο συνέβησαν στη
διάρκεια της βασιλείας του Μαξιμιανού και του Μαξιμίνου (regnante Maximiano & Maximino tyrannis) [Vita S.
Basilisci, 1668, p. 237].
58

Η λατινική εκδοχή της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 διευκρινίζει ότι ο Άγιος ζήτησε να τον

απελευθερώσουν γ ια τ έσ σ ε ρ ι ς μ έρ ε ς [Vita S. Basilisci, 1668, p. 237].
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συγγενείς του. Τους φανέρωσε ότι, επιστρέφοντας, είχε φθάσει η ώρα που θα απερχόταν προς
τον αληθινό «συγγενή» και Δεσπότη του, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εκείνοι του αποκρίθηκαν
πως θα τον άφηναν, αν δεν φοβούνταν τον αναμενόμενο νέο ηγεμόνα Αγρίππα. Εκείνος θα εξέταζε τις περιπτώσεις όλων των κρατουμένων και ασφαλώς θα καλούσε σε ανάκριση και τον
Βασιλίσκο. Τους (αντι)πρότεινε να τον στείλουν με συνοδεία στρατιωτών, και αυτό μπορούσαν
να το πράξουν, πριν την άφιξη του ηγεμόνα στην Αμάσεια 59. Οι δεσμοφύλακες δέχθηκαν, και έτσι ο Μάρτυρας με συνοδεία μερικών στρατιωτών επισκέφτηκε το χωριό του Χουμιαλό60.
Φθάνοντας σπίτι του61, αγκάλιασε τη μητέρα, τα αδέλφια62 του και άλλους συγγενείς.
Τους μίλησε για την αληθινή πίστη του Χριστού και τους ενθάρρυνε να είναι σταθεροί. Ζήτησε
από όλους τους συγκεντρωμένους να προσευχηθούν, ώστε ο Θεός να του δώσει δύναμη να αντέξει το μαρτύριο, όπως στους αγίους Θεόδωρο, Ευτρόπιο και Κλεόνικο, μαζί με τους οποίους
είχε συλληφθεί. Τους είπε ακόμη ότι δεν πρόκειται πια να τον ξαναδούν ζωντανό και, όταν θα
βρεθεί κοντά στον Κύριο, θα πρεσβεύει για τους ίδιους και για όλο το χριστιανικό λαό, ώστε να
σταματήσει τελικά η ειδωλολατρία των ασεβών ανθρώπων και να έρθει η χάρη του Χριστού σε
όλη τη γη63.

59

Στα κείμενα του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG 241 (= Mosquensi gr. 162), BHG 241а (= Monacen-

sis gr. 366) και Athous. gr., Iviron 424 το γεγονός αυτό περιγράφεται αλλιώς: «πρὶν ἐλθεῖν τὸν ἡγεμόνα ἐν
Κομάνοις» [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 66· Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 46· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3]. Αυτήν την εκδοχή συναντάμε και στο σλαβικό βίο του αγ. Βασιλίσκου από το Codex Suprasliensis (11ου αι.) (βλ. [Супрасълски сборник, Заимов, Капалдо, т. 1, 1982, σ. 16]). Ωστόσο, στο BHG 241а (= Monacensis gr. 366) διευκρινίζει περαιτέρω ότι ο ηγεμόνας Αγρίππας έφτασε εἰς τὴν Ἀμασέων πόλιν [Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 46]. Εφόσον ο αγ. Βασιλίσκος ήταν στη φυλακή της Αμάσειας και από εκεί πήγε με τους
στρατιώτες για κάποιο (μικρό) χρονικό διάστημα στο σπίτι του στο χωριό Χουμιαλό, από όπου και επρόκειτο να
επιστρέψει πάλι στην Αμάσεια, ως εκ τούτου θα πρέπει να εννοήσουμε πως όλα αυτά έπρεπε να συμβούν πριν από
την άφιξη του ηγεμόνα Αγρίππα στην Αμάσεια, όχι όμως στα Κόμανα.
60
Η απόσταση από την πόλη της Αμάσειας (σημερ. Amasya, Τουρκία) μέχρι το χωριό Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Güzova, Τουρκία) είναι 81 χλμ. (σε ευθεία γραμμή) και 136 χλμ. (οδικώς, περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο).
Βλ. υποσημ. Νο 601.
61

Στο BHL 1021 διευκρινίζεται ότι ο αγ. Βασιλίσκος έφτασε στο σπίτι του την ε π ό μ εν η μ έρ α (altera die)

[Vita S. Basilisci, 1668, p. 237].
62

Στο BHL 1021 αναφέρεται ότι ο αγ. Βασιλίσκος είχε τρεις αδελφούς [Vita S. Basilisci, 1668, p. 238].

63

Στο BHG 241 (= Mosquensi gr. 162, Athous. gr., Iviron 424) αναφέρεται ότι, μετά τη συνάντηση του αγ.
Βασιλίσκου με την οικογένειά του, ο ίδιος μαζί με τους στρατιώτες που τον συνόδεψαν, επέστρεψε πάλι στην πόλη
Αμάσεια [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 66· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3]. Θεωρούμε ότι αυτή η πληροφορία είναι λανθασμένη. Βλ. υποσημ. Νο 634. Να σημειώσουμε επίσης ότι στο BHL 1021 από την αρχή αναφέρεται ότι ο αγ. Βασιλίσκος, αφού είδε την οικογένεια του, αναχώρησε με τους στρατιώτες επιστρέφοντας, προφανώς
για την Αμάσεια. Στο ίδιο κείμενο περαιτέρω διευκρινίζεται ότι το Βασιλίσκο το συνέλαβαν και τον οδήγησαν στα
Κόμανα, τη στιγμή που ο Άγιος αναχώρησε από το σπίτι με προορισμό την Αμάσεια, δηλ. πριν επιστρέψει από
μόνος του (μέ τους στρατιώτες) στην αρχική φυλακή της Αμάσειας [Vita S. Basilisci, 1668, p. 238].
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Εντωμεταξύ στην Αμάσεια έφτασε ο ηγεμόνας Αγρίππας64, ο οποίος καλεί τους άρχοντες
της πόλης για να γιορτάσει μαζί τους την άφιξη του.
Στην Αμάσεια εκείνη την εποχή υπήρχε ένας αρχαίος ν αός που ονομαζόταν Πέτασος.
Δίπλα του ήταν και ένας άλλος ναός, προς τιμήν του θεού Σέραπη 65. Σ αυτούς τους ναούς ο
Αγρίππας πρόσφερε θυσίες στους θεούς.
Την επόμενη μέρα το πρωί, ο νέος ηγεμόνας ανέβηκε στο δικαστήριο και άρχισε να εξετάζει τις υποθέσεις των κρατουμένων στη φυλακή. Πρώτο από όλους ζήτησε τον αγ. Βασιλίσκο, για τον οποίο είχε πληροφορηθεί πολλά. Ο επικεφαλής της πόλης πηγαίνει στη φυλακή να
φέρει στον Αγρίππα τον αγ. Βασιλίσκο, αλλά δεν τον βρήκε εκεί. Τότε άρπαξε τον αρχιφύλακα
(clauicularius) και τον οδήγησε στον ηγεμόνα.
Ο Αγρίππας, υποβάλλοντας τον αρχιφύλακα σε βασανιστήρια, τον ρώτησε πως τόλμησε
να απελευθερώσει έναν άνθρωπο που ήταν εχθρός των θεών τους και ανυπότακτος στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Ο αρχιφύλακας απάντησε, πως ήταν η δεύτερη ημέρα από τότε που
ο αγ. Βασιλίσκος με στρατιώτες έφυγε προσωρινά στο χωριό του. Ο Αγρίππας τον απείλησε ότι
θα τον σκότωνε, αν δεν θα έφερνε πίσω τον αγ. Βασιλίσκο, κι εκείνος υποσχέθηκε ότι την τέταρτη κιόλας μέρα ο Βασιλίσκος θα οδηγούνταν εκεί, μπροστά στον ηγεμόνα και την εξουσία
του.
Ο Αγρίππας στέλνει αμέσως στο χωριό Χουμιαλό μαζί μ ε τον αρχιφύλακα και το μάγιστρο (magistrianum)66 με στρατιώτες, με εντολή να συλλάβουν το Βασιλίσκο και να τον φέρουν στα Κόμανα. Τους είπε ότι και ο ίδιος θα ξεκινούσε αμέσως από την Αμάσεια για τα
Κόμανα (βλ. χάρτη Νο 24)67, προκειμένου εκεί να διεξαχθεί η δίκη του Βασιλίσκου68.
64

Στο κείμενο του Synax. Eccl. CP Cod. Mc. (Mai 22) εσφαλμένα αναφέρεται ως πληροφορία ότι ο νέος η-

γεμόνας Αγρίππας, μετά το διορισμό του, έφτασε στα Κόμανα [Synax. Eccl.CP, Delehaye, col. 701].
65

Το κείμενο BHG 241 (= Mosquensi gr. 162): «ἦν δὲ πόλει ναὸς Πέτασσος καλούμενος καὶ πλησίον αὐτοῦ

ἕτερος ὑπῆρχε ναὸς τοῦ θεοῦ αὐτῶν Σέραπη» [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 67]. Το BHG 241а (= Monacensis gr. 366): «ἦν δὲ ναὸς ἀρχαῖος καλούμενος Πέτασος καὶ ἕτερος Σεραπίων ἔγγιστα αὐτοῦ» [Martyrium Basiliscus,
Lüdtke, 1914, p. 46-47]. Το BHL 1021: Petason και Serapion [Vita S. Basilisci, 1668, p. 238].
66
Μάγιστρος (λατ. magister) - ανώτατος δημόσιος υπάλληλος στο αρχαίο ρωμαϊκό κράτος (βλ.: Μπαμπινιώτη Γ. Δ., Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Εκδ Δ΄. Αθήνα 2012, σ. 1155).
67
Η απόσταση από την Αμάσεια (σημερ. Amasya, Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα (σημερ. Gömenek, Τουρκία)
είναι 75 χλμ. σε ευθεία γραμμή και 114 χλμ. οδικώς· μια διαδρομή που θα κρατούσε το πολύ από δύο μέχρι τρεις
ημέρες. Σύμφωνα με το βυζαντινό ιστορικό Προκόπιο Καισαρείας, αναλογικά, πεζοπορία μιας ημέρας διήνυε 210
στάδια ή 38,85 χλμ. (βλ.: Иващенко М. М., Великая абхазская стена. Сухум 1926, σ. 81).
68

Το κείμενο του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG 241 (= Mosquensi gr. 162, Athous. gr., Iviron 424)
μας πληροφορεί ότι ο αγ. Μάρτυρας έφυγε από τη φυλακή της Αμάσειας συνοδευμένος από τους στρατιώτες για
το σπίτι του στο χωριό Χουμιαλό και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω στη φυλακή [Saints de Byzance, Halkin, 1986,
p. 66· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3]. Σύμφωνα με το Synax. Eccl. CP Cod. Mc. (Mai 22), όταν ο ηγεμόνας
Αγρίππας έφτασε στην Αμάσεια, εκεί δεν βρήκε τον αγ. Βασιλίσκο [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 701-702], δηλ.
δεν βρισκόταν στη φυλακή, αλλά στο σπίτι του. Στο BHG 241а (= Monacensis gr. 366) αναφέρεται ότι ο Αγρίππας
έστειλε στρατιώτες στο χωριό Χουμιαλό, για να μεταφέρουν από εκεί τον αγ. Βασιλίσκο στα Κόμανα. Οι στρατιώτες, παίρνοντας τον Άγιο, προχώρησαν ἀπὸ Χουμιαλῶν ἐπὶ Κομάναν [Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 47].
Είναι προφανές λοιπόν ότι τον μετέφεραν στα Κόμανα από το Χουμιαλό, από το σπίτι του, όπου είχε μεταβεί προσωρινά για να χαιρετήσει τους δικούς του. Το χωριό αυτό βρισκόταν σε απόσταση περίπου 9 χλμ. από τα Κόμανα
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Ο μάγιστρος, μετά τη διαταγή του ηγεμόνα, εξερχόμενος δίνει εντολή να κατασκευάσουν
χάλκινα υποδήματα με πολλά αιχμηρά καρφιά μέσα. Ύστερα, παίρνοντας μαζί του και
τον αρχιφύλακα με στρατιώτες, αναχώρησε για το χωριό Χουμιαλό. Φόρτωσε σιδερένιες αλυσίδες σε ένα γαϊδουράκι και τις μετέφερε μαζί του για να δέσει μ’ αυτές το μάρτυρα Βασιλίσκο69.
Οι στρατιώτες, φθάνοντας στο Χουμιαλό, συνέλαβαν τον αγ. Βασιλίσκο, τη στιγμή που
εκείνος αναχωρούσε από το σπίτι του με τη συνοδεία των άλλων στρατιωτών για να επιστρέψει
στην πόλη Αμάσεια, στη φυλακή. Τον έδεσαν με διπλές αλυσίδες και πέρασαν στο λαιμό του
άλλη μια σιδερένια αλυσίδα. Στα πόδια του έβαλαν τα χάλκινα υποδήματα με τα πολλά καρφιά
από μέσα. Και έτσι, χτυπώντας τον με μαστίγια, τον οδήγησαν κατευθείαν στα Κόμανα (βλ.
χάρτες Νο 24, 25)70.
Τον αγ. Βασιλίσκο αποχαιρέτησαν η μητέρα του, τα αδέλφια και οι συγγενείς. Η μητέρα
του στον αποχωρισμό ενθάρρυνε το παιδί της και επέστρεψε στο σπίτι όπου προσευχόταν στον
Κύριο να ενδυναμώσει το γιο της και να υπομείνει με γενναιότητα τα μαρτύρια. Ο αγ. Βασιλίσκος βλέπει πίσω του να ακολουθούν οι τρεις αδελφοί του και άλλοι συγγενείς, αλλά τους παρακαλεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο μάγιστρος τους απειλεί ότι θα τους συλλάβει και θα
τους οδηγήσει κι αυτούς στον ηγεμόνα. Μπροστά στην επιμονή τους, ο ίδιος με τους στρατιώτες του άρχισαν να τους χτυπούν για να τους απομακρύνουν από τον αγ. Βασιλίσκο.
Στο δρόμο, τα καρφιά των υποδημάτων διατρύπησαν τα πόδια του αγ. Μάρτυρα μέχρι τα
οστά του, έτσι ώστε όλη η διαδρομή που τον έσυραν οι στρατιώτες, ήταν γεμάτη με αίμα. Παρ’
όλα αυτά, ο Μάρτυρας του Χριστού δόξαζε τον Κύριο με ψαλμούς.

του Πόντου. Αλλιώς είναι ακατανόητο, γιατί τον αγ. Βασιλίσκο που βρισκόταν στη φυλακή της Αμάσειας να τον
μετέφεραν για δίκη στα Κόμανα, τόσο μακριά. Με ποιά λογική ο ηγεμόνας Αγρίππας, ευρισκόμενος στην Αμάσεια,
θα έπρεπε να πάει στα Κόμανα, τόσο μακριά, μόνο και μόνο για να δικάσει τον αγ. Βασιλίσκο; Όπως γνωρίζουμε, ο
αγ. Θεόδωρος ο Τήρων (θείος του αγ. Βασιλίσκου) ανακρίθηκε, βασανίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο στην
Αμάσεια. Μετά από εκείνον, και οι άγιοι Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος ανακρίθηκαν μεν και βασανίστηκαν
μαζί, αρχικά στην Αμάσεια· οι δύο πρώτοι είχαν και μαρτυρικό θάνατο στην ίδια πόλη, ενώ ο Βασιλίσκος β ρήκε
μαρτυρικό τέλος, αργότερα από τους δύο, στα Κόμανα. Αυτό που υποθέτουμε εμείς εδώ, ότι τον αγ. Βασιλίσκο
τον μετέφεραν από το Χουμιαλό στα Κόμανα, και όχι α πό την Αμάσεια, επιβεβαιώνεται από τη λατινική εκδοχή
της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021, όπου, σε αντίθεση με τις ελληνικές αγιολογικές πηγές, δίνεται η
σωστή αλληλουχία των γεγονότων περί τον Άγιο. Με δυο λόγια, ο αγ. Βασιλίσκος, ευρισκόμενος φυλακισμένος
στην Αμάσεια, φεύγει με άδεια-πρωτοβουλία του αρχιφύλακα για το σπίτι του στο Χουμιαλό, πριν την άφιξη του
ηγεμόνα Αγρίππα. Ο Αγρίππας φθάνοντας στην Αμάσεια δεν τον βρίσκει στη φυλακή και στέλνει στρατιώτες στο
Χουμιαλό για τη μεταγωγή του. Εκείνοι οδηγούν το Μάρτυρα από το Χουμιαλό προς τα Κόμανα, όπου μεταβαίνει
και ο ίδιος ο Αγρίππας (§ 4-6) (βλ. [Vita S. Basilisci, 1668, p. 238]).
69

Σύμφωνα με τη λατινική εκδοχή της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021, μαζί με αυτούς που έστειλε ο Αγρίππας στο Χουμιαλό ήταν και ο Ε υσ ίγν ι ο ς, ο οποίος μετέβη μαζί τους εκεί, ελπίζοντας να δει αυτοπροσώπως τα μαρτύρια και το θάνατό του, όπως αναφέρει ο ίδιος στη συντεθείσα βιογραφία του Μάρτυρα [Vita S.
Basilisci, 1668, p. 238].
70
Η απόσταση από το χωριό Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Güzova, Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία) είναι περίπου 13 χλμ. σε ευθεία γραμμή και λίγο περισσότερο οδικώς. Βλ. επίσης υποσημ.
Νο 601.
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Οι στρατιώτες με τον αγ. Βασιλίσκο έφτασαν στο χωριό που ονομαζόταν Δακοζάρων 71.
Εκεί αποφασίζουν να σταματήσουν για να ξεκουραστούν λίγο, επειδή μεσημέριασε και είχε πολύ ζέστη. Η δέσποινα (αρχόντισα) αυτού του χωριού ήταν Ελληνίδα72 με το όνομα Τροϊανή 73,
η οποία φιλοξένησε όλους στο σπίτι της. Τον αγ. Βασιλίσκο συνόδευαν 13 άτομα 74. Οι στρατιώτες δένουν τον αγ. Βασιλίσκο σε ένα ξερό πλατάνι με τα χέρια του πίσω, γύρω από τον κορμό του δέντρου. Εκείνοι πάνε στο σπίτι, όπου παρατέθηκε δείπνο.
Ο αγ. Βασιλίσκος μένοντας μόνος, δεμένος στο δέντρο, προσεύχεται στον Κύριο. Γύρω
του μαζεύτηκε πλήθος ανθρώπων, δείχνοντας συμπόνια γι’ αυτόν. Ξαφνικά, από την προσευχή
του αγ. Βασιλίσκου γίνεται σεισμός. Οι άνθρωποι που ήταν γύρω του, φοβισμένοι πέφτουν κάτω στο έδαφος. Ο Μάγιστρος και οι στρατιώτες από τον φόβο επίσης τρέχουν έξω από το σπίτι. Όταν ο κόσμος σηκώθηκε από το έδαφος, βλέπουν ότι το αποξηραμένο πλατάνι καλύφθηκε
με άφθονα πράσινα φύλλα. Όλοι οι παρόντες ήξεραν ότι το δέντρο είχε ξεραθεί εδώ και πολλά
χρόνια. Ξαφνικά ανέβλυσε και μια πηγή νερού στο σημείο όπου στεκόταν ο αγ. Μάρτυρας, δεμένος ακόμη στο δέντρο, εκεί που η γη βάφτηκε από το αίμα του75.
71

Την ονομασία Δακοζάρων μας αναφέρουν τα BHG 241 (= Mosquensi gr. 162, Athous. gr., Iviron 424),

BHG 241а (= Monacensis gr. 366) και BHL 1021 [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 67· Martyrium Basiliscus,
Lüdtke, 1914, p. 47· Vita S. Basilisci, 1668, p. 238· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3]. Το Synax. Eccl. CP Cod. S.
(Mai. 22.1) μας δίνει μια άλλη ονομασία: Δ α κῶ ν [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 700-701]. Το Synax. Armenien de
Israel (25 Mai): Da ka n [Synax. Armenien de Israel, Bayan, 1927, p. 494]. Σύμφωνα με τον H. Grégoire « l’ identification de Dacozae-Dacopa avec K al é- K eu ï s’impose » (βλ. [Grégoire, 1909, p. 21]).
72

Προφανώς, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται με την έννοια ειδωλολάτρις.

73

Το BHG 241 (= Mosquensi gr. 162): «ἡ δὲ δέσποινα τοῦ χωρίου Ἑλληνὶς ἦν, ᾖ ὄνομα Τροϊανὴ» [Saints de
Byzance, Halkin, 1986, p. 67]. Στο BHL 1021 αναφέρεται ότι η Τροϊανή ήταν μια χήρα [Vita S. Basilisci, 1668, p.
238-239].
74

Η λατινική εκδοχή της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 αναφέρει ότι τον Μάρτυρα συνόδευαν

14 άτομα. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και τον Ευσίγνιο, τον συντάκτη του Βίου του αγ. Βασιλίσκου (erant viri
quatuordecim praeter scribam, qui erat cum B. Basilisco) [Vita S. Basilisci, 1668, p. 238-239]. Ένας τέτοιος αριθμός
ατόμων, που συνόδευαν τον αγ. Βασιλίσκο, θα μπορούσε να προκύψει, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των πηγών, ως ακολούθως. Το κείμενο του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου BHG 241 (= Mosquensi gr. 162) και η λατινική
έκδοση της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 μας λένε ότι ο αγ. Βασιλίσκος έφυγε από την φυλακή της
Αμάσειας στο σπίτι του στο χωριό Χουμιαλό, συνοδευόμενος από στρατιώτες [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p.
66· Vita S. Basilisci, 1668, p. 237]. Σύμφωνα με τα Synax. Eccl. CP Cod. Mc. (Mai 22) και BHL 1021, όταν ο ηγεμόνας Αγρίππας έφτασε στην Αμάσεια, δεν μπορούσαν να βρουν τον αγ. Βασιλίσκο [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col.
701-702· Vita S. Basilisci, 1668, p. 238], δηλ. δεν ήταν στη φυλακή, ήταν στο σπίτι του. Στα BHG 241а (= Monacensis gr. 366) και BHL 1021 αναφέρονται ότι ο Αγρίππας έστειλε στρατιώτες στο χωριό Χουμιαλό, για να μεταφέρουν τον αγ. Βασιλίσκο από εκεί στα Κόμανα [Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 47· Vita S. Basilisci, 1668, p.
238]. Έτσι λοιπόν, όταν ο αγ. Βασιλίσκος έφυγε από τη φυλακή της Αμάσειας για ένα μικρό διάστημα στο χωριό
του Χουμιαλό, μαζί του έφυγαν και μερικοί στρατιώτες που έμειναν μαζί στο σπίτι του. Στη συνέχεια, με διαταγή
του Αγρίππα έρχονται εκεί άλλοι στρατιώτες με επικεφαλής τον Μάγιστρο και τον Αρχιφύλακα. Έτσι, όταν οδηγούν τον αγ. Βασιλίσκο από το Χουμιαλό στα Κόμανα, ο συνολικός αριθμός των στρατιωτών που τον συνόδευαν,
πραγματικά θα μπορούσε να ήταν 13. Να σημειώσουμε επίσης, ότι στη Четьи-Минеи (ή Βίοι Αγίων) του αγ. Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστώφ αναφέρεται εσφαλμένα ότι τον αγ. Βασιλίσκο συνόδεψαν 40 άτομα.
75
Η πηγή αυτή, σύμφωνα με τους συντάκτες των BHG 241а (= Monacensis gr. 366) και Synax. Eccl. CP Cod.
Mc., ανέβλυζε και στην εποχή τους ασταμάτητα Αγίασμα («καὶ πηγὴ ὕδατος ἀνῆλθεν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης», «ἣ
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Όλοι όσοι είδαν αυτά τα θαυμαστά γεγονότα, δόξασαν τον αληθινό Θεό και πίστευσαν σ’
Αυτόν. Έγινε τότε συνωστισμός επειδή όλοι ήθελαν να προλάβουν να αγγίξουν την άκρη του
ενδύματος του αγ. Βασιλίσκου. Οι στρατιώτες έκθαμβοι από αυτό που είδαν, απελευθέρωσαν
τότε τον αγ. Βασιλίσκο και έβγαλαν από τα πόδια του τα υποδήματα με τα καρφιά. Η Τροϊανή,
επίσης, βλέποντας αυτά τα θαυμαστά σημάδια, πίστευσε στον Χριστό μαζί με το γιο της και όλους εκείνους που ζούσαν στο σπίτι της, και ζητά να την βαφτίσει76.
Στον αγ. Βασιλίσκο μετέφεραν τους ασθενείς και τους δαιμονισμένους, και όλους τους
θεράπευσε77.
Την επόμενη μέρα ο Μάγιστρος λέει στον αγ. Βασιλίσκο ότι πρέπει να συνεχίσουν τη
διαδρομή για να μην τιμωρηθούν από τον ηγεμόνα. Ο Άγιος συμφώνησε. Ο κόσμος μαζί με την
Τροϊανή αποχαιρέτισαν τον αγ. Μάρτυρα συνοδεύοντάς τον για λίγο. Ο Βασιλίσκος τους ζητά
να γυρίσουν πίσω. Μερικοί τον υπάκουσαν και γύρισαν, άλλοι όμως συνεχίζουν να τον ακολουθούν. Όταν έφτασαν στη γέφυρα που περνούσε τον π οταμό Ίρη 78, η γέφυρα σείσθηκε από την παρουσία του Χριστού, ο Οποίος περπατούσε αόρατα μαζί με τον δούλο Του, τον
αγ. Βασιλίσκο79. Ο Μάρτυρας έπεισε έτσι τους ανθρώπους που ακόμα τ ον συνόδευαν, να επιστρέψουν πίσω στο χωριό τους.
Οι στρατιώτες με τον Βασιλίσκο φθάνουν στο χωριό που ονομαζόταν Σαόν (Saon),
όπου ο Μάγιστρος αποφάσισε να κάνουν μια στάση για να φάνε. Οι στρατιώτες ζητούν από
τον αγ. Μάρτυρα να φάει κι αυτός μαζί τους. Ο αγ. Βασιλίσκος αρνείται. Του λένε ότι μπορεί να
πεθάνει από την πείνα, διότι είναι η τρίτη ημέρα 80 που δεν είχε λάβει καθόλου τροφή. Οι
στρατιώτες λένε πάλι ότι, στην κατάσταση που βρισκόταν ο Άγιος, θα μπορούσε να πάθει κάτι,
και αυτοί τότε θα τιμωρούνταν από τον ηγεμόνα. Ο αγ. Βασιλίσκος αρνείται ξανά, λέγοντας ότι
είναι γεμάτος ἀθανάτων βρωμάτων καὶ οὐκ ὀρέγομαι φθαρτῶν ἐδεσμάτων.

καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἀένναα βλυστάνει τὰ νάματα») [Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 48· Synax. Eccl. CP,
Delehaye, col. 701-702].
76

Στο Synax. Eccl. CP Cod. Mc. (Mai 22) αναφέρεται ότι οι στρατιώτες, που ήταν δεκατρείς, πίστευσαν και
αυτοί στον Χριστό και ζήτησαν από τον αγ. Βασιλίσκο να τους βαπτίσει μαζί με την γυναίκα που τους φιλοξένησε,
καθώς και όλους όσοι ήταν μέσα στο σπίτι της [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 701-702].
77

Εκτός από αυτά τα γεγονότα, στο BHL 1021 αναφέρεται ότι την ίδια ημέρα, κατά το βράδυ, ένα κοπάδι

βοοειδών μαζί με άλλα ζώα κατέβηκαν από το βουνό και προσκύνησαν τον αγ. Μάρτυρα (Magnus vero grex boum
media noсte venit de montibus cum alijs iumentis, et incuruantes genua adorauerunt Iustum, sua voce Deum
laudantes) [Vita S. Basilisci, 1668, p. 239]. Αυτό επίσης αναφέρεται και στο BHG 241а (= Monacensis gr. 366):
«εὐθέως δὲ ἦλθεν ἀγέλη βοῶν ἐκ τοῦ ὄρους καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ» [Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 48].
78

Σημερινή ονομασία Yeşilırmak (στην Τουρκία), ο οποίος, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ρέει μέσα από την
πόλη Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek). Βλ.: [Κοντογιάννη, 1921, σ. 24].
79
«Cum peruenissent ad pontem fluminis Ireos, et tam magnum aedificium pontis contremuit in aduenti
Christi» [Vita S. Basilisci, 1668, p. 239]. Γι’ αυτό το γεγονός στην γέφυρα, ο συντάκτης της λατινικής εκδοχής της
βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου Ευσίγνιος λέει ότι έμαθε από τον ίδιο τον αγ. Βασιλίσκο [Vita S. Basilisci, 1668, p.
239].
80
Δηλ., από την αποχώρηση των στρατιωτών με τον Βασιλίσκο από το Χουμιαλό είχαν περάσει τρεις ημέρες.
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Ο Μάγιστρος δίνει εντολή να ετοιμάσουν τα ζώα για το δρόμο και λέει στον αγ. Βασιλίσκο να ανέβει σε ένα γαϊδουράκι, διότι ο αγ. Μάρτυρας βαδίζει συνεχώς για τρεις ημέρες και
μάλιστα είναι νηστικός. Ο αγ. Βασιλίσκος και πάλι αρνείται81.
Την επόμενη μέρα 82 οι στρατιώτες συνέχισαν την πορεία και στην τέταρτη ώρα της
ημέρας έφτασαν στα Κόμανα. Εκεί βρισκόταν ο ηγεμόνας Αγρίππας, ο οποίος ήρθε από
την Αμάσεια. Κατά τη στιγμή της άφιξης του αγ. Μάρτυρα στην πόλη Κόμανα, ο ηγεμόνας
βρισκόταν στο ναό του Απόλλωνα. Ο Μάγιστρος έρχεται στο ναό και πληροφορεί τον Αγρίππα, ότι ο αγ. Βασιλίσκος έφθασε στα Κόμανα. Ο Αγρίππας διέταξε τότε να φέρουν τον Άγιο στο ναό του Απόλλωνα. Για το σκοπό αυτό στέλνουν κάποιους στρατιώτες που ήταν μαζί
με τον ηγεμόνα.
Οι στρατιώτες παίρνουν τον αγ. Μάρτυρα, και χτυπώντας τον, τον οδηγούν στο ναό, λέγοντάς του παράλληλα ότι, όταν θα φτάσει στο ναό, πρέπει το συντομότερο να προσφέρει θυσία, επειδή ο Αγρίππας διέταξε, ή να κάνει τη θυσία και να ελευθερωθεί, ή αλλιώς θα θανατωνόταν με φρικτό τρόπο. Ο αγ. Βασιλίσκος τους απάντησε ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύει, κάνει
πολλά θαύματα στους άξιους σε Αυτόν. Μερικά από αυτά τα θαύματα, αν δεν τον πιστεύουν,
θα μπορούσαν να μάθουν από τους στρατιώτες, που τον οδήγησαν στα Κόμανα. Ο Μάγιστρος
και οι στρατιώτες, οι οποίοι έφεραν τον αγ. Μάρτυρα σε αυτή την πόλη, επιβεβαίωσαν ότι είχαν
δει πραγματικά μεγάλα σημάδια όταν βάδιζαν μαζί του στο δρόμο.
Όταν οδήγησαν τον αγ. Βασιλίσκο στο ναό, ο ηγεμόνας Αγρίππας τον ρώτησε: « Σὺ εἶ
Βασιλίσκος ὁ περίφημος;». Ο Άγιος απάντησε: «Ἐγώ εἰμι». Ο Αγρίππας του λέει ότι πρέπει να
προσφέρει θυσία σύμφωνα με την αυτοκρατορική διαταγή. Ο Βασιλίσκος απάντησε ότι ποτέ
δεν αρνήθηκε να προσφέρει θυσίες, αντίθετα πάντοτε προσφέρει στο Θεό τη θυσία της δοξολογίας και της μετάνοιας. Ο ηγεμόνας χάρηκε πολύ από αυτά που άκουσε. Προφανώς, ο Αγρίππας δεν κατάλαβε καλά για ποιες θυσίες μίλησε ο αγ. Μάρτυρας. Ο αγ. Βασιλίσκος πλησιάζει
στο βήμα και ρώτησε τους ιερείς του ναού για το όνομα του θεού που λάτρευαν. Του απάντησαν ότι το όνομα του θεού τους είναι Απόλλων. Ο Άγιος τους λέει τότε ότι το όνομα του θεού
τους σημαίνει τὴν ἀπώλειαν τῶν πιστευόντων εἰς αὐτὸν, και όποιος πιστεύει σ’ αυτόν ἀπολεῖται
εἰς τὸν αἰῶνα 83. Περαιτέρω ο αγ. Βασιλίσκος αρχίζει ένα διάλογο με τον Αγρίππα σχετικά με το
όνομα του Θεού των χριστιανών. Τελικά ο ηγεμόνας λέει στον Άγιο ότι δεν τον ενδιαφέρει σε
81

Στο BHL 1021 αναφέρεται κι άλλη μια ακόμη στάση για να διανυκτερεύσουν σε ένα χωριό, που το όνομα
του δεν σημειώνεται. Και εκεί ο Μάγιστρος πάλι ζητά από τον αγ. Βασιλίσκο να φάει μαζί τους. Ο Άγιος αρνείται
ξανά και περνάει τη νύχτα στην προσευχή και την ψαλμωδία [Vita S. Basilisci, 1668, p. 239-240].
82
Δηλ. την τέ τ αρ τ η η μέ ρ α με τ ά τ ην αν αχ ώ ρ η σ η α πό τ ο Χ ου μ ι αλ ό. Όπως ήδη σημειώσαμε, η
απόσταση από το χωριό Χουμιαλό (πιθ. σημερ. Güzova, Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek,
Τουρκία) είναι περίπου 13 χλμ. σε ευθεία γραμμή και λίγο περισσότερο οδικώς. Οι στρατιώτες, όπως γνωρίσαμε
παραπάνω, οδηγούσαν τον αγ. Βασιλίσκο πεζό, φορώντας υποδήματα με καρφιά, μέχρι το χωριό Δακοζάρων σε
διάρκεια δύο ημερών. Την τρίτη μέρα έφθασαν στο χωριό Σαόν (Saon), όπου έμειναν για να φάνε και να ξεκουραστούν. Την επόμενη ημέρα, δηλ. την τέταρτη ημέρα μετά την αναχώρηση από το Χουμιαλό, φθάνουν στην πόλη
Κόμανα.
83
Το λογοπαίγνιο με τις λέξεις (βλ. [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 68-69· Martyrium Basiliscus,
Lüdtke, 1914, p. 49]).
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ποιον θεό ο Βασιλίσκος θα προσφέρει την θυσία, σημασία έχει να θυσιάσει και ότι τον έφερε
εδώ όχι για να φιλοσοφεί, αλλά για να θυσιάσει.
Ο αγ. Βασιλίσκος απευθυνόμενος στον Αγρίππα, τον προσκαλεί να δει την θυσία του.
Τότε ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και ζητά από τον Παντοκράτορα Θεό να δείξει τη δύναμή Του και να ανατρέψει το ασυνείδητο και κούφιο είδωλο. Αμέσως κατεβαίνει από τον ουρανό
φωτιά που καταστρέφει τον ναό και το άγαλμα του Απόλλωνα μετατρέπεται σε στάχτη. Ο ηγεμόνας βλέποντας όλα αυτά, έτρεξε γρήγορα έξω από το ναό. Σε όλη την πόλη τότε επικράτησε
αναστάτωση. Ο αγ. Μάρτυρας παραμένοντας μέσα στο ναό, υμνεί τον Θεό με ψαλμούς84.
Ο ηγεμόνας Αγρίππας, όταν ξαναήλθε μετά απ’ όσα έγιναν, με θυμό διατάζει να στείλουν
στρατιώτες για να βγάλουν τον αγ. Βασιλίσκο από το ναό και να τον φέρουν σ’ αυτόν. Ο Αγρίππας έξαλλος ζητεί το λόγο από τον αγ. Μάρτυρα, γιατί ενώ είχε υποσχεθεί να κάνει ένα
πράγμα, έκανε κάτι άλλο. Γιατί ο Βασιλίσκος «απονενοημένος και ιερόσυλος» αντί να θυσιάσει,
με «την μαγεία» του έκαψε τον ναό και το άγαλμα του θεού τους μετατράπηκε σε σκόνη; Ο
Αγρίππας ισχυριζόταν ότι αν ο Βασιλίσκος δεν ήταν ένας μάγος, αυτός παραμένοντας μέσα στο
ναό κατά τη στιγμή που όλοι βγήκαν, θα είχε καεί. Ο ηγεμόνας απαιτεί από τον αγ. Μάρτυρα
να φανερώσει το μυστικό της μαγείας του, και στη συνέχεια να θυσιάσει στους θεούς. Σε αντάλλαγμα, θα πάρει την ελευθερία. Εάν όχι, ο Μάρτυρας θα οδηγηθεί αμέσως στο θάνατο. Ο
αγ. Βασιλίσκος απαντά στον Αγρίππα ότι είχε πει πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνει:
στους ψευδείς και άψυχους θεούς δεν θα προσφέρει θυσίες· αλλά στο Θεό που είναι στον ουρανό, θα προσφέρει θυσία δοξολογίας. Όσον αφορά την φωτιά που έπεσε στο ναό, είναι ένα σημείο όχι από μαγική δύναμη, αλλά από την δύναμη του Θεού. Συνεχίζοντας λέει ότι πράγματι ο
ίδιος ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό, και σε αυτό ήταν αυτόπτης μάρτυρας ο ίδιος ηγεμόνας,
και κάλεσε τον ουράνιο Θεό. Και από εκεί κατέβηκε η φωτιά που έκαψε εντελώς τις πέτρες και
τα ξύλα του ναού, και τους θεούς τους μετέτρεψε σε στάχτη, έτσι ώστε να μην έχετε μεγάλη
ιδέα για τον εαυτό σας.
Ο ηγεμόνος Αγρίππας βλέποντας την αδιαλλαξία του αγ. Μάρτυρα, έβγαλε την ετυμηγορία: να τον αποκεφαλίσουν με σπαθί. Οι στρατιώτες έλαβαν τον αγ. Βασιλίσκο, και τον

84

Στη λατινική εκδοχή της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 παραδίδεται διαφορετική αλληλουχία
των γεγονότων που έγιναν στο ναό του Απόλλωνα. Αμέσως μετά την προσευχή του αγ. Βασιλίσκου, έγινε σεισμός
και το είδωλο καταρρίπτεται στο έδαφος και συντρίβεται σε κομμάτια. Ο ηγεμόνας και όλοι όσοι ήταν στο ναό
από το φόβο τρέχουν έξω. Μόνο ο αγ. Βασιλίσκος παρέμεινε μέσα. Ο ηγεμόνας διέταξε να βγάλουν έξω από το
ναό τον Άγιο, και οργισμένος του λέει γιατί ενώ υποσχέθηκε να κάνει ένα πράγμα, έκανε κάτι άλλο, δηλ. υποσχέθηκε να θυσιάσει στους θεούς, αλλά αντίθετα, ανέτρεψε με την μαγεία του και έσπασε σε κομμάτια το άγαλμα του
Απόλλωνα. Ο Βασιλίσκος απάντησε, ότι Αυτός που κατέστρεψε τον θεό τους, ο Ίδιος θα κάψει και το ναό του. Σε
αυτό το σημείο πέφτει από τον ουρανό φωτιά στο ναό του Απόλλωνα και ο ναός κάηκε ολοσχερώς. Ο ηγεμόνας
και ο κόσμος τρέχουν μακριά από εκεί [Vita S. Basilisci, 1668, p. 240].
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οδήγησαν σε μια τοποθεσία που λεγόταν Διόσκορος 85 και βρισκόταν έξω από την πόλη
Κόμανα, όπου και τον αποκεφάλισαν (βλ. εικόνα Νο 38)86.
Ο Αγρίππας διέταξε επίσης τους στρατιώτες να πετάξουν το σώμα του Αγίου στο ποτά87
μι . Ο δήμιος (spiculatore) με το όνομα Πρίσκος (Prisco) παίρνοντας το σώμα του Μάρτυρα,
τον έσυρε στο ποτάμι. Ωστόσο, οι χριστιανοί μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ευσίγνιος, ζήτησαν
από τον Πρίσκο να περιμένει μέχρι να διαλυθεί ο κόσμος, και στη συνέχεια δίνοντάς του τριάντα χρυσά νομίσματα, πήραν το σώμα του αγ. Μάρτυρα88. Ο δήμιος ζητά να μη μάθει κανείς ότι
τους παρέδωσε το σώμα του Βασιλίσκου. Οι χριστιανοί παίρνοντας το σώμα του αγ. Βασιλί σκου το έκρυψαν και στη συνέχεια το έθαψαν μεσάνυχτα σε ένα χωράφι που είχε οργωθεί
(in agrum aratum)89.
Ο μαρτυρικός θάνατος του αγ. Βασιλίσκου συνέβη στις 22 Μαΐου90 μεταξύ του 309 και
311. Η μνήμη του91 εορτάζεται στις 3 Μαρτίου μαζί με τους αγίους μάρτυρες Ευτρόπιο και
Κλεόνικο και χωριστά στις 22 Μαΐου92.
85

Ο S. L. Tillemont διευκρινίζει ότι αυτός ο τόπος, Διόσκορος (Discore), βρισκόταν στην όχθη του ποταμού
Ίρη (σημερ. Yeşilırmak, Τουρκία) [Tillemont, 1698, t. 5, p. 384].
86

Στο Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mart. 3.1) αναφέρεται εσφαλμένα ότι αγ. Βασιλίσκος που μετά το μαρτυρικό

θάνατο των αγίων Ευτροπίου και Κλεονίκου φυλακίστηκε, είχε πεθάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα εκεί [Synax.
Eccl. CP, Delehaye, col. 506].
87

Για την διαταγή του Αγρίππα να πετάξουν το σώμα του αγ. Βασιλίσκου στο ποτάμι αναφέρεται στα BHG
241а (= Monacensis gr. 366), BHL 1021, Synax. Eccl. CP Cod. S. (Mai 22.1) και Cod. Mc. (Mai 22), Synax. Armenien
de Israel (25 Mai), στην Μηνολόγιο του Βασίλειου Β΄ και στο в Codex Suprasliensis (11ου αι.) [Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 51· Vita S. Basilisci, 1668, p. 241· Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 700-702· Synax. Armenien de
Israel, Bayan, 1927, p. 495· Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 469· Супрасълски сборник, Заимов, Капалдо, т. 1,
1982, σ. 23]. Προφανώς, μιλάμε για τον ποταμό Ίρη (σημερ. Yeşilırmak, Τουρκία), ο οποίος, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, περνάει μέσα από την πόλη Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek). Σύμφωνα με το BHG 241 (=
Mosquensi. gr. 162, Athous. gr., Iviron 424) ο Αγρίππας διέταξε να πετάξουν το σώμα του αγ. Βασιλίσκου σε έρημο
τόπο [Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 70· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3].
88
Όσον αφορά αυτή την πληροφορία, δηλ. να πάρουν το σώμα του αγ. Βασιλίσκου δίνοντας τριάντα χρυσά
νομίσματα, και ότι το έθαψαν μετά οι χριστιανοί μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ευσίγνιος, αναφέρεται μόνο στο
BHL 1021 [Vita S. Basilisci, 1668, p. 241]. Στα BHG 241а (= Monacensis gr. 366), Synax. Eccl. CP Cod. Mc. και Synax. Armenien de Israel (25 Mai) περιγράφονται περίπου το ίδιο, μόνο που απουσιάζει το όνομα του Ευσιγνίου
[Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 51· Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 702· Synax. Armenien de Israel, Bayan,
1927, p. 495]. Στα BHG 656a (= Patmensi gr. 736) και BHG 241 (= Mosquensi gr. 162, Athous. gr., Iviron 424)
αναφέρεται ότι το σώμα του αγ. Βασιλίσκου αγοράσθηκε και θάφθηκε από κάποιο Μαρίνο [Pass. SS. Eutr., Cléon.,
Basilis., Halkin, 1986, p. 54· Saints de Byzance, Halkin, 1986, p. 70· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3].
89
Στο BHL 1021 έχουμε μια άλλη προσθήκη. Σύμφωνα με τον Ευσίγνιο, τον συντάκτη της λατινικής εκδοχής της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου, όταν έσκαβαν το χώμα για να θάψουν το σώμα του αγ. Μάρτυρα, κάποιοι
από αυτούς που έσκαβαν δίψασαν. Με την προστασία και την ευλογία του αγ. Βασιλίσκου, αμέσως κοντά στον
τόπο που έσκαβαν, ανέβλυσε μ ι α π ηγ ή ν ερ ο ύ, η οποία σύμφωνα με τον συντάκτη του BHL 1021, υπάρχει και
«μέχρι τώρα» και ασθενείς που πίνουν νερό από αυτή την πηγή θεραπεύονται (Et vsque nunc aqua multa egreditur
de fonte illo ad laudem et gloriam Dei, et Christi Martyris Basilisci: et sanitas sit infirmorum his, qui fideliter ex ea
biberint) [Vita S. Basilisci, 1668, p. 241].
90

Η λατινική εκδοχή της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 ως ημέρα του θανάτου του αναφέρει

η

την 12 ημέρα των καλενδών του Αυγούστου, δηλ. στις 21 Ιουλίου (Passus est autem S. Basiliscus sub die duodeci-
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Κάποιος Μαρίνος, ευλαβέστατος και φιλόχριστος άνθρωπος, κτίζει το μαρτύριο (ναό)93
στα Κόμανα, όπου με μεγάλες τιμές τοποθέτησε το λείψανο του αγ. Βασιλίσκου94. Σε αυτό το
mo Kalendarum Augusti) [Vita S. Basilisci, 1668, p. 241]. Ωστόσο, όπως απόλυτα δικαιολογημένα επισήμανε ο S.
L. Tillemont, αυτή την ημερομηνία ως ημέρα του εορτασμού του αγ. Βασιλίσκου δεν τη βρίσκουμε πουθενά. Ο
Tillemont πιστεύει ότι έγινε κάποιο λάθος από αυτούς που έκαναν αντίγραφα των Acta του αγ. Βασιλίσκου. Διαφορετικά, ο αγ. Βασιλίσκος του οποίου η βιογραφία αναφέρεται από τους Έλληνες συγγραφείς στις 22 Μαΐου, ήταν άλλος Άγιος με το ίδιο όνομα, και ο οποίος επίσης ενταφιάστηκε στα Κόμανα [Tillemont, 1698, t. 5, p. 385]. Ο
αρχιεπ. Σέργιος Спасский θεώρησε ότι εδώ μπορεί έγινε σύγχυση με τον άλλο αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο, του οποίου
η μνήμη εορτάζεται στις 30 Ιουλίου [Сергий Спасский, архиеп., 1997r, т. 3, σ. 191-192]. Να σημειώσουμε επίσης
ότι στο Synax. Armenien de Israel ως ημέρα μαρτυρικού θανάτου του αγ. Βασιλίσκου αναφέρεται η 25η Μαΐου [Synax. Armenien de Israel, Bayan, 1927, p. 495].
91

Αλλιώς η μνήμη αναφέρεται ως ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βασιλίσκου, όπως για παράδειγμα στο Synax.
Eccl. CP Cod. S. (Mai. 22.1) [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 699].
92

Η μνήμη του αγ. Βασιλίσκου, σύμφωνα με το Synax. Eccl. CP, εορτάζεται δύο φορές: 3 η Μ αρ τ ί ου, μαζί

με τους αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο και χωριστά στις 22 Μ α ΐο υ [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 503, 699, 701].
Αυτή η παραδοχή προκαλεί συχνά σύγχυση στους ερευνητές, συμπεριλαμβανομένου και εμού. Στην πραγματικότητα, ο εορτασμός της μνήμης του αγ. Βασιλίσκου στις 3 Μαρτίου, θα πρέπει να θεωρηθεί όχι ως η ημέρα του τελικού μαρτυρίου, επειδή όπως είδαμε από τις πηγές, ο Άγιος τελικά δεν μαρτύρησε μαζί με τους αγίους Ευτρόπιο και
Κλεόνικο. Ο αγ. Βασιλίσκος πηγαίνει και πάλι στη φυλακή με την εντολή του ηγεμόνα Ασκληπιοδότου. Και τελείωσε τη ζωή του επί ηγεμόνα Αγρίππα, του διαδόχου του Ασκληπιοδότου. Προφανώς, το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τον συντάκτη του Μαρτυρίου των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου BHG 656b (= Mosquensi gr.
162), να βγάλει από τον τίτλο του το όνομα του αγ. Βασιλίσκου [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p.
18]. Να σημειώσουμε επίσης ότι η ημέρα της εορτής τ ου αγ. Βασιλίσκου, σύμφωνα με το Synax. Armenien de
Israel, ορίζεται στ ι ς 2 5 Μ α ΐ ου· σύμφωνα με το Παλαιστινιακό-Γεωργιανό εορτολόγιο (Cod. Sinaiticus 34, 10ου
αι.) στις 3 Μαρτίου και 30 Α πρ ι λ ίο υ· σύμφωνα με το Codex Suprasliensis (11ου αι.) και τα Μεγάλα Μηνολόγια
του Μητροπολίτη Μόσχας Μακάριου, σ τι ς 5 Μ αρ τ ί ου (βλ. [Synax. Armenien, Bayan, 1927, p. 493-495· Calend.
Palest.-Géorg., Garitte, p. 53, 63· Супрасълски сборник, Заимов, Капалдо, т. 1, 1982, σ. 15· Zanetti, 1998, p. 345]).
Στα ψηφιδωτά της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει η παλαιότερη εικονογραφία του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, η επιγραφή που συνοδεύει το ψηφιδωτό του αγ. Μάρτυρα, μας λέει ότι εορτάζεται τον Απρ ί λι ο (βλ.
[Καζαμία-Τσέρνου, 2009, σ. 70]). Να συμπληρώσουμε επίσης, ότι η λατινική εκδοχή της βιογραφίας του αγ. Βασιλίσκου BHL 1021 ως ημέρα του μαρτυρικού θανάτου του αναφέρει την 12η ημέρα των καλενδών του Αυγούστου,
δηλ. τ ις 21 Ι ο υλ ί ου [Vita S. Basilisci, 1668, p. 241]. Αλλά, όπως είπαμε, ο S. L. Tillemont θεώρησε ότι η εμφάνιση αυτής της ημερομηνίας κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε λάθη που έγιναν αργότερα από αυτούς που έκαναν
αντίγραφα των Acta του αγ. Βασιλίσκου [Tillemont, 1698, t. 5, p. 385]. Ο αρχιεπ. Σέργιος Спасский θεώρησε ότι
για την 21η Ιουλίου μπορεί να έγινε σύγχυση με τον άλλο αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο, του οποίου η μνήμη εορτάζεται
στις 30 Ιουλίου [Сергий Спасский, архиеп., 1997r, т. 3, σ. 191-192]. Να συμπληρώσουμε ότι σύμφωνα με το Παλαιστινιακό-Γεωργιανό εορτολόγιο (Cod. Sinaiticus 34, 10ου αι.) η μνήμη του αγ. Βασιλίσκου που εορτάζειται με
τον αγ. Μάμαντα, τελείτε στις 21 Ιουλίου [Calend. Palest.-Géorg., Garitte, p. 73].
93
Μαρτύριο (martyrium) είναι μια παλαιοχριστιανική εκκλησία με τον τάφο ενός αγίου μάρτυρα. Λεπτομέρειες για τα αρχαία χριστιανικά Μαρτύρια δείτε στο θεμελιώδες έργο του A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le
culte des reliques et l’art chrétien antique. 2 vol. London 1972 (= Variorum Reprints). Βλ. επίσης: Φυτράκη Α., Λείψανα και τάφοι Μαρτύρων κατά τους τρείς πρώτους αιώνας. Αθήνα 1955.
94
Πότε ακριβώς ο Μαρίνος έκτισε αυτό το ναό (μαρτύριο) οι πηγές δεν μας το λένε. Το μόνο πράγμα που
φαίνεται από τις πηγές είναι ότι ο ναός είχε κατασκευαστεί στο χώρο ενταφιασμού του αγ. Βασιλίσκου, δηλ. έξω
από τείχη της πόλης των Κομάνων του Πόντου. Όπως έχουμε ήδη προείπει, στα BHG 656a (= Patmensi 736) και
BHG 241 (= Mosquensi gr. 162, Athous. gr., Iviron 424) αναφέρεται ότι το σώμα του αγ. Βασιλίσκου αγοράστηκε
και θάφθηκε από τον Μαρίνο [Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis., Halkin, 1986, p. 54· Saints de Byzance, Halkin, 1986,
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μαρτύριο, σύμφωνα με τον συντάκτη του Μαρτυρίου του αγ. Βασιλίσκου, στην εποχή του εκεί
γινόταν (γίνονται) με την πρεσβεία του Αγίου, πολλά θαύματα και ιάσεις95.
Ακριβώς έναν αιώνα μετά, δηλ. στις 13 Σεπτεμβρίου του 407, εδώ σε αυτό το μαρτύριο
(την εκκλησία) του αγ. Βασιλίσκου που βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης των Κομάνων
σε απόσταση πέντε ἢ ἕξ σημείων, έκαναν στάση οι στρατιώτες που οδηγούσαν τον αγ. Ιωάννη
τον Χρυσόστομο στην Πιτυούντα. Τη νύχτα παρουσιάστηκε στον ι. Χρυσόστομο ο αγ. Βασιλίσκος και του είπε: «Θάρσει, ἀδελφὲ Ἰωάννη, αὔριον γὰρ ἅμα ἐσόμεθα!». Πράγματι, την επόμενη
μέρα, δηλ. στις 14 Σεπτέμβριου του 407, ο αγ. Ιωάννης άφησε εκεί την τελευταία του πνοή αναφωνώντας: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!». Το σώμα του ιερού Χρυσοστόμου ενταφιάστηκε
μέσα σε αυτό το μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου. Το 438 έγινε μετακομιδή των αγίων λειψάνων
του ι. Χρυσόστομου από αυτό το μαρτύριο στην Κωνσταντινούπολη96.

p. 70· Μαρτύριον Βασιλίσκου, Iviron 424.3]. Ωστόσο, η μαρτυρία αυτή δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές. Βλ.
υποσημ. Ν ο 654. Εκτός από το μαρτύριο (εκκλησία) στα Κόμανα του Πόντου, υπήρχαν και μερικές άλλες εκκλησίες αφιερωμένες στον αγ. Βασιλίσκο. Μία από αυτές ήταν στην Κωνσταντινούπολη, π λ η σ ί ον τ οῦ Στ ρ ο βι λί ου
[Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 702]. Όπως σημειώνεται από τον R. Janin, Strobilion (ή Strobilos) βρισκόταν στον
Κεράτιο κόλπο, στην περιοχή που λεγόταν Pétrion (στο σημερ. Φανάρι), πιθανώς πάνω σε μια απότομη πλαγιά
που κατεβαίνει από το Τζαμί του Σουλτάνου Σελίμ στο κόλπο [Janin, 1964, p. 432-433, carte I, E 4· Janin, 1969, p.
60]. Πότε ακριβώς εμφανίζεται στην πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αυτή εκκλησία (μαρτύριο), δεν
ξέρουμε. Είναι γνωστό μόνο ότι στα χρόνια όπου συντάχτηκε το Συναξάριο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (Synax. Eccl. CP Cod. S.), δηλ. το 10ο αι., αυτή η εκκλησία υπήρχε εκεί, και μέσα σε αυτήν γινόταν η σύναξη,
δηλ. ακολουθία, στη μνήμη του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου των Κομάνων [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 702]. Μια
άλλη εκκλησία προς τιμήν του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου υπήρχε στην Τραπεζούντα. Πληροφορίες για την ύπαρξη
αυτής της εκκλησίας παρουσιάστηκαν το 1879, στο περιοδικό Missions Catholiques. Όμως, δεν γνωρίζουμε τίποτα
για την ιστορία της, μόνο ότι είχε καταστραφεί πριν το 1915 (βλ. [Bryer, Winfield, 1985, vol. 1, p. 220, 249]).
95

Βλ.: BHG 241 (= Mosquensi gr. 162), BHG 241а (= Monacensis gr. 366) κ.ά. [Saints de Byzance, Halkin,

1986, p. 70· Martyrium Basiliscus, Lüdtke, 1914, p. 51].
96

Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος (908-959) στο έργο του Περί Θεμάτων (De Thematibus), περι-

γράφοντας το Θέμα (των) Αρμενιακόν (γνωστό και ως Καππαδοκία), αναφέρει τα ονόματα των προταγωνιστών
της χριστιανικής πίστης, οι οποίοι ήταν δημοφιλείς σε αυτήν την περιοχή. Μεταξύ αυτών, ο Κωνσταντίνος αναφέρει και το όνομα του αγ. Βασιλίσκου, τον οποίο αποκαλεί Αρ χ ι ε πί σκ οπ ο Κ ο μ άν ω ν , «ὃς καὶ αὐτὸς μαρτυρίῳ
ἐτελειώθη, μεθ’ οὗ κατετέθη τὸ λείψανον Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» [Costantino Porfirog., De Thematibus, 1952,
p. 66· Конст. Багрян., О фемах и о народах, 1899, σ. 27]. Ο εκδότης της ρωσικής μετάφρασης των έργων του
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου Γαβριήλ Ласкин, στα σχόλιά του πάνω σε αυτό το χωρίο, σημειώνει ότι με τα
Κόμανα εννοείται «τα Κόμανα του Πόντου (κοντά στο Tokat, τώρα Gömenek)» [Конст. Багрян., О фемах и о
народах, 1899, σ. 27, υποσημ. Ν ο 79]. Βλ. επίσης: Halkin Fr., Etudes Byzantines et Hagiographie. A propos
d’ouvrages récents // Anal. Boll., 70 (1952), p. 362-363.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Το δεύτερο μέρος της διατριβής αφιερώθηκε στον προσδιορισμό της ιδιαίτερης αγιολογικής ταυτότητας του αγ. Βασιλίσκου, του Αγίου δηλαδή ο οποίος εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη
προειδοποιητικά τη νύχτα πριν την κοίμησή του στα Κόμανα. Όπως έχουμε δει (και είναι ευρύτερα γνωστό ως αγιολογικό στοιχείο του βίου του), ο ι. Χρυσόστομος πράγματι πέθανε μέσα στο
ναό (μαρτύριο) στα Κόμανα όπου βρισκόταν ο τάφος του αγ. Βασιλίσκου, και το σκήνωμά του
ενταφιάστηκε εκεί. Ως εκ τούτου, ο εντοπισμός των γεωγραφικών ορίων όπου έζησε ο αγ. Βασιλίσκος, ο τόπος του μαρτυρικού θανάτου και του ενταφιασμού του, είχε μεγάλη σημασία για
το ερευνώμενο θέμα μας.
Οι συγγραφείς των πέντε προαναφερόμενων κύριων πηγών βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου μας πληροφορούν για τον αγ. Βασιλίσκο τα εξής: ο Παλλάδιος (Διάλογος XI, 120-127)
αναφέρει ότι αυτός ήταν ο μάρτυρος Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων ο οποίος μαρτύρησε μαζί με το Λουκιανό πρεσβύτερο της Αντιόχειας στη Νικομήδεια την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (ὁ τοῦ τόπου ἐκείνου μάρτυς, Βασιλίσκος ὄνομα αὐτῷ, ὃς μαρτυρεῖ, ἐπίσκοπος
ὢν Κομανῶν, ἐν Νικομηδείᾳ ἐπὶ Μαξιμιανοῦ, ἅμα Λουκιανῷ τῷ ἐν Βιθυνίᾳ, πρεσβυτέρῳ ὄντι
Ἀντιοχείας)· ο Ψευδο-Μαρτύριος και ο Σωκράτης Σχολιαστικός δεν αναφέρουν καθόλου τα
περί αγ. Βασιλίσκου· ο Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 8, κεφ. 28) μας πληροφορεί ότι ο ι.
Χρυσόστομος πέθανε στα Κόμανα της Αρμενίας, όπου προεμφανίστηκε σ’ αυτόν ο μάρτυρας Βασιλίσκος (Φασὶ δὲ αὐτὸν ὑπὸ τούτων ἀγόμενον καθ᾽ ὁδὸν προϊδεῖν τὴν ἡμέραν, ἐν ἧ
τελευτᾶν ἤμελλεν, ἐπιφανέντος αὐτῷ Βασιλίσκου τοῦ μ άρτυρος ἐν Κομάνοις τῆς Ἀρμενίας)· ο
Θεοδώρητος Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 34) μας ομιλεί για την άφιξη και το θάνατο
του αγ. Ιωάννου στα Κόμανα και τον ενταφιασμό του δίπλα στον τάφο (θήκη) του μάρτυρα
Βασιλίσκου (Εἰς γὰρ Κόμανα παραγενόμενον εἰς τὸν ἀγήρω καὶ ἄλυπον μετέθηκε βίον. Τὸ δὲ
γε καλῶς ἀγωνισάμενον σῶμα παρὰ τὴν θήκην ἀπετέθη Βασιλίσκου τοῦ μάρτυρος).
Και τις τρεις αυτές εκδοχές, δηλ. ότι στον αγ. Ιωάννη πριν το θάνατό του εμφανίστηκε είτε ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων που μαρτύρησε στη Νικομήδεια είτε ο αγ. Βασιλίσκος που μαρτύρησε στα Κόμανα είτε ο αγ. Βασιλίσκος που μαρτύρησε στα Κόμανα της Αρμενίας, τις συναντούμε και σε μεταγενέστερες πηγές με την περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου.
Μόνον ο Θεόδωρος Τριμιθούντων πρώτος στο σύγγραμμα του BHG 872 συμπληρώνει
την περιγραφή του θανάτου και του ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου με μιαν επιπλέον λεπτομέρεια. Σύμφωνα με αυτόν το συγγραφέα (κεφ. 25), όταν οι στρατιώτες με τον ι. Χρυσόστομο θέλησαν να διανυκτερεύσουν στην Κουκουσό (τῇ λεγομένῃ Κουκουσῷ), στον Χρυσόστομο εμφανίστηκε σε όραμα ο αγ. Βασιλίσκος, επίσκοπος και μ άρτυρας (ὁ ἅγιος Βασιλίσκος ὁ
ἐπίσκοπός τε καὶ μάρτυς) και του είπε: «Ἀδελφὲ Ἰωάννη, θάρσει· μεθ᾽ ἡμῶν γ ὰρ ἔσῃ ἀναπαυόμενος ἐν τῇ θήκῃ ὅπου ἐστὶν τὰ λείψανα ἐμοῦ τε καὶ ἄλλων μαρτύρων Εὐτροπίου, Ῥουφίνου τε
καὶ Κολλούθου».
353

Στην αναφορά ωστόσο αυτήν ο Θεόδωρος Τριμιθούντων κάνει δύο λάθη. Πρώτον, ότι ο
θάνατος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου συνέβη στην Κουκουσό, ενώ από τις βασικές πέντε
πηγές οι τέσσερις μας αναφέρουν τα Κόμανα, ενώ η μία δεν αναφέρει τίποτε για τον τόπο του
θανάτου. Και δεύτερη λανθασμένη πληροφορία του Θεοδώρου είναι πως το σώμα του αγ. Ιωάννου τοποθετήθηκε μαζί με τα λείψανα όχι μόνο του αγ. Βασιλίσκου, αλλά και άλλων τριών
μαρτύρων, του Ευτροπίου, του Ρουφίνου και του Κολλούθου. Και οι μεν αγιολογικές πηγές περί του αγ. Βασιλίσκου μας πληροφορούν ότι το πρώτο μέρος της ζωής του αγ. Βασιλίσκου είχε
σχέση με τους αγίους μάρτυρες Ευτρόπιο και Κλεόνικο, πάντως όχι με τους αγίους Ρουφίνο και
Κόλλουθο. Ωστόσο, τα λείψανα των αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου ενταφιάστηκαν σε διαφορετικά μέρη. Το σώμα του αγ. Ευτροπίου ενταφιάστηκε στην περιοχή Θέρμα (πιθανώς σημερ. Havza, επαρχία Samsun, Τουρκία, βλ. χάρτη Νο 23), σε απόσταση σύμφωνα με τις
πηγές περίπου 27 χλμ. (με σημερινά δεδομένα περίπου 44 χλμ.) από την Αμάσεια του Πόντου
(σημερ. Amasya, Τουρκία). Το σώμα του αγ. Κλεονίκου ενταφιάστηκε στο χωριό Κήμα, σε απόσταση περίπου 45 χιλ. από την Αμάσεια. Το σώμα του αγ. Βασιλίσκου ενταφιάστηκε μόνος
στα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Άρα αγιολογικά-ιστορικά κανείς άλλος
άγιος μάρτυρας δεν ήταν ενταφιασμένος μαζί με τον άγ. Βασιλίσκο. Επιπλέον, στις αγιολογικές
πηγές με περιγραφή της ζωής των αγίων μαρτύρων Ρουφίνου και Κολλούθου δεν αναφέρεται
καμία πληροφορία για σχέση τους με τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο ή, έστω, πως τα λείψανά τους
βρίσκονταν στα Κόμανα. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες πληροφορίες του Θεοδώρου Τριμιθούντων για ενταφιασμό του ι. Χρυσοστόμου στην Κουκουσό και μάλιστα με τέσσερις άλλους
Μάρτυρες δεν ευσταθεί.
Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος της διατριβής μας, εκτός από τις πηγές περί τον ι. Χρυσόστομο με αναφορά και στο όνομα του αγ. Βασιλίσκου, μελετήσαμε προσεκτικά και όλες τις άλλες αγιολογικές πηγές με άμεση αναφορά ειδικά μόνο στο βίο και το μαρτύριο του εν λογω αγ.
Μάρτυρα (σχεδόν 10). Στο ίδιο μέρος επίσης εξετάσαμε, όσο ήταν δυνατόν, και νεότερες ειδικές μελέτες πάνω στη βιογραφία του αγ. Βασιλίσκου. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτές
παρουσίασαν τα έργα των Βολλανδιστών Hippolyte Delehaye και François Halkin, του
Raymond Janin και μερικών άλλων που επίσης μνημονεύουμε.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε στο δεύτερο μέρος είναι ότι ο Άγιος που εμφανίστηκε στον ι. Χρυσόστομο τη νύχτα πριν το θάνατό του στα Κόμανα το 407 ήταν, κατά πάσαν πιθανότητα, ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος, ανιψιός του αγ. Θεόδωρου του
Τήρωνος, συστρατιώτης και συναθλητής των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου και
Κλεονίκου, ο οποίος και μαρτύρησε στα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek,
Τουρκία) μεταξύ του 309 και του 311.
Υπέρ της απόψεως αυτής προτείνουμε τα ακόλουθα βάσιμα επιχειρήματα:
Πρώτον: Σε όλες τις υπάρχουσες ιστορικές και αγιολογικές πηγές που συνδέονται με το
όνομα του αγ. Βασιλίσκου των Κομάνων, χωρίς καμία α μφιβολία, παρουσιάζεται μόνον ένα
πρόσωπο ως αγ. Βασιλίσκος, είναι ανιψιός του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος, συστρατιώτης και
συναθλητής των αγίων Ευτροπίου και Κλεονίκου (μοναδική εξαίρεση η πληροφορία του Διά354

λογου του Παλλαδίου Ελενουπόλεως BHG 870, και τα εξαρτώμενα από το Διάλογο το
Chronicon του Marcellini Comes και τα σύγγραμματα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873
και του Συμεών Μεταφραστή BHG 875). Ο Άγιος αυτός καταγόταν από το χωριό Χουμιαλό
(πιθ. σημερ. Gözova, Τουρκία), βασανίστηκε και τέθηκε σε φυλακή στην Αμάσεια (σημερ.
Amasya, Τουρκία) και στη συνέχεια μαρτύρησε και ενταφιάστηκε στα Κόμανα του Πόντου
(σημερ. Gömenek, Τουρκία) (βλ. χάρτες Ν ο 24, 25). Συνεπώς, είναι ο μόνος αγιολογικά γνω στός αγ. Βασιλίσκος που μαρτύρησε και ενταφιάστηκε στα Κόμανα του Πόντου.
Δεύτερον: Σε όλα τα σωζόμενα λειτουργικά κείμενα, βιβλία και εκκλησιαστικά ημερολόγια (Μηνολόγια, Συναξάρια κλπ.) έχουμε εορτασμό της μνήμης μόνον ε νός Αγίου με το
όνομα Βασιλίσκος που είχε σχέση με τα Κόμανα. Είναι ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος,
ανιψιός του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος, συστρατιώτης και συναθλητής των αγίων μαρτύρων
Ευτροπίου και Κλεονίκου, ο οποίος τελείωσε τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο και ενταφιάστηκε ακριβώς στα Κόμανα του Πόντου (η μνήμη του εορτάζεται 3 Μαρτίου και 22 Μαΐου). Έχουμε συνεπώς επιπλέον μια σαφή λειτουργική-εορτολογική βεβαιότητα, ότι η Εκκλησία πάντοτε
εόρταζε τη μνήμη μόνον ενός Αγίου με το όνομα Βασιλίσκος σε σχέση με τα Κόμανα. Αυτό όμως είχε ως συνέπεια στους περισσότερους συντάκτες και ερευνητές του βίου των αγίων Ιωάννη του Χρυσοστόμου και Βασιλίσκου, που άντλησαν τις πληροφορίες τους άμεσα είτε έμμεσα
από τον Παλλάδιο Ελενουπόλεως, να ταυτίσουν αναγκαστικά τον αγ. Βασιλίσκο τον
αναφερόμενο ως επίσκοπο των Κομάνων από το Διάλογο του Παλλαδίου (XI,
122-127) με τον αγ. Βασιλίσκο ανιψιό του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος και συναθλητή των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου και Κλεονίκου! Και αυτό, γιατί δεν μπο ρούσαν να ανεύρουν στα λειτουργικά κείμενα και βιβλία άλλον Άγιο με τα αυτά δεδομένα, Βασιλίσκος των Κομάνων. Είναι προφανής και εδώ η σύγχυση των εορτολογικων και των έμμεσων αγιολογικών στοιχείων.
Έτσι, λοιπόν, εάν ο αγ. Βασιλίσκος ο αναφερόμενος στις πηγές του βίου του αγ. Χρυσοστόμου είναι - όπως φαίνεται - ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος ο ανιψιός του αγ. Θεόδωρου του
Τήρωνος και συστρατιώτης των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου και Κλεονίκου, ο οποίος μαρτύρησε και ενταφιάστηκε στα Κόμανα του Πόντου, τότε χωρίς την παραμικρή αμφιβολία μπορούμε
να πούμε ότι η πόλη Κόμανα όπου πέθανε και ενταφιάστηκε ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
βρισκόταν στον Πόντο, στη θέση του σημερινού τουρκικού χωριού Gömenek, που βρίσκεται
δίπλα στην πόλη Tokat (βλ. χάρτες Ν ο 15.Α, 15.Β).
Ετίθετο όμως υπό έρευναν και η πιθανή ύπαρξη δύο Αγίων με το ίδιο όνομα, Βασιλίσκος, που ενδεχομένως να υπήρξαν πάντοτε σε σχέση με τα Κόμανα του Πόντου, όπως
υποστήριζαν ο A. S. Mazochii, ο S. Morcelli, ο ιερέας А. Кременецкий, ο R. Janin και ο G. D.
Gordini. Οι συγκεκριμένοι μιλούσαν για τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο επίσκοπος Κομάνων και
τον αγ. μάρτυρα στρατιώτη Βασιλίσκο των Κομάνων.
Με βάση όλες τις πηγές και όλα τα άλλα βοηθήματα που εξετάσαμε στο δεύτερο μέρος
της παρούσας διατριβής μας, μπορούμε να υποθέσουμε τα ακόλουθα.
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Από τη μία πλευρά, αναφορικά με τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο ωσάν επίσκοπο Κομάνων, για πρώτη φορά τον ευρίσκουμε σε μία από τις πρώτες έγκυρες πηγές της βιογραφίας του
αγ. Χρυσοστόμου, στο Διάλογο του Παλλαδίου BHG 870 (ΧΙ, 122-127). Από αυτό το σύγγραμμα οι πληροφορίες περί αγ. Βασιλίσκου (ως) επισκόπου Κομάνων, όπως ήδη έχουμε σημειώσει,
πέρασαν και σε μεταγενέστερες πηγές, συγκεκριμένα στο Chronicon του Marcellini Comes, στα
συγγράμματα του Γεωργίου Αλεξάνδρειας BHG 873 (εκ του οποίου αντλεί και ο Νεόφυτος ο
Έγκλειστος) και του Συμεών Μεταφραστή BHG 875. Επιπλέον, ο (επίσης μεταγενέστερος)
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος στο γνωστό έργο τ ου Περί Θεμάτων παρουσιάζει τον
αγ. Βασιλίσκο ως Αρχιεπίσκοπο Κομάνων.
Όπως θυμόμαστε, ο Παλλάδιος μας αναφέρει (Διάλογος ΧΙ, 122-127) ότι ο αγ. Βασιλί σκος ο οποίος εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη στα Κόμανα είχε μαρτυρικό θάνατο όντας επίσκοπος των Κομάνων, πλην όμως όχι στα Κόμανα, αλλά στη Νικομήδεια (της Βιθυνίας), στα
χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, μαζί με το Λουκιανό τον πρεσβύτερο Αντιοχείας. Δηλ. ο
αγ. Βασιλίσκος ο επιλεγόμενος (από τον Παλλάδιο) επίσκοπος Κομάνων μαρτύρησε στην πόλη
Νικομήδεια (σημερ. İzmit, Τουρκία), σε απόσταση 700 χλμ. από τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία) (βλ. χάρτη Ν ο 26). Παρόλο που ο ειρημένος αγ. Βασιλίσκος μαρτύρησε στη Νικομήδεια, σύμφωνα πάντα με τον Παλλάδιο ως αρχική αγιολογική μαρτυρία, ο ίδιος
εμφανίζεται στον ι. Χρυσόστομο στα Κόμανα, σε μαρτύριο (ναό) επ᾽ ονόματί του όπου φυλασσόταν και το λείψανό του. Άρα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το λείψανο του αγ. Βασιλίσκου - επισκόπου Κομάνων έπρεπε να είχε μεταφερθεί από τη Νικομήδεια στα Κόμανα μεταξύ
309/311 (βασιλεία του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, όποτε μαρτύρησε ο αγ. Βασιλίσκος) και του
407 (έτος θανάτου του ι. Χρυσοστόμου στα Κόμανα).
Ο βολλανδιστής Η. Delehaye θεώρησε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ απίθανο.
Παρενθετικά σημειώνουμε ότι η εκδοχή της πιθανής μεταφοράς του λειψάνου κάποιου
αγ. Βασιλίσκου από Νικομήδεια στα Κόμανα δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί εντελώς. Επειδή
υπάρχει και ο αγ. μάρτυρας Βασίλειος επίσκοπος της Αμάσειας (η μνήμη του 26 Απριλίου), και
η Αμάσεια (σημερ. Amasya, Τουρκία) βρισκόταν δίπλα στα Κόμανα του Πόντου (σημερ.
Gömenek, Τουρκία)· περίπου το 322 επί Λικινίου, τελειώθηκε με μαρτυρικό θάνατο στη Νικομήδεια (σημερ. İzmit, Τουρκία). Ωστόσο, το λείψανό του εστάλη στην Αμάσεια, κατά τα υπάρχοντα αγιολογικά κείμενα. Άρα, δεν θα ήταν απίθανη μια παρόμοια μεταφορά και για το ενδεχόμενο ύπαρξης ιερομάρτυρα επισκόπου Βασιλίσκου επίσης από Νικομήδεια μέχρι τα Κόμανα.
Ως εκ τούτου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στον ι. Χρυσόστομο θα μπορούσε να εμφανιστεί ― εάν υπήρξε όντως ― ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων που μαρτύρησε
στη Νικομήδεια, αλλά το λείψανό του μετακομίστηκε σ τα Κόμανα του Πόντου και ενταφιάστηκε εκεί στο μαρτύριο (ναό) του. Άλλωστε, τον 3ο αι. ήδη υπήρχε στα Κόμανα του Πόντου
χριστιανική κοινότητα με επικεφαλής επίσκοπο. Όπως το έχουμε ήδη αναφέρει, από την εκκλησιαστική ιστορία είναι γνωστό ότι με πρωτοβουλία του αγ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας (3ος αι.)
επίσκοπος Κομάνων του Πόντου εξελέγη κάποιος Αλέξανδρος, ο οποίος προηγουμένως εξασκούσε τη φιλοσοφία, αλλά την ώρα εκείνης της εκλογής του ήταν απλά ένας ανθρακωρύχος.
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Από την άλλη όμως πλευρά, κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, παρατηρήσαμε κάποια γεγονότα τα οποία αποκλείουν την ύπαρξη και άλλου ενός αγίου, επισκόπου μάλιστα, εκτός από τον ένα και μοναδικό αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο των Κομάνων τον ανιψιό του αγ. Θεόδωρου Τήρωνος και συναθλητή των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου και Κλεονίκου.
α) Στο Βίο του αγ. Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Αντιοχείας, δεν βρίσκουμε καμία πληροφορία συμβατή με όσα μας αναφέρει ο Παλλάδιος, δηλ. ότι μαζί με αυτόν τον Άγιο μαρτύρησε
και (ο) αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος των Κομάνων.
β) Ο Παλλάδιος μας αναφέρει (Διάλογος XI, 122-127) ότι οι στρατιώτες μαζί με τον αγ.
Ιωάννη, πλησιάζοντας στα Κόμανα, παρέκαμψαν αυτήν την πόλη και σταμάτησαν στο μαρτύριο (εκκλησία) έξω από τα τείχη της πόλης· το ίδιο βράδυ εμφανίστηκε στον ι. Χρυσόστομο ο
μάρτυρας εκείνου του τόπου ο Βασιλίσκος, επίσκοπος των Κομάνων, μάρτυρας από τα χρόνια
του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Όλες όμως οι αγιολογικές πηγές που σχετίζονται με τη βιογραφία του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου που επωνυμείται με τη χωροθεσία των Κομάνων (δηλ. του ανεψιού του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος και συναθλητή τ ων αγίων μαρτύρων Ευτροπίου και
Κλεονίκου) αναφέρουν επιπλέον ότι αυτός αποκεφαλίστηκε και ενταφιάστηκε έξω από τα τείχη
της πόλης των Κομάνων του Πόντου στα χρόνια του ίδιου αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Με άλλα
λόγια, ο τόπος ενταφιασμού του αγ. Βασιλίσκου, του φερομένου ως επίσκοπου
Κομάνων (Παλλάδιος και οι εξαρτώμενες πηγές), καθώς και ο τόπος ενταφιασμού του
αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου, ανιψιού του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος και συναθλητή των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου και Κλεονίκου (όλες οι άλλες πηγές), είναι ένας
και ο αυτός συγκεκριμένος τόπος. Εκτός από αυτό, οι δύο αυτοί Άγιοι αναφέρονται από
τις αυτές αντίστοιχα πηγές ως μαρτυρήσαντες στα χρόνια του ίδιου αυτοκράτορα, του Μαξιμιανού. Άρα τα λείψανα αυτών των δύο Αγίων έπρεπε ν α είναι τοποθετημένα μέσα στο ίδιο
μαρτύριο (ναό) έξω από τα τείχη των Κομάνων του Πόντου. Όμως οι πηγές, χωρίς καμία αμφιβολία, μαρτυρούν για την ύπαρξη ενός μόνο ναού στα Κόμανα του Πόντου, με τον τάφο ενός
μόνον αγίου, με το όνομα Βασιλίσκος. Ως εκ τούτου, ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων και
ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος των Κομάνων είναι ένας και ο αυτός Άγιος.
γ) Ελλείπει από τα λειτουργικά κείμενα, βιβλία, εκκλησιαστικά ημερολόγια παντελώς ημέρα εορτασμού αφιερωμένη σε αγ. Βασιλίσκο με την επιπλέον ιδιότητα επίσκοπος Κομάνων.
δ) Σε όλες τις εικονογραφικές παραστάσεις που διασώζονται με τον αγ. Βασιλίσκο (αρχίζοντας με την παλαιότερη, στα ψηφιδωτά της Ροτόντας της Θεσσαλονίκης), έχουμε τον Άγιο
ζωγραφισμένο αποκλειστικά και μόνον ως στρατιώτη, π ουθενά ως επίσκοπο (βλ. εικόνες Ν ο
39.Α, 39.Β).
Μετά από όλα αυτά, δεν είναι απλώς ενδεχόμενο και ερευνητέο, αλλά μάλλον είναι βάσιμο και λίαν αξιόπιστο να υποθέσουμε επιστημόνως πως ο Παλλάδιος Ελενουπόλεως στο
Διάλογο πιθανότατα έκανε λάθος, αποδίδοντας στον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο
και την επιπλέον ιδιότητα του επισκόπου. Σημειωτέον ότι, αναφορικά με το θέμα μας,
δεν είναι το μοναδικό λάθος του Παλλαδίου στο συγκεκριμένο σύγγραμμά του. Όπως προαναφέραμε, κατά τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 63-68), ο αγ. Ιωάννης μετά τον ένα χρόνο της παρα357

μονής του στην Κουκουσό μετεγκαταστάθηκε στην Αραβισσό (αυτό αληθεύει)· πίστευε όμως
και ισχυριζόταν πως ο λόγος της μετεγκατάστασης ήταν ο φθόνος των εχθρών του (όπερ ανακριβές και αναληθές). Τουναντίον, από τις επιστολές του ι. Χρυσοστόμου είναι σαφέστατο ότι η
αιτία της μετεγκατάστασης αυτής ήταν η εισβολή των Ισαύρων και χρειαζόταν περισσότερη
ασφάλεια (βλ. Επιστολές 69, 131, 135, κλπ.). Σε άλλη πάλι περίπτωση, σύμφωνα πάντα με τον
Παλλάδιο (Διάλογος XI, 75-78), τον αγ. Ιωάννη τον έστειλαν για το νέο (τελικό) τόπο της εξορίας του, την Πιτυούντα, από την Αραβισσό. Αυτή όμως η πληροφορία είναι επίσης ανακριβής·
από τις επιστολές του ι. Χρυσοστόμου (βλ. Επιστολή 17 προς Ολυμπιάδα), γνωρίζουμε ότι ο
Άγιος, μετά από παραμονή για κάποιο χρονικό διάστημα στην Αραβισσό, επέστρεψε και πάλι
στην Κουκουσό, και προφανώς από εκεί αναχώρησαν με κατεύθυνση προς την Πιτυούντα. Επίσης, σύμφωνα με τον Παλλάδιο (Διάλογος XI, 96-100), η Πιτυούς, όπου έπρεπε να μεταφέρουν
τον αγ. Ιωάννη, ήταν τόπον πανέρημον τῶν Τζάνων. Εδώ πάλι συναντάμε μιαν ανακρίβεια, επειδή ο τόπος όπου ζούσαν οι Τζάνοι βρισκόταν μεταξύ Τραπεζούντας και Βατούμ, όμως όχι
στην Αμπχαζία. Αυτά τα σημαντικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Παλλάδιος δεν πρέπει να ήταν εξεταστικός και ακριβής σε όλες τις πληροφορίες του. Και αν αυτό συνέβαινε με τα ίδια τα εγγύς
δεδομένα περί τον ι. Χρυσόστομο, πόσο μάλλον με τα παλαιότερα περί τον αγ. Βασιλίσκο;
Η πιθανότητα ότι ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος (ανιψιός του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος),
ο οποίος μαρτύρησε στα Κόμανα του Πόντου, θα μπορούσε να ήταν και επίσκοπος, πρέπει να
αποκλεισθεί εντελώς. Επειδή στις πηγές που συνδέονται με τον αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο των
Κομάνων, δεν υπάρχει απολύτως καμία πληροφορία γι’ αυτό. Όπως ξέρουμε, ο αγ. Βασιλίσκος
καταγόταν από το Χουμιαλό, και στα Κόμανα του Πόντου τον μετέφεραν μόνο και
μόνο για να τον δικάσουν (δεν ήταν ο επίσκοπος του τόπου).
Η θέση του βολλανδιστή Η. Delehaye, κορυφαίου ερευνητή του 20ου αι. στον τομέα της
Αγιολογίας, σχετικά με την προσωπικότητα του αγ. Βασιλίσκου βασίζεται στις εξής παραδοχές,
όπως θυμόμαστε.
Πρώτον, ο Delehaye προτιμά επιλεκτικά τις πληροφορίες από το Διάλογο του Παλλαδίου, αντί για τις άλλες αγιολογικές πηγές, και σ᾽ αυτό εποφείλεται η παράθεση-προτίμησή του
περί αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων του Πόντου.
Δεύτερον, κατά τον Delehaye οι αναφερόμενες από τον Παλλάδιο λεπτομέρειες του
οράματος του ι. Χρυσοστόμου απαιτούν κάποιαν αναθεώρηση, συγκεκριμένα ότι ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων του Πόντου δεν γινόταν να μαρτυρήσει στη Νικομήδεια μαζί με τον
αγ. Λουκιανό της Αντιόχειας (όπερ όμως δεν συμφωνεί με τον Παλλάδιο).
Τρίτον, πάντα κατά τις απόψεις του Η. Delehaye, οι αγιολογικές πηγές (Μαρτύρια, Βίοι,
Συναξάρια, Μηνολόγια) μετάλλαξαν τον αγ. Βασιλίσκο επίσκοπο των Κομάνων σε μάρτυρα
Βασιλίσκο συγγενή του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος, κάτι που αυτόν τον βρίσκει ασύμφωνο.
Ποια από αυτά τα συμπεράσματα του Η. Delehaye είναι τρωτά;
Αν αποδεχθούμε τον Η. Delehaye, οπότε οι πληροφορίες από το Διάλογο του Παλλάδιου
(XI, 122-127) θα πρέπει να διορθωθούν (η ανάγκη διόρθωσης του κειμένου του Διάλογου εκφράστηκε αρχικά το 1753 από Βολλανδιστές πατέρες), τότε γιατί μια τέτοια διορθωτική επέμ358

βαση στο κείμενο του Παλλαδίου θα έπρεπε να περιλάβει μόνο κάποια άλλα στοιχεία και όχι
(και) την ιδιότητα του επισκόπου, κάτι που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ο Παλλάδιος σχετικά
με τον αγ. Βασιλίσκο; Το βασικό πρόβλημα-ερώτημα για την αγιολογική ταυτοποίηση του
προσώπου του αγ. Βασιλίσκου το δημιουργεί αυτή η ιδιότητα, η πρωτοεισαγόμενη από τον
Παλλάδιο. Και μάλιστα αυτή η ιδιότητα οδήγησε στον υποθετικό ισχυρισμό περί δύο αγίων με
το αυτό όνομα Βασιλίσκος (και όχι ενός μόνον Αγίου) πάντα σε σχέση με τα Κόμανα του Πόντου (ο γνωστός ισχυρισμός των: A. S. Mazochii, S. Morcelli, А. Кременецкий του ιερέως, R.
Janin και G. D. Gordini). Αν όμως δεχθούμε ότι ο Παλλάδιος στο σύγγραμμά του έκανε και αυτό το λάθος, είχε και αυτό το ουσιαστικό παρόραμα, με την απόδοση επισκοπικής ιδιότητας στο
μάρτυρα, κάτι που χρήζει επισταμένης διόρθωσης (απαλοιφής), θα έχουμε μόνον έναν αγ. μάρτυρα Βασιλίσκο, σχετιζόμενο αποκλειστικά και μόνο με τα Κόμανα του Πόντου (όπερ αποδείξαμε), και όχι βέβαια με άλλες πόλεις.
Και εμείς συμφωνούμε ότι στις αγιολογικές πηγές (Μαρτύρια, Βίοι, Συναξάρια, Μηνολόγια) θα μπορούσαν να παραλλάξουν πολλά στοιχεία της ζωής των αγίων· δεν έχουμε αντίρρηση ως προς αυτό με τον Η. Delehaye. Ωστόσο, όσον αφορά τον αγ. Βασιλίσκο, στις αγιολογικές
πηγές έχουμε διαπιστώσει μία σταθερή παρουσίαση. Γνωρίζουν, με το όνομα αγ. Βασιλίσκος
που μαρτύρησε στα Κόμανα του Πόντου, έναν απλό στρατιώτη, συγγενή του αγ. Θεόδωρου
του Τήρωνος και συναθλητή των αγίων Ευτροπίου και Κλεονίκου. Αυτές οι αγιολογικές πηγές
δεν μας αναφέρουν πουθενά με το όνομα του αγ. Βασιλίσκου κάποιον επίσκοπο, ούτε καν ιερωμένο κατώτερων διαβαθμίσεων. Δηλαδή το πρόβλημα δ εν είναι μόνο ότι στις αγιολογικές πηγές μπορούσε να γίνει μετατροπή του αγ. Βασιλίσκου σε συγγενή
του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος, όπως υποθετικά νόμιζε ο Η. Delehaye, αλλά
και θα έπρεπε πάση θυσία να εξηγήσουμε αντικειμενικά (επιστημονικά) και λογικά (με την κοινή λογική) πώς «μεταμορφώθηκε» ένας επίσκοπος σε απλό
στρατιώτη· κάτι τέτοιο δεν είναι ασήμαντο, ώστε να φαντασθούμε ότι οι αγιολογικές πηγές
το αγνόησαν ή το παρέβλεψαν ή το αποσιώπησαν.
Ακολουθώντας, λοιπόν, τον Βολλανδιστή J. Stiltingo, ο οποίος παρουσίασε τη βιογραφία
του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Acta SS, καθώς και του Η. Delehaye και του Fr. Halkin,
πιστεύουμε ότι ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων, το όνομα του οποίου μας αναφέρει για
πρώτη φορά ο Παλλάδιος Ελενουπόλεως, και ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος των Κομάνων ανιψιός
του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος και συναθλητής των αγίων Ευτροπίου και Κλεονίκου, είναι
ένας και ο αυτός Άγιος. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη άποψη των προαναφερθέντων ερευνητών, επισημαίνουμε ότι στα μεταγενέστερα του Παλλαδίου αγιολογικά κείμενα
δεν βλέπουμε κανένα μετασχηματισμό του αγ. Βασιλίσκου επισκόπου Κομάνων σε συγγενή του
αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος, δεν έχουμε δηλαδή «μεταμόρφωση» ενός επισκόπου σε απλό
στρατιώτη· οι επηρεασμένες από τον Παλλάδιο μεταγενέστερες πηγές εμμένουν σέ Βασιλίσκο
επίσκοπο Κομάνων.
Πιστεύουμε ότι ο αγ. Βασιλίσκος ήταν πραγματικά κάποιος στρατιώτης και συναθλητής
των αγίων Ευτροπίου και Κλεονίκου, ο οποίος μαρτύρησε στα Κόμανα του Πόντου, όπου και
ενταφιάστηκε και όπου μετέπειτα εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο· και ότι ο
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τίτλος-ιδιότητα του επισκόπου λανθασμένα αποδίδεται σ’ αυτόν από τον Παλ λάδιο Ελενουπόλεως. Αν οι περισσότεροι ερευνητές βλέπουν λάθος στην πληροφορία του
Παλλαδίου πως ο αγ. Βασιλίσκος ο εμφανισθείς στον ι. Χρυσόστομο μαρτύρησε στη Νικομήδεια μαζί με τον αγ. Λουκιανό πρεσβύτερο Αντιόχειας, εμείς - εκτός από αυτό - θεωρούμε λανθασμένη και την πληροφορία του Παλλαδίου πως ο αγ. Βασιλίσκος ήταν επίσκοπος.
Έτσι κι αλλιώς, ακόμη και στην ακραία περίπτωση που θα αποδεικνυόταν από τους ερευνητές μελλοντικά πως ο αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων και ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος
των Κομάνων είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, ένα πράγμα γνωρίζουμε με βεβαιότητα: και οι
δύο σύμφωνα με τις πηγές ενταφιάστηκαν στον ίδιο τόπο, στα Κόμανα του Πόντου, και ο ένας από αυτούς εμφανίστηκε το 407 εκεί, στον ι. Χρυσόστομο. Ως εκ
τούτου, ανεξάρτητα από το εάν κάποιος αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων ή ο αγ. Βασιλίσκος μάρτυρας των Κομάνων ενδέχεται να υπήρξαν αμφότεροι διαφορετικά πρόσωπα ή ένα και
το αυτό πρόσωπο, ο θάνατος και ο ενταφιασμός του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου συνέβη
στα Κόμανα του Πόντου, δηλ. στην τοποθεσία του σημερινού Gömenek στην Τουρκία.
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«…Φωνή κατήλθε μυστικά προς αυτόν [τον αγ. Ιωάννη] από το
Χριστό, λέγοντας: “Άφησε πια τα Κόμανα, Χρυσόστομε, άφησε,
μαργαριτάρι εσύ της οικουμενικής Εκκλησίας, τον ξένο αγρό που σε
έκρυβε ώς τώρα. Καιρός, πλέον, να εκπληρώσω σε σένα κάθε δίκαια
εντολή για την όλη υπομονή σου. Έφτασε ο καιρός να λυπηθώ τη
στενοχώρια εκείνων που σε ζητούν. Ευδόκησα να δώσω σ’ αυτούς το
σώμα σου. Αλλά εσύ σήκω και πήγαινε στα μέρη σου· άφησε τον ξένο κι απομονωμένο τόπο της ταφής σου, προχώρει προς το θρόνο
σου”…»

Εγκώμιον εις την ανακομιδήν του λειψάνου
του ι. Χρυσοστόμου, του Κοσμά Βεστήτορος
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1. ΠΗΓΕΣ.
Ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας στο άρθρο του με τίτλο Τα πατερικά και βυζαντινά συναξαριακά κείμενα που αναφέρονται στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 269-332]),
παρουσιάζει γενικά αγιολογικά κείμενα για το βίο του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ειδικότερα όλα τα σχετιζόμενα με την ανακομιδή των λειψάνων του. Καταρχήν μνημονεύει το σύντομο εγκωμιαστικό λόγο του αγ. Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως και στη συνέχεια τα υπόλοιπα, τα μεταγενέστερα δηλαδή, αγιολογικά κείμενα περί το γεγονός αυτό (έχουν εκδοθεί από
τον καθηγητή Κ. Δυοβουνιώτη και το βολλανδιστή Fr. Halkin). Έπειτα αναφέρει τους πρώτους
βίους του ι. Χρυσοστόμου, με την αφήγηση και της ανακομιδής των λειψάνων του, που συντάχθηκαν από το Γεώργιο Αλεξάνδρειας και το Θεόδωρο Τριμιθούντων. Τέλος, μας πληροφορεί
ότι υπάρχει κι ένας άλλος (αμφισβητούμενος) Βίος του ι. Χρυσοστόμου υπό Ησυχίου πρεσβυτέρου Ιεροσολύμων, ο οποίος περιλαμβάνει και μικρό κείμενο σχετικά με την ανακομιδή των
λειψάνων του Χρυσοστόμου (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 288-289]).

1.1. Αγιολογικές πηγές.
Εγκώμιο του αγ. Πρόκλου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, προς τιμή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (BHG 878c)
Ιστορία του κείμενου. Ο εγκωμιαστικός λόγος του αγ. Πρόκλου διασώζεται εν μέρει
στα ελληνικά και ολόκληρος στα λατινικά. Περίληψη τ ου λόγου του Πρόκλου στα ελληνικά
εκδόθηκε το 1864 στον 65 τόμο της PG [PG 65, col . 827-834]. Το ίδιο αυτό κείμενο, με μετάφραση στα νέα ελληνικά, δημοσιεύτηκε και το 2007, ως μέρος του μεγάλου επετειακού τόμου
που εκδόθηκε από την Ι. Μονή Βατοπαιδίου, με τίτλο Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 815-816]). Το 1967 ο
Fraçois Joseph Leroy πραγματοποιεί στη σειρά Studi e Testi (τόμος 247) κριτική έκδοση των
ομιλιών του αγ. Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως1. Λεπτομερή ανάλυση των χειρογράφων με τα
κείμενα των ομιλιών του αγ. Πρόκλου και το περιεχόμενό τους βλ. [Proclus, Homilétique,
Leroy, 1967, p. 31-345]2. Το 1840 στο περιοδικό Христианское чтение παρουσιάζεται και ρωσική μετάφραση του έργου Εγκώμιο του αγ. Πρόκλου προς τιμή του ι. Χρυσοστόμου [ХЧ, 1840,
τεύχος 1, σ. 65-69].
Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Κοσμάς Βεστήτορος στο τέταρτο Εγκώμιο του στην ανακομιδή του λείψανου του αγ. Ιωάννου (BHG 878) παρουσιάζει και απόσπασμα του κείμενου του

1
2

Σχολιασμό στο έργο αυτό βλ.: REB 27 (1969), p. 273-274.
Ο F. J. Leroy σ᾽ αυτήν την έκδοση δημοσιεύει και 33 ομιλίες του αγ. Πρόκλου, οι οποίες στο παρελθόν α-

ποδίδονταν στον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο (βλ. [Proclus, Homilétique, Leroy, 1967, p. 230-235, 237-251]).
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Εγκώμιο του αγ. Πρόκλου BHG 878c (βλ. [Κοσμά Βεστήτ., Πέντε Εγκώμια, Δυοβουνιώτη, 1925,
σ. 72· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 768-769]).
Συγγραφέας. Ο αγ. Πρόκλος ήταν αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως από το
434 έως το 446. Την περιγραφή της ζωής του μας παρουσιάζει ο Σωκράτης Σχολαστικός στην
Εκκλησιαστική Ιστορία του (βιβλ. 7, κεφ. 26, 28, 35, 40, 41) (βλ. [PG 67, col. 799, 801, 817, 829832· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 292-293, 299, 303-304])3. Η μνήμη του αγ. Πρόκλου εορτάζεται στις 24 Οκτωβρίου (βλ. [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 161-162· Menolog. Graec.
Basilii, 1894, col. 125· Γεδεών, 1899, σ. 179]).
Ανάλυση της πηγής. Το 1975 ο Fr. Halkin στα Analecta Bollandiana δημοσιεύει άρθρο με τίτλο L’Eloge de Saint Jean Chrysostome par Proclus de Constantinople, με σύντομο σχολιασμό αυτής της πηγής (βλ. [Anal. Boll., 93, (1975), p. 20])4.
Ο αγ. Πρόκλος στο Εγκώμιο του προς τιμήν του ι. Χρυσοστόμου αναφέρει ότι ο Άγιος είναι ενταφιασμένος στον Πόντο, κείτεται στον Πόντο [Прокл, Похвал. слово, 1840, σ. 65].
Να σημειώσουμε επίσης ότι ο αγ. Ιωάννης επικλήθηκε για πρώτη φορά ως Χρυσόστομος
από τον αγ. Πρόκλο Κωνσταντινουπόλεως (βλ. [Γεδεών, 1885-1890, σ. 154]).
Εξήγηση ήτοι βίος, πολιτεία και θαύματα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του
Γεωργίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας (BHG 873)
Τη συγκεκριμένη πηγή έχουμε αναλύσει λεπτομερώς στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής μας (βλ. σελ. 70-75).
Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας στο σύγγραμμα του, ολοκληρώνοντας την περιγραφή του θανάτου και του ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσόστομου, προχωρεί στα γεγονότα περί
την εγγραφή του ονόματος του Αγίου στα Δίπτυχα της Εκκλησίας, περιγράφει το όραμα του
επισκόπου Αραβισσού Αδελφιού και έπειτα αναφέρει το ιστορικό της μετακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 263278· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 455-472]).
Σημειωτέον ότι αυτή είναι η πρώτη πηγή με λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων
της μεταφοράς του λειψάνου του αγ. Ιωάννου από τα Κόμανα στην Κωνσταντινούπολη.
Παράρτημα της Ομιλίας περί του βίου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του
Θεοδώρου Τριμιθούντων (BHG 872b)
Πλήρως ο τίτλος του αντίγραφου BHG 872b: Cod. Mosquensis gr. 161: «Θεοδώρου ἐπισκόπου Τριμιθούντων ὁμιλία ἐν συντόμῳ περὶ τε τοῦ βίου καὶ τῆς ἐξορίας καὶ τῶν
θλίψεων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν καὶ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου καὶ κοινοῦ οἰκουμένης
3

Για τον αγ. Πρόκλο Κωνσταντινουπόλεως βλ. επίσης: [Γεδεών, 1885-1890, σ. 116-119· DTC, 13 (1936), p.
662-670· Γεννάδιου, μητροπ., 2001, σ. 273· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 26, 34].
4

Βλ. επίσης: Marx B., Procliana: Untersuch. Über den homiletischen Nachlass d. Patriarchen Proklos v. Kon-

stantinopel. Münster 1940.
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λιμένος Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, συμπεριλαμβάνουσα καὶ περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ
τιμίου καὶ ἁγίου αὐτοῦ λειψάνου» [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 8].
Σ᾽ αυτήν την πηγή, η οποία έχει αναλυθεί στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής μας
(βλ. σελ. 75-78), μετά την ολοκλήρωση της περιγραφής της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, περιέχει
και ένα παράρτημα, με το κύριο μέρος αφιερωμένο στην περιγραφή της ιστορίας της μετακομιδής του λειψάνου του Αγίου (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 38-42]). Όπως έχουμε ήδη
αναφέρει, αυτό το παράρτημα του αντίγραφου του συγγράμματος Θεοδώρου Τριμιθούντων
BHG 872b (κεφ. 33-41) συντάχτηκε από έναν άγνωστο συγγραφέα, ο οποίος και χρησιμοποίησε εν μέρει το έργο του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873.
Στην αρχή ο συγγραφέας του παραρτήματος μας λέει ότι θεωρεί δίκαιο να υπενθυμίσει εν
συντομίᾳ και για την μετακομιδή τοῦ τιμίου καὶ πανευαγοῦς σώματος του ι. Χρυσοστόμου
[Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 38]. Ωστόσο πρέπει να επισημειώσουμε ότι η ακόλουθη περιγραφή των γεγονότων αποδεικνύεται όχι και τόσο σύντομη. Ο άγνωστος συγγραφέας του
παραρτήματος μας παρουσιάζει λεπτομερώς, με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία
δεν βρίσκουμε σε άλλες πηγές, τα γεγονότα που συνδέονται με τη μεταφορά του λειψάνου του
αγ. Ιωάννου από τα Κόμανα στην Κωνσταντινούπολη.
Πέντε Εγκώμια του Κοσμά Βεστήτορος (ή Μαγίστορος) εις την ανακομιδήν του
λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (BHG 877v, 877y, 877z, 878, 878a)
Τίτλος της πηγής. Cod. Atheniensi gr. 231: 1. BHG 877v: «Κοσμᾶ Βεστῆρος
ἐγκώμιον εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου». 2. BHG 877y: «Τοῦ αὐτοῦ Κοσμᾶ Βεστῆρος εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ἱεροῦ καὶ θείου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐγκώμιον δεύτερον». 3. BHG 877z: «Κοσμᾶ Βεστῆρος εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ἱεροῦ καὶ θείου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου». 4.
BHG 878: «Κοσμᾶ Βεστῆρος ἐγκώμιον εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ περὶ τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ βασιλέως ἐκ προσώπου τῆς ἑαυτοῦ
μηρὸς καὶ παντὸς τοῦ πλήθους τοῦ λαοῦ τῆς πρὸς θεὸν καὶ τὸν ἅγιον ἐκτελεσθείσης δοξολογίας». 5. BHG 878a: «Τοῦ αὐτοῦ Κοσμᾶ Βεστῆρος εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ θείου
καὶ ἱεροῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» [Κοσμά Βεστήτ., Πέντε Εγκώμια, Δυοβουνιώτη, 1925, σ.
51-52· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 38-39]· το χειρόγραφο από το
τμήμα χειρογράφων της Παναγίας Καμαριωτίσσης της Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πα τριαρχείου, αριθ. 10 (12 ου αι.): «Τοῦ μακαρίου Κοσμᾶ βεστίτωρος λόγος εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ
λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» [Κατάλ. Χειρογ. Οικουμ. Πατριαρ., διακ. Αιμιλιανού, Ορθοδοξία, 25 (1950), σ. 127]· το χειρόγραφο από το τμήμα χειρο γράφων της Παναγίας Καμαριωτίσσης, αριθ. 1 (ετ. 1360): «Κοσμᾶ βεστήτορος λόγος
εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου» [Κατάλ. Χειρογ. Οικουμ. Πατριαρ., διακ. Αιμιλιανού, Ορθοδοξία, 25 (1950), σ. 18]· Cod. Zagoras gr. 13.36 (16ου αι.): «Τοῦ μακαρίου Κοσμᾶ
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μαγίστορος, ἐγκώμιον εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου» [Κατάλ. Χειρογ. Βιβλιοθήκ. Ζαγοράς, Κακλαμάνος, 2009, σ. 417] κ.ά.
Ιστορία του κειμένου. Τα κείμενα των πέντε Εγκωμίων του Κοσμά Βεστήτορος (ή
Μαγίστορος) εις την ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου βρίσκονται στα ακόλουθα
χειρόγραφα: Cod. Atheniensi gr. 231 (φφ. 360r-379v, = BHG 877v, 877y, 877z, 878, 878a) [Catal.
Manuscr. Hagiog. Bibl. Nat. Athènes, Halkin, 1983, p. 15· BHG3, II, p. 11-12]· Cod. Parisinus gr.
559 (φφ. 67v-74, 14ου αι., = BHG 878) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968, p. 35-36]· Cod. Parisinus gr. 600 (φφ. 122-125, 10ου-11ου αι., = BHG 878) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968, p. 42]·
Hierosol. Biblioth. 219.16 (φ. 184v) [Hierosol. Biblioth., Papadopoulos-Kerameus, τ. 2 (1894), σ.
329]· Cod. Zagoras gr. 13.36 (φφ. 458v-473v, 16ου αι.) [Κατάλ. Χειρογρ. Βιβλιοθήκ. Ζαγοράς,
Κακλαμάνος, 2009, σ. 417]· Cod. Messine gr. 63 (φφ. 233-242, 237-246, 13ου αι., = BHG 878)
[Manusc. Gr. Messine et Palerme, 1951, Halkin, p. 260]. Τα δύο αντίγραφα του Εγκωμίου του
Κοσμά Βεστήτορος εις την ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου φυλάσσονται στο
τμήμα χειρογράφων της Παναγίας Καμαριωτίσσης της Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πα τριαρχείου. Το πρώτο αντίγραφο διασώζεται μέσα στη συλλογή του 1360 με τίτλο Συναγωγή
Λόγων από (αριθ. 1, φφ. 502α-505β). Και το δεύτερο μέσα στη συλλογή των Εγκωμίων και των
Βίων Αγίων του 12ου αι. (αριθ. 10, φφ. 304β-314β) [Κατάλ. Χειρογρ. Οικουμ. Πατριαρχ., διακ. Αιμιλιανού, Ορθοδοξία, 25 (1950), σ. 18, 127] και σε άλλα.
Για την χειρόγραφη παράδοση των Εγκωμίων του Κοσμά Βεστήτορος εις την ανακομιδήν
του λειψάνου του Χρυσοστόμου βλ.: [Στεργιούλη, 2009, σ. 101-108].
Διασώζεται και μετάφραση στα γεωργιανά του Εγκωμίου του Κοσμά Βεστήτορος εις την
ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου BHG 878 [Anal. Boll., 68 (1950), p. 29].
Τα κείμενα των πέντε Εγκωμίων εις την ανακομιδήν του λειψάνου του αγ. Ιωάννου (BHG
877v, 877y, 877z, 878, 878a) εκδόθηκαν για πρώτη φορά από τον καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτη το
1925 στο περιοδικό Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών [ΕΕΒΣ, 2 (1925), σ. 50-83]. Η
έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση τον Cod. Atheniensi gr. 231. Το 2007, ως μέρος του
μεγάλου επετειακού τόμου που εκδόθηκε από την Ι. Μονή Βατοπαιδίου με τίτλο Αΐδιος τιμή και
μνήμη αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρουσιάζονται και τα κείμενα των πέντε Εγκωμίων
του Κοσμά Βεστήτορος εις την ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου που είχε εκδώσει
ο Κ. Ι. Δυοβουνιώτης [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 746-783]. Σ᾽ αυτήν την τελευταία έκδοση το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με νεοελληνική απόδοση από το
φιλόλογο καθηγητή Νικόλαο Φύσσα. Την ίδια χρονιά, δηλ. το 2007, ο Αθ. Κοτταδάκης δημοσιεύει μια συλλογή ορισμένων κειμένων με την περιγραφή της ζωής του ι. Χρυσοστόμου, η οποία
περιλαμβάνει και το κείμενο του Εγκωμίου του Κοσμά Βεστήτορος εις την ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου BHG 877v σε νεοελληνική απόδοση του ίδιου του Κοτταδάκη (βλ.
[Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 219-228]).
Συγγραφέας. Βλ. πρώτο μέρος: Βίος και πολιτεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
του Κοσμά Βεστήτορος BHG 876m (σελ. 80).
Ανάλυση της πηγής. Ο πρωτοπρ. Γεώργιος Δράγας στο άρθρο του Τα πατερικά και
βυζαντινά συναξαριακά κείμενα που αναφέρονται στον ι. Χρυσόστομο, όσον αφορά τα αγιολογι366

κά κείμενα του Κοσμά Βεστήτορος μόνο για την ανακομιδή του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, σημείωσε ότι τα κείμενα αυτά «πρέπει να διερευνηθούν συγκριτικά με τα όμοιά
της και με εκείνα που έχουν καταχωρηθεί εις εκτενείς βίους του αγίου… Επιφυλασσόμεθα να
ασχοληθούμε με το θέμα αυτό εις ξεχωριστήν εργασίαν διότι απαιτείται ιδιαίτερη προσεκτική
διερεύνηση» [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 307].
Το 2009, στη Σειρά Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες που εκδίδει το Κέντρο Βυζαντινών
Ερευνών της Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε και η διδακτορική διατριβή του Χαράλαμπου Β.
Στεργιούλη με τίτλο Λόγοι στην ανακομιδή των λειψάνων του Ιωάννου του Χ ρυσοστόμου.
Συμβολή στη μελέτη ταφικής επιδεικτικής ρητορικής τ ων Βυζαντίων [Στεργιούλη, 2009, σ. 9375]. Για τις πηγές, όπως και για τη δομή των Εγκωμίων του Κοσμά Βεστήτορος εις την ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου βλ.: [Στεργιούλη, 2009, σ. 118-168].
Ο Χ. Στεργιούλης καταλήγει στο συμπέρασμα «πως ο τέταρτος λόγος του Κοσμά
Βεστίτωρα στάθηκε το πρότυπο για τους υπόλοιπους ρήτορες» που επίσης έγραψαν
για την ανακομιδήν του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εννοεί τους συγγραφείς
των Λόγων BHG 877, 877h, BHG 878m, BHG 878d και BHG 878b [Στεργιούλη, 2009, σ. 208].
Ο Κοσμάς Βεστήτωρ στο πρώτο Εγκώμιο του (BHG 877v) αναφέρει αρκετές φορές ότι το
λείψανο του ι. Χρυσοστόμου μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη από τα Κόμανα (βλ.
[Κοσμά Βεστήτ., Πέντε Εγκώμια, Δυοβουνιώτη, 1925, σ. 55-56· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 747· Μεγαλυνάρια στο Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 219,
221]). Στο τέταρτο Εγκώμιο του (BHG 878) παρουσιάζει μια αρκετά λεπτομερή περιγραφή της ιστορίας της μετακομιδής του λειψάνου του Αγίου από τα Κόμανα στην πρωτεύουσα,
με μακρούς διαλόγους μεταξύ των συμμετεχόντων (βλ. [Κοσμά Βεστήτ., Πέντε Εγκώμια, Δυοβουνιώτη, 1925, σ. 71-79· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 767-777]).
Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Κοσμάς Βεστήτορος στο τέταρτο Εγκώμιο του BHG 878
παρουσιάζει και απόσπασμα από το Εγκώμιο του αγ. Πρόκλου BHG 878c (βλ. [Κοσμά Βεστήτ.,
Πέντε Εγκώμια, Δυοβουνιώτη, 1925, σ. 72· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1,
σ. 768-769]).
Λόγος εις την ανακομιδήν του λείψανου του αγ. Ιωάννου του Χρυσόστομου <του
Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού> (BHG 877h)
Όπως έχουμε αναφέρει στο πρώτο μέρος (βλ. σελ. 82-84), στον αυτοκράτορα Λέοντα το
Σοφό (866-912) ανήκουν 42 Ομιλίες που έχουν διασωθεί. Μία απ᾽ αυτές ( Νο 41) αναφέρεται
στην ανακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου και, όπως επισημάνουν ερευνητές, είναι συνέχεια του Εγκωμιαστικού Λόγου εις τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο BHG 880 (Νο 38 στη λίστα της Θ. Αντωνοπούλου και Ν ο 18 στη PG) (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 309· Leonis VI,
Homiliae, 2008, p. 572-585]).
Τίτλος της πηγής. Στην έκδοση CCSG (Νο 63, με βάση 2 χειρόγραφα): «<Λέοντος ἐν
Χριστῷ βασιλεῖ αἰωνίῳ βασιλέως> λόγος εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις
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πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου» (βλ. [Leonis
VI, Homiliae, 2008, p. 573])·
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Λόγου <του Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού> BHG 877h
διασώζεται σε ένα μόνο χειρόγραφo Cod. Sabaiticus gr. 242 (φφ. 264r-273v, 10ου αι.) (βλ.
[Leonis VI, Homiliae, 2008, p. 572· Πασχαλίδη, 1999, σ. 171· Στεργιούλη, 2009, σ. 108]). Το
1977, ο Fr. Halkin δημοσιεύει ανάμεσα σε δώδεκα βυζαντινά κείμενα αφιερωμένα στον ι. Χρυσόστομο και το Λόγο <του Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού> BHG 877h (βλ. [Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 488-497]). Το 2008, η Θ. Αντωνοπούλου στη σειρά Corpus Christianorum, Series Graeca ( Νο 63), πραγματοποιεί νέα έκδοση των Λόγων του Λέοντος του Σοφού· ο Λόγος που μας
ενδιαφέρει παρουσιάζεται με τον αριθμό 41 (βλ. [Leonis VI, Homiliae, 2008, p. 572-585]).
Συγγραφέας. Ο πραγματικός συγγραφέας του Λόγου BHG 877h είναι ο Νικήτας Δαβίδ Παφλαγόνας, όπως απέδειξε η έρευνα του Σ. Πασχαλίδη (βλ. [Πασχαλίδη, 1999, σ. 171177· Στεργιούλη, 2009, σ. 92-93]). Βλ. επίσης παρακάτω σελ. 369. Ο Βολλανδιστής P. Devos
στο άρθρο του La translation de S. Jean Chrysostome BHG 877h : une œuvre de l’empereur Léon
VI, προσπάθησε να αποδείξει πως ο Λόγος BHG 877h είναι έργο του αυτοκράτορα Λέοντα του
Σοφού (βλ. [Anal. Boll., 107 (1989), 5-29]). Την κριτική του Σ. Πασχαλίδη για το συμπέρασμα
του P. Devos βλ.: [Πασχαλίδη, 1999, σ. 174-175]).
Ανάλυση της πηγής. Για την δομή του Λόγου <του Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού> BHG 877h
βλ.: [Στεργιούλη, 2009, σ. 175-180].
Για τη δεύτερη εξορία και το θάνατό του αγ. Ιωάννου <ο Λέων ο Σοφός> λέει: «…ἐξ
ἀνθρώπων ἡ πονηρία καὶ βασκανία καὶ ὁ φθόνος καὶ ὁ τούτου ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος πατήρ, Κουκουσὸς ἡ ἐξορία καὶ μετὰ ταύτην Ἀραβισσὸς κ αὶ μετ’ ἐκείνην ἡ ἄλλη βάρβαρος
Πιτυοῦς τῷ ἀρχιερεῖ τοῦ Θεοῦ καὶ λαμπτῆρι τῆς οἰκουμένης… Καὶ μεταξὺ μῆνες τρεῖς καὶ οἱ
καλλίνικοι μέρτυρες Βασιλίσκος τε καὶ Λουκιανὸς τὸ βασίλειον κλέος τῆς νίκης εὐαγγελιζόμενοι τὴν τε πρὸς τὸν στεφοδότην Χριστὸν ἐκδημίαν καὶ τὴν ἐκείνου μεθ’ ἑαυτῶν συγκατάταξιν» [Leonis VI, Homiliae, 2008, p. 574-575]).
<Ο Λέων ο Σοφός> στο Λόγο του μία μόνο φορά μνημονεύει τα Κόμανα, αναφερόμενος στον τόπο όπου μετέβησαν οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορα Θεοδοσίου για να μεταφέρουν το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη [Leonis VI, Homiliae,
2008, p. 577]).
Λόγος εις την ανακομιδήν του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου του Νικήτα Δαβίδ
Παφλαγόνος (BHG 878m)
Τίτλος της πηγής. Cod. Mosquensis Synod. gr. 26 384 (11ου αι.): «Λόγος εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ πανσόφου καὶ θείου Χρυσοστόμου» [Douze récits byz., Halkin,
1977, p. 526])·
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο του Λόγου του Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνος BHG
878m σώζεται σε ένα μόνο χειρόγραφo, στον Cod. Mosquensis Synod. gr. 26 384 (φφ.
203v-208v, 11ου αι.) (βλ. [Πασχαλίδη, 1999, σ. 171· Στεργιούλη, 2009, σ. 108]). Το 1977, ο Fr.
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Halkin δημοσιεύει σε σώμα δώδεκα βυζαντινών κειμένων αφιερωμένων στον ι. Χρυσόστομο και
το Λόγο του Νικήτα Παφλαγόνος BHG 878m (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 525535]).
Συγγραφέας. Βλ. παραπάνω: Εγκώμιον εις τον αγ. Ιωάννην τον Χρυσόστομον του Νικήτα Παφλαγόνος BHG 881c (σελ. 84-85). Ο Νικήτας Δαβίδ Παφλαγόνος έγραψε δύο Λόγους
στην ανακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου (BHG 878m και BHG 877h), όπως απέδειξε
η έρευνα του Σ. Πασχαλίδη (βλ. [Πασχαλίδη, 1999, σ. 171-177· Στεργιούλη, 2009, σ. 92-93]).
Ανάλυση της πηγής. Για τη δομή του Λόγου του Νικήτα Παφλαγόνος BHG 878m βλ.
[Στεργιούλη, 2009, σ. 169-175]. Βλ. επίσης: [Πασχαλίδη, 1999, σ. 171-177]).
Βίος και Πολιτεία του ι. Χρυσοστόμου του ανωνύμου συγγραφέως (BHG 876)
Έχουμε μελετήσει τη συγκεκριμένη πηγή πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος (βλ. σελ. 87).
Εδώ σημειώνουμε μόνο πως στο τέλος και συγκεκριμένα στα κεφάλαια (§§) 140-150 περιγράφονται τα κύρια γεγονότα της ανακομιδής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου (βλ. [Chrys. Opera
Graeca, Savilius, 1612, vol. 8, p. 293-371]).
Λόγος στην ανακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου του Κωνσταντίνου Ζ ΄
Πορφυρογέννητου (BHG 878d)
Τίτλος της πηγής. Cod. Parisinus gr. 137 (14ου αι.): «Κωνσταντίνου ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ, τῷ αἰωνίῳ βασιλεῖ βασιλέως, υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου καὶ ἀειμνήστου βασιλέως, λόγος, ἡνίκα τὸ τοῦ σοφοῦ Χρυσοστόμου ἱερὸν καὶ ἅγιον σκῆνος ἐκ τῆς ὑπερορίας ἀνακομισθὲν
ὥσπερ τις πολύολβος καὶ πολυέραστος ἐναπετέθη θησαυρὸς τῇ βασιλίδι ταύτῃ καὶ ὑπερλάμπρῳ
τῶν πόλεων. Εὐλόγησον πάτερ» [Κωνστ. Πορφυρογ., Λόγος, Δυοβουνιώτη, 1926, σ. 306].
Ιστορία του κειμένου. Το κείμενο με το Λόγο του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου
στην ανακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου BHG 878d διασώζεται στο χειρόγραφο Cod.
Parisinus gr. 137 (φφ. 246-259v, 14ου αι.) [Manuscr. Gr. Paris, Halkin, 1968, p. 4-5] κ.ά. χειρόγραφα. Για την χειρόγραφη παράδοση του Λόγου στην ανακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου BHG 878d βλ.: [Στεργιούλη, 2009, σ. 108-109].
Το κείμενο αυτό (BHG 878d) εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον καθηγ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτη το 1925 στο περιοδικό Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών (βλ. [ΕΕΘΣΠΑ, 1 (1926), σ. 303-319])5. Το 2007, ως μέρος του μεγάλου επετειακού τόμου που εκδόθηκε από την Ι. Μονή Βατοπαιδίου με τίτλο Αΐδιος τιμή και μνήμη αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, δημοσιεύεται και το κείμενο του Λόγου του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου στην ανακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου που είχε εκδώσει ο Κ. Ι. Δυοβουνιώτης
5

Σχολιασμό του H. Delehaye σ᾽ αυτήν τη δημοσίευση β λ.: Anal. Boll., 45 (1927), p. 158-159. Βλ. επίσης:

Δυοβουνιώτη Κ. Ι., Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Λόγος ανέκδοτος εις την ανακομιδήν του λείψανου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου. Ανατύπωσις από τον Α΄ τόμον της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής, Αθήνα
1926. – 17 σ.
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[Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 723-740]. Σ᾽ αυτήν την τελευταία έκδοση το αρχέτυπο κείμενο συνοδεύεται με νεοελληνική απόδοση από το φιλόλογο καθηγητή
Μιχαήλ Ν. Βασσάλο. Την ίδια χρονιά, το 2007, ο καθηγ. Αθ. Κοτταδάκης δημοσιεύει αυτοτελώς συλλογή ορισμένων επιλεγμένων κειμένων είτε από ιστορικές αφηγήσεις είτε από εγκώμια
στη μορφή και τη ζωή του αγ. Ιωάννου, όπου περιλαμβάνεται και ο Λόγος του Κωνσταντίνου
Πορφυρογέννητου BHG 878d σε νεοελληνική απόδοση του ιδίου του Κοτταδάκη (βλ. [Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστομο, Κοτταδάκη, 2007, σ. 184-218]).
Συγγραφέας. Για τη ζωή και τα έργα του Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πο ρφυρογέννητου
(905-959) βλ.: [Στεργιούλη, 2009, σ. 93-96]. Βλ. επίσης την παρούσα διατριβή σελ. 325.
Ο Συμεών Πασχαλίδης στη διατριβή του με θέμα Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών: το πρόσωπο
και το έργο του παρουσιάζει και ένα υποκεφάλαιο με τίτλο Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών και
Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, όπου υποστηρίζει πως ο Λόγος στην ανακομιδή του
λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου BHG 878d πρέπει να είναι έργο του Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνος
(βλ. [Πασχαλίδη, 1999, σ. 112-115]6. Βλ. επίσης: [Στεργιούλη, 2009, σ. 96].
Ανάλυση της πηγής. Για τη δομή του Λόγου στην ανακομιδή του λειψάνου του ι.
Χρυσοστόμου BHG 878d βλ.: [Στεργιούλη, 2009, σ. 181-191].
Για την οριστική εξορία του αγ. Ιωάννου ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος λέει: «Σε
ποια ξένη χώρα; Στην Κουκουσό, μια έρημη πολίχνη, στην οποία δεν υπάρχει θεία πίστη και
φόβος Θεού, και μετά από εκεί στην Αραβισσό και μετά από εκεί σε άλλο βαρβαρικό, κατάξερο και άγονο τόπο που συνέχεια πολιορκούνταν από τους γειτονεύοντας Ισαύρους, και το όνομα του είναι Πιτυούς» [Κωνστ. Πορφυρογ., Λόγος, Δυοβουνιώτη, 1926, σ. 308-309· Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 726]). Για το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου ο
Κωνσταντίνους Πορφυρογέννητος αναφέρει μόνο πως ο Ά γιος ενταφιάστηκε μαζί με τους
μάρτυρες Βασιλίσκο και Λουκιανό, χωρίς καμία αναφορά για τον τόπο εκείνο [Κωνστ.
Πορφυρογ., Λόγος, Δυοβουνιώτη, 1926, σ. 309-310· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου,
2007, τ. 1, σ. 728]).
Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ομιλεί με αρκετές λεπτομέρειες και για τη μετακομιδή του λειψάνου του αγ. Ιωάννου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πού έγινε η ανακομιδή και από
πού έγινε η μετακομιδή του στην Κωνσταντινούπολη (βλ. [Κωνστ. Πορφυρογ., Λόγος, Δυοβουνιώτη, 1926, σ. 311-316· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 730-736]).
Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος στο γνωστό έργο του Περί Θεμάτων, αναφερόμενος στο Θέμα των Αρμενιακών, μνημονεύει και το όνομα του αγ. Βασιλίσκου ως Αρχιεπίσκοπο Κομάνων με την επισημείωση, «ὃς καὶ αὐτὸς μαρτυρίῳ ἐτελειώθη, μεθ’ οὗ κατετέθη τὸ
λείψανον Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» [Costantino Porfirog., De Thematibus, 1952, p. 66·
Конст. Багрян., О фемах и о народах, 1899, σ. 27].
6

«Με την αγιολογική συνεργασία του Νικήτα (Παφλαγόνος) με τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο συνδέεται π ιθ αν ότ ατ α και ένας ακόμη Λόγος στην ανακομιδή του λειψάνου του Χρυσοστόμου, που φέρεται επ’
ονόματι του αυτοκράτορος. Παρά το γεγονός ότι το έργο αυτό προσγράφεται στον Πορφυρογέννητο, τα στυλιστικά χαρακτηριστικά του, αλλά και εσωτερικές ενδείξεις, υποβάλλουν την ιδέα για άμεση σχέση του Νικήτα με
αυτόν τον Λόγο» [Πασχαλίδη, 1999, σ. 113].
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Συναξάριον της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως (Synax. Eccl. CP, Delehaye, 10ος αι.)
Στις 27 Ιανουαρίου περιέχει μια πολύ σύντομη περιγραφή της ανακομιδής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 425]. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι το λείψανο του Αγίου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη ἐκ Κομάνων τῆς Ἀρμενίας [Synax.
Eccl. CP, Delehaye, col. 425].
Ο εκδότης του Synax. Eccl. CP ο H. Delehaye, εκτός από το ανωτέρω κείμενο, παραθέτει
συμπληρωματικά και άλλο ένα, αρκετά πιο εκτενές, ειδικά για την ανακομιδή του λειψάνου του
ι. Χρυσοστόμου, από τον κώδικα του Συναξαρίου της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του
F (= Cod. Mediceo-Laurent, San Marco 787, ετ. 1050) [Synax. Eccl.CP, Delehaye, col. 425-428].
Σύμφωνα με αυτό το συναξαριακό κείμενο, το σώμα του αγ. Ιωάννου ενταφιάστηκε στα Κόμανα χωρίς καμία άλλη διευκρίνηση.
Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ (Cod. Vaticanus gr. 1613, έτ. 979-989)
Στο Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (976-1025) στις 27 Ιανουάριου έχουμε σύντομη περιγραφή της ιστορίας της μετακομιδής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, όπου αναφέρεται πως, 33 χρόνια από το θάνατο του Αγίου στα Κόμανα της
Αρμενίας, το λείψανό του μεταφέρθηκε από εκεί στην Κωνσταντινούπολη (βλ. [Menolog.
Graec. Basilii, 1894, col. 281-284]). Στο Cod. Vaticanus gr. 1613 (έτ. 979-989) παρουσιάζεται και
μια μικρογραφία με τη σκηνή της μετακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου στη σύνδεση
(φ. 353, βλ. εικόνα Νο 42).
Παλαιστινιακό-Γεωργιανό εκκλησιαστικό εορτολόγιο (Cod. Sinaiticus 34, 10ου αι.)
Σ᾽ αυτήν την πηγή, που έχουμε ήδη μελετήσει πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος (βλ. σελ.
103), η ημερομηνία 26 η Ιανουαρίου αναφέρεται ως ημέρα εορτασμού της μετακομιδής του
λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την Κουκουσό στην Κωνσταντινούπολη (Iohannis Chrysostomi reliquiarum translatio Cucuso Constantinopolim) [Calend. Palest.Géorg., Garitte, p. 46]. Σχολιασμό του G. Garitte στην ημερομηνία βλ.: [Calend. Palest.-Géorg.,
Garitte, p. 141].
Λόγος εγκωμιαστικός εις την ανακομιδήν του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου του αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου
Το χειρόγραφο με το κείμενο του Εγκωμιαστικού λόγου του αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου (1749-1809) εις την ανακομιδήν του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου φυλάσσεται στην Ι. Μονή Αγ. Χρυσοστόμου Νάξου. Δημοσιεύθηκε το 2007 ως μέρος των δύο επετειακών τόμων των αφιερωμένων στον ι. Χρυσόστομο (βλ. [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσο371

στόμου, 2007, τ. 1, σ. 877-896· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007 (1), σ. 13-38]). Επίσης, το 2007 εκδόθηκε νεοελληνική απόδοση του συγκεκριμένου Εγκωμιαστικό λόγου του αγ.
Νικοδήμου (βλ. [Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007 (2), σ. 3-32]).
Αυτός ο Λόγος εκφωνήθηκε από τον αγ. Νικόδημο τον Αγιορείτη στις 27 Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού και πανήγυρης της ανακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου (βλ. [Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 878· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ.,
2007 (1), σ. 14]).
Ο αγ. Νικόδημος στην αρχή του Λόγου του μνημονεύει και τα περισσότερα ονόματα των
συγγραφέων του Βίου του ι. Χρυσοστόμου και των Εγκώμιων προς τιμήν του. Πρόκεται για
τους: αγ. Πρόκλο Κωνσταντινουπόλεως, αγ. Κύριλλο Αλεξανδρείας, Γεώργιο Αλεξανδρείας,
Σωφρόνιο Ιεροσολύμων, Μαρτύριο Αντιοχείας, Θεοδώρητο Κύρου, Παλλάδιο Ελενουπόλεως,
Λέοντα σοφό βασιλέα, Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο βασιλέα, Βασίλειο τον Πρωτόθρονο, Συμεών Μεταφραστή και όλους τους λοιπούς, εικοσιδύο στον αριθμό (βλ. [Βιογρ., εγκωμ.
και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 877-878· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007
(1), σ. 14]).
Ο αγ. Νικόδημος στο σύγγραμμά του αυτό παρουσιάζει και αποσπάσματα ενός από τους
πέντε εγκωμιαστικούς λόγους του Θεοδώρητου Κύρου τους αφιερωμένους στον αγ. Ιωάννη,
από την επιστολή του αγ. Ιννοκεντίου Ρώμης στον αυτοκράτορα Αρκάδιο, από μερικές επιστολές και συγγράμματα του ιδίου του ι. Χρυσοστόμου, καθώς και από άλλες πηγές (βλ. [Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 880-881, 888, 894-895· Νικοδήμου Αγιορείτου,
Λόγος εγκωμ., 2007 (1), σ. 17-19, 28]).
Επισημειώνουμε ότι ο αγ. Νικόδημος πολύ σωστά επισημαίνει ακριβέστερα και πιο εμφαντικά ότι στις 27 Ιανουαρίου η Εκκλησία εορτάζει την ένδοξη ανακομιδή και μετακομιδή
και υποδοχή του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσόστομου (τὴν τοιαύτην ἔνδοξον ἀνακομιδὴν καὶ μετακομιδὴν καὶ ὑποδοχὴν τοῦ λειψάνου τοῦ διδασκάλου τῆς οἰκουμένης) [Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 882-883· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ.,
2007 (1), σ. 20].
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1.2. Ιστορικές πηγές.
Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωκράτη Σχολαστικού (CPG 6028, πρώτο ήμισυ 5ου αι.)
Πιο αναλυτικά γι᾽ αυτήν την πηγή μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας
μας (βλ. σελ. 104-106). Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Σωκράτης ο Σχολαστικός είναι ο πρώτος
συγγραφέας που αναφέρει την ιστορία της ανακομιδής του λειψάνου του αγ.
Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σύμφωνα με τον Σωκράτη (Εκλλ. Ιστορία, βιβλ. 7, κεφ. 45), το
σώμα του ι . Χρυσοστόμου που ενταφιάστηκε στα Κόμανα, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στα χρόνια του επισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλου, μετά 35 χρόνια από την καθαίρεση του Αγίου, στη δέκατη έκτη υπατεία του βασιλέως Θεοδοσίου, στην 27η του μηνός Ιανουαρίου. Στη συνέχεια ο Σωκράτης αναφέρει ότι ο Ωριγένης μεν έγινε ακοινώνητος από τον Θεόφιλο Αλεξανδρείας μετά από
σχεδόν 200 χρόνια από το θάνατό του, ο αγ. Ιωάννης όμως, μετά από 35 χρόνια από το θάνατό
του περιήλθε σε κοινωνία με τον Πρόκλο. Από τα παραπάνω βέβαια, δεν είναι σαφής για το
πότε ακριβώς έγινε η μετακομιδή του λειψάνου του Χρυσοστόμου· μετά από 35 χρόνια της καθαίρεσής του (δηλ. το 438), ή μετά από 35 χρόνια από το θάνατό του (δηλ. το 441) [PG 67, col.
836· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 306]).
Εκκλησιαστική Ιστορία του Θεοδωρήτου Κύρου (CPG 6222, πρώτο ήμισυ 5 ου αι.)
Ο Θεοδώρητος Κύρου (περ. 395-460) σε ένα από τα κεφάλαια της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του (περισσότερα για αυτή την πηγή συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της διατριβής, βλ. σελ.
107-109) παρουσιάζει και μια σύντομη περιγραφή της ανακομιδής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βιβλ. 5, κεφ. 36) [PG 82, col. 1265-1268· Феодорит Кирский, Церк.
История, 1993, σ. 209-210]. Όμως ο Θεοδώρητος δεν μας αναφέρει ούτε πότε έγινε αυτό το
γεγονός, ούτε από πού μεταφέρανε το λείψανο του Αγίου. Την περιγραφή πάντως της υποδοχής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου, όταν ο πιστός λαός της πρωτεύουσας γέμισε τα
στενά του Βοσπόρου κοντά στην Προποντίδα με πλοιάρια με αναμμένες λαμπάδες στα χέρια,
θα την συναντήσουμε και στους μετέπειτα συγγραφείς της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου (για
παράδειγμα, στον Γεώργιο Αλεξανδρείας και στον άγνωστο συγγραφέα του παραρτήματος της
Ομιλίας Θεοδώρου Τριμιθούντων BHG 872b) .
Την μετακομιδή των λειψάνων του αγ. Ιωάννου, ο Θεοδώρητος Κύρου την μνημονεύει εν
συντομία και σε επόμενο κεφάλαιο 37 (βιβλ. 5), που είναι αφιερωμένο στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Β΄ [PG 82, col. 1269· Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 211].
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Chronicon του Marcellini Comes (6ου αι.)
Στο Χρονικό του Marcellini Comes στο έτος 438 παρουσιάζεται μια σύντομη αναφορά
για τη μετακομιδή των λειψάνων (reliquiae) του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνέβηκε στις 28 Ιανουαρίου [PL 51, col. 926].
Χρονογραφία του αγ. Θεοφάνη του Ομολογητή (αρχή 9ου αι.)
Ο αγ. Θεοφάνης ο Ομολογητής στην Χρονογραφία του στο έτος 5930 από κτίσεω ς
κόσμου (ή 437/438 μ.Χ.) δίνει μια σύντομη περιγραφή της μετακομιδής του λειψάνου του
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ. [Θεοφάνους, Χρονογραφία, 2007, σ. 250-253· Феофан,
Хронография, 1884, σ. 73]). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το λείψανο του Αγίου το μετέφεραν
από τα Κόμανα (χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση) στην Βασιλεύουσα ύστερα από 33 έτη (προφανώς, μετά το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου).
Επιτομή Ιστοριών του Ιωάννη Ζωναρά (πρώτο ήμισυ 12ου αι.)
Ο Ιωάννης Ζωναράς7 στην Επιτομή Ιστοριών του (βιβλ. XIII, κεφ. 22) αναφέρει εν συντομία και την μετακομιδή των λειψάνων του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου [CSHB, t. 3 (1897), p.
105-106· Ζωναράς, Επίτ. Ιστορ., τ. 1, σ. 164-167]. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο αγ. Πρόκλος
επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως αξίωσε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Β΄ να ανακομισθούν τα λείψανα του Χρυσοστόμου από την Πιτυούντα. Αυτή η πηγή είναι η μόνη που αναφέρει για την μεταφορά των λειψάνων του αγ. Ιωάννου από την Πιτυούντα (Αμπχαζία) στην
Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, όπως θα δούμε παρακάτω, ο Ζωναράς εδώ κάνει λάθος.

7

Περί του Ιωάννη Ζωναρά και των συγγραμμάτων του βλ.: [Κρουμπάχερ, 1939, τ. 1, σ. 387-392· Ζωναρά,

Επίτ. Ιστορ., τ. Α΄, σ. 19-45].
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1.3. Ταξιδιωτικές Αναμνήσεις.
Τις πηγές που ανήκουν σε αυτή την ομάδα έχουμε ήδη μελετήσει στο πρώτο μέρος (βλ.
σελ. 117-120). Όπως θυμόμαστε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ταξιδιωτών που είχαμε στη διάθεση
μας, ο τόπος θανάτου και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν τα Κόμανα
του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Κατά συνέπεια, και τα λείψανα του Αγίου μπορούσαν
να μεταφερθούν μόνο από τα Κόμανα του Πόντου. Επιπλέον να προσθέσουμε ότι ο αρχιδιάκονος Παύλος του Χαλεπίου, ο οποίος περιέγραψε το ταξίδι του Πατριάρχη της Αντιόχειας Μακαρίου του Γ΄ (οι εν λόγω, όπως είπαμε, είχαν επισκεφθεί το 1658 τα Κόμανα του Πόντου),
λανθασμένα θεώρησε ότι ακριβώς την ίδια αρχαία διαδρομή που ακολούθησε ο ίδιος μαζί με
τον Πατριάρχη Μακάριο, ερχόμενος από το Οινόη (σημερ. Ünye, Τουρκία) προς το Tokat
(Τουρκία) (βλ. χάρτη Ν ο 27), ακολούθησαν και για την μετακομιδή των λειψάνων του ι. Χρυσοστόμου το 438, δηλ. τα μετέφεραν μέχρι την ακτή τ ης Μαύρης Θάλασσας, και στη
συνέχεια διά θαλάσσης στην Κωνσταντινούπολη [Путеш. Патр. Макария, Муркос,
1896, σ. 639-640].
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2.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.

Ο Caesar Baronius, 1591. Ο Caesar Baronius (1538-1607) στο περίφημο έργο του
Annales Ecclesiastici παρουσιάζει και σύντομη περιγραφή του ιστορικού πλαισίου των γεγονότων που συνδέονται και με τη μετακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσόστομο (βλ. [Baronio, t. 5,
1601, p. 502-505]).
Ο Godefrod Hermant, 1664. Στο μεγάλο του έργο (2 τόμοι, 907 σελ.) με περιγραφή
της ζωής του ι. Χρυσοστόμου υπό τον τίτλο La Vie de Saint Jean Chrysostome, Patriarche de
Constantinople et Docteur de l’Eglise (έχουμε αναφερθεί στο πρώτο μέρος, βλ. σελ. 123) εξιστορεί επίσης τη μετακομιδή του λειψάνου του Αγίου (βλ. [Godefrod Hermant, 1664, p. 602-613]).
Acta Sanctorum, 1753. Το 1753 ο βολλανδιστής J. Stiltingo (βλ. επίσης σ το πρώτο
μέρος, σελ. 124), για το Σεπτεμβριανό μήνα-τόμο των Acta Sanctorum προετοίμασε μεγάλη
μελέτη περί του ι. Χρυσοστόμου. Η παράγραφος-κεφάλαιο 88 είναι αφιερωμένη στη μεταφορά
του λειψάνου του Αγίου (Festivitas Sancti celebrari coepta: corpus anno 438 ex Ponto magna
cum solemnitate Constantinopolim translatum) [Act. SS., Sept., t. 4 (1753), p. 685-687].
Ο Gibbon E., 1788. Το έργο του διάσημου Άγγλου ερευνητή Edward Gibbon (17371794) με τίτλο The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, που ήδη έχουμε μελετήσει (βλ. σελ. 124-125), περιέχει και ένα υποκεφάλαιο αφιερωμένο στη μετακομιδή του λειψάνου του αγ. Ιωάννου. Ειδικότερα ο Ε. Gibbon επισημαίνει ότι το λείψανο του Αγίου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη 30 χρόνια μετά την κοίμησή του (βλ. [Gibbon, II, 2005, p.
2529· Γίββων, ΙΙΙ, 2005, σ. 564-565]).
Ο Morcelli S., 1788. Ο Stefano Antonio Morcelli στο έργο του με τίτλο Calendarium
Ecclesiae Constantinopolitanae, που δημοσιεύθηκε το 1788 στη Ρώμη, στην ημερομηνία 27 Ιανουαρίου παρουσιάζει και ένα αρκετά εκτενές σχόλιο περί της ανακομιδής του λειψάνου του ι.
Χρυσοστόμου με βάση τις πληροφορίες ελληνικών και λατινικών πηγών: των Εκκλησιαστικών
Ιστοριών του Σωκράτη και του Θεοδωρήτου και των συγγραμμάτων του Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως, του Κοσμά του Βεστήτορος, του Marcellini Comes και του Ιωάννου Ζωναρά (βλ.
[Morcelli, 1788, t. 2, p. 41-42]).
Ο Thierry A., 1867-1870. Γι’ αυτόν το συγγραφέα και το έργο του περί του ι. Χρυσοστόμου έχουμε αναφέρει αρκετά στην εισαγωγή της διατριβής μας (βλ. σελ. 27-28, υποσημ. 58).
Εδώ σημειώνουμε μόνο ότι στο τελευταίο μέρος του έργου του (βιβλ. 8) περιγράφει και την ιστορία της μετακομιδής του λειψάνου του Αγίου (βλ. [Thierry, 1874, p. 530-533]).
Ο Venables E., 1877. Στο εκτενές, μεγάλο άρθρο του περί του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο, καθώς προείπαμε, δημοσιεύτηκε το 1877 στον πρώτο τόμο του Dictionary
of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines (Λονδίνο, εκδ. των W. Smith και Η.
Wace), ειδικά για την ιστορία που μας ενδιαφέρει ο Ε. Venables παραπέμπει στις Εκκλησιαστικές Ιστορίες του Σωκράτη, του Θεοδώρητου και του Ευάγριου σημειώνοντας ότι: η μετακομιδή
του λειψάνου του Αγίου συνέβη στις 27 Ιανουαρίου 438, 31 χρόνια από το θάνατό
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του· ανακόμισαν το λείψανο του Αγίου από τον τάφο τ ου κοντά στα Κόμανα, το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και το τοποθέτησαν στο Ιερό της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων· στην τελετή ενταφιασμού παρέστησαν ο νεαρός αυτοκράτορας Θεοδόσιος και η α δελφή του Πουλχερία (βλ. [Wace, Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 168])8.
Ο Γεδεών Μ., 1885-1890. Τη διετία 1895-1896 στο περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως ο Μ. Γεδεών δημοσιεύει το γνωστό έργο του Βυζαντινό Εορτολόγιο [ΕΦΣΚ, 24 (1892-1893), σ. 121-160· 26 (1894-1895), σ. 144-320], το οποίο
εκδόθηκε αυτοτελώς στα 1899. Στην ημερομηνία 27 Ιανουαρίου παρουσιάζει πολύ συνοπτική αναφορά στον εορτασμό της μετακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου· το λείψανο
του Αγίου μετακομίστηκε το 438 από τα Κόμανα, επί Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Πρόκλου, στην αρχή τοποθετήθηκε ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Θωμᾶ τῶν Ἀμαντίου, ύστερα στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης και τέλος στο ναό των Αγίων Αποστόλων [ΕΦΣΚ, 26 (1894-1895), σ.
161· Γεδεών, 1899, 65].
Ο Rocchi A., 1908. Το 1908 στη Ρώμη δημοσιεύτηκε τιμητικός τόμος με επιστημονικά
άρθρα αφιερωμένα στον εορτασμό της 1500ής επετείου από την κοίμηση του αγ. Ιωάννου με
τίτλο Χρυσοστομικά: Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo a cura del comitato per il
XVo centenario della sua morte, 407-1907 (αναλυτικότερα μιλήσαμε στο πρώτο μέρος, βλ. σελ.
133). Περιλαμβανόταν και άρθρο του Ant. Rocchi με τ ίτλο Lipsanologia o Storia delle
Reliquie di S. Giovanni Crisostomo (βλ. [Χρυσοστομικά, 1908, p. 1039-1137]) με ένα υποκεφάλαιο αφιερωμένο στη μετακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου (Traslazione del corpo a
Constantinopole) [Χρυσοστομικά, 1908, p. 1057-1071].
Ο Φιλάρετος Βαφείδης, μητροπ., 1931. Ο Μητροπολίτης Ηρακλείας Φιλάρετος
Βαφείδης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, το 1931 στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύει το
έργο Ο ιερός Χρυσόστομος και η δράσις αυτού εν τῃ Εκκλησίᾳ, με σύντομη εξιστόρηση και της
μετακομιδής του Αγίου, στις 27 Ιανουαρίου 438, 30 χ ρόνια από το θάνατό του (βλ.
[Φιλάρετου Βαφείδη, μητροπ., 1931, σ. 270]).
Ο Карташев А. В., 1963. Ο καθηγ. А. В. Карташев (1875-1960) στη μονογραφία
του Οικουμενικές Σύνοδοι, δημοσιευμένη το 1963 στο Παρίσι, λανθασμένα ανέφερε πως το λείψανο του Αγίου από τα Κόμανα της Υπερκαυκασίας μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Ιανουαρίου 438 (βλ. [Карташев, 19942, σ. 241]).

8

« Thirty-one years afterwards (Jan. 27, 438), when Theodosius II was emperor, and Proclus, formerly a
disciple of Chrysostom, was bp. of Constantinople, Chrysostom's body was taken from its grave near Comana and
translated with great pomp to his own episcopal city, and deposited hard by the altar in the church of the Holy
Apostles, the place of sepulture of the imperial family and of the bishops of Constantinople, the young emperor
and his sister Pulcheria assisting at the ceremony, and asking the pardon of Heaven for the grievous wrong inflicted by their parents on the sainted bishop (Socr. H. E. vii. 45· Theod. H. E. v. 36· Evagr. H. E. iv. 31)» [Wace, Diction. of Christ. Biogr., 1911, p. 168].
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Ο Kelly J. H. D., 1995. Στο έργο του Golden Mouth: the Story of John Chrysostom ascetic, preacher, bishop9, ήδη μνημονευόμενο στο πρώτο μέρος, περιγράφει τελικά και τη μετακομιδή του Αγίου (Triumphal Return) (βλ. [Kelly, 1995, p. 286-290]).
Ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, μητρ., 1995. Ο Μητροπολίτης Σωφρόνιος Ευστρατιάδης στο γνωστό έργο του Αγιολόγιον της Ορθόδοξου Εκκλησίας, στο ειδικό λήμμα περί της
μετακομιδής του ι. Χρυσοστόμου, σημειώνει ότι μεταφέρθηκε στην ΚΠολη το 438 από τα
Κόμανα της Αρμενίας (βλ. [Σωφρονίου, μητρ., Αγιολόγιον, 1995, σ. 231]).
Ο Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007. Ο Ιάκωβος Πηλίλης επίσκοπος Κατάνης στο έργο του Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Μία Εξέχουσα Προσωπικότης της Εκκλησίας (Αθήνα 2007) δίνει και μια σύντομη περιγραφή της μετακομιδής παραπέμποντας στας Εκκλησιαστικάς Ιστορίας
του Σωκράτη και του Θεοδωρήτου (βλ. [Ιάκωβος Πηλίλης, επίσκ., 2007, σ. 115-116]).
Ο Ματθαίος Ψωμάς, αρχιμ., 2007. Το 2007 ως μέρος του επετειακού τόμου της
Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η προσωπικότητα και η θεολογία αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου δημοσιεύθηκε άρθρο του αρχιμ. Μ. Ψωμά
Χρυσοστομική Λειψανολογία (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 245-268]), όπου ιστορείται και
η μετακομιδή του ι. Χρυσοστόμου. Ο συγγραφέας σημειώνει ότι το 438 το λείψανο του
Αγίου από το ναό του αγ. Βασιλίσκου μετακομίστηκε σ την ΚΠολη διά θαλάσσης. Με ενδιάμεσες στάσεις στο ναό του αγ. Θωμά Αμαντίου και στον πατριαρχικό ναό της
του Θεού Ειρήνης, γνωστής ως Αγ. Ειρήνη η παλαιά, τ ελικά το λείψανο οδηγήθηκε στο ναό
των Αγ. Αποστόλων, αρχικά στην κρύπτη της αγίας Τραπέζης και έπειτα σε μονόλιθη λάρνακα
ειδικά για το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου στο αριστερό μέρος του Ιερού κοντά στο τέμπλο (βλ.
[Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 247-248]).
Ο Στεργιούλης Χ. Β., 2009. Το 2009 στη σειρά Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες, που
εκδίδει το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών της Θεσσαλονίκης, δημοσιεύτηκε η διδακτορική
διατριβή του Χαράλαμπου Β. Στεργιούλη με θέμα Λόγοι στην ανακομιδή των λειψάνων
του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συμβολή στη μελέτη της ταφικής επιδεικτικής ρητορικής των
Βυζαντινών [Στεργιούλη, 2009, σ. 9-375] 10. Περισπούδαστη εργασία που αξίζει την προσοχή
των ερευνητών. Ο Χ. Στεργιούλης στη διατριβή του προβαίνει σε λεπτομερή ανάλυση των δέκα εγκωμιαστικών λόγων στην ανακομιδή των λειψάνων του ι. Χρυσοστόμου, από τους
εξής συγγραφείς: Κοσμά Βεστίτωρα (BHG 877v, BHG 877y, BHG 877z, BHG 878, BHG 878a)·
Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνα (BHG 878m και BHG 877h)· Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο
(BHG 878d)· Συμεών Μεταφραστή και ανώνυμο συγγραφέα (BHG 878b) (βλ. [Στεργιούλη,
2009, σ. 87-212].

9

Ηλεκτρονική μορφή της παρούσας δημοσίευσης βλ.:
http://books.google.gr/books?id=t2TNPY3qjlIC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
10
Ηλεκτρονική μορφή βλ.: http://invenio.lib.auth.gr/record/112532/files/Stergioulis.pdf?version=1
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3.

ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ.

Ο Σωκράτης Σχολαστικός (Εκκλ. Ιστορίας, βιβλ. 7, κεφ. 45) αναφέρει ότι ο επίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλος11 με τη σύνεση και την παρηγορητική ποιμαντική του συντέλεσε να επιστρέψουν στην Εκκλησία όσοι διαχωρίζονταν εξαιτίας της καθαίρεσης του επισκόπου
Ιωάννη (ὁ ἐπίσκοπος Πρόκλος τοὺς χωριζομένους διὰ τὴν τοῦ ἐ πισκόπου Ἰωάννου καθαίρεσιν
ἐπανήγαγε, φρονήσει παραμυθησάμενος τὴν λύπην αὐτῶν)12. Και το επέτυχε ως εξής: «Τὸ σῶμα
Ἰωάννου ἐν Κομάνοις τεθαμμένον 13, βασιλέα πείσας (τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β΄)14,
τριακοστῷ πέμπτῳ ἔτει μετὰ τὴν καθαίρεσιν, εἰς τὴν Κωνσταντίνου πόλιν μετεκόμισε.
Καὶ μετὰ πολλῆς τιμῆς, δημοσίᾳ πομπεύσας αὐτὸ, εἰς τὴν ἐπώνυμον τῶν Ἀποστόλων ἐκκλησίαν
ἀπέθετο15. Πεισθέντες οὖν ἐπὶ τούτῳ οἱ δι᾽ αὐτὸν χωριζόμενοι, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡνώθησαν». Κατά
το Σωκράτη, αυτό συνέβη «τῇ ἑκκαιδεκάτῃ ὑπατείᾳ τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου, περὶ
τὴν ἑβδόμην καὶ εἰκάδα τοῦ Ἰανουαρίου μηνὸς (στις 27 Ιανουαρίου)»16.
«Θαυμάσαι δὲ μοι ἔπεισε – παρατηρεί ο Σωκράτης - πῶς ὁ φθόνος Ὠριγένους μὲν τελευτήσαντος ἥψατο, Ἰωάννου δὲ ἐφείσατο. Ὁ μὲν γὰρ μετὰ διακόσια ἔτη που τῆς ἑαυτοῦ τελευτῆς,
ὑπὸ Θεοφίλου ἀκοινώνητος γέγονεν. Ἰωάννης δέ, τριακοστῷ πέμπτῳ ἔτει μετὰ τὴν τελευτὴν 17 εἰς κοινωνίαν ὑπὸ Πρόκλου ἐδέχθη. Τοσοῦτον Πρόκλος Θεοφίλου τῷ τρόπῳ διήνε-

11

Ο αγ. Πρόκλος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (434-446). Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή
του βλ. παραπάνω (σελ. 363-364).
12

Βλ. επίσης: Σωκράτης, Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 7, κεφ. 41 [PG 67, col. 832· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 304].

13

Ο ίδιος ο αγ. Πρόκλος στο Εγκώμιόν του προς τιμήν του ι. Χρυσοστόμου δίνει μιαν αξιοσημείωτη πληρο-

φορία ότι ο Άγιος ήταν ενταφιασμένος στ ον Π όν τ ο [Прокл, Похвал. слово, 1840, σ. 65].
14
Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β΄ (408-450) ήταν ο γιος του γνωστού μας Αρκαδίου (βλ. εικόνα Νο 40). Βλ.
επίσης: Σωκράτης, Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 7, κεφ. 22 [PG 67, col. 784-788· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 286288]). Περισσότερες πληροφορίες για τη βασιλεία του Θεοδοσίου του Β΄ βλ.: [Кулаковский, 1996, σ. 186-259·
Успенский, 1996, σ. 129-147· Καραγιαννόπουλου, 19955, σ. 231-275]. Βλ. επίσης: Ilski K., Johannes Chrysostomus
und Kaiser Theodosius II [Giovanni Crisostomo, 2005, p. 849-863]· Millar F., A Greek Roman Empire. Power and
Belief under Theodosius II (408-450). Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 2006 (= Sather
Classical Lectures, 64).
15
О αρχιμ. Ματθαίος Ψωμάς σημειώνει μιαν αξιομνημόνευτη λεπτομερή περιγραφή ότι το λείψανο του ι.
Χρυσοστόμου μετά από τις δύο διαδοχικές στάσεις σε Ναούς της βασιλεύουσας κατέληξε στο Ναό των Αγ. Αποστόλων, αρ χι κ ά σ την κρ ύ πτ η τη ς αγ ί α ς Τρ απ έζ η ς κα ι α ρ γ ότ ερ α σ ε μ ον όλ ι θ η λ άρ ν ακ α στ ο αρ ι στ ερ ό μ έρ ο ς τ ο υ Ι ερ ο ύ κ ον τ ά στ ο τ έ μπ λ ο (βλ. [Χρυσοστ. Συμπ., 2007, σ. 248]).
16

Ο Marcellinus Comes (6ος αι.) στο Chronicon του αναφέρει ότι η μετακομιδή συνέβη στις 28 Ιανουαρίου

του 438. «(A. C. 438) Ind. VI, Theodosio XVI et Fausto coss. Cotradis praedo cum piratis suisque comitibus captus
interefectusque est. R e li q u i a e b e a ti s s im i J o a n n i s, Au gu s t ae urb i s qu o nd a m e p i sc o p i, ei de m r eddi t ae ci v i t at i i b i qu e s e p ul t ae , m e n se J a nu ar i o d ie X X VI I I. Valentinianus imp. Cum Eudoxia uxore
Ravennam ingressus est» [PL 51, col. 926].
17
Από το κείμενο του Σωκράτη δεν προκύπτει σαφώς ποια χρονιά ακριβώς μεταφέρθηκε το λείψανο του ι.
Χρυσοστόμου, επειδή ο εκκλ. ιστορικός σε μια πρώτη αναφορά στο ίδιο απόσπασμα λέει ότι αυτό συνέβη 35 χρό-
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γκεν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπως γέγονέ τε καὶ ἀεὶ γίνεται, τοὺς σωφρονοῦντας οὐ διαφεύγει» [PG
67, col. 836· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 306]).
Ο Θεοδώρητος Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 36) αναφέρει: «Χρόνῳ μέντοι
ὕστερον καὶ αὐτὰ τοῦ διδασκάλου τὰ λείψανα εἰς τὴν βασιλεύουσαν μετεκόμισαν πόλιν. Καὶ
πάλιν ὁ πιστὸς ὅμιλος, ὡς ἠπείρῳ τῷ πελάγει διὰ τῶν πορθμείων χρησάμενος, τοῦ Βοσπόρου
τὸ πρὸς τῇ Προποντίδι στόμα ταῖς λαμπάσι κατέκρυψε 18. Τοῦτον δὲ ἐκείνῃ τῇ πόλει
τὸν θησαυρόν ὁ νῦν βασιλεύων (ο Θεοδόσιος Β΄) προσήνεγκεν, ὁ τοῦ πάππου καὶ τὴν προσηγορίαν λαχὼν (του Θεοδοσίου Α΄), καὶ τὴν εὐσέβειαν φυλάξας ἀκήρατον. Οὗτος ἐπιθεὶς τῇ λάρνακι καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ τὸ μέτωπον, ἱκεσίαν ὑπὲρ τῶν γεγεννηκότων (του Αρκαδίου και
της Ευδοξίας) προσήνεγκε, συγγνῶναι τοῖς ἐξ ἀγνοίας ἠδικηκόσιν ἀντιβολήσας. Πάλαι μὲν γὰρ
ἐτεθνήκεσαν οἱ τούτου γονεῖς, κομιδῇ νέον ἐν ὀρφανείᾳ καταλιπόντες» [PG 82, col. 1265-1268·
Феодорит Кирский, Церк. История, 1993, σ. 209-210].
Σύμφωνα με το Γεώργιο Αλεξανδρείας, χρόνον μέντοι ὕστερον μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη τα λείψανα του μακαρίου Ιωάννη. «Κατά την περίοδο που ο επίσκοπος Κυζίκου Πρόκλος (= ο αγ. Πρόκλος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, βλ. σελ. 363-364)
πέρασε από την Κωνσταντινούπολη για κάποιο ζήτημα, όταν είδε τους αποκομμένους από την
Εκκλησία για την καθαίρεση του Ιωάννου, επειδή ήταν πολύ συνετός, πρώτα τους παρηγόρησε
για τη λύπη τους, και κατόπιν έπεισε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να μεταφέρει το σκήνωμα του
Αγίου, που ήταν θαμμένο στα Κόμανα εδώ και τριανταπέντε χρόνια από την κοίμηση του 19 (τὸν βασιλέα Θεοδόσιον πείθει ἀνακομίσαι αὐτὰ ἐκ Κομανῶν τεθαμμένα μετὰ τριακοστὸν πέμπτον ἔτος τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ)». Ύστερα ο Θεοδόσιος έστειλε στρατό και τους
πιο ενάρετους κληρικούς και μερικούς μοναχούς από τους επιφανέστερους (πέμψας
γὰρ ὁ βασιλεὺς στρατὸν καὶ κληρικοὺς τοὺς μάλιστα ἐ ν ὀρθῷ βίῳ μεμαρτυρημένους καὶ τινας
τῶν σπουδαιοτάτων μοναχῶν), με την εντολή να μεταφέρουν το λείψανό του με ύψιστη τιμή και
ευλάβεια. Ο αυτοκράτορας τους έδωσε και άμφια κατάλληλα για την κηδεία του λειψάνου.

νια από την καθαίρεση του Αγίου (άρα το 438), ενώ σ᾽ αυτό το σημείο ομιλεί για 35 χρόνια από το θάνατό του
(και επομένως το 441). Βλ. υποσημ. Νο 681.
18

Σύμφωνα με το Θεοδώρητο Κύρου (Εκκλ. Ιστορία, βιβλ. 5, κεφ. 34), με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι κάτοικοι της πρωτεύουσας είχαν υποδεχθεί τον ι. Χρυσόστομο, και όταν ο Άγιος εν ζωῄ επέστρεφε από τ ην πρ ώ τ η
εξ ορ ί α τ ο υ: «Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο ὁ πιστότατος ἔγνω λεὼς, ἐκάλυψαν τοῖς πορθμείοις τῆς Προποντίδος τὸ στόμα.
Ἄπαντες γὰρ ὑπήντησαν, τὰς ἐκ κηροῦ λαμπάδας προάπτοντες» [PG 82, col. 1264· Феодорит Кирский, Церк.
История, 1993, σ. 208].
19
Αν ξεκινήσουμε από τη γενικά αποδεκτή ημερομηνία θανάτου του ι. Χρυσοστόμου, δηλ. το 407, σύμφωνα
μ᾽ αυτήν την αναφορά του Γεωργίου Αλεξανδρείας, προφανώς δανεισμένη από το Σωκράτη το Σχολαστικό, η
ανακομιδή του λείψανου του Αγίου συνέβη το 441. Ο Fr. Halkin πιστεύει ότι στην περίπτωση αυτή η μέτρηση των
35 ετών δεν θα πρέπει να αρχίσει με χρονικό όριο το θάνατο του ι. Χρυσοστόμου, αλλ᾽ από τη χρονολογία της
καταδίκης του Αγίου σε εξορία, δηλ. από το 404 που είχε εκδοθεί το σχετικό διάταγμα. Πάντως, ο Fr. Halkin και
σ᾽ αυτήν πάλι την τελευταία περίπτωση δεν προϋποθέτει 35 έτη από την εξορία του αγ. Ιωάννου, αλλά ομιλεί ρητά
για 34 έτη (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 276, nota 177b]). Βλ. επίσης υποσημ. Νο 679.
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Όταν έφθασαν στα Κόμανα, έβγαλαν τίμιο λείψανό του από το μνήμα (ἐκ τοῦ
γλωσσοκόμου) 20, για να το κηδεύσουν στην Κωνσταντινούπολη, όπως διέταξε ο αυτοκράτορας. Στην εκταφή συνέρρευσαν και όλοι όσοι ήταν στην εκκλησία, για να τον προσκυνήσουν.
Βρέθηκε εκεί και ένας που είχε δαγκωθεί από φίδι και έμεινε κουτσός, ο οποίος παρέμενε στο
ναό και ζητιάνευε. Αυτός, λοιπόν, σηκώθηκε και πήγαινε μαζί με τους άλλους για την προσκύνηση του λειψάνου και αφού έλαβε ένα μικρό κομμάτι από τα ενδύματα του Αγίου (λαβὼν οὖν
μικρόν τι ῥάκος ἐκ τῆς κηδείας αὐτοῦ), το τύλιξε στο σακατεμένο του πόδι και αμέσως το κίνησε
και έγινε απόλυτα υγιής. Έπειτα έτρεχε πάνω-κάτω μέσα στο ναό εδώ κι εκεί, δοξάζοντας και
υμνώντας το Θεό. Μόλις ο κόσμος αντελήφθη το πραγματικά παράδοξο θαύμα, ο καθένας άρπαζε κομμάτια ἐκ τῶν ἱματίων τῆς κηδείας τοῦ τιμίου λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου. Τα έπαιρναν αυτά εἰς εὐλογίαν καὶ ἴασιν τῶν νοσούντων.
Συνεχίζοντας την αφήγηση ο Γεώργιος Αλεξανδρείας μας πληροφορεί ότι στόλισαν
τον αγ. Ιωάννη (το λείψανο) με πολυτελή αμφίεση. Συγκεντρώθηκε πλήθος ανδρών,
γυναικών και παιδιών και εμπόδιζαν τους απεσταλμένους του αυτοκράτορα να μεταφέρουν το
λείψανο του Αγίου, φωνάζοντας δυνατά: «Δεν αφήνουμε να μας πάρουν αυτόν που ο Θεός μας
έστειλε Σωτήρα και Γιατρό (Ὃν ὁ θεὸς ἔπεμψεν ἡμῖν σωτῆρα καὶ ἰατρὸν οὐ συγχωροῦμεν ἐπαρθῆναι ἀφ᾽ ἡμῶν)». Έγινε μεγάλος θόρυβος. Οι στρατιώτες και οι απεσταλμένοι τους παρουσίασαν τη διαταγή του βασιλέα να μην τους εμποδίσει κανένας να λάβουν το μακάριο σκήνωμα του ι. Χρυσοστόμου. Με μεγάλη δυσκολία κατάφεραν να τους πείσουν και να τους αφήσουν
να τον πάρουν, ώστε να τον μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη.
Πριν φθάσει το σκήνωμα του αγ. Ιωάννου στην πόλη (Κωνσταντινούπολη), ο πιστός λαός
με τα πλοιάρια σαν να ήταν η θάλασσα του Βοσπόρου ξ ηρά, κρατώντας αναμμένες
λαμπάδες, κατέλαβε την είσοδο της Προποντίδας (Πρὸ τοῦ δὲ εἰσενεχθῆναι αὐτὸν ἐν
τῇ πόλει, ὁ πιστὸς ὅμιλος, ὡς ἠπείρῳ τῷ πελάγει διὰ τῶν πορθμείων χρησάμενος τῷ Βοσπόρῳ, τὸ
πρὸς τῇ Προποντίδι στόμα ταῖς λαμπάσι κατέκρυψεν). Όταν, λοιπόν, εισήλθε το άγιο σκήνωμα
στην Πόλη, με μεγάλη δημόσια λιτανευτική τιμή κατατέθηκε σε λάρνακα μέσα στην εκκλησία
των Αγίων Αποστόλων (καὶ δὴ εἰσελθόντος τοῦ ἁγίου αὐτοῦ λειψάνου ἐν τῇ πόλει, μετὰ πολλῆς
τιμῆς καὶ δορυφορίας δημοσίᾳ πομπευόμενον εἰς τὴν ἐ πώνυμον τῶν Ἀποστόλων ἐκκλησίαν
κατέθεντο ἐν λάρνακι ἐνδόξως). Αυτό έγινε στη 16 η υπατεία του Θεοδοσίου, γύρω στις
27 Ιανουαρίου (τοῦτο δὲ γέγονε τῇ ἑξκαιδεκάτῃ ὑπατείᾳ τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου περὶ τὴν
εἰκάδα ἑβδόμην τοῦ ἰανουαρίου μηνός)21.
Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, ακουμπώντας το μέτωπο και τους οφθαλμούς του στη λάρνακα του αγ. Ιωάννου, πρόσφερε ικεσία για τους γονείς του, παρακαλώντας για όσους από άγνοια αδίκησαν (Ὁ δὲ βασιλεύς, ἐπιθεὶς τῇ λάρνακι τοῦ ἁγίου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ μέτωπον,
ἱκεσίαν ὑπὲρ τῶν γεγεννηκότων προσήνεγκε, συγγνῶναι τοῖς ἐξ ἀγνοίας ἠδικηκόσιν ἀντιβολή σας).
20

Γ λωσ σ ό κο μ ο ν (γλῶσσα, κομέω), θήκη για φύλαξη των γλωσσίδων των μουσικών οργάνων· θήκη, κιβώ-

τιο, σε Κ.Δ. (βλ. Liddell H. G., Scott R., Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής γλώσσης, Αθήνα 2007, σ.
275).
21

Στις 27 Ιανουαρίου του 438 (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 278, nota 178]).
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Ο Γεώργιος Αλεξανδρείας ολοκληρώνει την αφήγηση για την ανακομιδή του ι. Χρυσο στόμου με την περιγραφή της θεραπείας ενός τετραπληγικού άνδρα, τον οποίον έθεσαν δίπλα
στη σορό του Αγίου (τοῦτον τέθηκαν παρὰ τῇ σορῷ τοῦ ἁγίου) [Douze récits byz., Halkin, 1977,
p. 276-278· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 468-172· Древние жития
Златоуста, Балаховская, 2007, σ. 356-358].
Ο άγνωστος συγγραφέας του παραρτήματος στο σύγγραμμα του Θεοδώρου Τριμιθούντων BHG 872b (κεφ. 33-38), μετά την περιγραφή της ζωής του αγ. Χρυσοστόμου, αναφέρεται και στην υποχρέωσή του να υπενθυμίσει εν συντομίᾳ τη μετακομιδή τοῦ τιμίου καὶ πανευαγοῦς σώματος του Αγίου.
Η Εκκλησία από καιρό ήταν διαιρεμένη σε σχίσμα, από την αδικία ενάντια στο Μεγάλο
Ιωάννη. Ο Πρόκλος (Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως), σοφώτατος καὶ θεοφιλέστατος,
βλέποντας όλα αυτά και αντιλαμβανόμενος ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για συνένωση της
Εκκλησίας εκτός από την επάνοδο της δόξας και της περηφάνειας της, δηλ. του λειψάνου του
Αγίου, πείθει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, σαρκικού μεν υιού του Αρκαδίου, αλλά πνευματικού
υιού του Αγίου από το βάπτισμα (κατὰ σῶμα μὲν Ἀρκαδίου, κατὰ πνεῦμα δὲ αὐτοῦ Ἰωάννου τοῦ
Θείου διὰ τοῦ βαπτίσματος υἱός)22, να στείλει ανθρώπους στα Κόμανα (εἰς Κωμάνην) και
να μεταφέρουν με τιμές το σώμα του ι. Χρυσόστομου. Το γεγονός, σύμφωνα με το συγγραφέα
του παραρτήματος, συνέβηκε τριάντα τρία χρόνια από την κοίμηση του Αγίου (μετὰ
τὸν τριακοστὸν καὶ τρίτον τῆς τοῦ καλοῦ ποιμένος κοιμήσεως ἐνιαυτόν)23.
Είναι ενδιαφέρουσα και μια διδακτική αποστροφή της αφηγήσεως από τον άγνωστο συγγραφέα του παραρτήματος BHG 872b (κεφ. 34), μια ιστορική-θεολογική αναφορά στο μεγαλείο
του Αγίου: «Εἰ γὰρ καὶ ἡ ψυχὴ μὲν ἐν τοῖς οὐρανοῖς μετὰ τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ, τὸ σῶμα δὲ ἔν
τινι γῆς μέρει περιώρισται, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ὑπόστασιν ὁ Ἰωάννης ὢν ὥσπερ Πέτρος καὶ Ἰάκωβος
καὶ οἱ κατὰ μέρος πάντες καὶ ἔτι ἐν σώματι βιοῦντες καὶ ἀποβιοῦντες οὐδὲν ἧττον τὸ ἑνοειδὲς
τοῦ τόπου καὶ ἐν ψυχῇ καὶ σώματι ὡς ἐν φύσεσι διασῴζουσι δυσί, διὰ τοῦτο ἔφην ὡς ἀπέστειλαν
τὸν Χρυσόστομον ἐνεγκεῖν, τῷ αὐτῷ ὀνόματι ὥσπερ πρὸ τῆς λύσεως οὕτω καὶ μετ᾽ αὐτὴν προσαγορευόμενον». Τον παρομοιάζει με τον Πέτρο και τον Ιωάννη και όλους τους Αποστόλους
(αφού άλλωστε στο ναό τους κατατέθηκε το άγιο λείψανό του). Οι Απόστολοι και στο βίο τους
και μετά την αποβίωσή τους διατηρούσαν και στις ψυχές και στα σώματα (λείψανα) την ενότητα. Γι᾽ αυτό και, όταν έστειλαν την αποστολή για επάνοδο του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου,

22

Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β΄ (408-450) βαπτίστηκε από τον αγ. Ιωάννη το Χρυσόστομο στις 6 Ιανουαρίου του 402 (βλ. [Douze récits byz., Halkin, 1977, p. 39]). Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, πως ο Θεοδόσιος βαπτίστηκε από το Σευηριανό (βλ. [Кулаковский, 1996, σ. 155-156]). Οι λεπτομέρειες της γέννησης και της βάπτισης
του Θεοδοσίου του Β΄ παρουσιάζονται στο Βίο του αγ. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης BHG 1570 (βλ. [Μάρκου, Βίος
Πορφυρίου, 2003, σ. 174-183]). Σύμφωνα μ᾽ αυτήν την πηγή ο Θεοδόσιος γεννήθηκε περίπου το τελευταίο τρίμηνο του 401 [Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003, σ. 174-174, 180-181, 399]. Κατά το Σωκράτη το Σχολαστικό, ο Θεοδόσιος γεννήθηκε στις 10 Απριλίου του 400 [PG 67, col. 681· Сократ, Церк. История, 1996, σ. 247]. Βλ. επίσης:
Ilski K., Johannes Chrysostomus und Kaiser Theodosius II [Giovanni Crisostomo, 2005, p. 849-863].
23
Δηλ. το έτος 440. Βλ. υποσημ. Νο 679.
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τον προσαγόρευαν με το επίσημο διάταγμα και τον προσκαλούσαν άμεσα ωσάν να ήταν ακόμη
εν ζωή. Τί θέλει να τονίσει, θα το δούμε στη συνέχεια.
Οι απεσταλμένοι, φθάνοντας στα Κόμανα, άνοιξαν αμέσως τον άγιο τάφο του ι. Χρυσοστόμου, για να εκτελέσουν τη διαταγή του αυτοκράτορα, όμως είδαν το σώμα του Αγίου
ωσάν πετρωμένο (λίθου μορφῇ τῷ ἱερῷ περιετύγχανον σώματι). Μια θεαρχικὴ καὶ ἀόρατος
δύναμις, ενεργώντας στο ιερό σώμα του αγ. Ιωάννου, τους έδειξε πόσο ανάξιοι ήταν όσοι τον
άγγιζαν. Για το περιστατικό ενημέρωσαν αμέσως τον αυτοκράτορα. Το Θεοδόσιο και τον αγ.
Πρόκλο τους κατέλαβε αγωνία και φόβος, και όσοι τους περιστοίχιζαν έφριξαν από την πληροφορία. Μετά από διαβούλευση μεταξύ τους, αποφάσισαν ότι έπρεπε να συντάξει επιστολή ο
αυτοκράτορας και να παρακαλεί τον Άγιο να επιτρέψει να αναλάβουν το ιερό σώμα του. Οι
απεσταλμένοι από Κωνσταντινούπολη με τὴν ἱκετήριον ἐπιστολὴν του βασιλιά ολονυκτίς πέ ρασαν ὑμνολογίαις παρακλητικαῖς, ζητώντας από τον Άγιο συγχώρεση. Νωρίς το πρωί πλησίασαν με φόβο και χαρά στο ιερό σώμα, το αντίκρισαν ὡς μήλῳ μὲν τὴν πρόσοψιν ὁραθέντι ὡραίῳ
καὶ ἰσχυρῷ καὶ διαιρεθέντι ψυχῆς24. Το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου ευωδίαζε (ἄφραστον δὲ καὶ
θαυμασίαν ἀφιέντι εὐωδίας ὀσμήν). Εκείνη τη στιγμή στην εκκλησία με το λείψανο του αγ. Ιωάννου (προφανώς στο Μαρτύριο του Αγ. Βασιλίσκου), ήταν ένας κουτσός από δήγμα φιδιού
(χωλὸς ἐξ ἐτῶν πλειόνων τὸν πόδα πεπληγὼς ὑπὸ ὄφεως), έλαβε ένα μικρό κομμάτι από τα ενδύματα του Αγίου (οὗτος βραχύ τι ῥάκος τῶν περὶ τὸ ἅγιον σῶμα λαβὼν), το τύλιξε στο σακατεμένο του πόδι και αμέσως το κίνησε απόλυτα υγιής. Άρχισε να τρέχει πάνω-κάτω μέσα στο
ναό εδώ κι εκεί, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό. Συγκεντρώθηκε πλήθος εντοπίων (πλεῖστος
ὄχλος τῶν ἐγχωρίων) και, βλέποντας το θαύμα, προσπαθούσαν να εμποδίσουν τους απεσταλμένους του αυτοκράτορα να λάβουν το λείψανο του αγ. Ιωάννου. Μόλις όμως τους έδειξαν τη
βασιλική διαταγή, από φόβο υποχώρησαν.
Τοποθέτησαν το σώμα του Αγίου σε ασημένια θήκη (ἀργυρέῳ δὲ γλωσσοκόμῳ)25, και
με διαρκείς δοξολογίες και υμνωδίες το μετέφεραν μέσα από πόλεις και περίχωρα (ἐπὶ πόλιν
καὶ χώραν ἀπ᾽ ἄλλης ἐπ᾽ ἄλλην χαίροντες παρεπέμποντο). Η λιτανευτική αυτή πορεία με το άγιο λείψανο, όπου μετείχαν ευλαβέστατοι μοναχοί και κληρικοί και ο κόσμος που
συγκεντρωνόταν κατά τη διαδρομή για να το προσκυνήσει, κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη.
24

Ο συγγραφέας του παραρτήματος BHG 872b θέλει να αποτυπώσει την ολοζώντανη κατάσταση-θέα του ι.
λειψάνου του Αγίου, κοκκινωπού όπως ένα ωραίο και ισχυρό μήλο. Ακόμη και σήμερα, το δεξί χέρι του ι. Χρυσοστόμου φυλάσσεται άφθαρτο στην Ι. Μονή Φιλόθεου του Αγίου Όρους (βλ. εικόνα Νο 45) (βλ. [Ιερά Μονή Φιλοθέου, μοναχού Γαβριήλ, σ. 87]). Όλα αυτά μας ξαναθυμίζουν την πληροφορία του Παλλαδίου για τη θαυμαστή
ψυχική αντοχή του Αγίου, που εκφραζόταν εξωτερικά από την όψη του (Διάλογος XI, 101-119)· περιγράφοντας
την πορεία του με τους συνοδούς στρατιώτες προς την Πιτυούντα σημείωνε, «παρ’ όλα αυτά, βαδίζοντας για τρεις
μήνες το δυσκολότατο εκείνο δρόμο, έμενε ο άγιος σαν άστρο λαμπερό, έχοντας το μικρό του σώμα σαν μήλο επάνω στην κορυφή των κλαδιών κόκκινο από τον ήλιο (καὶ ἐν τούτοις πᾶσιν ἐπὶ τρίμηνον ἀργαλεωτάτην ἐκείνην
βαδίζων ὁδόν, ἔμενε ὁ ἅγιος ὡς ἀστὴρ διαστίλβων, ἔχων τὸ σωμάτιον καθάπερ μῆλον ἐπ᾽ ἄκρων ἡλιοφοινισσόμενον)» [Palladios, Dialogue, 1988, t. 1, p. 224· ΕΠΕ 68, σ. 158-161· Палладий, Диалог, 2002, σ. 81]. Αν ο ανώνυμος
συγγραφεύς του παραρτήματος θέλησε στη συγκριμένη π αραβολική εικόνα να επαναλάβει την πληροφορία του
Παλλαδίου, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως έχουμε και στις δυο περιπτώσεις την παρομοίωση με “κατακόκκινο μήλο”.
25
Βλ. υποσημ. Νο 682.
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Η πομπή έφτασε Ἡρίῳ όπου βρισκόταν και ο γνωστός μας αμπελώνας της χήρας, τοποθεσία λανθασμένα ονομαζόμενη Ἱέρειαν26, όπως ρητά σημειώνει ο συγγραφέας του παραρτήματος BHG 872b. Πρώτος κατέφθασε ο Θεοδόσιος και πίσω του ο (αρχι)επίσκοπος Πρόκλος και
ολόκληρη η πόλη, προκειμένου να απολάβουν το πολυπόθητο λείψανο του αγ. Ιωάννου. Το
λιμάνι της Χαλκηδόνας (Χαλκηδόνος ναύσταθμον) γέμισε πλοιάρια με ανθρώπους που
κρατούσαν αναμμένες λαμπάδες. Όλη αυτή η πομπή από το λιμάνι της Χαλκηδόνας πέρασε στο λιμάνι της Σοφίας (πρὸς τὸν λιμένα Σοφίας, βλ. χάρτη Νο 29.Β.)27. Το ιερό λείψανο αποτέθηκε στο ναό του Αποστόλου Θωμά (ἐν τῷ ἀποστολείῳ τοῦ μεγάλου Θωμᾶ)28,
όπου και τελέστηκε από τούς μετέχοντες (;) ολονύκτια αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου. Νωρίς
το πρωί όλη η πόλη - άνδρες και γυναίκες, γέροι και νέοι, δούλοι και άρχοντες, κάθε χριστιανική ψυχή - με αναμμένες λαμπάδες στα χέρια απάρτισαν λιτανεία. Ο συγγραφέας του παραρτήματος BHG 872b σημειώνει ότι μερικοί άνθρωποι είχαν από μόνοι τους τις λαμπάδες, αλλά
στους περισσότερους διανεμήθηκαν με φροντίδα του ίδιου του αυτοκράτορα. Το άγιο λείψανο
τοποθετήθηκε σε αυτοκρατορικό όχημα, το λεγόμενο βαστέρνιον. Ο (αρχι)επίσκοπος
Πρόκλος επέβη στο ίδιο όχημα, κρατώντας με τα χέρια του τη θήκη του ι. Χρυσοστόμου σαν
πιστός υπηρέτης του δεσπότη Ιωάννη. Και έτσι, λοιπόν, πανηγυρικά το λείψανο του Αγίου, του
ιεράρχη με την αποστολικότατη αξία, μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Σοφίας στο μεγά λο ναό των Αγίων Αποστόλων (τῷ μεγάλῳ τῶν Ἀποστόλων ὡς ἀποστολικώτατον καθιστάνουσι ναῷ, βλ. χάρτη Ν ο 29.Β.)29. Ο συγγραφέας του παραρτήματος BHG 872b καταθέτει
την πληροφορία πως αρχικά αποτέθηκε το λείψανο στην επισκοπική καθέδρα - Δεσποτικό
(φασὶν δὲ πρῶτον ἐπί τὸν εἰθισμένον τῆς ἱερᾶς θρόνον καθέδρας), κι έπειτα το κατέκρυψαν στον
ετοιμασμένο τάφο στο Ιερό (μετὰ τῆς τιμίας σοροῦ τοῦτον ἀναθεῖναι καὶ οὕτως τῷ ἡτοιμασμένῳ
ἐν αὐτῷ δὴ τῷ θυσιαστηρίῳ κατακρῦψαι τάφῳ).
Ο πιστότατος βασιλεύς, ακουμπώντας τους οφθαλμούς και το μέτωπό του στον τάφο του
ι. Χρυσοστόμου, με δάκρυα παρακαλούσε τον Άγιο να συγχωρήσει τους γονείς του για όλα όσα
συνέβησαν από άγνοια εναντίον του. Όπως έλεγαν πολλοί, είχαν την αίσθηση πως η λάρνακα
της μητέρας του Θεοδοσίου βασίλισσας Ευδοξίας κατασείονταν κάποιες μέρες, προτού εναποθέσουν το ι. λείψανο στο Ναό των Αποστόλων. Και κατέπαυσε το φαινόμενο αυτό, όταν τοπο-

26

Ο R. Janin πιστεύει ότι το όνομα αυτού του τόπου ἡ Ἱερεία (Ἱερία, Ἡρία) προέρχεται από το ναό της Ήρας (Héra). Στο μέρος αυτό βρίσκονταν: τα ανάκτορα του αυτοκράτορα, το λιμάνι, εκκλησία της Θεοτόκου, παρεκκλήσι του Προφήτου Ηλία, λίμνη (τεχνητή λίμνη) στο ύπαιθρο, όλα αυτά κατακευασμένα σε διάφορες εποχές.
Για το ζήτημα τοποθεσίας της Ἱερείας, όπως παρατηρούσε ο Janin, για πολύν καιρό γινόταν μακρά συζήτηση. Σήμερα είναι αποδεδειγμένο ότι η Ἱ ερ εί α ή τα ν στ ην τ οπ οθ εσ ί α τ ο υ σ η μ ερ . F en er b ah ç e (στην Ελληνική,
Φαναράκια, Phanaraki), στη χερσόνησο του νότιου Kadiköy (βλ. χάρτες Ν ο 28.Α, 28.Β.) [Janin, 1964, p. 498-499·
Janin, 1975, p. 35-36]. Στην περιοχή Ἱερείας υπήρξε και εκκλησία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου [Janin, 1975,
p. 36]. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την εκκλησία αυτή υπάρχουν σε άρθρο με την ιστορία της Ι. Μητρόπολης
Χαλκηδόνος το 1908, στο περιοδικό Ακτίνες [Ακτίνες (Κ/πολης), 2 (1908), σ. 161-179].
27
Για το λιμάνι της Σοφίας (Port Sophien) βλ.: [Janin, 1964, p. 231-234].
28

Βλ.: [Janin, 1969, p. 248-250· Ζωναράς, Επίτ. Ιστορ., τ. 1, σ. 235].

29

Βλ.: [Janin, 1969, 41-50· Ζωναράς, Επίτ. Ιστορ., τ. 1, σ. 251, τ. 2, σ. 189].
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θετήθηκε το άγιο λείψανο στο ναό30. Επισυνέβη και θαύμα θεραπείας σε τετραπληγικό άνδρα,
που τον μετέφεραν δίπλα στη σορό του αγ. Ιωάννου.
Η Εκκλησία απολάμβανε πλέον το στολισμό της (τον διατελέσαντα άγιο επίσκοπό της),
και μαζί του αποκαταστάθηκε η εκκλησιαστική ενότητα. «Οὕτως ἡ ἐκκλησία, τὸν ἑαυτῆς μετὰ
δόξης ἀπολαβοῦσα κόσμον, τὰ ἑαυτῆς τέκνα διὰ τοῦ θεολήπτου πατρὸς ἀπολαμβάνει καὶ τὰ
ἔτεσι πλείοσι διῃρημένα αὐτῆς μέλη ἐν τῇ ἰδίᾳ συνῆψε κεφαλῇ. Καὶ γὰρ ὅσοι διὰ τὸν μέγαν
ἀρχιερέα προσκόψαντες ἀπέστησαν, ἐν τῇ αὐτοῦ πάλιν ἀνακομιδῇ πληροφορούμενοι εἰς μίαν
ἁρμονίαν οἱ πάντες καὶ ὁμόνοιαν συνῆλθον καὶ κοινωνίαν» [Douze récits byz., Halkin, 1977, p.
38-42].
Ο αγ. Θεοφάνης ο Ομολογητής στη γνωστή Χρονογραφία του, με χρονολόγηση τα
5930 (ή 437/438 μ.Χ.), καταθέτει μιαν ανάλογη πληροφορία: «Κατά το έτος αυτό ο αγιότατος
επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλος εζήτησε από το βασιλέα Θεοδόσιο και μετακόμισε
το λείψανο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τα Κόμανα στη Βασιλεύουσα. Το ερχόμενο έτος στην επάνοδο, ύστερα από 33 χρόνους, συνόδευσε επίσημα με πομπή μαζί με το βασιλιά και τη μακαρία Πουλχερία (αδελφή του Θεοδοσίου) και εναπέθεσε το λείψανο στην
εκκλησία των αγίων Αποστόλων και έτσι ένωσε αυτούς που χωρίσθηκαν από την Εκκλησία ένεκα της καθαιρέσεως εκείνου (Τούτῳ τῷ ἔτει Πρόκλος, ὁ ἁγιώτατος ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, αἰτήσας τὸν βασιλέα Θεοδόσιον τὸ λείψανον Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ Κομάνων
εἰς τὴν βασιλεύουσαν μετεκόμισεν. Καὶ τῷ ἐχομένῳ ἔτει διὰ λγ΄ ἐτῶν τοῦτο δημοσίᾳ ἐπὶ προελεύσεως πομπεύσας σὺν τῷ βασιλεῖ καὶ κῇ μακαρίᾳ Πουλχερίᾳ εἰς τὴν τῶν ἀποστόλων ἀπέθετο
ἐκκλησίαν, καὶ οὕτω τοὺς διὰ τὴν ἐκείνου καθαίρεσιν τῆς ἐκκλησίας χωρισθέντας ἥνωσεν)» [Θεοφάνους, Χρονογραφία, 2007, σ. 250-253· Феофан, Хронография, 1884, σ. 73]).
Ο Κοσμάς Βεστήτωρ στο τέταρτο Εγκώμιο του BHG 878 παρουσιάζει ως εξής τη σειρά
των αυτών γεγονότων: όταν ο Πρόκλος βρισκόταν στον πατριαρχικό θρόνο Κωνσταντινουπόλεως, ανησυχώντας για το σχίσμα της Εκκλησίας, που δεν μνημονευόταν το όνομα του ι. Χρυσοστόμου στα Δίπτυχα, τον τέταρτο χρόνο της αρχιερατείας του βρήκε κατάλληλη ευκαιρία και πείθει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να μεταφερθεί το λείψανο του Αγίου. Ο αυτοκράτορας έστειλε ανθρώπους στα Κόμανα με έγγραφες διαταγές, μαζί με μια πολύτιμη λάρνακα
επαργυρωμένη ολόγυρα (σὺν καὶ γλωσσοκόμῳ πάντοθεν περιηργυρωμένῳ). Οι βασιλικοί απεσταλμένοι, φθάνοντας στα Κόμανα, άνοιξαν τον τάφο του ι. Χρυσοστόμου και, όπως λέει η παράδοση, βρήκαν το λείψανο του Αγίου να έχει μεταβληθεί σε ακίνητη πέτρα (ὡς ἡ παράδοσις
ἔχει, εἰς στήλην κοιμωμένου λίθου μεταποιηθὲν τοῦ ἁγίου τὸ λείψανον εὗρον). Αντιλήφθηκαν ότι
ο Χρυσόστομος δεν ευδόκησε να τους παραδοθεί, στενοχωρήθηκαν και ενημέρωσαν αμέσως το
30

Στο Synax. Eccl. CP Cod. F. (Ian. 27.1) αναφέρεται περί αυτού του γεγονότος: «Φασὶ δὲ ὅτι μετὰ τὴν
αὐτῆς τελευτὴν πρὸς ἔλεγχον τῆς εἰς τὸν Χρυσόστομον ἀδικίας ἡ λάρναξ, ἔνθα κατετέθη, ἐκινεῖτο ἐπὶ χρόνους δύο
καὶ τριάκοντα· ἐν δὲ τῷ ἀνακομισθῆναι τὸ τοῦ Χρυσοστόμου τίμιον λείψανον καὶ ἀποτεθῆναι, ἔνθα νῦν ἐστι, καὶ
αὐτὸ τοῦτο τρέμειν ἐπαύσατο» [Synax. Eccl.CP, Delehaye, col. 219-222].
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βασιλιά για το γεγονός. Κι ο Θεοδόσιος, απορώντας περί του πρακτέου, κάλεσε τον πατριάρχη
Πρόκλο κι όλο το λαό και πήραν την απόφαση να γράψει ο ίδιος αυτοκράτορας μια επιστολή,
όπου θα παρακαλούσε τον αγ. Ιωάννη να τους συγχωρέσει και να τους επιτρέψει να πάρουν το
λείψανο του. Οι απεσταλμένοι με τη νέα επιστολή του Θεοδοσίου φθάνουν στα Κόμανα και, με
παρακάλια προς τον Άγιο, έβγαλαν το λείψανό του από το μνήμα (θήκη) και το έθεσαν στην
πολύτιμη βασιλική λάρνακα (πρὸς τὸ βασιλικὸν γλωσσόκομον). Απαρτίστηκε μια επίσημη πομπή με ύμνους και δοξολογίες μεταφέροντας το λείψανο του αγ. Ιωάννου. Και με τέτοιο τρόπο
περνώντας διαδοχικά από τις επαρχίες, το λείψανο έφτασε στο λιμάνι της Χαλκηδόνας (οὕτως
δὴ τὰς ἐπαρχίας ἀμοιβαδὸν διανύσαντος τοῦ λειψάνου καὶ τὸν ναύσταθμον Χαλκηδόνος πεφθακότος). Κατέφθασαν με τα πλοία ο βασιλιάς Θεοδόσιος και ο πατριάρχης Πρόκλος με όλη τη
Σύγκλητο και όλο το φιλοθεάμονα λαό, για να συναντήσουν τιμητικά το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου. Από το λιμάνι της Χαλκηδόνας η πομπή προσέγγισε την ακτή με το ναό του αποστόλου και αγίου Θωμά, επονομαζόμενη «του Αμαντίου», ό που και μεταφέρθηκε το λείψανο
του Αγίου. Εκεί ολονυχτίς ο αγ. Ιωάννης δέχτηκε τους ύμνους του λαού. Εδώ ήρθε κι ο αυτοκράτορας, ανοίγει περιχαρής τη λάρνακα του ι. Χρυσοστόμου και, πέφτοντας στο στήθος του
Αγίου, τον ικετεύει να συγχωρήσει τη μητέρα του Ευδοξία. Την επόμενη μέρα, όχλος πολύς με
κεριά και θυμιάματα μετέφεραν το λείψανο του Αγίου στην αγιότατη μεγάλη καθεδρική
του εκκλησία, το έθεσαν στον υψηλό θρόνο του κηρύγματός του (ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ αὐτοῦ καὶ
καθολικῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ὑψηλὸν αὐτοῦ τοῦ κηρύγματος θρόνον),
και τα πλήθη παρέμειναν στην εκκλησία αυτή τα ένα νυχθήμερο, για δοξολογική τιμή του λειψάνου. Το πρωί ο Πρόκλος κάθισε κι αυτός στο βασιλικό άρμα, για να ευλογηθεί, και αγκαλιάζοντας το λείψανο το μετέφερε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Όταν το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου τοποθετήθηκε στο θρόνο του, δίπλα στις λάρνακες των αγίων Αποστόλων, όσοι ήταν άξιοι, είδαν τον Άγιο να κινεί τα χείλη, απευθύνοντας το “ειρήνη πάσι” με την ενέργεια του
πανταχού παρόντος Αγίου Πνεύματος (ὃς πρὸς τῷ ἀποστολικῷ θαλάμῳ ἐπὶ τὸν ἴδιον ἐνιδρυθεὶς
θρόνον κεκίνηκεν ὁραθεὶς παρὰ τῶν ἀξίων τὰ χείλη εἰρηνεύσας πάντας τῷ πανταχῶς ἐμπνέοντι
πνεύματι)· ύστερα το λείψανο του αγ. Ιωάννου τοποθετήθηκε σ το όρυγμα της νέας του
ταφής (τεθείς ἐπὶ τὴν κοίτην τῆς ταφῆς) (βλ. [Κοσμά Βεστήτ., Πέντε Εγκώμια, Δυοβουνιώτη,
1925, σ. 71-79· Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 767-777]).
Σύμφωνα με το Synax. Eccl. CP Cod. S. (Ian. 27.1), στις 27 Ιανουαρίου εορτάζεται
ἡ ἀνακομιδὴ του τιμίου λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου ἐκ Κομάνων τῆς Ἀρμενίας 31. Ο συναξαριστής πληροφορεί ότι ο γεγονός συνέβη μετὰ τριάκοντα τρεῖς χρόνους τῆς

31

Πιστεύουμε ότι υπό τα Κόμανα της Αρμενίας σ᾽ αυτήν την πηγή εννοούνται τα Κόμανα του Πόντου .
Όπως έχουμε σημειώσει, με τις μεταρρυθμίσεις διοικητικής διαίρεσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη δη μιουργία των Θεμάτων (από τον 7ο έως τον 11ο αι.), τα Κόμανα του Πόντου θα μπορούσαν κάλλιστα να επονομαστούν Κόμανα της Αρμενίας, επειδή το Θέμα που περιείχε και τα Κόμανα του Πόντου ονομάζεται Θέμα Αρμενιακών (βλ. [ST, 160, σ. 117-120· Kaegi, 1982, σ. 491· Kean, 2006, σ. 52-53, 79· Μικρά Ασία των Θεμάτων, 1998, σ.
113-161, 373-389]). Ο Συναξαριστής έχει υπόψη του τα δεδομένα της εποχής του, κατά την άποψή μας, και είναι
πολύ εύλογο· άλλη εξήγηση δεν φαίνεται να υπάρχει.
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αὐτοῦ κοιμήσεως, κατά τη διάρκεια της βασιλείας Θεοδοσίου του Νεότερου, επί Πατριάρχη
Πρόκλου του αγίου. Το λείψανο του αγ. Ιωάννου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και
τοποθετήθηκε ὑπὸ θυσιαστήριον του ναού των Αγίων Αποστόλων, όπου και τελείται ἡ σύναξις
προς τιμήν του [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 425]· ο όρος Σύναξις προφανώς δηλώνει μεγάλη
πανηγυρική εορταστική συγκέντρωση στην εκκλησία, λόγῳ της σπουδαιότητας της εορτής.
Το Synax. Eccl. CP Cod. F. (Ian. 27.1) αρχικά αναφέρεται στην εξορία του Ιωάννου
του Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος ε ξορίστηκε στη μικρή πόλη
(πολίχνιον) Κουκουσό, στη συνέχεια στην Αραβισσό και ύστερα στην Πιτυούντα. Πριν το θάνατό του, του εμφανίστηκαν πρώτα οι απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης και μετά οι μάρτυρες
Βασιλίσκος και Λουκιανός. Το σώμα του αγ. Ιωάννου ενταφιάστηκε στα Κόμανα. Όταν ο Πρόκλος έγινε αρχιερέας και ο γιος του Αρκάδιου Θεοδόσιος βασιλιάς, το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στο ναό τ ης αγ. Ειρήνης (βλ. χάρτη Ν ο
29.Β.) τοποθετήθηκε επί του επισκοπικού θρόνου (τῆς τιμίας τοίνυν σοροῦ εἰς τὸν ναὸν τῆς
ἁγίας Εἰρήνης ἐνεχθείσης καὶ τοῦ ἁγίου σώματος ἐκείνου ἐπὶ θρόνου τεθέντος), και το παρευρισκόμενο πλήθος φώναξε: «Ἀπόλαβέ σου τὸν θρόνον, ἅγιε!». Το λείψανο του αγ. Ιωάννου μεταφέρθηκε έπειτα πάνω στο βασιλικό όχημα στον περίφημο ναό των Αγίων Αποστόλων (ἔπειτα βασιλικῷ ὀχήματι ἡ τιμία σορὸς ἐποχουμένη πρὸς τ ὸν περιώνυμον φέρεται τῶν ἀποστόλων
ναόν), το λείψανο του Αγίου τέθηκε πάλι πάνω στο θρόνο, και ο ι. Χρυσόστομος με μυστηριώδη τρόπο κίνησε τα κλειστά χείλη του και είπε στο ποίμνιο: «Ειρήνη πάσι!» (ἔνθα δὴ καὶ καταλαβόντες ὁ μὲν ἅγιος εἰς τὴν ἱερὰν καθέδραν ἀνενεχθεὶς καὶ τῷ θείῳ θρόνῳ ἐνιδρυθεὶς καὶ μυστικῶς τὰ μεμυκότα χείλη κινήσας καὶ εἰρήνην ἐπειπὼν τῷ ποιμνίῳ). Στη συνέχεια, το ι. λείψανο
το τοποθέτησαν στον προετοιμασμένο τάφο κάτω από την Αγία Τράπεζα (τῇ ἑτοιμασθείσῃ σορῷ ἐναπετέθη, ἥτις καὶ ὑπὸ γῆν κέκρυπται κάτωθεν τῆς ἁγίας τραπέζης). Εκεί συνέβη και το θαύμα της θεραπείας ενός τετραπληγικού άνδρα [Synax. Eccl. CP, Delehaye, col. 425428].
Στο Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ (976-1025), στις 27 Ιανουάριου, έχουμε στην αρχή μια λιτή αναφορά στο θάνατο του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
στα Κόμανα της Αρμενίας και στον ενταφιασμό του παρά τον τάφο του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου. Για να ακολουθήσει το σημαινόμενο της εορτής: «Μετὰ δὲ τριάκοντα τρεῖς χρόνους,
διὰ ὑπομνήσεως τοῦ πατριάρχου Πρόκλου, ἀποστείλας Θεοδόσιος ὁ βασιλεὺς, τοῦ ἀγαγεῖν τὸ
λεὶψανον, τῆς λάρνακος μὴ ἀνοιγομένης, ἐλυπήθη. Τότε γράφει ἐπιστολὴν περιέχουσαν δέησιν,
παρακληθῆναι ἐλθεῖν, καὶ εἰσηκούσθη. Ἐλθὸν οὖν τὸ τίμιον λείψανον, ἐτέθη ἐντίμως ἐν τῷ ναῷ
τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων» [Menolog. Graec. Basilii, 1894, col. 281-284]. Εδώ έχουμε μια διαφορετική εκδοχή για την αρχική “άρνηση” του Αγίου να αποδοθεί στους αυτοκρατορικούς απεσταλμένους για Κωνσταντινούπολη· η ίδια η λάρνακα δεν αποσφραγίζεται, το σκέπαστρό της
μένει κλειστό. Κάτι διαφορετικό από όλες τις προηγούμενες μαρτυρίες περί του γεγονότος.
Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να συνέβη κάτι το εξαιρετικό, για να διασώζεται από αγιολογική πηγή σε πηγή αυτή η παρόμοια σχετικά μαρτυρία. Προφανώς εξαίρεται η σημασία της
πανηγυρικής αποκαταστάσεως του Αγίου, μετά από την ψευδή δίκη, καθαίρεση, εξορία και την
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τόσο φρικτή ταλαιπωρία εν ζωῄ. Αυτό εν μέρει απηχείται και στη μεγάλη μερίδα των οπαδών,
της Εκκλησίας που ταλαιπωρήθηκε.
Ο Ιωάννης Ζωναράς στην Επιτομή Ιστοριών του (βιβλ. XIII, κεφ. 22) αναφέρει ότι με
το που ανήλθε στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως ο μαθητής του ι. Χρυσοστόμου Πρόκλος,
«αξίωσε τον αυτοκράτορα να ανακομισθεί το σώμα (λείψανο) του Χρυσοστόμου από την Πι τυούντα, για να μην παραμένει ο Άγιος εξόριστος, ακόμα και νεκρός (ἀξιοῖ τὸν βασιλέα τὸ σῶμα
τοῦ Χρυσοστόμου ἐκ Πιτυοῦντος ἀνακομισθῆναι καὶ μὴ μένειν καὶ θανόντα τὸν ἅγιον
ὑπερόριον)». Ο αυτοκράτορας δέχθηκε και έτσι πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή του λειψάνου,
το οποίο έγινε αντικείμενο θερμότατης υποδοχής και κατατέθηκε στο ιερό του περιώνυμου ναού των Αγίων Αποστόλων (καὶ ἀνακομίζεται ὁ τοῦ ἁγίου νεκρὸς καὶ ὑποδέχεται μεθ᾽ ὑπερβαλλούσης τιμῆς καὶ κατατίθεται ἐντὸς τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ τῶν ἁγίων ἀποστόλων περιωνύμου
ναοῦ) [CSHB, t. 3 (1897), p. 105-106· Ζωναράς, Επίτ. Ιστορ., τ. 1, σ. 164-167].
Για πρώτη φορά συναντούμε μια εντελώς νέα εκδοχή, πως η μετακομιδή έγινε τάχα από
την Πιτυούντα. Ο Ιωάννης Ζωναράς στο ίδιο έργο, λίγες παραγράφους πρωτύτερα, μιλώντας
για τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αγίου, έγραφε ότι ο ι. Χρυσόστομος εξορίστηκε στην
Κουκουσό, από εκεί τον οδήγησαν στην Πιτυούντα, αλλ ά πέθανε στα Κόμανα! Εφόσον, λοιπόν, ο ίδιος ο Ζωναράς αναφέρει τα Κόμανα ως τόπο θανάτου του Αγίου, το μόνο συνεπές και
εύλογο θα ήταν να ομιλεί πάλι για τα Κόμανα ως τόπο ανακομιδής του λειψάνου στην Κων σταντινούπολη. Πώς εξηγείται μια τέτοια ανακολουθία; Ακόμη και σήμερα, γίνονται λάθη εκ
παραδρομής. Πόσο μάλλον εκείνη την εποχή32.
Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Εγκωμιαστικόν Λόγον του εις την ανακομιδήν του
λειψάνου του αγ. Ιωάννου σημείωσε: όταν απομακρύνθηκε ο ι. Χρυσόστομος από τον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης και στάλθηκε εξόριστος στην Κουκουσό και στην Αραβισσό και στην Πιτυούντα, η βασιλεύουσα και όλη η ε κκλησία μαυροφόρεσε, κλαίγοντας και
οδυρόμενη. (Ἕνα παρόμοιον συμβεβηκός ἠκολούθησεν, ἀδελφοί, καί εἰς τόν καιρόν τοῦ σήμερον
ἑορταζομένου μεγάλου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· διότι, ὅταν αὐτός ἐκατέβη ἀπό
τόν οἰκουμενικόν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἐστάλθη ἐξόριστος εἰς Κουκουσόν καί εἰς
32

Ο πρωθιερέας Βαλεντίν Άσμους, κριτής της διατριβής μας που παρουσιάσαμε στη Θεολογική Ακαδημία
Μόσχας, ειδικά γι᾽ αυτήν την αναφορά του Ζωναρά επισήμανε ότι στις πηγές περί την βιογραφία του ι. Χρυσοστόμου, ως τελευταίος τόπος εξορίας του αναφέρεται η Πιτυούς, οπότε ο Ζωναράς πιθανόν με βάση αυτήν την
πληροφορία, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για τις συνθήκες ανακομιδής του ι. Χρυσοστόμου, να παρουσίασε την Πιτυούντα ως τόπος από τον οποίο ανακομίσθηκε το ιερό λείψανο (βλ. Άσμους Β., πρωθιερέας. Η κριτική για τη διατριβή του Δημητρίου Ντμπάρ με θέμα «Η ιστορία του χριστιανισμού στην Αμπχαζία στην πρώτη χιλιετία», 31 Μαΐου του 2001, Αρχείο Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας). Ο Д. В. Зайцев, ένας από τους συντάκτες μεγάλου άρθρου για τον ι. Χρυσόστομο στην Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια (Μόσχας), τόνισε επίσης ότι σ᾽ αυτήν την
αναφορά του ο Ζωναράς μάλλον είναι ανακριβής, όπως συμβαίνει συνήθως στην Επιτομή Ιστοριών του· έτσι κι
αλλιώς, η πληροφορία αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με τις άλλες πηγές που δεν μιλούν για Πιτυούντα ως τόπο που
βρισκόταν το λείψανο του Αγίου [ПЭ, т. 24 (2010), σ. 230]. Η γνώμη των προαναφερόμενων επιστημόνων επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα της ανωτέρω σύντομης κριτικής μας.
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Ἀραβισσόν καί εἰς Πιτυοῦντα, τόσον ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ τῶν πόλεων βασιλεύουσα, ὅσον καί
ὅλη ἡ τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησία, ὁπού ἐφωτίζετο ἀπό τάς πανσόφους αὑτοῦ διδαχάς καί ἀπό τά
χρυσᾶ του συγγράμματα, ἐμαυροφόρεσαν, σχεδόν, καί ἔ κλαιον καί ὠδύροντο» [Βιογρ., εγκωμ.
και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 879· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007 (1), σ.
16]. Το λείψανο του αγ. Ιωάννου μετακομίστηκε από τ ο ασήμαντο χωριό των Κομάνων
στην πρωτεύουσα (Σήμερον, βλέπουσα τό ἱερόν καί πανσεβάσμιον λείψανον τοῦ ἰδικοῦ της νυμφίου νά μετακομίζεται ἀπό τοῦ εὐτελεστάτου χωρίου τῶν Κομάνων εἰς τήν πρωτεύουσαν καί βασιλεύουσαν ὅλων τῶν πόλεων μετά τοσαύτης δορυφορίας, μετά τοσαύτης τιμῆς, μετά τοσαύτης
προπομπῆς καί παρρησίας, ἥτις δέν ἔγινε ποτέ ἀπό τοῦ αἰῶνος εἰς ἄλλον τινά, οὔτε πατριάρχην,
οὔτε βασιλέα, σκιρτᾷ καί χορεύει τῷ πνεύματι) [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007,
τ. 1, σ. 882· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007 (1), σ. 19]. Στα 33 χρόνια (;) από τον
ενταφιασμό του, μετακομίζεται το “σώμα” άφθαρτο και αδιάλυτο (Ὅτι σῶμα, πρὸ τριάκοντα καὶ
τριῶν χρόνων ἐνταφιασμένον, ἀνακομίζεται σῶον καὶ ἀ διάλυτον) [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ.
Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 883· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007 (1), σ. 21].
Ο αγ. Νικόδημος παραπέμπει στον Ανώνυμο (συντάκη του βίου του ι. Χρυσοστόμου)
για την όλη περιγραφή: ο Πατριάρχης Πρόκλος και ο βασιλιάς Θεοδόσιος ωσάν άλλοι Ιωσήφ
και Νικόδημος σηκώνουν το λείψανο και το βάζουν μόνον αυτοί οι δύο στα άδυτα του Αγίου
Βήματος, κάτω από την Αγία Τράπεζα (Πρέπει, σήμερον, νὰ εὐφρανθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι, διότι, εἰς
ὅλον τὸν ὕστερον χρόνον, βλέπουσιν τὸν ἁγιώτατον Πατριάρχην Πρόκλον καὶ τὸν εὐσεβέστατον
βασιλέα Θεοδόσιον, ὡσὰν ἄλλον Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημον, πῶς σηκώνουσι μετὰ πολλῆς εὐλαβείας
τὸ πανσεβάσμιον λείψανον τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τὸ ἐμβάζουσι μόνοι οἱ δύο, κατὰ τὸν ἀνώνυμον,
μέσα εἰς τὰ ἄδυτα τοῦ ἁγίου βήματος καὶ ἐκεῖ τὸ ἀποθέτουσιν ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τῆς
ἁγίας τραπέζης) [Βιογρ., εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 885-886· Νικοδήμου
Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ., 2007 (1), σ. 24].
Ακριβολογώντας μάλιστα γλωσσικά στην αποτύπωση του εορταζόμενου γεγονότος, ο άγ.
Νικόδημος κάνει λόγο για ένδοξη ανακομιδή και μετακομιδή και υποδοχή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου· το ι. λείψανο ανακομίστηκε έξω από τον τάφο, μετακομίστηκε
από τον τόπο εκείνο και το υποδέχτηκαν στην Κωνσταντινούπολη (τὴν τοιαύτην ἔνδοξον ἀνακομιδὴν καὶ μετακομιδὴν καὶ ὑποδοχὴν τοῦ λειψάνου τοῦ διδασκάλου τῆς οἰκουμένης) [Βιογρ.,
εγκωμ. και υμνογρ. Χρυσοστόμου, 2007, τ. 1, σ. 882-883· Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος εγκωμ.,
2007 (1), σ. 20].
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4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Το τρίτο μέρος της διατριβής μας ήταν αφιερωμένο στην ιστορία της μετακομιδής του
λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο ερευνητικός εντοπισμός του τόπου από όπου
το λείψανο του Αγίου ανακομίσθηκε και μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπως και της
πιθανώς αξιοπιστότερης διαδρομής για τη μετακομιδή και την υποδοχή ασφαλώς θα μας βοηθούσε οριστικά στον εντοπισμό και του τόπου όπου απέθανε και ενταφιάστηκε ο Άγιος.
Μελετήσαμε περίπου 20 πηγές, που ιστορούν την ανακομιδή, τη μετακομιδή και την
υποδοχή του λειψάνου του αγ. Ιωάννου (τις περισσότερες πηγές χρησιμοποιήσαμε και στο
πρώτο μέρος, οι 10 είναι νέες, εγκωμιαστικοί κυρίως λόγοι). Οι βασικές πηγές για την ιστορία της μετακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου είναι οι εξής: οι Εκκλησιαστικές Ιστορίες
του Σωκράτη του Σχολαστικού και του Θεοδωρήτου Κύρου, το σύγγραμμα του Γεωργίου Αλεξανδρείας BHG 873 και παράρτημα της Ομιλίας του Θεοδώρου Τριμιθούντων BHG 872b. Από
αυτές αντλούν και εξαρτώνται, σε διάφορους βαθμούς, και οι υπόλοιπες περιγραφές της ανακομιδής και της μετακομιδής του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου.
Στο τρίτο μέρος, εκτός των πηγών, όσο ήταν δυνατόν, εξετάσαμε επίσης και μελέτες, άρθρα, κείμενα σχετικά με την ανακομιδή και μετακομιδή του λειψάνου του αγ. Ιωάννου, αν και
δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες πάνω σ᾽ αυτό το θέμα. Το ενδιαφέρον για το
θέμα της μετακομιδή του λειψάνου του Αγίου έχουν τα έργα των εξής ερευνητών: του Stefano
Morcelli και του Χαράλαμπου Β. Στεργιούλη.
Καταρχήν, με βάση τις πληροφορίες των προαναφερόμενων πηγών, η ανακομιδή και η
μετακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου συνέβησαν ως εξής.
Ο αγ. Πρόκλος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ανησυχώντας για το σχίσμα της
Εκκλησίας που υφίστατο ακόμη εξαιτίας της άδικης καθαίρεσης του αγ. Ιωάννου, το 437 έπεισε
τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο το Β΄ (408-450), γιο του Α ρκαδίου (395-408), να μεταφέρει το
σκήνωμα του Αγίου, που ήταν θαμμένο στα Κόμανα, στην πρωτεύουσα.
Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος έστειλε στα Κόμανα ως αντιπροσωπεία στρατιώτες και τους
πιο ενάρετους κληρικούς και μερικούς μοναχούς, με γραπτές διαταγές, φέροντας μια πολύτιμη
λάρνακα (γλωσσόκομον) επαργυρωμένη ολόγυρα και άμφια κατάλληλα για την επένδυση του
λείψανου.
Όταν η αντιπροσωπεία έφτασε στα Κόμανα, ανακόμισαν το λείψανο του αγ. Ιωάννου
από τον τάφο. Στην εκταφή συνέρρευσαν και όλοι οι παρόντες στην εκκλησία, για να τον προσκυνήσουν. Ανάμεσά τους και κάποιος που δαγκωμένος από φίδι ήταν κουτσός· έλαβε ένα μικρό κομμάτι από τα ενδύματα του Αγίου, περιτύλιξε τ ο σακατεμένο του πόδι και αμέσως το
κίνησε, έγινε απόλυτα υγιής! Από το πραγματικά παράδοξο αυτό θαύμα παρακινημένος, όλος ο
κόσμος άρπαζε κομμάτια από τα (υπολειπόμενα μάλλον) ενδύματα της κήδευσης του Αγίου.
Συγκεντρώθηκε μάλιστα πλήθος ανθρώπων στα Κόμανα και παρεμπόδιζε τους απεσταλμένους του αυτοκράτορα να μεταφέρουν το λείψανο του Αγίου. Με μεγάλη δυσκολία κατόρ390

θωσαν να τους πείσουν, για να τους αφήσουν να το πάρουν. Τοποθέτησαν το λείψανο του Αγίου στην ασημένια θήκη (ἀργυρέῳ γλωσσοκόμῳ) και με συνεχείς δοξολογικές υμνωδίες το
προέπεμπαν μέσα από πόλεις και χωριά, από τους υπάρχοντες δηλαδή κατοικημένους τόπους καθ’ οδόν.
Καθώς η πομπή πλησίαζε προς την Κωνσταντινούπολη (στην ασιατική προφανώς πλευρά) και ήρθε στον τόπο που ονομαζόταν ἡ Ἱερεῖα (ή Ἡρία, βλ. χάρτες Ν ο 28.Α, 28.Β), εκεί
πρώτος κατέφθασε ο ίδιος αυτοκράτορας Θεοδόσιος, ακολούθησε (προφανώς ως άμεσος ακόλουθος της αυτοκρατορικής πρωτοπορίας) ο (Αρχι)επίσκοπος Πρόκλος και ολόκληρη η πόλη,
προκειμένου να απολάβουν το πολυπόθητο λείψανο του ι. Χρυσοστόμου. Το λιμάνι της
Χαλκηδόνας γέμιζε με πλοιάρια, όπου επέβαιναν άνθρωποι με αναμμένες λαμπάδες στα χέρια. Ο πιστός λαός της πρωτεύουσας με το συνωστισμό αυτό μετέβαλε τα στενά του Βοσπόρου κοντά στην Προποντίδα σε ξηρά.
Να θυμηθούμε από τις μαρτυρίες των πηγών ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο οι κάτοικοι
της βασιλεύουσας υποδέχτηκαν εν ζωή τον αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο κατά την επιστροφή
του από την πρώτη εξορία, γεμίζοντας όλο το στόμιο της Προποντίδας με τα πλοιάρια τους και
βαστώντας αναμμένες λαμπάδες, προκειμένου να υποδεχθούν τον (Αρχι)επίσκοπό τους.
Η νηοπομπή από το λιμάνι της Χαλκηδόνας πέρασε απέναντι, στο λιμάνι της
Σοφίας (βλ. χάρτη Νο 29.Β.). Το λείψανο του αγ. Ιωάννου αποτέθηκε στο ν αό του Μεγάλου Θωμά, όπου οι συμμετέχοντες υμνολογούσαν τον Άγιο ολονυκτίς. Την άλλη μέρα, νωρίς
το πρωί, συγκεντρώθηκαν εκεί όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας και με αναμμένες λαμπάδες στα χέρια απάρτισαν λιτανεία. Το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου το τοποθέτησαν στο
επίσημο βασιλικό όχημα. Ο (Αρχι)επίσκοπος Πρόκλος καθισμένος στο ίδιο όχημα κρατούσε με
τα χέρια του τη θήκη του ι. Χρυσοστόμου. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος μαζί με την Πουλχερία
(αδελφή του Θεοδοσίου) συμμετείχαν κι εκείνοι σ᾽ αυτήν την πομπή. Έτσι, λοιπόν, το λείψανο
του αγ. Ιωάννου με λαμπρή τελετή μεταφέρεται από το λιμάνι της Σοφίας στο μεγάλο
ναό των Αγίων Αποστόλων (βλ. χάρτη Ν ο 29.Β.). Στην αρχή το λείψανο τοποθετήθηκε
στο θρόνο και ύστερα στο Ιερό σε ήδη ετοιμασμένο τάφο. Ήταν 27 Ιανουαρίου του 438.
Σύμφωνα με ορισμένες πηγές (το Εγκώμιο του Κοσμά Βεστήτορος BHG 878 και το Synax.
Eccl. CP Cod. F. κ.ά.), το λείψανο του αγ. Ιωάννου στην αρχή το μετέφεραν στο ναό της Αγίας Ειρήνης, το τοποθέτησαν στον εκεί (επισκοπικό) θρόνο και από εκεί μεταφέρθηκε πάνω
στο βασιλικό όχημα στον περίφημο ναό των Αγίων Αποστόλων.
Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, ακουμπώντας το μέτωπο και τους οφθαλμούς του στη λάρνακα του Αγίου, ικέτευσε για όσα συνέβησαν στο παρελθόν ζητώντας τη συγχώρηση του Αγίου
για όσους από άγνοια τον αδίκησαν, εννοώντας τους γ ονείς του Αρκάδιο και Ευδοξία (ενταφιασμένους ήδη στον ίδιο ναό).
Μετά από αυτήν τη μετακομιδή του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι οπαδοί του Αγίου οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση σχίσματος επέστρεψαν στους κόλπους της Εκκλησίας.
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Όσον αφορά τον τόπο ενταφιασμού του ι. Χρυσοστόμου, από όπου ανακόμισαν και μετακόμισαν το λείψανό του, οι πληροφορίες των πηγών διαφωνούν. Ο Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως στο Εγκώμιό του αναφέρει ότι ο Άγιος κείτεται στον Πόντο. Ο Σωκράτης Σχολαστικός, ο Γεώργιος Αλεξανδρείας, ο άγνωστος συγγραφέας του παραρτήματος της Ομιλίας του
Θεοδώρου Τριμιθούντων BHG 872b, ο αγ. Θεοφάνης ο Ομολογητής, ο Κοσμάς Βεστήτορος
και ο Λέων ο Σοφός μας πληροφορούν ότι το σώμα του αγ. Ιωάννου ενταφιάστηκε στα Κόμανα (ρητή αναφορά της ιδιαίτερης τοποθεσίας), από όπου και ανακομίστηκε και μετακομίστηκε στην ΚΠολη· το ίδιο αναφέρεται και στο Synax. Eccl. CP Cod. F. (Ian. 27.1). Αντιθέτως, το
Synax. Eccl. CP Cod. S. (Ian. 27.1) μνημονεύει τα Κόμανα της Αρμενίας ως τόπο από τον
οποίο μετακόμισαν το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου, ενώ το Παλαιστινιακό-Γεωργιανό εκκλησιαστικό εορτολόγιο (Cod. Sinaiticus 34, 10ου αι.) μιλούν για την Κουκουσό ως τόπο από τον
οποίο ανακόμισαν το λείψανο του Αγίου. Ο Ιωάννης Ζωναράς μας λέει (Επίτομη Ιστορ., βιβλ.
XIII, § 22) ότι ο Πρόκλος αξίωσε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο το Β΄ να ανακομισθεί το λείψανο του Χρυσοστόμου από την Πιτυούντα. Όπως λοιπόν διαπιστώνουμε, με εξαίρεση τις
τρεις τελευταίες πηγές, από όλες τις άλλες πηγές είτε είναι προφανές και εννοείται είτε ρητά
αναφέρονται τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία).
Η εκδοχή ότι το ι. λείψανο μετακομίστηκε από Κουκουσό στην Κωνσταντινούπολη δεν
θέλει καμία εξέταση, είναι σαφώς λανθασμένη. Σε ορισμένες αγιολογικές πηγές (στο σύγγραμμα του Θεόδωρου Τριμιθούντων BHG 872, στο Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ και
στο Synax. Eccl. CP) η Κουκουσός ως τόπος θανάτου του ι. Χρυσοστόμου προέκυψε από απροσεξία - σύγχυση των συντακτών περί τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων του Αγίου.
Όσον αφορά την εκδοχή της ανακομιδής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου από τα Κόμανα
της Αρμενίας, εδώ ο συντάκτης του κείμενου Synax. Eccl. CP Cod. S. (Ian. 27.1) είτε έκανε λάθος, είτε εννοούσε τα Κόμανα του Πόντου, αν συνυπολογίσουμε τη χρονολογία συγγραφής της
πηγής αυτής. Έχουμε προσημειώσει ότι, μετά τις μεταρρυθμίσεις διοικητικής διαίρεσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία των Θεμάτων (από τον 7ο έως τον 11ο αι.), τα Κόμανα του Πόντου θα μπορούσαν να ονομαστούν ως Κόμανα της Αρμενίας, επειδή το Θέμα όπου βρίσκονταν τα Κόμανα του Πόντου ονομάζεται πλέον Θέμα (των) Αρμενιακών (βλ. χάρτη
Νο 13).
Ο ισχυρισμός του Ιωάννη Ζωναρά (Επίτομη Ιστορ., βιβλ. XIII, §. 22) ότι ο Πρόκλος αξίωσε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Β΄ να αποκομισθούν τα λείψανα του Χρυσοστόμου
από την Πιτυούντα, δηλ. από την Αμπχαζία, θα οφείλεται στην ανακρίβειά του που συναντούμε
συνήθως στην Επιτομή Ιστοριών του. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από το γεγονός ότι ο Ζωναράς
στο ίδιο έργο του, μόλις μερικές παραγράφους πριν, μιλώντας για τα τελευταία χρόνια της ζωής
του αγ. Ιωάννου, σημείωσε ότι ο Άγιος εξορίστηκε στην Κουκουσό, από εκεί τον οδήγησαν
στην Πιτυούντα, αλλά πέθανε στα Κόμανα! Ως εκ τούτου, εφόσον ο ίδιος ο Ζωναράς ονομάζει
ρητά τα Κόμανα ως τόπο θανάτου του ι. Χρυσοστόμου, λογικό θα ήταν να αναφέρει τα Κόμανα και ως τόπο ανακομιδής-μετακομιδής των λειψάνων· δεν γίνεται αλλού να απέθανε κι από
διαφορετικό, τόσο μακρινό, μέρος να απαιτείτο η εκταφή και μετακομιδή! Δεν αποκλείεται πάντως, ο Ζωναράς να ανέφερε εντελώς θεωρητικά ως γενικόλογο αίτημα του (Αρχι)επισκόπου
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Πρόκλου προς τον αυτοκράτορα τον αρχικώς ορισθέντα μακρινό τόπο εξορίας του, χωρίς αυτό
να σημαίνει πως εκεί απέθανε και ενταφιάστηκε ο Άγιός μας· κι αυτό, επειδή σε όλες τις πηγές
της βιογραφίας του ι. Χρυσοστόμου μνημονεύεται ρητά η Πιτυούς ως τελευταίος τόπος της εξορίας. Θέλω να πω πως, στο συγκεκριμένο αίτημα του Πρόκλου πρός το Θεοδόσιο Β΄, απλώς
δεν θέλησε να υπεισέλθει ο Ζωναράς σε λεπτομέρειες, αρκούμενος στην αρχική καταδίκη εξορίας του Αγίου βάσει των κυρίων πηγών.
Ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά για το θέμα της διατριβής μας, πρέπει να δείξουμε και στην
επισήμανση της διαδρομής που ακολούθησε η μετακομιδή με το λείψανο του αγ.
Ιωάννου (η πορεία αυτή περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες από τον άγνωστο συγγραφέα του παραρτήματος της Ομιλίας του Θεοδώρου Τριμιθούντων BHG 872b). Δηλαδή, το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου μεταφέρθηκε από τα Κόμανα τ ου Πόντου (σημερ. Gömenek,
Τουρκία) μέχρι την Ἱερεία (ή Ἡρία), προπεμπόμενο από πόλεις και χωριά, άρα
διά ξηράς και επομένως από την μόνη εύλογη διαδρομή, από του Πόντου και
της Μικράς Ασίας. Η Ἱερεία ήταν στη θέση του σημερ. Fenerbahçe, σε μια χερσόνησο που
βρίσκεται στο νότιο Kadiköy (βλ. χάρτες Ν ο 28.Α, 28.Β). Όπως προείπαμε, στην περιοχή της
Ἱερείας υπήρχε και μία εκκλησία προς τιμήν του ι. Χρυσοστόμου, προφανώς όχι τυχαία. Στη συνέχεια, από το λιμάνι της Χαλκηδόνας, δηλ. από την παραλία της Μικράς Ασίας, το λείψανο
του αγ. Ιωάννου μεταφέρθηκε με πλοίο στο λιμάνι της Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Και
από εκεί μετακομίστηκε στην εκκλησία των Αγ. Αποστόλων. Με άλλα λόγια, αυτή η διαδρομή
(βλ. χάρτες Ν ο 29.Α, 29.Β) καταργεί εντελώς κάθε ενδεχόμενο υποθετικής μεταφοράς του λειψάνου του αγ. Ιωάννου από τα σημερ. Κόμανα της Αμπχαζίας ή την
Πιτυούντα. Από την Αμπχαζία το λείψανο του ι. Χρυσοστόμου ασφαλώς και θα το μετέφεραν
στην Κωνσταντινούπολη με θαλάσσια διαδρομή, διά της Μαύρης Θάλασσας, και όχι διά ξηράς
όπως λένε οι πηγές. Στο εντελώς υποθετικό ενδεχόμενο θαλάσσιας μεταφοράς του λειψάνου,
για όποιον θα φανταζόταν πως ξεκίνησε από Αμπχαζία προς Κωνσταντινούπολη, ένα πλοίο
στη ρητά αναφερόμενη από τις πηγές διαδρομή Κόμανα-Ιερεία-Χαλκηδών-Κωνσταντινούπολη
θα έπρεπε πρώτα να προσπεράσει το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης προς το λιμάνι της Χαλκηδόνας, και μετά πάλι να επιστρέψει πίσω στην πρωτεύουσα. Κάτι τέτοιο είναι εντελώς απίθανο.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής μελετήσαμε σχεδόν όλες τις πηγές που σχετίζονται με τη ζωή του ι. Χρυσοστόμου, και για τον τόπο του θανάτου του καταλήξαμε στο συμπέρασμα: ο Άγιος κατά την πορεία του από την Κουκουσό της Αρμενίας ή Καππαδοκίας (τόπο
της δεύτερης εξορίας του, σημερ. Göksun στην Τουρκία), προς την Πιτυούντα (τελικό προορισμό
της τελευταίας εξορίας του, σημερ. Πιτσούντα στην Αμπχαζία), προτού να φτάσει σ᾽ αυτόν τον
τελικό προορισμό, πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 407 στα Κόμανα του Πόνου (σημερ. Gömenek
στην Τουρκία).
Διαπιστώσαμε ότι αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο θανάτου του αγ. Ιωάννου στα Κόμανα
της Αρμενίας ή Καππαδοκίας (σημερ. Şar/Adana στην Τουρκία), παρόλο που ορισμένες πηγές
μνημονεύουν αυτήν την πόλη ως τόπο του θανάτου του.
Διαπιστώσαμε επίσης ότι αποκλείονται και τα Κόμανα της Αμπχαζίας, τα οποία, εξαιτίας
μιας νεοφανούς εκδοχής ενός άγνωστου έλληνα αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βρύσση στα τέλη
του 19ου αι., μόλις από το 1884 άρχισαν να θεωρούνται ως τόπος θανάτου του ι. Χρυσοστόμου.
Μια τέτοια εκδοχή, με την εξονυχιστική έρευνα πολλαπλών ιστορικών, αρχαιολογικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, είναι εντελώς αβάσιμη. Όλες οι προσπάθειές μας για τυχόν ιστορικότητα και επιστημονική-αρχαιολογική ταυτοποίηση της ύπαρξης του λεγόμενου Κωνσταντίνου Βρύσση και όλες οι αναζητήσεις μας για τυχόν δημοσιεύματά του στην ειδική διεθνή βιβλιογραφία, είτε και για ανακαλύψη τουλάχιστον ιχνών ενός «μυστηριώδους χειρογράφου» που
επικαλείται ο άγνωστος Κ. Βρύσσης για τη θεωρία του, απέβησαν ανεπιτυχείς!
Εξετάσαμε επιστημόνως ακόμη και το ενδεχόμενο, το χ ωριό Βιζέρι στον Πόντο (σημερ.
Akbelen, Τουρκία) κοντά στα αρχαία Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek στην Τουρκία) να
απετέλεσε τόπο θανάτου του αγ. Ιωάννου, με βάση επίσημες ταξιδιωτικές μαρτυρίες έως τις
αρχές του 20ού αι. για την λάρνακα (σαρκοφάγο) του ι. Χρυσοστόμου. Και αυτό το ενδεχόμενο
είναι εσφαλμένο.
Το δεύτερο μέρος της διατριβής αφιερώθηκε στη διερεύνηση και τον ειδικό προσδιορισμό της ιδιαίτερης αγιολογικής ταυτότητας του αγ. Βασιλίσκου, του Αγίου δηλ. που εμφανίστηκε στον αγ. Ιωάννη προειδοποιητικά τη νύχτα πριν την κοίμησή του στα Κόμανα, σύμφωνα
με όλες τις πηγές περί του ι. Χρυσοστόμου. Ο ι. Χρυσόστομος πράγματι πέθανε μέσα στο ναό
(μαρτύριο) στα Κόμανα με τον τάφο του αγίου Βασιλίσκου. Το σκήνωμα του ιερού Πατρός ενταφιάστηκε εκεί, στο μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου. Οπότε η ειδικότερη αγιολογική ταυτοποίηση του Μάρτυρος ήταν ένα ζήτημα-κλειδί για το θέμα μας.
Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο Άγιος που εμφανίστηκε στον ι. Χρυσόστομο, τη νύχτα πριν το θάνατό του στα Κόμανα το 407, ήταν κατά πάσαν πιθανότητα ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος, ανιψιός του αγ. Θεόδωρου του Τήρωνος, συστρατιώτης και συναθλητής των αγίων
μαρτύρων Ευτροπίου και Κλεονίκου, ο οποίος και μαρτύρησε στα Κόμανα του Πόντου μεταξύ
του 309 και του 311. Άρα, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία μπορούμε να πούμε ότι η πόλη Κό394

μανα όπου πέθανε και ενταφιάστηκε ο ι. Χρυσόστομος βρισκόταν στον Πόντο, στη θέση του
σημερινού τουρκικού χωριού Gömenek.
Η μερική εκδοχή πως ο Άγιος που εμφανίστηκε στον ι. Χρυσόστομο ήταν επίσκοπος των
Κομάνων, κάτι που για πρώτη φορά ευρίσκουμε στο Διάλογο του Παλλάδιου (μία από τις πρώτες έγκυρες πηγές περί του αγ. Ιωάννου), κατά την άποψή μας δεν ενισχύεται όπως θα έπρεπε
από άλλες αγιολογικές πηγές για την ύπαρξη, την ιδιότητα και το μαρτύριο του αγ. Βασιλίσκου
του επισήμου Αγιολογίου.
Ακόμη και στην ακραία περίπτωση να αποδεικνυόταν από ερευνητές μελλοντικά πως ο
αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων και ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος των Κομάνων είναι δύο
διαφορετικά πρόσωπα, ένα πράγμα γνωρίζουμε με βεβαιότητα: από τις πηγές φέρεται έκαστος
ενταφιασμένος στον ίδιο κατά μέρος τόπο, στα Κόμανα του Πόντου, και ο ένας εμφανίστηκε το
407 εκεί στον ι. Χρυσόστομο. Ως εκ τούτου – ανεξάρτητα από το εάν κάποιος άγνωστος μέχρι
στιγμής αγ. Βασιλίσκος επίσκοπος Κομάνων ή ο γνωστός μας αγ. Βασιλίσκος μάρτυρας των
Κομάνων ενδέχεται να υπήρξαν αμφότεροι διαφορετικά πρόσωπα ή ένα και το αυτό πρόσωπο –
ο θάνατος και ο ενταφιασμός του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου συνέβη στα Κόμανα του Πόντου, δηλ. στην τοποθεσία του σημερινού Gömenek στην Τουρκία.
Το τρίτο μέρος της διατριβής μας ήταν προσανατολισμένο στη μετακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου, δηλ. από πού ανακομίσθηκε ο Άγιος για να μετακομισθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο ερευνητικός εντοπισμός αρχικά του τόπου ανακομιδής και έπειτα της πιθανότερης διαδρομής για τη μετακομιδή, ασφαλώς θα μας βοηθούσε οριστικά στον εντοπισμό και
του τόπου όπου είχε αποθάνει και ενταφιασθεί ο Άγιός μας.
Από την πλειοψηφία των πηγών αναφοράς στη μετακομιδή του Αγίου, είτε καθίσταται
προφανές είτε ρητά αναφέρονται τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία) ως τόπος της ανακομιδής του ι. λείψανου.
Αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο μετακομιδής του ι. λειψάνου είτε από τα Κόμανα της Αρμενίας ή Καππαδοκίας (σημερ. Şar/Adana στην Τουρκία) είτε από την Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα στην Αμπχαζία), μαρτυρούμενα εκ λάθους από μερικές μόνο πηγές. Πρ οσπαθήσαμε
επιμελώς να εντοπίσουμε την πιθανότερη γενικώς διαδρομή που θα μπορούσε να ακολουθήσει
η μετακομιδή του ι. λειψάνου, κάτι που αποκλείει εντελώς κάθε ενδεχόμενο υποθετικής μεταφοράς του λειψάνου από τα σημερ. Κόμανα της Αμπχαζίας ή την Πιτυούντα.
Έτσι, λοιπόν, με βάση όλες τις πηγές και τα βοηθήματα που μελετήσαμε στην παρούσα
διατριβή, είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η πόλη με το όνομα Κόμανα όπου πέθανε και ενταφιάστηκε ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος βρισκόταν στον Πόντο, στη θέση του σημερινού τουρκικού χωριού Gömenek, που είναι κοντά στην πόλη Tokat.
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SUMMARY
In the first parts of this dissertation virtually all the sources narrative of the life of St.
John Chrysostom were analyzed until the following conclusion was reached regarding the death
of the Saint: going from the Armenian Cucusos or the Cappadocian Cucusos (the place of his
second exile, now Göksun, Turkey), to the final point of his confinement, Pityus (now Pitzunda,
Abkhazia), he died on 14 September, 407, in the Pontic Comana (now Gömenek, Turkey).
This investigation excluded the possibility of the death of St. John in the Armenian Comana or the Cappadocian Comana (now Şar/Adana, Turkey), mentioned in several sources as
the place of the death of the Saint. Also excluded was the Abkhazian Comana. The latest version
appeared in 1884, and it was associated with the name of a Greek archeologist Konstantine
Vrissis. All our attempts to establish his identity or discover any one of his publications proved
unsuccessful.
Mentioning the village of Bizéri (now Akbelen, Turkey) where according to the accounts
of travellers, the tomb and the place of burial of St. John Chrysostom was believed to be until
the twentieth Century, was considered to be an error.
The second parts of the dissertation is dedicated to establishing the identity of St. Basiliscus who appeared to St. Chrysostom before his death in Comana. In fact the Saint died in the
Martyrs’ church in Comana, the site of the tomb of St. Martyr Basiliscus, and St. John’s remains
were interred there.
In the second parts we came to the following conclusion: the Saint who appeared to St.
Chrysostom in Comana in 407, was most probably the St. Martyr Basiliscus, a nephew of St.
Theodor Tiron, a companion of the Saintly Martyrs Eutropius and Cleonicus. His martyrdom
was in the Pontic Comana between 309 and 311. Therefore, there is no doubt that the town of
Comana where St. Chrysostom passed away and was buried was located in the Pontus, now village Gömenek in modern Turkey.
The version according to which the Saint who appeared to St. Chrysostom was Basiliscus,
the Bishop of the town of Comana, as it is described in one of the earliest acts of St. John, in our
view is not sufficiently validated by other sources.
Whether or not, even if it will be proven in the fututre that St. Basiliscus the Bishop of
Comana, and St. Martyr warrior Basiliscus of Comana were two different people, we know one
thing with certainty: according to sources they both were buried in the same place, in the Pontic
Comana, and one of them appeared to St. Chrysostom there in 407.
Hence, irrespective of the fact whether St. Basiliscus the Bishop of Comana and St. Martyr
Basiliscus of Comana were two different people or the same saint, the death of St. John occured
in the Pontic Comana, in Gömenek in modern Turkey.
The third parts of this dissertation is dedicated to the story of the transfer of the relics of
St. John Chrysostom. Identifying the place from which the hollowed remains of the Saint were
transported to Constantinople was meant to help us define the place of his death.
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The following conclusion was reached: the majority of the narrative sources of the discovery and transfer of the relics of St. John Chrysostom make it clear that they were removed from
the Pontic Comana (now Gömenek, Turkey).
Other accounts of their removal from the Armenian Comana or the Cappadocian Comana (now Şar/Adana, Turkey) or Pityus (now Pitzunda, Abkhazia), were excluded. This account
emphatically contradicts any belief that the translation of the holy relics of St. John Crysostom
were from the Abkhazian Comana or Pityus (Pitzunda).
Hence, having studied all available sources in this dissertation, it can be asserted with confidence that the death of St. John Chrysostom can be placed in Pontus, in the modern Turkish
village Gömenek, near the town Tokat.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 33
1. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ.
Α) Κατάλογοι των χειρογράφων με τη χρονική σειρά δημοσίευσής τους.
-

Παπαδοπούλου-Κεραμέως Α., Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη ήτοι
Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκης του αγιωτάτου αποστολικού
τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, ττ.
1-4, 1891-1915. (Bruxelles 1963r)

-

Παπαδοπούλου-Κεραμέως Α., Κατάλογος των εν τῳ Ελληνικῴ
Φιλολογικῴ Συλλόγῳ χειρογράφων βιβλίων // Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος εν Κωνσταντινούπολει, παράρτημα του Κ΄-ΚΒ΄
τόμου (1892), σ. 76-126.

-

Catalogus Codicum Hagiographicorum Graecorum Bibliothecae
Chisianae de Urbe // Analecta Bollandiana, 16 (1897), p. 297-310.

-

Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών
Κωδικών, υπό Σπ. Π. Λάμπρου, καθηγητού του Πανεπιστημίου
Αθηνών, 2 τ., Cambridge 1895-1900. – 438 σ., - 597 σ.

-

Delehaye H., Catalogus codicum hagiographicorum graecorum
Bibliothecae Nationalis Heapolitanae // Analecta Bollandiana, 21
(1902), p. 381-400.

-

Delehaye H., Catalogus codicum hagiographicorum graecorum
monasterii S. Salvatoris nunc Bibliothecae Universitatis Messanensis // Analecta Bollandiana, 23 (1904), p. 19-75.

Κατάλ. Κώδ. Βατοπεδίου, 1924

-

Σωφρονίου Ευστρατιάδη, μητρ., Κατάλογος των εν τῃ Ι. Μονῇ
Βατοπεδίου Αποκειμένων Κωδίκων, Paris 1924. – 276 σ.

Κατάλ. Κώδ. Μεγίστης Λαύρας,

-

Κατάλογος των κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους,
υπό του μοναχού Σπυρίδωνος και μητροπολίτου Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Paris 1925. – 514 σ.

Hierosol.

Biblioth.,

Papado-

poulos-Kerameus, 1891-1915

Κατάλ. Χειρογ. ΕΦΣΚ, Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 1892

Catal. Cod. Hag. Gr. Bibl. Chisianae., 1897
Κατάλ. Χειρογρ. Αγίου Όρους,
Λάμπρου, 1895-1900

Catal. Hag. Gr. BNH, Delehaye, 1902

Catal.

Hag.

Gr.

Salvatoris

(Messanensis), Delehaye, 1904

1925

33

Η παρατιθέμενη βιβλιογραφία δεν περιλαμβάνει βιβλία και άρθρα που να έχουν άμεση σχέση με το θέμα
της διατριβής μας· όμως τα έργα που αποκλείσαμε εδώ έχουμε παρουσιάσει στις υποσημειώσεις της εργασίας μας.
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-

Σωφρονίου Ευστρατιάδη, μητρ., Συμπλήρωμα Αγιορειτικών Κα ταλόγων Βατοπεδίου και Λαύρας, Paris 1930. – 124 σ.

-

Catalogus Codicum Hagiographicorum Latinorum. Bibliothecae
Civitatis Treverensis // Analecta Bollandiana, 52 (1934), p. 157210.

Ehrhard, I-III, 1937-1940

-

Ehrhard A., Überlieferung und Bestand der hagiographischen und
homiletischen literatur der Criechischen Kirche. I-III band. Leipzig
1937-1940. (= Texte und Untersuchungen, 50-52)

Κατάλ. Χειρογρ. Πατριαρ. Βι-

-

Κατάλογοι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης (του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας). Τόμος Α΄: Χειρόγραφα. Αλεξάνδρεια 1945. – 338 σ.

-

Αιμιλιανού Τσακοπούλου, διακόνου, Περιγραφικός κατάλογος
των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου // Ορθοδοξία, 24 (1949), σ. 369-380· 25 (1950), σ. 17-20, 56-59,
90-93, 124-128, 176-179, 276-281, 314-318, 361-367, 396-400,
432-439.

-

Ευλογίου Κουρίλα, μητροπ., Κατάλογος Αγιορειτικών χειρογράφων // Θεολογία, 21 (1950), σ. 269-291, 325-338, 506.

-

Codices Vaticani Graeci. T. 3. Codices 604-866. Recen. Robertus
Deureesse. Bibliotheca Vaticana, MCML. – 509 p.

Cod. Vatic. Gr., Giannelli, 1950

-

Codices Vaticani Graeci. Codices 1485-1683. Recen. Cyrus
Giannelli. Bibliotheca Vaticana, MCML. – 536 p.

Manusc. Gr. Messine et Pa-

-

Halkin Fr., Manuscrits Grecs a Messine et a Palerme // Analecta
Bollandiana, 69 (1951), p. 237-277.

-

Garitte G., Catalogue des Manuscrits géorgiens littéraires du Mont
Sinaï, Louvain 1956. – 322 p. (= Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium,165).

-

Bibliothecae Divi Marci Venetiarum. Codices Graeci Manuscripti.
Recensuit Elpidius Mioni. 3 vol. Roma 1960-1972. (= Indici e
Cataloghi, Nuova Serie, 6)

-

Ηλείας Αντωνίου, μητροπ., Κατάλογος χειρογράφων και εντύπων
εν τη εν Σκιάθῳ Ι. Μονῄ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου // Θεολογία,
32 (1961), σ. 389-544, 608-630· 33 (1962), σ. 248-261, 503-519.

Σύμπλ. Κατάλ. Βατοπ. και
Λαύρας,

Μητρ.

Σωφρονίου,

1930
Catal. Hag. Lat. Treverensis,
1934

βλ. Αλεξανδ., 1945.
Κατάλ. Χειρογρ. Οικουμ. Πατριαρ., διακ. Αιμιλιανού, 19491950

Κατάλ. Αγιορειτ. Χειρογρ., μητροπ. Ευλογίου, 1950
Cod. Vatic. Gr., Deureesse,
1950

lerme, 1951, Halkin
Catal. Manusc. Géorg. Sinaï,
Garitte, 1956

Cod. Gr. Bibl. Marci Venet.,
Mioni, 1960-1972

Κατάλ. Χειρογρ. Σκιάθου, Μητροπ. Αντωνίου, 1961-1962
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-

Manuscrits grecs de Paris : Inventaire hagiographique. Par Fr. Halkin. Bruxelles 1968. – 367 p. (= Subsidia Hagiographica, 44)

-

Sussidi bibliografici per I manoscritti greci della Biblioteca
Vaticana. A cura di P. Canart e V. Peri. Vaticano 1970. – 708 p.

-

Lamberz E., Λίτσα Ε., Κατάλογος χειρογράφων της Βατοπεδινής
Σκήτης Αγίου Δημητρίου. Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα
Πατερικών Μελετών, 1978. – 133 σ. (= Κατάλογοι Ελληνικών
Χειρογράφων Αγίου Όρους, 1)

-

Halkin Fr., Catalogue des manuscrits hagiographiques de la Biblothèque nationale d’Athènes. Bruxelles 1983. – 205 p. (= Subsidia
Hagiographica, 66)

-

Anders de G., Catalogo de los Codices Griegos de la Biblioteca Nacional. Madrid 1987. – 621 p.

-

Πολίτη Λ., Κατάλογος Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος. Αρ. 1857-2500. Με τη συνεργασία Μ. Λ. Πολίτη. Αθήνα
1991. – 576 σ.

-

Hunger H., Lackner W., unter Mitarbeit von Ch. Nannick. Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil. 3/3: Codices theologici 201-337. Wien 1992. – 573
p. (= Museion. Veröffentlichunger der Österreichischen Nationalbibliothek, N. F., 4. R., 1. Bd, Teil 3/3).

-

Ιερά Μονή Ιβήρων. Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων. τ. Α΄ (1100). Περιγραφή υπό Π. Σωτηρούδη. Άγιον Όρος 1998. – 263 σ.

-

Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά. Πατριαρχείον Γεωργίας. Ινστιτούτον Χειρογράφων Ακαδημίας Επιστημών τ ης Γεωργίας. Κατάλογος Γεωργιανών χειρογράφων. Ευρεθέντων κατά
το 1975 εις την Ι. Μονήν του Θεοβαδίστου Όρους Σινά Αγίας
Αικατερίνης υπό: Z. Aleksidze, M. Shanidze, L. Khevsuriani και
M. Kavtaria. Μετάφρασις εις τα Ελληνικά T. Meskhi. Αθήνα: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Ίδρυμα Όρους Σινά, 2005. – 664 σ.

Vatopedi,

-

Katalog der griechischen Handschriften des Athosklosters Vatopedi. Band 1. Codices 1-102. Von Erich Lamberz. Θεσσαλονίκη:
Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 2006. – 508 σ. (= Κατάλογοι Ελληνικών Χειρογράφων Αγίου Όρους, 2)

Κατάλ. Χειρογρ. Ιβήρων, 11,

-

Ιερά Μονή Ιβήρων. Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων. Τ. ΙΑ΄
(1387-1568). Περιγραφή υπό Π. Σωτηρούδη. Άγιον Όρος 2007. –
323 σ.

Manuscr. Gr. Paris, Halkin,
1968
Sussidi Bibl. Manoscr. Gr. Bibl.
Vatic., Canart, Peri, 1970
Κατάλ. Χειρογρ. Σκήτης Αγ.
Δημητρίου, Lamberz, Λίτσας,
1978

Catal. Manuscr. Hagiog. Bibl.
Nat. Athènes, Halkin, 1983

Catal. Cod. Gr. Bibl. Nac. Madrid, Andres, 1987
Κατάλ. Χειρογρ. ΕΒΕ, Πολίτη,
1991

Katal. Cod. Gr. Vienne, Hunger, Lackner, 1992

Κατάλ. Χειρογρ. Ιβήρων, 1,
Σωτηρούδη, 1998
Κατάλ. Γεωργ. Χειρογρ. Σινά,
2005

Katal.

Handschr.

Lamberz, 2006

Σωτηρούδη, 2007

400

Κατάλ. Χειρογρ. Βιβλ. Ζαγο-

-

ράς, Κακλαμάνος, 2009

Κακλαμάνου Δ. Α., Κατάλογος αγιολογικών χειρογράφων της βιβλιοθήκης της Ζαγοράς // Βυζαντινά, 29 (2009), σ. 411-428.

B) Χειρόγραφα.

Θεοδώρου Στουδίτου, Εγκώ-

-

Θεοδώρου του Στουδίτου, Ἐγκώμιον εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ἱερᾶς κεφαλῆς τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ
Ἰωάννου. Άγιον Όρος. Κώδικας Ιβήρων 594.5. Χαρτ. 4, αιών. ΙΣ΄,
φφ. 77-80V. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη.

-

Κοσμά Βεστήτορος, Λόγος εἰς τὴν ἐξορίαν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου. Κώδικας Καρακάλλου 8. Περγ., αιών. Ι΄-ΙΑ΄, φφ.
135r-145r. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη.

-

Κοσμά Βεστήτορος, Λόγος εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ λειψάνου
Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Άγιος Όρος. Κώδικας Μ. Λαύρας 327.
Μεμβρ., αιών. ΙΓ΄, φ. 77v. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη.

-

Βίος τοῦ πανοσίου πατρός ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου· συγγραφείς παρὰ τοῦ μ ακαρίου
καὶ ἁγίου Νικήτα δούλου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ φιλοσόφου· ὅν καὶ
ἀπέστειλε Κωνσταντίνῳ τῷ Βασιλεῖ, προτραπείς παρ᾽ α ὐτοῦ συντάξαι. Κώδικας Βλατάδων 4. Μεμβρ., αιών. ΙΑ΄, φφ. 77r-154v.
Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη.

-

Μαρτυρίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας, Λόγος εἰς τὸν φωστῆρα τῆς
οἰκουμένης τὸν μακάριον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον. Άγιον Όρος.
Κώδικας Μ. Λαύρας 239.11 (= Β 119). Μεμβρ., αιών ΙΒ΄, φ. 80r120r. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη.

-

Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Βασιλίσκου. Άγιον Όρος. Κώδικας Ιβήρων
424. Χαρτ. 4, αιών ΙΣ΄: Βίοι και μαρτύρια αγίων κατ’ εκλογήν. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη.

μιον (Cod. Athous gr., Iviron
594.5)

Κοσμά Βεστήτορος, Λόγος εις
την εξορίαν του Χρυσοστόμου
(Cod. Athous gr., Caracall. 8)

Κοσμά

Βεστήτορος,

Λόγος

(Cod. Athous gr., Lavra 327.8)

Νικήτα Φιλοσόφου, Βίος του
Χρυσοστόμου (Cod. Thessal.
Vlatadon gr., 4)

Μαρτυρίου Αντιοχείας, Λόγος
(Cod. Athous gr., Lavra 339.11)

Μαρτύριον Βασιλίσκου (Cod.
Athous gr., Iviron 424.3)
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2. ΠΗΓΕΣ.
A) Κατάλογοι των πηγών με κωδικούς.

Auct. BHG

-

Novum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae. Par Fr.
Halkin. Bruxelles 1984. – 430 p. (= Subsidia Hagiographica, 65)

BHG

-

Bibliotheca Hagiographica Graeca. Ediderunt socii bollandiani.
Bruxellis 1909. – 298 p.

BHG3

-

Bibliotheca Hagiographica Graeca. 3e édition mise à jour et considérablement augmentée par Fr. Halkin. 3 t. Bruxelles 1957. (=
Subsidia Hagiographica, 8a)

BHL

-

Bibliotheca Hagiographica Latina. Antiquae et Mediae Aetatis.
Ediderunt socii bollandiani. 2 v. Bruxellis 1898-1901 (1949r). –
1304 p. (= Subsidia Hagiographica, 6)

CCG, I

-

Codices Chrysostomici Graeci, I : Codices Britanniae et Hiberniae.
Descripsit Michel Aubineau. Paris 1968. (= Documents, études et
répertoires publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes, 13).

CCG, II

-

Codices Chrysostomici Graeci, II: Codices Germamiae. Descripsit
Robert E. Carter. Paris 1966. (= Documents, études et répertoires
publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 14).

CCG, III

-

Codices Chrysostomici Graeci, III : Codices Americae et Europae
occidentalis. Descripti à Robert E. Carter. Paris 1970. (= Documents, études et répertoires publiés par l’Institut de Recherche et
d’Histoire des Textes, 15)

CPG

-

Clauis Patrum Graecorum. Cura et studio M. Geerard. I, II, III,
IV. Turnhout, 1983, 1974, 1979, 1980· Vol. 5, cura et studio M.
Geerard et F. Glorie. Turnhout 1987. (= Corpus Christianorum)

CPG, Suppl.

-

Clauis Patrum Graecorum, Supplementum. Cura et studio M.
Geerard et J. Noret, adiuuantibus F. Glorie et J. Desmet.
Turnhout 1998. – 516 p. (= Corpus Christianorum)
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B) Πηγές.
Βιογρ., εγκωμ. κ αι υμνογρ.

-

Χρυσοστόμου, 2007

Χρυσοστόμου Παπαδάκη, αρχιμ., Αΐδιος τιμή και μνήμη αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Επί τη συμπληρώσει 1600 ετα από τα κοιμήσεως αυτού 407-2007. Τόμος Α΄: Βιογραφικά και εγκωμιαστικά.
Τόμος Β΄: Υμνογραφικά. Ι. Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, Άγιον
Όρος. Αθήνα 2007. – 1010 σ. – 344 σ.

Βίος Ευθυμίου, Αλεξάκη, 2006

-

Γάμοι, κηδείες και αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο Βίος του Πατριάρχη Ευθυμίου υπό Ανωνύμου μονάχου. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Α. Αλεξάκης. Αθήνα 2006. – 316 σ. (= Κείμενα
Βυζαντινές Ιστοριογραφίας, 16)

Calend. Palest.-Géorg., Garitte,

-

Garitte G., Le calendrier Palestino-Géorgien du Sinaiticus 34 (Xe
siècle). Edité, traduit et commenté par G. Garitte. Bruxelles 1958.
– 485 p. (= Subsidia Hagiographica, 30)

1958

Chrys., Lettres à Olympias, 1968

-

Jean Chrysostome, Lettres à Olympias. Seconde édition augmentée
de la Vie Anonyme d’Olympias. Introduction, texte critique, traduction et notes par A.-M. Malingrey. Paris 1968. – 489 p. (=
Sources Chrétiennes, 13bis)

Chrys., Lettres d’Exil, 1964

-

Jean Chrysostome, Lettres d’Exil à Olympias et à tous les fidèles
(Quod nemo laeditur). Introduction, texte critique, traduction et
notes par A.-M. Malingrey. Paris 1964. – 150 p. (= Sources Chrétiennes, 103)

Chrys. Opera Graeca, Savilius,

-

Savilius (Savile) H., S. Ioannis Chrysostomi Opera Graece. Eton
1612-1613. – 8 volumes (in-folio).

Chrys. Opera, Migne, 1858-1862

-

Migne J.-P., Sancti Ioh. Chrysostomi Opera. Patrologia Graeca, t.
47-64. Paris 1858-1862.

Chrys. Opera Omnia, Montfau-

-

D’Montfaucon B., Sancti Ioh. Chrysostomi Opera Omnia, t. 1-13.
Paris 1718-1738.

Colombo, 1934

-

San Giovanni Crisostomo. Dialogo del Sacerdozio. Testo,
introduzione e note Sac. Sisto Colombo. Torino 1934. – P. V-XV.
(= Corona Patrum Salesiana, Serie Greca, 1)

Damasceni Opera Omnia, Le

-

Quien, 1712, p. 886-895

Le Quien M., Ioannis Damasceni Opera Omnia. 2 t. Parisiis 1712.
(Venetiis 17482)

De Lijkrede J. Chrys., Van

Ommeslaeghe Van Fl., De Lijkrede voor Johannes Chrysostomus,

Ommeslaeghe, 1974

Toegeschreven aan Martyrius van Antiochie. Textuitgave met Comentaar, Hoofdstukken uit de Historische Kritiek. Louvain 1974.

1612-1613

con, 1718-1738
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– P. 43-142.
Douze récits byz., Halkin, 1977

-

Halkin Fr., Douze récits byzantins sur saint Jean Chrysostome.
Bruxelles 1977. – 562 p. (= Subsidia Hagiographica, 60)

Древние жития Златоуста,

-

Древние жития Святителя Иоанна Златоуста: тексты и
комментарий. Пер., вступ. cт., комм. А. С. Балаховской, общ.
ред. А. И. Сидорова. Μόσχα: ПСТГУ, 2007. - 523 σ.

Евагрий, Церк. История, 1855

-

Евагрий Схоластик, Церковная История. Αγία Πετρούπολη
1855.

Евагрий, Церк. История, 1997

-

Евагрий Схоластик, Церковная История. Изд. 2. Μόσχα 1997.
– 349 σ.

-

Феодорит, епископ Кирский, Церковная История. Μόσχα
1993. – 239 σ. (= История христианской Церкви в произведениях ее писателей, 1)

Феофан, Хронография, 1884

-

Летопись византийца Феофана от Диоклитиана до царей
Михаила и сына его Феофилакта. В пер. с греч. В. И. Оболенского и Ф. А. Терновского. Μόσχα 1884. – 370 σ.

Феофан, Хронография, 1980

-

Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Текст, перевод и коммен. И. С.
Чичурова. Μόσχα 1980. – 215 σ.

Θεοφάνους, Χρονογραφία, 2007

-

Θεοφάνους, ηγουμένου του Αγρού και Ομολογητού, Χρονογρα φία. Μετάφραση: Αρχιμ. Ανανίας Κουστένης. 3 τόμοι. Αθήνα:
Εκδ. Αρμός, 2007.

Photius, Bibliothèque, Henry

-

Φωτίου, Μυριόβιβλος

-

Photius, Bibliothèque. Texte établi et traduit R. Henry. Tomes IVIII. Paris, 1959-1977. Tome IX : Index, par J. Schamp. Paris
1991.
Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Άπαντα τα έργα. Τ.
5-9. Μυριόβιβλος η Βιβλιοθήκη. Θεσσαλονίκη 2001. (= Έλληνες
Πατέρες τα Εκκλησίας, 134-138)

Georgio Alexandrinae, Vita, 1557

-

Балаховская, 2007

Феодорит

Кирский,

Церк.

История, 1993

S. Ioannis Chrysostomi, Constantinopolitani quondam archiepiscopi Vita, authore quidem Georgio Alexandrinae ciuitatis Archiepiscopo, at nunc primum e Graeco in Latinam tralata coloniam per Godefridum Tilmannum Cartusiae Parisiensis monachum. Parisiis 1557. – 783 p.

Ιωάννου
ριον, 1983

Μόσχου,

Λειμωνά-

-

Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον. Εισαγωγικά, μετάφραση, σχόλια
μοναχού Θεολόγου Σταυρονικητιανού. Ι. Μ. Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος 1983. – 276 σ. (= Άνθη εν τη Έρημου, 17)
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-

Блаженный Иоанн Мосх. Луг духовный. Пер. с греч. с подробными о бъяснительными примечаниями прот. М. Хитрова. Μόσχα 2002. – 320 σ.

-

Jean Moschus, Le Pré Spirituel. Introduction et traduction de M.J. Rouët de Journel, S. J. Paris 1946. – 297 p. (= Sources Chrétiennes, 12)

Isidore Péluse, Lettres

-

Isidore de Péluse, Lettres. Tome I : lettres 1214-1413. Tome II :
lettres 1414-1700. Introduction générale, texte critique, traduction et notes par P. Évieux. Paris 1997, 2000. – 555 p. – 536 p. (=
Sources Chrétiennes, 422, 454)

Ισίδωρου Πηλους., Επιστολές,

-

Ισίδωρου Πηλουσιώτου, Άπαντα τα έργα. Επιστολές. 5 τ. Εισαγωγή κείμενο, μετάφραση, σχόλια από τα Α. Παπαρνάκη και Π. Παπαευάγγελου. Θεσσαλονίκη 2000. (= Έλληνες Πατέρες τα Εκκλησίας)

-

Преподобный Исидор Пелусиот. Письма. Т. 1. Μόσχα 2000. –
352 σ.

-

Константин Багрянородный. О фемах (De thematibus) и о
народах (De administrando imperio). Предисловие и примечания Г. Ласкина. Б. м., 1899.

Λόγος,

-

Δυοβουνιώτης Κ. Ι. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Λόγος ανέκδοτος στην ανακομιδή του λειψάνου Ιωάννου του Χρυσοστόμου // Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 (1926), σ. 303-319.

De

-

Costantino Porfirogenito, De Thematibus. Introduzione, testo
critico, commento a cura di A. Pertusi. Vatican, Biblioteca Vaticana, 1952. – 213 p. (= Studi e testi, 160)

Κοσμά Βεστήτ., Πέντε Εγκώ-

-

Δυοβουνιώτης Κ. Ι. Κοσμά Βεστήτορος, ἀνέκδοτα ἐγκώμια εἰς τὴν
ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου // Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 2
(1925), σ. 50-83.

-

Δυοβουνιώτης Κ. Ι. Κοσμά Βεστήτορος, ανέκδοτο εγκώμιο εις Ιωάννη τον Χρυσόστομο // Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, 16 (1940), σ. 148-155.

-

Κοσμάς Ινδικοπλεύστης. Χριστιανική Τοπογραφία. Εισαγωγή,
μετάφραση, σχόλια Φ. Καλαϊτζάκης. Αθήνα: Εκδ. «Στοχαστής»,
2007-2008. – 583 σ.

Иоанн Мосх, Луг духовный,
2002

Jean Moschus, Le Pré Spirituel,
1946

2000

Исидор Пелусиот, Письма,
2000
Конст. Багрян., О фемах и о
народах, 1899

Κωνστ.

Πορφυρογ.,

Δυοβουνιώτη, 1926

Costantino

Porfirog.,

Thematibus, 1952

μια, Δυοβουνιώτη, 1925

Κοσμά Βεστήτορος, Εγκώμιον,
1940

Κοσμά Ινδικοπ., Χριστ. Τοπογ.,
2008
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-

Delehaye H., Hagiographie Napolitaine. Le Calendrier de Marbre
// Analecta Bollandiana, 57 (1939), p. 5-64.

Légen. Grec., Delehaye, 1909

-

Les légendes grecques des Saints militaires. Par H. Delehaye. Paris
1909. – 270 p. (New York 1975r)

Leonis VI, Homiliae, 2008

-

Leonis VI sapientis imperatoris Byzantini, Homiliae quas edidit
Theodora Antonopoulou. Turnhout 2008. – 689 p. (= Corpus
Christianorum, Series Graeca, 63).

Μάρκου, Βίος Πορφυρίου, 2003

-

Μάρκου διακόνου, Βίος Αγίου Πορφυρίου επισκόπου Γάζης. Πρόλογος Αρχιμ. Ελισαίος. Προλογικό Σημείωμα Β. Κατσαρός. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας. Θεσσαλονίκη 2003. – 443 σ. (= Βυζαντινοί Συγγραφείς, 2)

Τα Μαρτύρια των αρχαί. Χρι-

-

Τα Μαρτυρία των αρχαίων χριστιανών. Εισαγωγές – Kείμενο –
Mετάφρασες – Σχόλια υπό Π. Κ. Χρήστου. Θεσσαλονίκη 1978. –
646 σ. (= Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, 30)

-

Lüdtke W., Das Martyrium des Basiliscus // Archiv für slavische
Philologie, 35 (1914), p. 45-51.

Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος, 2007

-

Η Α΄ Εβδομάδα των Νηστειών και ο Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος.
Ερμηνευτικά κείμενα των ι. Πατέρων. Μετάφραση Η. Γ. Πετρόπουλου. Επιμέλεια – Σχόλια Α. Σ. Κορακίδη. Αθήνα: Εκδ. Αρμός,
2007. – 145 σ.

Μεγαλυνάρια στον Χρυσόστο-

-

Κοτταδάκη Α., Μεγαλυνάρια στον αγ. Ιωάννη Χρυσόστομο. Αυτοκρατορικά και Άλλα. Εισαγωγικά – Νεοελληνική Απόδοση.
Ύδρα 2007. – 261 σ.

Le Calendrier de Marbre, Delehaye, 1939

στ., 1978

Martyrium Basiliscus, Lüdtke,
1914

μο, Κοτταδάκη, 2007

Menologium Graecorum Basilii Imperatoris Jussu editum //
Patrologia Graeca, t. 117 (1894), col. 9-613.

Menolog. Graec. Basilii, 1894

-

Le ménologe impérial de Baltimore. Textes grecs publiés et traduits par Fr. Halkin. Bruxelles 1985. – 363 p. (= Subsidia Hagiographica, 69)

-

Halkin Fr., Festugière A.-J. Dix textes inédits tirés du Ménologe
Impérial de Koutloumous. Edition princeps et traduction française. Genève 1984. – 131 p. (= Cahiers d’Orientalisme, 8).

Menologii, Latysev, 1912

-

Menologii anonymi byzantini. Saeculi X quae supersunt. Ed. B.
Latysev. Petropoli 1912. – 428 p. (Leipzig 1970r)

Νείλου Δοξαπ., Τάξις Πατρ.

-

Νείλου Δοξαπατρή, Τάξις των Πατριαρχικών Θρόνων //
Patrologia Graeca, t. 132, col. 1083-1114.

Ménol. Impér. Baltim., Halkin,
1985

Ménol. Impér. Koutloumous,
Halkin, Festugière, 1984

Θρόν.
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Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώ-

-

Δυοβουνιώτης Κ. Ι. Νεοφύτου Εγκλείστου, ανέκδοτο εγκώμιο εις
Ιωάννη τον Χρυσόστομο // Επιστημονική Επιτηρείς τα Θεολογι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 (1926), σ. 329-345.

-

Δυοβουνιώτης Κ. Ι. Νεοφύτου Εγκλείστου, ανέκδοτο εγκώμιο εις
Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ανατύπωσης εκ του Α΄ τόμου τα Επιστημονικής Επετηρίδας τα Θεολογικής Σχολής. Αθήνα 1926. – 31 σ.

-

Αγίου Νεοφύτου Εγκλείστου, Συγγράμματα. 6 τόμοι. Εκδ. Ι. βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγ. Νεοφύτου, Πάφος 19962008.

-

Nicephori Patriarchae Constantinopolitani, Refutatio et euersio
definitionis Synodalis anni 815. Nunc primum edita cura et studio
J. M. Featherstone. Turnhout-Leuven 1997. (= Corpus Christianorum, Series Graeca, 33)

-

Δυοβουνιώτης Κ. Ι. Νικήτα Παφλαγόνας, ανέκδοτο εγκώμιο στον
Ιωάννη τον Χρυσόστομο // Θεολογία, 12 (1934), σ. 51-68. (Ανα τύπωσης από το περιοδικό Θεολογία, Αθήνα 1934)

-

Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Λόγος ἐγκωμιαστικός εἰς τὴν
ἀνακομιδήν τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου / Εις τον Οικουμενικό Διδάσκαλο και Φωστήρα της
Εκκλησίας Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Βίος, Εγκωμιαστικός
λόγος, Παρακλητικός κανών, Χαιρετισμοί, Απανθίσματα. Θεσσαλονίκη 2007. – Σ. 13-38.

-

Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, Ο θρίαμβος του ι. Χρυσοστόμου.
Ο λόγος εγκωμιαστικός εις την ανακομιδή του λειψάνου του αγ.

μιον, 1926

Νεοφύτου Εγκλείστου, Εγκώ2

μιον, 1926

Νεοφύτου Εγκλείστου, Συγγράμματα, 1996-2008

Nicephori Const., Refutatio,
1997

Νικήτα Παφλαγ., Εγκώμιον,
1934

Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος
εγκωμ., 2007 (1)

Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος
εγκωμ., 2007 (2)

Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μεταγλωττισμένος στη Δημοτική. Επί
τη συμπληρώσει 1600 ετών από της κοιμήσεως του (407-2007). Ι.
Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Αρναία 2007. – 32 σ.
Nova Patrum. Bibl., Mai, 1843-

-

Mai A., Nova patrum bibliotheca. I-VII. Romae 1843-1854.

-

Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. Texte critique, introduction et notes par Jean Darrouzès, A. A. Paris 1981.
– 521 p. (= Géographie Ecclésiastique de l’Empire Byzantin, 1)

-

Œuvres complètes de saint Jean Chrysostome. Traduites pour la
première fois en français sous la Direction De M. Jeannin. Tome
premier. Arras 1887. – 624 p.

1854
Notit. Episcop. EC, Darrouzès,
1981

Œuvres de Chrysostome, Jeannin, 1887
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Chrys.,

-

Wallraff M., Ricci C., Oratio Funebris in Lauden sancti Ioannis
Chrysostomo, Epitaffio attribuito a Martirio di Antiochia (BHG
871, CPG 6517). Fontazione Centro Italiano di Studi sull alto
Medioevo. Spoleto 2007.

Palladii, Dialogus, Coleman-

-

Coleman-Norton P. R., Palladii Dialogus De Vita S. Johannis
Chrysostomi. Cambridge 1928.

Παλλάδιου, Διάλογος, 1984

-

Διάλογος ιστορικός Παλλάδιου, επισκόπου Ελενουπόλεως, που
έγινε προς Θεόδωρο, διάκονο Ρώμης περί βίου και πολιτείας του
μακαρίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως / Ιωάννου Χρυσοστόμου. Άπαντα τα έργα. Τ. 1. Θεσσαλονίκης: Εκδ. «Γρηγόριος ο Παλαμάς», 1984. – Σ. 52-303. (= Έλληνες
Πατέρες της Εκκλησίας, 68).

Palladios, Dialogue, 1988

-

Palladios, Dialogue sur la Vie de Jean Chrysostome. Introduction,
texte critique, traduction et notes par A.-M. Malingrey avec Philippe Leclercq. 2 tomes. Paris 1988. (= Sources Chrétiennes, 341,
342)

Палладий, Диалог, 2002

-

Диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, римским диаконом, повествующий о житии блаженного Иоанна,
епископа Константинопольского, Златоуста. Вступительная
статья, перевод с древнегреч., ко мментарии А. С. Балаховской. Μόσχα: ИМЛИ РАН, 2002. – 247 σ.

Pass. SS. Eutr., Cléon., Basilis.,

-

Halkin Fr., Deux Passions inédites des Saints Eutrope, Cléonique et
Basilisque // Analecta Bollandiana, 104 (1986), p. 17-54.

Пасхальная хроника, 2004

-

Пасхальная хроника. Пер. с греч., вступительная статья, комментарии Л. А. Самуткиной. Αγία Πετρούπολη: «Алетейя»,
2004. – 215 σ.

PG

-

Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Ed. J.-P. Migne. 167
voll. Paris, 1857-1876.

PL

-

Patrologiae cursus completus. Series Latina. Ed. J.-P. Migne. 221
voll. Paris, 1866.

Прокл, Похвал. слово, 1840

-

Святого Прокла архиепископа Константинопольского, Слово
в похвалу святого Иоанна Златоуста // Христианское чтение, 1840, ч. I, σ. 65-69.

Proclus, Homilétique, Leroy,

-

Leroy F. J., L’Homilétique de Proclus de Constantinople. Tradition
manuscrite, inédits, études connexes. Vaticano 1967. – 397 p. (=
Studi e Testi, 247)

Oratio

Funebris

S.

Wallraff-Ricci, 2007

Norton, 1928

Halkin, 1986

1967
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-

Прокопий Кесарийский. Война с персами. Воина с ваннндалами. Тайная история. Изд. 2. Пер. с греч., вступ. статья,
коммен. А. А. Чекаловой. Αγία Πετρούπολη: Алетейя, 1998. –
541 σ.

-

Путешествие Новгородского архиепископа Антония в
Царьград в конце 12-го столетия. С предисловием и примечаниями П. Савваитова. Αγία Πετρούπολη 1872. – 188 σ.

-

Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию
в половине XVII в ., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алепским. Пер. с араб. Г. Муркоса. Μόσχα 1896. (19002).

Sacrorum Conciliorum, Mansi

-

Mansi J. D., Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Colectio.
Vol. 3. Graz 1960r. – 1262 p.

Saints de Byzance, Halkin, 1986

-

Halkin Fr., Saints de Byzance et du Proche-Orient. Seize textes
grecs inédits (dix Vies ou Passions sans nom d’auteur et six discours de Nicétas de Paphlagonie). Genève 1986. – 170 p. (= Cahiers d’Orientalisme, 13)

Scythica et Caucasica

-

Scythica et Caucasica. Известия древних писателей греческих и
латинских о Скифии и Кавказе. Собрал и и здал с русским
переводом В. В. Латышев. Т. 1-2. Αγία Πετρούπολη 1893-1906.

Созомен, Церк. История, 1851

-

Церковная История Эрмия Созомена Саламинского. Αγία
Πετρούπολη 1851.

Sozomène, Hist. Eccl., 2008

-

Sozomène, Histoire Ecclésiastique. Livres VII-IX. Introduction
par G. Sabban. Annotation par L. Angliviel de la Beaumelle et G :
Sabban. Traduction A.-J. Festugière et B. Grillet. Paris 2008. (=
Sources Chrétiennes, 516)

Сократ, Церк. История, 1996

-

Сократ Схоластик. Церковная История. Статья и комментарии И. В. Кривушина. Μόσχα: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. – 368 σ.

Στράβωνος, Γεωγραφικά, Γ΄,

-

Στράβωνος, Γεωγραφικά. Γ΄ μέρος. Βιβλία Θ΄-ΙΓ΄. National
Geographic 2012. – 575 σ. (= Βιβλιοθήκη Αρχαίας Ελλάδας, 42)

-

Le Synaxaire Armenien de ter Israel. Publie et traduit par le D. G.
Bayan // Patrologia Orentalis, 21 (1927), p. 5-879.

-

Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, e Codice
Sirmondiano nung Berolinensi. Adiectis Synaxariis selectis.
Opera et studio H. Delehaye. Bruxellis 1902. – 1180 col. (= Acta

Прок. Кесар., Войны и Тайная история, 1998

Путеш. Архиеп. Антония,
Савваитов, 1872

Путеш.

Патр.

Макария,

Муркос, 1896

2012
Synax. Armenien de Israel,
Bayan, 1927
Synax. Eccl. CP, Delehaye, 1902
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Sanctorum, Propylaeum ad Acta SS. Novembris)

-

Заимов Й., М . Капалдо. Супрасълски или Ретков с борник
(Codex Suprasliensis). 2 т. София 1982-1983. – 570 σ.

-

Thesaurus Photii Constantinopolitani. Bibliotheca. J. Schamp B.
Kindt et Cental. Turnhout 2004. – 277 p. (= Corpus Christianorum, Thesaurus Patrum Graecorum, 16)

Thesaurus Theoph. Conf., 2000

-

Thesaurus Theophanis Confessoris. Index nominum. Curantibus
B. Coulie, P. Yannopoulos, B. Kindt et Cetedoc. Turnhout 2000. –
80 p. (= Corpus Christianorum Thesaurus Patrum Graecorum, 5)

Vie de Porphyre, Grégoire et

-

Marc le diacre, Vie de Porphyre, évêque de Gaza. Texte étable, traduit et commenté H. Grégoire et M.-A. Kugener. Paris 1930. –
154 p. (= Collection Byzantine)

-

Peeters P., La Vie Géorgienne de Saint Porphyre de Gaza // Analecta Bollandiana, 59 (1941), p. 65-216.

Vita S. Basilisci, 1668

-

Vita S. Basilisci. Ex MS. Codice S. Maximini // Acta Sanctorum,
Mart. I. Antverpiae 1668. – P. 237-141. (Bruxelles 1966r)

Vie acéphale de S. Jean Chrys.,

-

Ommeslaeghe Van Fl., Une Vie acéphale de Saint Jean Chrysostome dans le Batopedinus 73 // Analecta Bollandiana, 94 (1976), p.
315-356.

Voyage Patr. Macaire, Radu

-

Voyage du Patriarche Macaire d’Antioche. Texte arabe et traduction française par B. Radu // Patrologia Orientalis, 22 (1930), p. 3200· 24 (1933), p. 443-603.

Χρυσόστομου, Επιστ. Εν τη

-

Ιωάννου Χρυσόστομου, Άπαντα τα έργα. Τ. 37. Λόγοι Εγκωμιαστικοί. Επιστολές εν τη Ολυμπιάδος. Βίος οσίας Ολυμπιάδος. Εισαγωγή κείμενο, μετάφραση, σχόλια από τον Ε. Μερτακή. Θεσσα λονίκη 1989. – 612 σ. (= Έλληνες Πατέρες τα Εκκλησίας, 96)

Χρυσόστομου, Επιστολές, 1990

-

Ιωάννου Χρυσόστομου, Άπαντα τα έργα. Τ. 38. Επιστολές. Εισαγωγή κείμενο, μετάφραση, σχόλια από τον Π. Παπαευάγγελου.
Θεσσαλονίκη 1990. – 463 σ. (= Έλληνες Πατέρες τα Εκκλησίας,
104)

Χρυσόστομου, Περί Ιερωσύνης,

-

Οι έξι περί Ιερωσύνης Λόγοι του Ιερού Χρυσοστόμου. Απόδοση
στη Νεοελληνική: Πρεσβύτερος Ηλίας Γ. Διακουμάκος. Εκδ.
«Παρρησία», 2010. – 406 σ.

-

Иоанн Златоуст, свт. Творения. 12 тт. Αγία Πετρούπολη 18951906.

Супрасълски сборник, Заимов, Капалдо, 1982-1983
Thesaurus

Photii

Biblioth.,

2004

Kugener, 1930

Vie de S. Porphyre, Peeters,
1941

Van Ommeslaeghe, 1976

Ολυμ., 1990

2010

Златоуст, Творения, 1895-1906
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Златоуст, Творения, 2005, т. 3

-

Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 3. Свято-Успенская Почаевская Лара, 2005. – 996 σ.

Златоуст, Письма, 2005

-

Святитель Иоанн Златоуст. Слава Богу за все. Сборник писем.
Сост. Е. А. Смирновой. Μόσχα: Изд. Сретенского монастыря,
2005. – 312 σ.

Zonarae, Epit. Hist., 1897

-

Ioannis Zonarae, Epitomae Historiarum. Libri XIII-XVIII. Ed. Th.
Büttner-Wobst. T. III. Bonnae 1897. (= Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae)

Ζωναράς, Επίτ. Ιστορ.

-

Ιωάννης Ζωναράς, Επίτομη Ιστοριών. Εισαγωγή, μετάφραση,
σχόλια Ι . Γρηγοριάδης. Τόμοι 3. Αθήνα 1995-1999. (= Κείμενα
Βυζαντινής Ιστοριογραφίας, 5)

Ζώσιμος, Νέα Ιστορ., 2007

-

Ζώσιμος, Νέα Ιστορία. 306-410 μ.Χ. Μετάφραση Γ. Αβραμίδης, Θ.
Καλαϊτζάκης. Πρόλογος Α. Σαββίδης. Εισαγωγή-Σχόλια Θ. Καλαϊτζάκης. Θεσσαλονίκη 2007. – 445 σ. (= Οι Τελευταίοι Έλληνες Εθνικοί, 9)

3. ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Αρχείον Χάλκης, 5 (2009)

-

26. Χ 126κστ΄, φ. 2α: Βιογραφική Διατριβή περὶ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου / Μεταλληνού Γ., πρωτοπρεσβ., Καλογεροπούλου-Μεταλληνού Β. Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου, 1844-1864).
Τόμος Ε΄. Εκθέσεις προσλαλιές λόγοι του Σχολάρχου. Ομιλητικά
κείμενα μαθητών. Θέσεις – Διατριβές. Γυμνάσματα στιχουργικά.
Αθήνα 2009. – Σ. 574.

Синод. Архив СПБ

-

Синодальный Архив в Санкт-Петербурге. Фон. 796, оп. 186,
дел. 780, 1904 г . Название дела: По решению управляющей
Василиско-Златоустовского монастыря Сухумской Епархии
монахини Анны об утверждении Ея в должности настоятельницы, с возведением в сан игуменьи.

ЦГААА

-

Центральный Государственный Архив А бхазской АССР.
Фон. 1, оп. 6364, л. 7-9, 1912 г. Название документа: Из жалобы сестер Команского Василиско-Златоустовского монастыря Сухумскому Епископу на настоятельницу монастыря игуменью Нину об издевательствах над ними.
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4. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.

-
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-

Ζησίου Κ. Γ., καθηγητού Συμβούλου της Αρχαιολογικής Εταιρείας,
Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία (Απόσπασμα εκ των πρακτικών του
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-
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-
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ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 1. Πορεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κουκουσό της Αρμενίας,
Ιούνιος - Σεπτέμβριος του 404. Η πιθανή διαδρομή είναι: Χαλκηδόνα (Kadıköy) - Νικομήδεια (Izmit) - Νίκαια (İznik) - Άγκυρα
(Ankara) - Καισάρεια Καππαδοκίας (Kayseri) - Κουκουσός (Göksun). Από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κουκουσό η
απόσταση είναι περίπου 725 χλμ. σε ευθεία και περίπου 1000 χλμ. οδικώς (περί τις 14 ώρες με το αυτοκίνητο).

Χάρτης № 2. Πορεία της δεύτερης εξορίας του ι. Χρυσοστόμου 404 - 407 μ.Χ. (βλ. [Thierry, 20032, σ. 330-331· Χρυσοστόμου
Παπαδάκη, ιερομ., 2007, σ. 126-127]).

Χάρτης № 3. Carte des lieux relatifs à la Vie de Jean Chrysostome et d’Olympias [Chrys., Lettres à Olympias, 1968, p. 450].

Χάρτης № 4.
Το Ρωμαϊκό Κράτος στην εποχή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (βλ. [Παπαρρηγόπουλου, 2010-2011, τ. 9, σ. 106-107])

Χάρτης № 5. Η Καππαδοκία και οι παραμεθόριες επαρχίες τον 4ο αι. Συντάκτης ο Benît Gain (βλ. [Gain, 1985, παράρτημα])

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 6. Τοπογραφία της Αραβισσού. Από την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) μέχρι την Αραβισσό (σημερ. Afşin,
Τουρκία). Η απόσταση είναι περίπου 50 χλμ.

ΑΜΠΧΑΖΙΑ
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 7. Τοπογραφία της Πιτυούντος. Η υποθετική ακολουθητέα πορεία του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου από
την Κουκουσό προς την Πιτυούντα. Από την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) μέχρι την Πιτυούντα (σημ. Πιτσούντα,
Αμπχαζία) η απόσταση είναι περίπου 1245 χλμ. οδικώς (περίπου 20 ώρες με το αυτοκίνητο).

ΑΜΠΧΑΖΙΑ
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 8. Άλλη υπόθεση ακολουθητέας (μη πραγματοποιηθείσης) πορείας του ι. Χρυσοστόμου από την Κουκουσό προς
Πιτυούντα: Κουκουσός (σημερ. Göksun, Τουρκία) – Σεβάστεια (σημερ. Sivas, Τουρκία) – Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία) – Αμάσεια (σημερ. Amasya, Τουρκία) – Αμισός (σημερ. Samsun, Τουρκία) – διαθαλάσσια (από την Αμισό μέχρι
την Πιτυούντα) – Πιτυούντα (σημερ. Πιτσούντα, Αμπχαζία).

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΜΠΧΑΖΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 9. Το λιμάνι Polemonium (σημερ. Fatsa, Τουρκία).

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 10. Τοπογραφία των Κομάνων της Αρμενίας (ή Καππαδοκίας) και των Κομάνων του Πόντου. Από τα Κόμανα της
Αρμενίας (σημερ. Şar/Adana, Τουρκία) μέχρι την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) η απόσταση είναι περίπου 35 χλμ. σε
ευθεία και περίπου 50 χλμ. οδικώς (περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο).

ΑΜΠΧΑΖΙΑ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Χάρτης № 11.
Τοπογραφία του Σουχούμ (αρχ. Διοσκουριάς, ρωμ. και βυζ. Σεβαστούπολη) και των Κομάνων της Αμπχαζίας. Από το Σουχούμ,
την πρωτεύουσα της σύγχρονης Αμπχαζίας, μέχρι τα Κόμανα της Αμπχαζίας η απόσταση είναι περίπου 15 χλμ.

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 12.
Τοπογραφία των Κομάνων της Αρμενίας (ή Καππαδοκίας), των Κομάνων του Πόντου και των Κομάνων της Αμπχαζίας

Χάρτης № 13.
Τα θέματα της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας τον 10ο αι.
(βλ. [Παπαρρηγόπουλου,
2010-2011, τ. 13, σ. 40-41])

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 14. A. Τοπογραφία της Κουκουσού της Αρμενίας (σημερ. Göksun, Τουρκία)

Χάρτης № 14. B. Τοπογραφία της Κουκουσού της Αρμενίας (σημερ. Göksun, Τουρκία)

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 15. A. Τοπογραφία των Κομάνων του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Βρίσκονταν μεταξύ των Ομαλών (σημερ.
Gözova, Τουρκία) και του Τοκάτ (Tokat). Από την Gözova μέχρι το Tokat η απόσταση είναι περίπου 25 χλμ.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 15. B. Τοπογραφία των Κομάνων του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Βρίσκονταν μεταξύ των Ομαλών (σημερ.
Gözova, Τουρκία) και του Τοκάτ (Tokat). Από την Gözova μέχρι το Tokat η απόσταση είναι περίπου 25 χλμ.

Χάρτης № 15. C. Τοπογραφία των Κομάνων του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία). Βρίσκονταν μεταξύ των Ομαλών (σημερ.
Gözova, Τουρκία) και του Τοκάτ (Tokat). Από την Gözova μέχρι το Tokat η απόσταση είναι περίπου 25 χλμ.

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 16. Από την Κουκουσό (σημερ. Göksun, Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία) η
απόσταση είναι περίπου 260 χλμ. σε ευθεία και περίπου 330 χλμ. οδικώς (περίπου πέντε ώρες με το αυτοκίνητο)

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 17. Τα Κόμανα της Αμπχαζίας απέχουν από τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek) 472 χλμ. σε ευθεία γραμμή
και περίπου 835 χλμ. οδικώς.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 18.A.
Τοπογραφία του
χωριού Βιζέρι
(σημερ. Akbelen,
Τουρκία). Αυτό το
χωριό βρισκόταν
στην κορυφή του
λόφου απέναντι
από το χωριό
Ομαλά (σημερ.
Gözova, Τουρκία).
Η απόσταση
μεταξύ των δύο
αυτών χωριών είναι
περίπου 6 χλμ. σε
ευθεία και περίπου
10 χλμ. οδικώς.

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 18.B. Τοπογραφία του χωριού Βιζέρι (σημερ. Akbelen, Τουρκία). Αυτό το χωριό βρισκόταν στην κορυφή του λόφου
απέναντι από το χωριό Ομαλά (σημερ. Gözova, Τουρκία). Η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών χωριών είναι περίπου 6 χλμ. σε
ευθεία και περίπου 10 χλμ. οδικώς.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 19. Από τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία) μέχρι το χωριό Βιζέρι (σημερ. Akbelen, Τουρκία) η
απόσταση είναι περίπου 11 χλμ. σε ευθεία και 16 χλμ. οδικώς.

ΚΟΜΑΝΑ ΤΗΣ Α Μ Π Χ Α Ζ Ι ΑΣ

Χάρτης № 20.A. Τοπογραφία στα Κόμανα της Αμπχαζίας των εξής σημερινών ιερών προσκυνημάτων: η Ι. Μονή των αγίων
Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου με τη θεωρουμένη ως λάρνακα (σαρκοφάγο) του αγ. Ιωάννη· ο ναός (μαρτύριο) του αγ.
Βασιλίσκου με σύμπλεγμα λίθων ως τάφο του Μαρτύρα· το αποκαλούμενο Αγίασμα (σε υπάρχουσα πηγή) του αγ. μάρτυρα
Βασιλίσκου και ο θεωρούμενος ως τόπος της τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου.

ΚΟΜΑΝΑ ΤΗΣ Α Μ Π Χ Α Ζ Ι ΑΣ

Χάρτης № 20.B. Τοπογραφία στα Κόμανα της Αμπχαζίας των εξής σημερινών ιερών προσκυνημάτων: η Ι. Μονή των αγίων
Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου με τη θεωρουμένη ως λάρνακα (σαρκοφάγο) του αγ. Ιωάννη· ο ναός (μαρτύριο) του αγ.
Βασιλίσκου με σύμπλεγμα λίθων ως τάφο του Μαρτύρα· το αποκαλούμενο Αγίασμα (σε υπάρχουσα πηγή) του αγ. μάρτυρα
Βασιλίσκου και ο θεωρούμενος ως τόπος της τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου.

Χάρτης № 21. Ο χώρος διαμονής του λαού των Κομάνων
(βλ. http://kavkaz.ruhelp.com/index.php?s=7194ce14833d22540b1c2414143c7b72&showtopic=347).

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 22.A. Τοπογραφία της πόλης της Αμάσειας και του χωριού Χουμιαλό, όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι άγιοι
μάρτυρες Βασιλίσκος των Κομάνων και θείος του Θεόδωρος ο Τήρων. Η απόσταση από την πόλη της Αμάσειας (σημερ.
Amasya, Τουρκία) μέχρι το χωριό Χουμιαλό (πιθανώς σημερ. Gözova, Τουρκία) είναι περίπου 81 χλμ. σε ευθεία και περίπου
135 χλμ. οδικώς (περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο).

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 22.B. Τοπογραφία της πόλης της Αμάσειας και του χωριού Χουμιαλό, όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι άγιοι
μάρτυρες Βασιλίσκος των Κομάνων και θείος του Θεόδωρος ο Τήρων. Η απόσταση από την πόλη της Αμάσειας (σημερ.
Amasya, Τουρκία) μέχρι το χωριό Χουμιαλό (πιθανώς σημερ. Gözova, Τουρκία) είναι περίπου 81 χλμ. σε ευθεία και περίπου
135 χλμ. οδικώς (περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο).

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 23. Τοπογραφία Θέρμας (πιθ. σημερ. Havza, επαρχία Samsun, Τουρκία). Η απόσταση από την Αμάσεια (σημερ.
Amasya, Τουρκία) μέχρι τη Θέρμα (πιθ. σημερ. Havza, Τουρκία) είναι περ. 44 χλμ. οδικώς.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 24. Τοπογραφία της πόλης Αμάσειας και των Κομάνων του Πόντου. Η απόσταση από την Αμάσεια (σημερ. Amasya,
Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα (σημερ. Gömenek, Τουρκία) είναι 75 χλμ. σε ευθεία και 114 χλμ. (ή 145) οδικώς.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 25. Τοπογραφία του χωριού Χουμιαλό και των Κομάνων του Πόντου. Η απόσταση από το Χουμιαλό (πιθανώς
σημερ. Gözova, Τουρκία) μέχρι τα Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία) είναι περίπου 13 χλμ. σε ευθεία και λίγο
περισσότερο οδικώς.

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 26.
Τοπογραφία της Νικομήδειας της Βιθυνίας. Η Νικομήδεια (σημερ. İzmit, Τουρκία) βρισκόταν σε απόσταση 700 χλμ. από τα
Κόμανα του Πόντου (σημερ. Gömenek, Τουρκία).

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 27. Ο δρόμος από την Οινόη (σημερ.Ünye, Τουρκία) προς το Tokat (Τουρκία).

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 28.A. Τοπογραφία της Ἱερείας (κατ᾽ άλλες πηγές, Ἱερίας είτε Ἡρίας) που βρισκόταν στη θέση του σημερινού Fenerbahçe (Ελληνική Φαναράκια, Phanaraki), σε μια χερσόνησο στο νότιο Kadiköy.

Χάρτης № 28.B. Τοπογραφία της Ἱερείας
(κατ᾽ άλλες πηγές, Ἱερίας είτε Ἡρίας)
που βρισκόταν στη θέση του σημερινού
Fenerbahçe (Ελληνική Φαναράκια,
Phanaraki), σε μια χερσόνησο στο νότιο
Kadiköy [Janin, 1964, p. 498-499].

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάρτης № 29.A. Η πιθανή διαδρομή της μετακομιδής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τα Κόμανα προς
την Κωνσταντινούπολη.

Χάρτης № 29.B. Η πιθανή διαδρομή της μετακομιδής του λειψάνου του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τα Κόμανα προς
την Κωνσταντινούπολη [Janin, 1964].

Χάρτης № 30. Route D 1 von Kaisarein nach Kilikien (Ostteil) [Hild, 1977, p. 120, karte 12].

Χάρτης № 31. Route D 2 von Sebasteia nach Kilikien und Nordsyrien (Nordteil) [Hild, 1977, p. 131, karte 13].
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Εικόνα № 1.
Ο ηγούμενος της Λαύρας του αγ. Σεργίου
(Μόσχα) αρχιμ. Λέων Καβέλιν (1877-1891).
Ο μόνος συγγραφέας που μας αναφέρει
λεπτομέρειες για τον Έλληνα αρχαιολόγο
Κ. Βρύσση και τη νέα εκδοχή εκείνου για
τον τόπο θανάτου του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου.

Εικόνα № 2.
Εξώφυλλο του έργου του αρχιμ. Λέοντος
Καβέλιν με τίτλο «Αμπχαζία και το μοναστήρι
του Σίμωνα του Κανανίτου στο Νέο Άθωνα»
(Μόσχα, 1885). Είναι το πρώτο βιβλίο όπου
αναφέρεται πρωτογενώς το όνομα του Έλληνα
αρχαιολόγου Κ. Βρύσση και η νέα εκδοχή του
για τον τόπο θανάτου του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου.

Εικόνα № 3. Γραφική αναπαράσταση με τα ερείπια του ναού των Κομάνων της Αμπχαζίας από το βιβλίο του αρχιμ. Λέοντος
Καβέλιν «Αμπχαζία και το μοναστήρι Σίμωνα του Κανανίτου στο Νέο Άθωνα» (με χρονολογία το έτος 1885).

Εικόνα № 4.
Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της
Πιτυούντας, όπου απεικονίζεται και ο αγ.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος μαζί με τον αγ.
Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Εικόνα № 5. Το γυναικείο κοινοβιακό μοναστήρι των αγίων Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας της Ι.
Μητρόπολης του Σουχούμ. Χρωμολιθογραφία του Д. Плющеева, Οδησσός 1904.

Εικόνα № 6.
«Σχέδιο της πόλης Σουχούμ και της περιοχής της»
σχεδιασμένο από το Β. Ι. Τσερνιαύσκι. Υπάρχει στο
βιβλίο «Αμπχαζία, ταξιδιωτικές σημειώσεις της
Κόμισσας Ουβάροβα», Μόσχα 1891.

Εικόνα № 7.
Εξώφυλλο του βιβλίου του ιερέα Α.
Κρεμενέτσκι «Τόπος θανάτου και ενταφιασμού
του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και το
γυναικείο κοινοβιακό μοναστήρι των αγίων
Βασιλίσκου και Χρυσοστόμου στην Αμπχαζία»
(Βορόνεζ 1908).

Εικόνα № 8. A. Η σαρκοφάγος από τα Κόμανα της Αμπχαζίας, την οποία -από κάποια στιγμή και ύστερα- άρχισαν να θεωρούν
ως τάφο του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Βρίσκεται στην Ι. Μονή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου των Κομάνων της
Αμπχαζίας. Σύγχρονη φωτογραφία.

Εικόνα № 8. B.
Η σαρκοφάγος από τα Κόμανα της Αμπχαζίας, την
οποία -από κάποια στιγμή και ύστερα- άρχισαν να
θεωρούν ως τάφο του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Βρίσκεται στην Ι. Μονή του αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου των Κομάνων της Αμπχαζίας. Σύγχρονη
φωτογραφία.

Εικόνα № 9.
Οι πρώτες φωτογραφίες της Ι. Μονής των
Κομάνων της Αμπχαζίας και του (αποκαλούμενου)
Αγιάσματος του αγ. μάρτυρα Βασιλίσκου. Από
το βιβλίο «Черноморское побережье Кавказа,
справочная книга, издание М. А. и Б. А.
Сувориных», Πετρούπολη 1916 (βλ. [Суворины,
1916, σ. 437-439]).

Εικόνα № 10. A. Θεωρούμενος τόπος της τρίτης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στα Κόμανα
της Αμπχαζίας. Σύγχρονες φωτογραφίες.

Εικόνα № 10. B.
Θεωρούμενος τόπος της τρίτης εύρεσης
της Τιμίας Κεφαλής του αγ. Ιωάννη του
Προδρόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας.
Σύγχρονες φωτογραφίες.

Εικόνα № 11. Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ψηφιδωτό Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, 10ος
αι. (βλ. [Χρυσοστόμου Παπαδάκη, ιερομ., 2007, σ. 962· Λέκκου, 2007, σ. 31]).

Εικόνα № 12. Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ψηφιδωτό κόγχης του Καθολικού Ι. Μ. Οσίου Λουκά
Λεβαδείας, 11ος αι. (βλ. [Χρυσοστόμου Παπαδάκη, ιερομ., 2007, σ. 962]).

Εικόνα № 13.
Οι αγ. Βασίλειος και αγ. Ιωάννης ο
Χρυσόστομος. Ψηφιδωτό μέσων 12ου αι.,
Καπέλλα Παλατίνα στο Παλέρμο Σικελίας.

Εικόνα № 14.
Αρκάδιος, αυτοκράτορας του
Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους
(395-408), γιος Θεοδοσίου του Α΄. Η
προτομή του βρίσκεται στο Μουσείο
Αρχαιοτήτων της Κωνσταντινούπολης
(βλ. [Αθανασιάδη, 2003, σ. 34]).

Εικόνα № 15.
Ονώριος, αυτοκράτορας
του Δυτικού Ρωμαϊκού
Κράτους (395-423),
επίσης γιος του
Θεοδοσίου Α΄. Το
ανωτέρω νόμισμα με τη
μορφή του βρίσκεται
στο Νομισματικό
Μουσείο της Αθήνας
(βλ. [Αθανασιάδη, 2003,
σ. 34]).

Εικόνα № 16. Ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο δρόμο προς την εξορία για την Κουκουσό. Μικρογραφία από το Μηνολόγιο
του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄, των ετών 979-989. Βιβλιοθήκη Βατικανού (Cod. Vaticanus gr. 1613, φ. 178).

Εικόνα № 17. Η Κοίμηση του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τοιχογραφία του Παρεκκλησίου του ι . Χρυσοστόμου της Ι.
Μονής Διονυσίου, Άγιον Όρος. Χρονολ. περίπου το 1695. Αποδίδεται στον Δαμασκηνό ιερομόναχο εξ Ιωαννίνων (βλ. [Τουτού,
Φουστέρη, 2010, σ. 283-284· Χρυσοστόμου Παπαδάκη, ιερομ., 2007, σ. 453]).

Εικόνα № 18. Η Κοίμηση του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τοιχογραφία του Παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μονής
Βαρλαάμ στα Μετέωρα, χρονολ. στα 1637 (βλ. [Σαμπανίκου, 1997, πιν. Η΄, 1-2]).

Εικόνα № 19. Φωτογραφική θέα της κοιλάδας του ποταμού Ίρη από τα Κόμανα του Πόντου (View up the valley of the Iris from
Comana), έτους 1899 [Anderson, 1903, p. 62].

Εικόνα № 20.
Φωτογραφική θέα των ερειπίων των Κομάνων του Πόντου, έτους 1899 [Anderson, 1903, p. 64].

Εικόνα № 21. Η φωτογραφία της λάρνακας (σαρκοφάγου) του ι. Χρυσοστόμου από το χωριό Bizéri (σημερ. Akbelen, Τουρκία),
από τον Henri Grégoire το έτος 1907 [BCH, 33 (1909), p. 30]).

Εικόνα № 22. Η Εκκλησία στο ελληνικό χωριό Μιχάηλοβσκοε (σημερ. Γούμα) κοντά στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Σύγχρονη
φωτογραφία.

Εικόνα № 23.
Η Εκκλησία στο ελληνικό χωριό Ανδρέεβσκογιε (σημερ. Άπρα) κοντά στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Σύγχρονη φωτογραφία.

Εικόνα № 24. Η Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στο ελληνικό χωριό Δημητριέβσκογιε (σημερ. Μαρσάνυχου) κοντά στα Κόμανα
της Αμπχαζίας. Σύγχρονη φωτογραφία.

Εικόνα № 25. Το καμπαναριό του Μοναστηριού στα
Κόμανα της Αμπχαζίας. Σύγχρονη φωτογραφία.

Εικόνα № 26. Το καμπαναριό της Ι. Μονής Φιλόθεου
του Αγίου Όρους. Σύγχρονη φωτογραφία.

Εικόνα № 27. Διώροφο πέτρινο κτίριο του Μοναστηριού στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Φωτογραφία αρχές του 20ού αι.
[Мачавариани, 1913, παράρτημα· Штриттер, 2011, σ. 75].

Εικόνα № 28. Διώροφο πέτρινο κτίριο του Μοναστηριού στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Σύγχρονη κατάσταση.

Εικόνα № 29. Ο δρόμος προς το Μοναστήρι των Κομάνων της Αμπχαζίας. Η πρώτη γέφυρα στον ποταμό Γούμ, φωτογρ. των
ετών 1915-1916 [Суворины, 1916, σ. 428].

Εικόνα № 30. Η σαρκοφάγος από τα Κόμανα της Αμπχαζίας, την οποία από κάποια στιγμή άρχισαν να θεωρούν ως τάφο του
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Φωτογρ. 1939 [Штриттер, 2011, σ. 75].

Εικόνα № 31.
Σκαρίφημα της Εκκλησίας του
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
στα Κόμανα της Αμπχαζίας, οι
μετρήσεις από τον В. Орелкин
[Пачулиа, 1968, σ. 154, εικ. №
23].

Εικόνα № 32.A. Ι. Μονή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Σύγχρονες φωτογραφίες.

Εικόνα № 32.B. Ι. Μονή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Σύγχρονες φωτογραφίες.

Εικόνα № 32.C. Ι. Μονή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Σύγχρονες φωτογραφίες.

Εικόνα № 32.D. Ι. Μονή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Ο θεωρούμενος τάφος του Αγ.
Μάρτυρα Βασιλίσκου. Σύγχρονες φωτογραφίες.

Εικόνα № 32.E. Ι. Μονή του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Κόμανα της Αμπχαζίας. Το λεγόμενο αγίασμα (πηγή
ύδατος) του Αγίου Μάρτυρα Βασιλίσκου. Σύγχρονες φωτογραφίες.

Εικόνα № 33. Τρίτη εύρεση της κεφαλής του Ιωάννου Προδρόμου. Μικρογραφία από το Μηνολόγιο του αυτοκράτορα
Βασιλείου Β΄, των ετών 979-989. Βιβλιοθήκη Βατικανού (Cod. Vaticanus Gr. 1613, φ. 148) [Васильев, 1998, σ. 249· Νέος
Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 9 (2007), σ. 41, εικόνα Νο 6]].

Εικόνα № 34.
Στην φωτογραφία, ιερό
κειμήλιο θεωρούμενο ως
το κρανίο του Ιωάννη
του Βαπτιστή, που
μεταφέρθηκε από την
Κωνσταντινούπολη στον
Καθεδρικό Ναό της Αμιένης
κατά την Δ΄ Σταυροφορία
[Παπαρρηγόπουλου, 20102011, τ. 15, σ. 218]).

Εικόνα № 35. Αντίτυπο του βιβλίου του
Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου με τίτλο Μακεδονίας
χριστιανικά μνημεία (Αθήνα 1914), με μια
αφιέρωση γραμμένη ιδιοχείρως από τον Κ.
Ζησίου. Φυλάσσεται στο τμήμα σπάνιων
βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής
Σχολής του Α.Π.Θ.

Εικόνα № 36. Οι άγιοι μάρτυρες Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος.
Παράσταση από εικόνα του 16ου αι. Γερμανικό Μουσείο Εικόνων του Recklinghausen [ПЭ, XVII (2008), σ. 356].

Εικόνα № 37. Σταύρωση των αγίων μαρτύρων Ευτροπίου και Κλεονίκου. Τοιχογραφία από την Ι . Μονή Ντέτσανι, 14ος αι.
[Νέος Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 7 (2006), σ. 36-37].

Εικόνα № 38. Αποκεφαλισμός του αγ.
μάρτυρα Βασιλίσκου. Τοιχογραφία της Ι.
Μονής Μεταμορφώσεως, Μετέωρα, 16ος
αι. [Νέος Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 9
(2007), σ. 256].

Εικόνα № 39.A. Ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος.
Ψηφιδωτό στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης. Η
επίκληση «Βασιλίσκου στρατιώτου μηνί Απριλίου»
[Ψηφιδωτά της Θεσσαλ., 2012, σ. 74-79].

Εικόνα № 39.B. Ο αγ. μάρτυρας Βασιλίσκος.
Ψηφιδωτό στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης. Η
επίκληση «Βασιλίσκου στρατιώτου μηνί Απριλίου»
[Ψηφιδωτά της Θεσσαλ., 2012, σ. 74-79].

Εικόνα № 40. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β΄
ο Μικρός (408-450) εν μέσω αρχιερέων της Γ΄
Οικουμενικής Συνόδου, Έφεσος 431 [Αθανασιάδη,
2003, σ. 55].

Εικόνα № 41. Η ανακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου στα Κόμανα και η μετακομιδή στην Κωνσταντινούπολη. Τοιχογραφία του
Παρεκκλησίου του ι . Χρυσοστόμου στην Ι . Μονή Διονυσίου, Άγιον Όρος, περί το 1695. Αποδίδεται στον ιερομόναχο Δαμασκηνό εξ
Ιωαννίνων (βλ. [Χρυσοστόμου Παπαδάκη, ιερομ., 2007, σ. 470· Τουτού, Φουστέρη, 2010, σ. 283-284].

Εικόνα № 42. Μετακομιδή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου. Μικρογραφία από το Μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου
Β΄, των ετών 979-989. Βιβλιοθήκη Βατικανού (Cod. Vaticanus Gr. 1613, φ. 353). [Νέος Συναξ., ιερομ. Μακαρίου, τ. 4 (2007),
σ. 337, εικόνα Νο 63].

Εικόνα № 43. Η υποδοχή του λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου. Τοιχογραφία του Παρεκκλησίου του ι. Χρυσοστόμου στη
Ι. Μονή Διονυσίου, Άγιον Όρος. Αποδίδεται στον ιερομόναχο Δαμασκηνό εξ Ιωαννίνων, περί το 1695 [Χρυσοστόμου
Παπαδάκη, ιερομ., 2007, σ. 471· Τουτού, Φουστέρη, 2010, σ. 283-284].

Εικόνα № 44. Μετακομιδή του
λειψάνου του ι. Χρυσοστόμου.
Εικόνα του 18ου αι. από το
Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών.

Εικόνα № 45. Το δεξί χέρι του
ι. Χρυσοστόμου, άφθαρτο σε
σχήμα ευλογίας, στην Ι. Μονή
Φιλοθέου Αγ. Όρους. Αφιέρωμα
του αυτοκράτορα Ανδρονίκου
Β΄ του Παλαιολόγου, του έτους
1284 [Ιερά Μονή Φιλόθεου,
μοναχού Γαβριήλ, σ. 87].

Εικόνα № 46. Τα λείψανα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του αγ. Γρηγορίου Θεολόγου στον Πατριαρχικό Ναό Αγ.
Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη (Φανάρι). Σύγχρονη φωτογράφηση, 2011.

Εικόνα № 48. Göksun (Koukusos), Foto Chrysostomus Baur, 1932 [Hild, 1977, εικόνα Νο 96, 97].

