
Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ

Όλίγον έξω τοϋ χωρίου των Καλυβιών Κουβαρα της Λαυρεωτικής υπάρ
χει μικρός βυζαντινός ναός τοϋ 12ου η 13ου αί. τιμώμενος εις μνήμην τοϋ 
'Αγίου Πέτρου και διασώζων αρκετός τοιχογραφίας. Μεταξύ τούτων υπάρχει

ΕΙκ. 1.—Τοιχογραφία τοϋ ναοϋ των Καλυβιών Κουβαρα.

εις τό 'Ιερόν μία, ή οποία παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Ή τοιχογρα
φία αυτή εύρίσκεται επι τής ανατολικής πλευράς τοϋ τοίχου, τού χωρίζοντος 
τό κυρίως ιερόν από τοϋ διακονικού, εϊκονίζει δέ ιεράρχην ό'ρθιον, εστραμ-
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μένον κατά τά "/* προς Άνατολάς και εις μέγεθος κατά τι μικρότερον τοΰ 
φυσικού (εικ. 1). Ό ιεράρχης περιβαλλόμενος από αέρα βαθυγάλανον, είναι 
ένδεδυμένος φελόνιον λευκόν, κοσμοΰμενον διά μεγάλων, μελανών, σταυρών 
περικλειόμενων εντός γαμμαδίων και επ’ αυτοΰ ωμοφόριον κοσμοΰμενον 
ωσαύτως διά μεγάλων σταυρών, τών οποίων δμως τό χρώμα έχει άποπέσει. 
Ό ιεράρχης κρατεί προ αυτοΰ, διά τών δυο του χειρών ανεπτυγμένου εϊλητόν 
τό όποιον υποτίθεται ότι άναγινώσκει.Έπί τοΰ ειλητοΰ διακρίνονται ερυθραί 
γραμμαί (χαρακιές) ώς καί τινες φράσεις είλημμέναι εκ τής λειτουργίας κα'ι 
άναφερόμεναι εις την Παναγίαν : Έξαιρέτως τής Παναγίας ύπερευλογημένης 
δεοποίνης ημών Θεοτόκου κλπ.

Ή επιμήκης κεφαλή τοΰ ιεράρχου, κλίνουσα προς τά εμπρός, περιβάλ
λεται υπό φωτοστεφάνου. Τό καστανόν του πρόσωπον παρουσιάζει πλατύ 
μέτωπον, ό'πισθεν τοΰ οποίου καταπίπτει ή λευκή κόμη φθάνουσα μέχρι τοΰ 
αύχένος. ’Οφθαλμοί, γαλανοί καί ήρεμοι, προβάλλουν κάτω από πυκνάς 
όφρΰας' ή ρίς είναι επιμήκης καί τά λευκά γένεια, στρογγυλά καί περιποιη- 
μένα, δίδουν εις τήν όλην κεφαλήν σχήμα ακόμη περισσότερον έπίμηκες' τά 
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου ως καί τά περιγράμματα δηλοΰνται επί τοΰ 
γενικού ανοικτού τόνου Σιέννας μέ γραμμάς τοΰ αυτού χρώματος αλλά σκο- 
τεινοτέρας. Αί σκιαί αποδίδονται επίσης μέ διαβάθμισιν χρώματος Σιέννας, 
εν φ τά φώτα τών έξεχόντων μερών δηλοΰνται διά μικρών λευκών γραμμών. 
Τήν κόμην καθώς καί τό γένειον έχει ό ζωγράφος σχηματοποιήσει εις κανο
νικούς όγκους καί γεμίσει μέ λεύκάς παραλλήλους πινελιάς. Πολύ έσχηματο- 
ποιημένον είναι επίσης καί τό ούς.Όλ5 αυτά τά χαρακτηριστικά μαζί καί μέ 
μίαν γενικήν ακαμψίαν τοΰ σώματος καί σχετικήν συμβατικότητα τής μορφής, 
χρονολογούν τήν τοιχογραφίαν εις τον 12ον ή τό πολύ εις τό πρώτον τρίτον 
τοΰ 13ου αίώνος.

’Αλλά ποιον είναι τό είκονιζόμενον πρόσωπον ; Μία επιγραφή γεγραμ- 
μένη διά λευκού χρώματος εκατέρωθεν τοΰ φωτοστεφάνου λέγει απλώς : 
ο πανιερώτατος αρχιεπίσκοπος Άίληνών Μιχαήλ. Λοιπόν ό κατάλογος τών 
αρχιεπισκόπων ή μάλλον τών μητροπολιτών Αθηνών—διότι από τοΰ 10ου 
αίώνος αΐ Άθήναι άπέβησαν, ως γνωστόν μητρόπολις—, περιλαμβάνει τρεις 
μητροπολίτας μέ τό όνομα Μιχαήλ *. Έξ αυτών ό αρχαιότερος άπέθανε τό 
1030' ό δεύτερος έζησε ολίγον προ τοΰ 1072 καί τέλος ό τρίτος, άνελθών τό 
1182 τον αρχιερατικόν θρόνον, είναι ό περίφημος Μιχαήλ Χωνιάτης, ό 
εσφαλμένος μέχρι πρό τίνος επιλεγόμενος Άκομινατος. Καί ήδη τίθεται τό 1

1 Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, Ή ‘Εκκλησία των 'Αθηνών, 
σ. 111. Εις τό υπό τοΰ πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, 
εν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. ΙΓ' (1937), σ. 26 δημοσιευθέν Συνοδικόν τής ’Εκκλησίας 
τής Ελλάδος άναφέρονται δυο ακόμη Μιχαήλ, οΰτοι δμως ώς επίσκοποι.
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ερώτημα : Ποιον εκ των τριών αυτών Μιχαήλ είκονίζει ή τοιχογραφία μας ; 
Πρέπει εν πρώτοις νά παρατηρήσωμεν, δτι ούδείς εξ αυτών άνεκηρΰχθη 
άγιος υπό τής ορθοδόξου εκκλησίας. Δεν εύρίσκομεν πράγματι ούτε εις τα 
μηναία ούτε εις τους συναξαριστάς μνείαν αγίου τίνος Μιχαήλ, μητροπολίτου 
"Αθηνών. Καί δι" αυτόν τον λόγον άναμφιβόλως καί ή επιγραφή, ήτις συνο
δεύει τον ιεράρχην μας δεν τον χαρακτηρίζει ως άγιον άλλ" απλώς ως 
«πανιερώτατον αρχιεπίσκοπον Άϋ’ηνών», μόνον δ’ δ φωτοστέφανος, δστις 
περιβάλλει την κεφαλήν του τον χαρακτηρίζει ως άγιον. Τό ζήτημα ήδη είναι 
ποιος έκ τών τριών αυτών Μιχαήλ έγινεν άξιος τοϋ ύψηλοϋ αύτοΰ δείγματος 
σεβασμού ; Νομίζω οτι πρέπει άδιστάκτως ν" άποφανθώμεν υπέρ τοΰ Μιχαήλ 
τοϋ Χωνιάτου. Πράγματι, εν <|> οί δυο πρώτοι μητροπολΐται μάς είναι γνωστοί 
μόνον κατ" δνομα, τοΰ Χωνιάτου έπανειλημμένως ή ιστορία αναφέρει τήν 
έξοχον δράσιν. Ό ιεράρχης αυτός υπήρξε τφ δντι ό'χι μόνον έξόχως πεπαι
δευμένος άλλα καί πολιτικός άνήρ, συνάμα δέ καί θαρραλέος υπερασπιστής τής 
δρθοδόξου πίστεως ακόμη δέ—κατά τήν έπίθεσιν τοΰ Λέοντος Σγουρού— 
καί αυτής τής Άκροπόλεως τών "Αθηνών, δπου καί είχε τήν κατοικίαν του. 
Έκδιωχθεΐς από τον αρχιερατικόν του θρόνον υπό τών Φράγκων τό 1204 
έξωρίσθη κατ" άρχάς εις τήν νήσον Κέαν, έπειτα δέ εις τήν μονήν Προδρόμου 
παρά τήν Μενδενίτσαν τής Λοκρίδος, δπου καί άπέθανε περί τό 1222 \

Κατά τα 18 έτη τής εξορίας του ό Μιχαήλ ΰπέφερε πολύ άλλα δέν 
έπαυσε μαχόμενος υπέρ τής δρθοδόξου πίστεως, διαρκώς έμψυχώνων καί 
στηρίζων τό πνευματικόν του ποίμνιον κατά τών ξένων κυριάρχων. Έκέρδη- 
σεν οΰτω τον βαθύν σεβασμόν τοΰ άττικοΰ λαοΰ, είς τά δμματα τοΰ οποίου 
θά εθεωρήθη, ευθύς μετά τον θάνατόν του, ως άγιος, δπως ακριβώς δλίγα 
έτη πρότερον είχε θεωρηθή υπό τών Θεσσαλονικέων άγιος καί ό διδάσκαλος 
καί φίλος τοΰ Χωνιάτου ό πολύς αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 1 2 * * *.

Γνωρίζομεν άλλωστε καί άλλα σημαίνοντα πρόσωπα, ιδίως αύτοκράτο- 
ρας, τά όποια, αν καί δέν άνεκηρΰχθησαν υπό τής επισήμου εκκλησίας ως 
άγιοι, δμως έθεωρήθησαν υπό τοΰ λαοΰ δτι ήγίασαν.Άρκοΰμαι νά αναφέρω 
τό δ'νομα τοΰ Νικηφόρου Φωκά καί τό τοΰ Ίωάννου Δοΰκα τοΰ Βατάτζη 8.

Δέν πρέπει λοιπόν νά έκπλαγόϋμεν αν καί ό Μιχαήλ δ Χωνιάτης, λόγφ 
τών πολλαπλών του αρετών καί τών μεγάλων ψυχικών βασάνων, τάς δποίας 
ύπέστη, άπέβη εις ανεπίσημος, τοπικός άγιος, λατρευόμενος κυρίως υπό τών 
κατοίκων τής επαρχίας του, τουλάχιστον επί τι διάστημα ευθύς μετά τον θάνα

1 “Ορα σχετικώς G. Stadmiiller, Michael Choniates Metropolit von 
Athen, Orientalia Christiana τ. XXXIII - 2 (1934) σποράδην.

2 "Ορα σχετικώς Φ. Κουκουλ έ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά τ.
Α', Άθήναι 1950, σ. 13 καί Σ π. Π. Λάμπρου, Ν. Έλληνομν. 13, 361.

8 °0 Cod. Vat. Grsec. 579 (15ου ή 16ου αί.) περιλαμβάνει τόν βίον τοϋ «αγίου
Ίωάννου βασιλέως τοϋ Έλεήμονος» πβλ. Β.Ζ. 1902, 546.
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τόν του. Και δι’αυτόν ακριβώς τον λόγον νομίζω, δτι την εικόνα του δεν 
συνηντήσαμεν μέχρι τοΰδε παρά μόνον εις δύο μικράς εκκλησίας τής ’Αττικής 
ήτοι εις την ανωτέρω μνημονευθεΐσαν τοϋ 'Αγίου Πέτρου των Καλυβιών Κου- 
βαρα καί εις την μικράν εκκλησίαν τής Σπηλιάς Πεντέλης, δπου πρώτος την 
εσημείωσεν ό κ. Γ. Λαδάς, χωρίς δμως καί να διάγνωση δτι έπρόκειτο περί 
τοϋ Χωνιάτου Τής δευτέρας δέ ταύτης τοιχογραφίας, εύρισκομένης εις 
μίαν σκοτεινήν γωνίαν τοϋ νοτίου τοιχώματος τοϋ προς νότον τοϋ ναοϋ

Είκ. 2.—Τοιχογραφία τής Σπηλιάς Πεντέλης.

ασκητηρίου τής Πεντέλης παρέχω ενταύθα (είκ. 2) πρόσφατον φωτογραφίαν : 
Δυστυχώς από την δλην εικόνα σώζεται μόνον μέρος τής κεφαλής μέ τόν 
φωτοστέφανον καί παρ’ αυτόν ή διά λευκών γραμμάτων επί κυανοΰ εδάφους 
Ιπιγραφή : 6 Ά&ηνών Μιχαήλ. Τά μάτια είναι δυστυχώς βγαλμένα υπό τών 
Τούρκων ή τών ποιμένων, αλλά ή κλίσις τής κεφαλής, τό ευρύ ηύλακωμένον 
μέτωπον καί ή διάταξις τής κόμης είναι ακριβώς δμοια προς τ’ αντίστοιχα 
τής εϊκόνος τού 'Αγίου Πέτρου. Έν τούτοις ή τοιχογραφία τής Σπηλιάς μάς

Ό Συλλέκτης ΆΌ-ήναι 1950, σ. 156.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
29/06/2021 05:38:24 EEST - 91.140.90.197



214 Άναστ. Κ. Όρλάνδου

είναι και δι5 άλλον λόγον πολύτιμος" επειδή είναι σύγχρονος προς τάς τοιχο
γραφίας τοΰ κυρίως ναοΰ, των οποίων δ κ. Λαδάς εΰρε μέν την χρονο
λογίαν άλλ’έσφαλμένως τήν άνέγνωσε" διότι, ως τό παρατιθέμενον πανομοιό- 
τυπον αυτής δεικνύει (είκ. 3), ή σχετική επιγραφή δεν γράφει ,ΑΨΠΒ' 
δηλαδή 1782 άλλα ,'ΓΨΜΒ' ήτοι 6742 από κτίσεως κόσμου, δπερ αντιστοι
χεί προς τό από Χριστού γεννήσεως έτος 1233/34.

ΕΙκ. 3.

Κατά ταϋτα καί αί δύο εικόνες τού Μιχαήλ έγιναν πιθανώτατα ολίγα 
έτη μετά τον κατά τό 1222 επισυμβάντα θάνατον τοΰ ιεράρχου καί επομένως 
είναι κατά τό μάλλον ή ήττον αυθεντικοί προσωπογραφίαι του, ποιηθεϊσαι 
υπό άρχαΐζοντος ζωγράφου.

Άλλ’ έκτος των παρατηρήσεων αυτών νομίζω, δτι καί αί λεπτομέρειαι 
ας παρέχει ή τοιχογραφία μας έρχονται επίκουροι εΐς τήν ταύτισιν τοΰ είκο- 
νιζομένου προσώπου προς τον Μιχαήλ Χωνιάτην. Πράγματι τό ευρύ μέτωπον 
τής μορφής μάς μαρτυρεί περί άνδρός διανοουμένου, ως ήτο πράγματι ό 
Χωνιάτης" άφ’ ετέρου τό ήρεμον καί πρρον βλέμμα του καί τό καστανόν 
χρώμα τού προσώπου του άνταποκρίνεται προς τό προσηνές δμμα καί τήν 
ήλιώδη δχριν τα όποια τού αποδίδει δ ανεψιός του εΐς τήν διασωθεΐσαν 
μονιρδίαν, ήν συνέγραψεν επί τφ θανάτφ του1.

Άφ’ ετέρου αί φράσεις αί αναγραφόμενοι επί τοΰ είλητοϋ, τό όποιον 
κρατεί δ ιεράρχης δεν είναι, νομίζω, άνευ σημασίας.Άναφέρονται, ως εΐπον, 
εΐς τήν Παναγίαν. Λοιπόν δ Μιχαήλ Χωνιάτης ήτο ένθερμος λάτρης τής 
Θεοτόκου. Εΐς ποίημα τό όποιον είχε συνθέσει προς τιμήν της8 μάς λέγει δτι 
«είχε καλλύνει τον ναόν της» δηλ. τήν εκκλησίαν τής Άθηνιώτισσας, ή 
δποία, ως γνωστόν, ήτο κατά τον μεσαίωνα εγκατεστημένη εΐς τον Παρθε
νώνα. Προσθέτω ακόμη δτι τήν Παναγίαν κρατούσαν τό παιδίον Ίησούν 
ειχεν εΐκονίσει καί επί τής διασωθείσης βούλλας του δ Χωνιάτης.

"Ολοι αυτοί οί λόγοι μού φαίνονται αρκετά πειστικοί διά νά συμπερά- 
νωμεν, δτι αί δύο διασωθεΐσαι τοιχογραφίαι τοΰ Αθηνών Μιχαήλ εΐκονί- 
ζουσι πιθανώτατα τον περίπυστον ιεράρχην τών ’Αθηνών Μιχαήλ τον Χωνιά
την, ποιηθεϊσαι ευθύς μετά τον θάνατον αυτού.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1 * 3

1 Ή Μονφδία εις τόν ’Αθηνών Μιχαήλ έδημοσιεΰθη νχο Άθαν. Παπαδο-
ποΰλου Κεραμέως έν Άρμονϊμ 3 (1902), σ. 274.

3 Έδημοσιεΰθη ΰπό τοΰ αύτοΰ Άθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως έν 
Άρμονιμ 3 (1902), σ. 284.
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