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ΠΡΩΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
όξα τῷ Θεῷ! Εἶναι ἡ μόνη φράση πού ἐπαρκεῖ γιά νά περιγράψει αὐτό
πού ζήσαμε στό ξεκίνημα τῆς νέας μας προσπάθειας, στήν ἀρχή τῆς
κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου
«Ἀχιλλίου Πόλις». Καί ἡ δοξολογική αὐτή ἔκφραση ὀφείλεται στόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖον ἀγκαλιάστηκε καί ἔγινε ἀποδεκτό τό περιοδικό. Τό περιοδικό ὡς ἔκφραση, ὡς φρόνημα, ὡς παρουσία. Γιατί τό περιοδικό μας δέν εἶναι κομμάτια ἄψυχο
χαρτί, ἀλλά κατάθεση ψυχῆς ἀπό ὅλους ὅσοι συμμετέχουν στή δημιουργία του
καί ἀναζήτηση πορείας ζωῆς ἀπό ὅσους συμμετέχουν στή μελέτη του.
Δεύτερο τεῦχος. Κι ἄν τό πρῶτο ἑστίασε στόν μεγάλο μας πολιοῦχο Ἀχίλλιο
τόν Μυροβλήτη, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης, τοῦτο προβάλλει τόν ἄλλο μεγάλο μας
πολιοῦχο, τόν Βησσαρίωνα τόν Θαυματουργό, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης. Ἕναν
Ἀρχιεπίσκοπο μέ κύριο χαρακτηριστικό ὅτι ποτέ δέν πάτησε τό ἁγιασμένο πόδι
του στή γῆ τῆς Λάρισας. Ἄλλες ἐποχές τότε... Δύσκολοι χρόνοι... Κι ἡ Ἐκκλησία
ὅπως πάντα, Μάνα πού ἤξερε νά προστατεύει τά παιδιά της, νά τά φροντίζει
καί νά τά προετοιμάζει γιά τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἀλλά καί τή διεκδίκηση τῶν
δικαίων τοῦ Γένους. Κι ἄς ἦταν κι ἡ ἴδια ἐμπερίστατη! Κι ἄς βίωνε τίς συνέπειες
ἀπό τόν ἀπηνῆ διωγμό τῶν ἑτεροθρήσκων καί τά πισώπλατα μαχαιρώματα τῶν
ἑτεροδόξων. Κι ἄς ὀρθώνονταν συνεχῶς μπροστά Της ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα
πού ἡ ἀνθρώπινη κακία ἤξερε νά γεννᾶ καί νά πολλαπλασιάζει. Μέ Πίστη τό
«μείζων ὁ ἐν ἡμῖν» (Α΄ Ἰω. 4,2), προχωροῦσε μόνον μπροστά, μέ θεαματικά ἀποτελέσματα πού εὐλογοῦσε ἠ πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Κι ὁ Βησσαρίων, πότε ἀπό τά Τρίκαλα, πότε ἀπό τήν Καλαμπάκα, πότε
ἀπό τόν Τύρναβο ἤ ὅπου ἀλλοῦ ὑπῆρχε ὑποκείμενη στή Μητρόπολη Λαρίσης
Ἐπισκοπή, τήν ὁποίαν ἐπίτηδες ἄφηνε ἐκ περιτροπῆς κενή γιά νά βρίσκει
καταφύγιο καί νά ὀργανώνει τό στρατηγεῖο του, ὥστε νά διαποιμαίνεται θεοφιλῶς ἡ Δευτέρα Θετταλία, ἀναλωνόταν στή σφυρηλάτηση φρονήματος, στήν
οἰκοδομή ψυχῶν, ἀλλά καί στή θεραπεία τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν. Ὅλο τό ὀρεινό
δίκτυο τοῦ Κισσάβου, τοῦ Νοτίου Ὀλύμπου, τῆς Πίνδου καί μέχρι τήν Πάργα
εἶναι λίγο-πολύ δικό του. Δρόμοι, γεφύρια, ἀλλά καί Μοναστήρια ὅπου δέν
ὑπῆρχαν χωριά νά φιλοξενήσουν τά καραβάνια τῶν ἐμπόρων πού μετέφεραν
τά προϊόντα τῆς περιοχῆς, κατασκευάστηκαν γιά νά ἀποφεύγονται ὁ κάμπος
καί ἡ Ὀθωμανική αὐθαιρεσία πού κυριαρχοῦσε στήν τότε τουρκόπολη τῆς
Λάρισας.

Δ

7
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Κι ὅταν οἱ κάτοικοι εἶδαν τίς πολλαπλές ὠφέλειες ἀπό τίς προσπάθειες
τοῦ Δεσπότη, τοῦ τό ἀνταπέδωσαν μέ τό νά χτίσουν Ναούς περίλαμπρους, μέ
εἰκόνες καί τέμπλα περίτεχνα, πού ὡς μνημεῖα σημαντικά ὀμορφαίνουν σήμερα
τά χωριά μας καί μαρτυροῦν τό ἀλλοτινό μεγαλεῖο τῆς ὄχι καί τόσο μακρινῆς
ἐποχῆς. Κι ὁ Ἅγιος νά πιέζει γιά τή δημιουργία σχολῶν, γιά τήν ἐξασφάλιση
τῶν κατάλληλων δασκάλων, ὥστε οἱ νέοι νά μή μένουν ἀπαίδευτοι. Τά ψηλαφήσαμε ὅλα αὐτά στήν περσινή ἔκθεση τοῦ Διαχρονικοῦ Μουσείου Λάρισας
μέ θέμα τή Θεσσαλία στόν 16ο αἰῶνα κι εἴμαστε εὐγνώμονες γι’ αὐτήν στήν
Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Λάρισας καί στήν προσηλωμένη στήν ἀποστολή της
Διευθύντριά της κ. Σταυρούλα Σδρόλια.
Καί γιατί τά θυμόμαστε ὅλα αὐτά; Μήπως ἐπειδή συμπίπτει στό δεύτερο
ἑξάμηνο τοῦ ἔτους ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου; Μήπως γιατί θέλουμε νά προτάξουμε
τήν ἱστορία τῆς Θεολογίας ἤ τήν κοινωνιολογία τῆς ποιμαντικῆς; Ὄχι! Ἁπλῶς,
εἴπαμε τώρα πού γνωριστήκαμε, νά δοῦμε καί πῶς θά συνεχίσουμε τήν πορεία
καί τή σχέση μας. Μέ τί προσανατολισμό, μέ τί στόχους, μέ τί ἀποφάσεις! Καί
τό ἁπτό παράδειγμα, ἡ χειροπιαστή πραγματικότητα αὐτοῦ πού ἔγινε στή
Θεσσαλία τόν 16ο αἰῶνα μέ πρωτεργάτη ἕναν ἅγιο Ἐπίσκοπο, δέ θά μποροῦσε
παρά νά ἀποτελέσει τόν ὁδοδείκτη, τήν πυξίδα, τόν γνώμονα τῶν ἀποφάσεων
γιά νά ἀναδείξουμε τή Θεσσαλία τοῦ 21ου αἰῶνα.
Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ προστάτες μας. Εἶναι τά παραδείγματά μας πού ἀποδεικνύουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ κατορθωτό καί ἐφαρμόσιμο. Συνάμα ὅμως,
εἶναι καί τό μέτρο μέ τό ὁποῖο θά κριθοῦμε. Θά ἦταν ἄδικος ὁ Ἅγιος Θεός ἄν
μέ ἔκρινε μέ μέτρο σύγκρισης τήν ἀπόλυτη ἀναμαρτησία καί μοναδική ἁγιότητά
Του. Γι’ αὐτό καί ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως οἱ Ἅγιοι πού προηγήθηκαν ἐμοῦ στόν ἴδιο
δρόμο, στήν ἴδια κατάσταση, στήν ἴδια εὐθύνη, θά εἶναι τά μέτρα σύγκρισης
καί οἱ δίκαιοι κριτές μου κατά Χριστόν. Γι’ αὐτό καί ἡ ἀνάδειξη τῆς μορφῆς
τους, εἶναι συνάμα συνειδητοποίηση τῆς πνευματικῆς καί καθημερινῆς εὐθύνης
νά συνεχιστεῖ ἡ πορεία πού χάραξαν, ἡ παρακαταθήκη πού ἄφησαν, ὁ ἀγώνας
πού διεξήγαγαν.
Γι’ αὐτό μετάνοια στρωτή στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί τόν Ἅγιό του Βησσαρίωνα, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης τόν Θαυματουργό, «τήν χεῖρα ἐπί τό ἄροτρον» (Λουκ. 9,62) καί ἐμπρός. Μόνον ἐμπρός!

† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος
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ΜΕΡΟΣ Α´

Χριστοῦ τά Γενέθλια ἑορτάσωμεν
Δρ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ
«ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Εἰσαγωγή
Ρωμανός ὁ Μελωδός γεννήθηκε στήν Ἔμεσα τῆς Συρίας στά τέλη τοῦ 5ου
αἰῶνος καί σέ νεαρά, σχετικῶς, ἡλικία μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη καί
ἐγκαταστάθηκε στή Μονή τῆς Θεοτόκου εἰς τά Κύρου. Ἐκεῖ συνέθεσε τούς
περισσότερους ὕμνους του καί πολύ γρήγορα συνδέθηκε μέ τόν αὐτοκράτορα
Ἰουστινιανό, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνέθεσε καί τή σύνθεση ἑνός «Κοντακίου» γιά τήν
Ἑορτή τῆς «καθιερώσεως» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, τόν ὁποῖο
ἀνακαίνισε μετά τήν καταστροφή του, τό 532 μ.Χ., κατά τή διάρκεια τῆς
«Στάσεως τοῦ Νίκα». Τά γνήσια «Κοντάκια» τοῦ Ρωμανοῦ, τά ὁποῖα σώζονται
σήμερα, εἶναι περίπου ἑξήντα. Ἀνάμεσα σέ αὐτά ἀνήκει καί τό «Κοντάκιο», πού
θά ἀναλύσουμε στή συνέχεια. Τό παρόν κείμενο ἐκδόθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό
τούς φιλολόγους Ρ. Maas καί Κωνσταντῖνο Τρυπάνη τό 1958. Μετέπειτα
ἐπανεκδόθηκε ἀρκετές φορές. Τό κείμενο πού χρησιμοποιοῦμε προέρχεται ἀπό
τήν ἔκδοση τῶν Καθηγητῶν Ἰωάννου Πολέμη καί E. Mineva «Βυζαντινά
Ὑμνογραφικά καί Ἁγιολογικά Κείμενα», Ἀθήνα 2016, σελ. 27-38. Ἡ ἔκδοση
αὐτή βασίζεται στόν κώδικα 213 τῆς Μονῆς Πάτμου, λαμβάνοντας σοβαρά ὑπ’
ὄψιν καί τόν κώδικα 47 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ο

Προοίμιον
Ὁ πρὸ ἑωσφόρου ἐκ Πατρὸς ἀμήτωρ γεννηθεὶς
ἐπὶ γῆς ἀπάτωρ ἐσαρκώθη σήμερον ἐκ σοῦ·
9
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ὅθεν ἀστὴρ εὐαγγελίζεται μάγοις,
ἄγγελοι δὲ μετὰ ποιμένων ὑμνοῦσι
τὸν ἄσπορον τόκον σου,
ἡ κεχαριτωμένη.
α΄
Τὸν ἀγεώργητον βότρυν βλαστήσασα ἡ ἄμπελος,
ὡς ἐπὶ κλάδων ἀγκάλαις ἐβάσταζε καὶ ἔλεγε·
«σὺ καρπός μου, σὺ ζωή μου,
<σὺ> ἀφ’ οὗ ἔγνων ὅτι καὶ ὃ ἤμην εἰμί· σύ μου Θεός·
τὴν σφραγῖδα τῆς παρθενίας μου ὁρῶσα ἀκατάλυτον,
κηρύττω σε ἄτρεπτον Λόγον σάρκα γενόμενον·
οὐκ οἶδα σποράν, οἶδα σε λύτην τῆς φθορᾶς·
ἁγνὴ γὰρ εἰμί, σοῦ προελθόντος ἐξ ἐμοῦ·
ὡς γὰρ εὗρες, ἔλιπες μήτραν ἐμήν· ὁρῶσα σῶαν αὐτὴν
διὰ τοῦτο πᾶσα κτίσις συγχορεύει μοι βοῶσα·
‘ἡ κεχαριτωμένη».
β΄
Οὐκ ἀθετῶ σου τὴν χάριν, ἧς ἔσχον πεῖραν, δέσποτα·
οὐκ ἀμαυρῶ τὴν ἀξίαν, ἧς ἔτυχον τεκοῦσά σε·
τοῦ γὰρ κόσμου βασιλεύω·
ἐπειδὴ κράτος τὸ σὸν ἐβάστασα γαστρί, πάντων κρατῶ·
μετεποίησας τὴν πτωχείαν μου τῇ συγκαταβάσει σου·
σαὐτὸν ἐταπείνωσας καὶ τὸ γένος μου ὕψωσας·
εὐφράνθητέ μοι νῦν ἅμα, γῆ καὶ οὐρανός,
τὸν γὰρ ποιητὴν ὑμῶν βαστάζω ἐν χερσί·
γηγενεῖς, ἀπόθεσθε τὰ λυπηρὰ θεώμενοι τὴν χαράν,
ἣν ἐβλάστησα ἐκ κόλπων ἀμιάντων καὶ ἤκουσα
ἡ κεχαριτωμένη.
γ΄
Ὑμνολογούσης δὲ τότε Μαρίας ὃν ἐγέννησεν,
κολακευούσης δὲ βρέφος ὃ μόνη ἀπεκύησεν,
ἤκουσεν ἡ ἐν ὀδύναις
τεκοῦσα τέκνα καὶ γηθομένη τῷ Ἀδὰμ Εὔα βοᾷ·
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«Τίς ἐν τοῖς ὠσί μου νῦν ἤχησεν ἐκεῖνο ὃ ἤλπιζον,
παρθένον τὴν τίκτουσαν τῆς κατάρας τὴν λύτρωσιν;
ἧς μόνη φωνὴ ἔλυσέ με τῶν δυσχερῶν,
καὶ ταύτης γονὴ ἔδησε τὸν τρώσαντά με,
ταύτην ἣν προέγραψεν ὁ τοῦ Ἀμώς, ἡ ῥάβδος τοῦ Ἰεσσαί,
ἡ βλαστήσασά μοι κλάδον, οὗ φαγοῦσα ἀνθήσομαι,
ἡ κεχαριτωμένη.
δ΄
Τῆς χελιδόνος ἀκούω τὸν ὄρθρον συριζούσης μοι·
τὸν ἰσοθάνατον ὕπνον, Ἀδάμ, ἀφεὶς ἀνάστηθι·
ἄκουσόν μου τῆς συζύγου·
ἐγώ, ἡ πάλαι πτῶμα προξενήσασα βροτοῖς, νῦν ἀνιστῶ·
κατανόησον τὰ θαυμάσια· ἰδὲ τὴν ἀπείρανδρον
διὰ τοῦ γεννήματος ἰωμένην σε τοῦ τραύματος·
ἐμὲ γὰρ ποτὲ εἶδεν ὁ ὄφις καὶ ἐσκίρτα·
ἀλλ’ ἄρτι ὁρῶν τοὺς ἐξ ἡμῶν φεύγει συρτός·
κατ’ ἐμοῦ μὲν ὕψωσε τὴν κεφαλήν, νυνὶ δὲ ταπεινωθεὶς
κολακεύει, οὐ συρίζει, δειλιῶν ὃν ἐγέννησεν
ἡ κεχαριτωμένη.
ε΄
Ἀδὰμ ἀκούσας τοὺς λόγους, οὓς ὕφανεν ἡ τάλαινα,
ἐκ τῶν βλεφάρων τὸ βάρος εὐθέως ἀποθέμενος,
ἀνανεύει ὡς ἐξ ὕπνου·
τὸ οὗς γυμνώσας, ὃ ἔφραξε παρακοῇ, οὕτως βοᾷ·
«γλυκηροῦ ἀκούω κελαδήματος, τερπνοῦ {δὲ} μινυρίσματος·
ἀλλὰ τοῦ μελίζοντος νῦν ὁ φθόγγος οὐ τέρπει με·
γυνὴ γὰρ ἐστίν, ἧς καὶ φοβοῦμαι τὴν φωνήν·
ἐν πείρᾳ εἰμί, ὅθεν τὸ θῆλυ δειλιῶ·
ὁ μὲν ἦχος θέλγει με ὡς λιγυρός, τὸ ὄργανον δὲ δονεῖ,
μὴ ὡς πάλαι με πλανήσῃ, ἐπιφέρουσα ὄνoμα
ἡ κεχαριτωμένη».
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ς΄
«Πληροφορήθητι, ἄνερ, τοῖς λόγοις τῆς συζύγου σου·
οὐ γὰρ εὑρίσκεις με πάλιν πικρά σοι συμβουλεύουσαν·
τὰ ἀρχαῖα γὰρ παρῆλθε
καὶ νέα πάντα δείκνυσι ὁ τῆς Μαρίας γόνος Χριστός·
τούτου τῆς νοτίδος ὀσφράνθητι καὶ εὐθέως ἐξάνθησον,
ὡς στάχυς ὀρθώθητι· τὸ γὰρ ἔαρ σε ἔφθασεν·
ὁ Κύριος Ἰησοῦς πνέει ὡς αὔρα γλυκερά·
τὸν καύσωνα ᾧ ἦς ἀποφυγὼν τὸν αὐστηρὸν
δεῦρο ἀκολούθει μοι πρὸς Μαριάμ, καὶ αὐτῆς πρὸ τῶν ποδῶν
ἐρριμένους θεωροῦσα, εὐθέως σπλαγχνισθήσεται
ἡ κεχαριτωμένη».
ζ΄
«Ἔγνων, ὦ γύναι, τὸ ἔαρ καὶ τῆς τρυφῆς ὀσφραίνομαι,
ἧς ἐξεπέσαμεν πάλαι· νῦν γὰρ ὁρῶ παράδεισον
νέον ἄλλον τὴν παρθένον,
φέρουσαν κόλποις αὐτὸ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ὅπερ ποτὲ
Χερουβὶμ ἐτήρει τὸ ἅγιον πρὸς τὸ μὴ ψαῦσαι με·
τὸ τοιοῦτον ἄψαυστον· τοῦτο βλέπων φυόμενον,
ᾐσθόμην πνοῆς, σύζυγε, τῆς ζωοποιοῦ,
τῆς κόνιν ἐμὲ ὄντα καὶ ἄψυχον πηλὸν
ποιησάσης ἔμψυχον· ταύτης ἐγὼ τῇ εὐοσμίᾳ ῥωσθείς,
πορευθῶ πρὸς τὴν ἀνθοῦσαν τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν,
τὴν κεχαριτωμένην».
η΄
Ἰδοὺ ἡμεῖς πρὸ ποδῶν σου, παρθένε μήτηρ ἄμωμε,
καὶ δι’ ἡμῶν πᾶν τὸ γένος τοῖς ἴχνεσί σου πρόκειται·
μὴ παρίδης τοὺς τεκόντας,
ἐπειδὴ τόκος ὁ σὸς ἀνεγέννησε νῦν τοὺς ἐν φθορᾷ
τὸν ἐν Ἅιδῃ παλαιωθέντα με Ἀδὰμ τὸν πανάθλιον·
οἰκτείρησον, θύγατερ, τὸν πατέρα σου στένοντα·
τὰ δάκρυά μου βλέπουσα σπλαγχνίσθητί μοι
καὶ τοῖς ὀδυρμοῖς κλῖνον τὸ οὗς σου εὐμενῶς·
τὰ δὲ ῥάκη βλέπουσα ἅπερ φορῶ, ἃ ὄφις ὕφανέ μοι,
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ἄμειψόν μου τὴν πενίαν ἐνώπιον οὗ ἔτεκες,
ἡ κεχαριτωμένη.
θ΄
Νῦν, ἡ ἐλπὶς τῆς ψυχῆς μου, κἀμοῦ τῆς Εὔας ἄκουσον
καὶ τῆς ἐν λύπαις τεκούσης τὸ αἶσχος ἀποσόβησον,
ὡς ἰδοῦσα ὅτι πλέον
ἐγὼ ἡ τλήμων τοῖς ὀδυρμοῖς τοῦ Ἀδὰμ τήκω τὴν ψυχήν·
τῆς τρυφῆς γὰρ οὗτος μνησκόμενος, ἐμοὶ ἐπανίσταται
λοιδορῶν ὡς εἴθε μὴ τῆς πλευρᾶς μου ἐβλάστησας·
καλὸν ἦν μὴ σὲ λαβεῖν εἰς βοήθειάν μου·
οὐκ ἔπιπτον γὰρ νῦν εἰς τοῦτον τὸν βυθόν·
καὶ λοιπὸν μὴ φέρουσα τὸν ἐλεγμὸν μηδὲ τὸν ὀνειδισμὸν
κατακάμπτω τὸν αὐχένα, ἕως οὗ ἀνορθώσῃς με,
ἡ κεχαριτωμένη.
ι΄
Οἱ ὀφθαλμοὶ δὲ Μαρίας τὴν Εὔαν θεωρήσαντες
καὶ τὸν Ἀδὰμ κατιδόντες, δακρύειν κατηπείγοντο·
ὅμως στέγει καὶ σπουδάζει
νικᾶν τὴν φύσιν ἡ παρὰ φύσιν τὸν Χριστὸν σχοῦσα υἱόν·
ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα ἐταράττετο, γονεῦσι συμπάσχουσα·
τῷ γὰρ ἐλεήμονι μήτηρ ἔπρεπεν εὔσπλαγχνος·
διὸ πρὸς αὐτούς· «παύσασθε τῶν θρήνων ὑμῶν,
καὶ πρέσβις ὑμῶν γίνομαι πρὸς τὸν ἐξ ἐμοῦ,
ὑμεῖς δὲ ἀπώσασθε τὴν συμφοράν, τεκούσης μου τὴν χαράν·
ὡς γὰρ πάντα τὰ τῆς λύπης ἐκπορθήσασα, ἥκω νῦν
ἡ κεχαριτωμένη.
ια΄
Υἱὸν οἰκτίρμονα ἔχω καὶ λίαν ἐλεήμονα·
ἐξ ὧν γὰρ τὴν πεῖραν εὗρον, προσέσχον τὸ πῶς φείδεται·
πῦρ ὑπάρχων, ᾤκησέ με
τὴν ἀκανθώδη καὶ οὐ κατέφλεξεν ἐμὲ τὴν ταπεινήν·
ὡς πατὴρ οἰκτείρει υἱοὺς αὐτοῦ, οἰκτείρει ὁ γόνος μου
τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὡς Δαυὶδ προεφήτευσε·
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τὰ δάκρυα οὖν στείλαντες, ἐκδέξασθέ με
καὶ πρέσβις ὑμῶν γίνομαι πρὸς τὸν ἐξ ἐμοῦ·
ὑετὸς εὑρέθη μοι ὁ γεννηθεὶς ὁ πρὸ αἰώνων Θεός·
ἡσυχάσατε ἀλύπως· πρὸς αὐτὸν γὰρ εἰσέρχομαι
ἡ κεχαριτωμένη.
ιβ΄
Ῥήμασι τούτοις Μαρία, καὶ ἄλλοις δὲ τοῖς πλείοσι,
παρακαλέσασα Εὔαν καὶ ταύτης τὸν ὁμόζυγα,
εἰσελθοῦσα πρὸς τὴν φάτνην,
αὐχένα κάμπτει καὶ δυσωποῦσα τὸν υἱὸν οὕτω φησίν·
«ἐπειδή με, τέκνον, ἀνύψωσας τῇ συγκαταβάσει σου,
τὸ πενιχρὸν γένος μου δι’ ἐμοῦ νῦν αἰτεῖται σε·
Ἀδὰμ γὰρ πρός με ἤλυθε στενάζων πικρῶς·
Εὔα δὲ αὐτῷ ὀδυνωμένῳ συνθρηνεῖ·
ὁ δὲ τούτων αἴτιος ὄφις ἐστὶ τιμῆς γυμνώσας αὐτούς·
διὰ τοῦτο οκεπασθῆναι ἐξαιτοῦσι βοῶντες μοι·
ἡ κεχαριτωμένη.
ιγ΄
Ὡς δὲ τοιαύτας δεήσεις προσήγαγεν ἡ ἄμωμος,
ἀνακείμενος ἐν φάτνῃ, λαβὼν εὐθὺς ὑπέγραψεν·
ἑρμηνεύων τὰ γραφέντα
φησίν· «ὦ μῆτερ, καὶ διὰ σὲ καὶ διὰ σοῦ σώζω αὐτούς·
εἰ μὴ σῶσαι τούτους ἠθέλησα, οὐκ ἂν ἐν σοὶ ᾤκησα,
οὐκ ἂν ἐκ σοῦ ἔλαμψα, οὐκ ἂν μήτηρ μου ἤκουσας·
τὴν φάτνην ἐγὼ διὰ τὸ γένος σου οἰκῶ·
μαζῶν δὲ τῶν σῶν βουλόμενος νῦν γαλουχῶ·
ἐν ἀγκάλαις φέρεις με χάριν αὐτῶν· ὃν οὐχ ὁρᾷ Χερουβίμ,
ἰδοὺ βλέπεις καὶ βαστάζεις καὶ ὡς υἱὸν κολακεύεις με,
ἡ κεχαριτωμένη».
ιδ΄
Μητέρα σὲ ἐκτησάμην, πατέρα μου μὴ δείξας σοι,
καὶ ὥσπερ βρέφος αὐξάνω ὁ ἐκ τελείου τέλειος·
τοῖς σπαργάνοις ἐνειλοῦμαι
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διὰ τοὺς πάλαι χιτῶνας δερματίνους φορέσαντας,
τὸ δὲ σπήλαιόν μοι ἐράσμιον διὰ τοὺς μισήσαντας
τρυφὴν καὶ παράδεισον καὶ φθορὰν ἀγαπήσαντας·
παρέβησάν μου τὴν ζωηφόρον ἐντολήν·
κατέβην εἰς γῆν, ἵνα ἔχουσιν ἄφθαρτον ζωήν·
ἂν δὲ καὶ τὸ ἕτερον μάθῃς, σεμνή, ὃ μέλλω δρᾶν δι’ αὐτούς,
μετὰ πάντων τῶν στοιχείων σὲ δονεῖ τὸ γενόμενον
ἡ κεχαριτωμένη.
ιε΄
Ἀλλὰ τοιαῦτα εἰπόντος τοῦ πᾶσαν γλῶσσαν πλάσαντος
καὶ τῆς μητρὸς τὰς δεήσεις ταχέως ὑπογράψαντος,
«ἔτι», εἶπεν ἡ Μαρία,
«ἐὰν λαλήσω, μὴ ὀργισθῇς μοι τῇ πηλῷ, ὦ πλαστουργέ·
ὡς πρὸς τέκνον παρρησιάσομαι· θαρρῶ ὡς σὲ γεννήσασα·
σὺ γὰρ μοι τῷ τόκῳ σου πᾶσαν καύχησιν ἔδωκας·
ὃ μέλλεις τελεῖν, τί ἔστι θέλω νῦν μαθεῖν·
μὴ κρύψῃς ἐμοὶ τὴν ἀπ’ αἰῶνος σου βουλήν·
ὅλον σὲ ἐγέννησα· μάθω τὸν νοῦν ὃν ἔχεις περὶ ἡμᾶς,
ἵνα μάθω καὶ ἐκ τούτου ὅσης ἔτυχον χάριτος
ἡ κεχαριτωμένη».
ις΄
«Νικᾷς με διὰ τὸν πόθον, ὃν ἔχω πρὸς τὸν ἄνθρωπον»,
ὁ ποιητὴς ἀπεκρίθη, «ἐμὴ δούλη καὶ μῆτερ μου·
οὐ λυπῶ σε· γνωριῶ σοι
ἃ μέλλω πράττειν καὶ θεραπεύσω σου ψυχήν, ὦ Μαριάμ·
τὸν ἐν ταῖς χερσί σου φερόμενον, τὰς χεῖρας ἡλούμενον
μετὰ μικρὸν ὄψει με, ὅτι στέργω τὸ γένος σου·
ὃν σὺ γαλουχεῖς, ἄλλοι ποτίσουσι χολήν·
ὃν καταφιλεῖς, μέλλει πληροῦσθαι ἐμπτυσμῶν·
ὃν ζωὴν ἐκάλεσας, ἔχεις ἰδεῖν κρεμάμενον ἐν σταυρῷ,
καὶ δακρύεις ὡς θανόντα, ἀλλ’ ἀσπάσῃ με ἀναστάντα,
ἡ κεχαριτωμένη.
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ιζ΄
Ὅλων δὲ τούτων ἐν πείρᾳ βουλήσει μου γενήσομαι·
καὶ πάντων τούτων αἰτία διάθεσις γενήσεται,
ἣν ἔκπαλαι ἕως ἄρτι
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπεδειξάμην ὡς Θεός σῶσαι ζητῶν».
Μαριὰμ δὲ τούτων ὡς ἤκουσεν, ἐκ βάθους ἐστέναξε
βοῶσα· «ὁ βότρυς μου, μὴ ἐκθλίψωσί σε ἄνομοι·
βλαστήσαντός σου, μὴ ὄψομαι {τοῦ ἐμοῦ} τέκνου ταφήν».
ὁ δὲ πρὸς αὐτὴν ἔφησεν οὕτως εἰπὼν·
«παῦσαι, μῆτερ, κλαίουσα ὃ ἀγνοεῖς· ἐὰν γὰρ μὴ τελεσθῇ,
ἀπολοῦνται οὗτοι πάντες, ὑπὲρ ὧν ἱκετεύεις με,
ἡ κεχαριτωμένη.
ιη΄
Ὕπνον δὲ νόμισον εἶναι τὸν θάνατόν μου, μήτηρ μου·
τρεῖς γὰρ ἡμέρας τελέσας ἐν μνήματι θελήματι,
μετὰ ταῦτα σοὶ ὁρῶμαι,
ἀναβιώσας καὶ ἀνακαινίσας τὴν γῆς καὶ τοὺς ἐκ γῆς·
ταῦτα, μῆτερ, πᾶσιν ἀνάγγειλον· ἐν τούτοις πλουτίσθητι·
ἐκ τούτων βασίλευσον, διὰ τούτων εὐφράνθητι.»
Ἐξῆλθεν εὐθὺς ἡ Μαριὰμ πρὸς τὸν Ἀδάμ,
εὐαγγελισμὸν φέρουσα τῇ Εὔᾳ φησί·
«τέως ἡσυχάσατε, ὅσον μικρόν· ἠκούσατε γὰρ αὐτοῦ,
ἅπερ εἶπεν ὑπομένειν δι’ ὑμᾶς τοὺς βοῶντας μοι·
ἡ κεχαριτωμένη».
Ἑρμηνευτικά Σχόλια:
Ὅπως κάθε «Κοντάκιο» τοῦ Ρωμανοῦ, ἔτσι καί τό δικό μας ξεκινᾶ μέ ἕνα
«προοίμιο», στό ὁποῖο συνοπτικά ἀναλύεται ἡ ἔννοια τῆς Ἑορτῆς: «Ἐκεῖνος
πού γεννήθηκε ἀπό τόν Πατέρα, χωρίς μητέρα, πρίν ἀπό τόν ἑωσφόρο,
σήμερα σαρκώθηκε ἀπό σένα ἐπάνω στή γῆ. Γι’ αὐτό ἕνα ἀστέρι δίνει τό
χαρμόσυνο μήνυμα στούς μάγους, ἐνῶ οἱ ἄγγελοι δοξολογοῦν μαζί μέ τούς
ποιμένες τήν ἄνευ σπορᾶς γέννησή σου, ὦ Κεχαριτωμένη».
Σ’ αὐτό τό μικρό κείμενο ἡ βασική ἰδέα εἶναι ὅτι ὅλο τό σύμπαν ἑνώνεται
σέ μία κοινωνία καί δοξολογεῖ τόν Κύριο. Ὁ Ἀπάτωρ Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται
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Ἀμήτωρ ἄνθρωπος. Τά ἐπουράνια πού ἐκπροσωποῦνται ἀπό τόν ἀστέρα καί
τούς ἀγγέλους δοξολογοῦν τή γέννηση τοῦ Κυρίου μαζί μέ τούς ποιμένες πού
ἐκπροσωποῦν τῆ γῆ.
Στόν πρῶτο οἶκο τοῦ ὕμνου ἡ Θεοτόκος παρουσιάζεται ὡς «ἄμπελος», ἡ
ὁποία κρατᾶ στήν ἀγκάλη της τόν ἀγεώργητον βότρυν: «Ἡ ἄμπελος πού
βλάστησε τόν ἀγεώργητον βότρυν, τόν βάσταξε στήν ἀγκάλη της σάν ἐπάνω
σέ κλαδιά καί ἔλεγε: Ἐάν εἶναι ἐκεῖνος ἀπό τόν ὁποῖο κατανόησα ὅτι
ἐξακολουθῶ νά εἶμαι αὐτό πού ἤμουν. Ἐάν εἶναι ὁ Θεός μου, βλέποντας τή
σφραγίδα τῆς παρθενίας μου ἀβλαβῆ, κηρύττω ἐσένα ὡς τόν ἄτρεπτο Λόγο
πού ἔγινε σάρκα. Δέν γνώρισα σπορά, γνωρίζω ὅμως ὅτι ἐσύ εἶσαι ὁ
καταλύτης τῆς φθορᾶς, διότι εἶμαι ἁγνή, ἄν κι ἐσύ βγῆκες ἀπό ἐμένα. Ἄφησες
τή μήτρα μου ὅπως τή βρῆκες, γι’ αὐτό ὄλη ἡ κτίση χορεύει μαζί μου
βλέποντάς την σῶα καί μοῦ λέει, ὦ Κεχαριτωμένη».
Ὅπως βλέπουμε, ὁ Ρωμανός παρουσιάζει τή Θεοτόκο ὡς τόν πρῶτο
κήρυκα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου. Δέν δέχτηκε μόνο τό χαρμόσυνο
ἄγγελμα τοῦ ἀγγέλου ἡ ἴδια, ἀλλά γίνεται καί ἡ πρώτη «Ἀπόστολος» κατά
κάποιο τρόπο. Ἔτσι ἡ λέξη «Κεχαριτωμένη» πού χρησιμοποίησε ὁ ἄγγελος
στόν Εὐαγγελισμό, τώρα στή γέννηση τοῦ Κυρίου ἀποκτᾶ ἕνα ἀκόμη
βαθύτερο νόημα.
Παρόμοια ἰδέα ἐκφράζει ἡ Θεοτόκος στόν δεύτερο οἶκο, ὅπου καλεῖ καί τή
γῆ καί τόν οὐρανό νά ἀποβάλλουν τή λύπη καί νά συμμετάσχουν στή γενική
χαρά. Ὅπως βλέπουμε, ὁ Ρωμανός δίνει στόν ὕμνο του χαρακτήρα καθαρά
διηγηματικό. Στόν τρίτο οἶκο τό σκηνικό ἀλλάζει, μεταφερόμαστε σέ ἄλλη
διάσταση καί βρισκόμαστε σέ ἄλλο κόσμο, ὅπου ἡ Εὔα πηγαίνει στόν Ἀδάμ καί
τοῦ ἀνακοινώνει τή χαρμόσυνη εἴδηση πού ἄκουσε ἀπό τή νέα Εὔα, τή
Θεοτόκο. Ἡ παλαιά Εὔα μιλᾶ μέ τόν ἑξῆς πολύ ἐντυπωσιακό τρόπο, στόν τρίτο
καί τέταρτο οἶκο, στόν Ἀδάμ: «Ἀκούω τήν χελιδόνα νά μοῦ τραγουδᾶ τόν ὄρθρο.
Ἀδάμ ἄφησε τόν ὕπνο πού εἶναι ἴσος μέ θάνατο καί σήκω ἐπάνω. Ἄκουσε τή
σύζυγό σου. Ἐγώ πού προηγουμένως προξένησα τήν πτώση τώρα ἀνασταίνω.
Δές τά θαύματα. Δές τήν ἀπείρανδρο Παρθένο, ἡ ὁποία μέσω τῆς γεννήσεώς
της σέ θεραπεύει ἀπό τό τραῦμα. Ἐμένα μέ εἶδε κάποτε ὁ ὄφις καί σκιρτοῦσε
ἀπό χαρά. Τώρα, ὅμως, βλέποντας τούς ἀπογόνους μας φεύγει σφυρίζοντας.
Ἐναντίον μας σήκωσε τό κεφάλι του. Τώρα, ὅμως, ταπεινωμένος μᾶς κολακεύει,
δέν τραγουδᾶ, φοβούμενος Ἐκεῖνον πού γέννησε ἡ Κεχαριτωμένη».
Πολύ συχνά στά ἔργα τοῦ Ρωμανοῦ, ἐκτυλίσσεται ἕνας ἐκτενής διάλογος
μεταξύ τοῦ Ἀδάμ, πού διστάζει, καί τῆς Εὔας, πού τόν ἐνθαρρύνει. Στόν
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πέμπτο οἶκο ὁ Ἀδάμ μιλάει, ἀπευθύνεται σέ εὐθύ λόγο, στόν ἴδιο τόν ἑαυτό
του καί λέει: «Ἀκούω γλυκό κελάηδημα καί γλυκό μουρμούρισμα, ὅμως ὁ ἦχος
τοῦ τραγουδιοῦ δέν μ’ εὐχαριστεῖ, διότι εἶναι γυναίκα καί φοβᾶμαι τή φωνή
της. Ἔχω πικρή ἐμπειρία, γι’ αὐτό φοβᾶμαι τίς γυναῖκες. Ὁ εὐχάριστος ἦχος
μέ εὐχαριστεῖ, ὅμως τό ὄργανο τοῦ ἤχου μέ κάνει νά ταράσσομαι, μήπως πάλι
μέ ξεγελάσει, χρησιμοποιώντας ὡς πρόσχημα τό ὄνομά της, Κεχαριτωμένη».
Στόν ἕκτο οἶκο ἡ Εὔα ἐξακολουθεῖ νά ἐνθαρρύνει τόν σύζυγό της λέγοντας
μέ πολύ δεικτικό τρόπο: «Ἔφυγαν τά παλιά, ὅλα τά κάνει καινούργια ὁ Υἱός
τῆς Μαρίας, ὁ Χριστός. Ὀσφράνσου τή μυρωδιά τῆς δροσιᾶς καί ἀμέσως
βγάλε ἄνθη. Ἡ ἄνοιξη σέ πρόφτασε. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς πνέει σάν γλυκιά
αὔρα».
Στόν ἔβδομο οἶκο τό σκηνικό πάλι ἀλλάζει. Σάν σέ μία σκηνή θεάτρου ὁ
Ρωμανός παρουσιάζει τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, χωρίς νά προειδοποιεῖ τόν
ἀναγνώστη, εἰσάγοντας ἁπλῶς τά λόγια τοῦ Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος εἶναι πεσμένος
στά πόδια τῆς Θεοτόκου: «Βλέπω σάν ἕναν ἄλλο, νέο παράδεισο τήν
Παρθένο, ἡ ὁποία φέρει στούς κόλπους της τόν Λόγο τῆς ζωῆς, πού κάποτε
τό ἅγιο Χερουβείμ τό φρουροῦσε γιά νά μήν τό ἀγγίζουν. Αὐτό ἦταν ἀνέγγιχτο
παλιά, τώρα ὅμως αἰσθάνομαι τή ζωοποιό πνοή, πού κάποτε μέ ἔκανε
ζωντανό καί ἔμψυχο, ἐνῶ ἤμουν ἄψυχος πηλός». Ὅπως βλέπουμε, ἡ γέννηση
τοῦ Κυρίου ἀποκαθιστᾶ τήν παραδείσια ἀφθαρσία καί λειτουργεῖ ὡς μία ἀρχή
νέας ζωῆς γιά τόν Ἀδάμ.
Ὁ ὄγδοος οἶκος καί ὁ ἔνατος συνεχίζουν τίς παρακλήσεις τοῦ Ἀδάμ, ἀλλά
καί τῆς Εὔας πρός τήν Θεοτόκο.
Στόν δέκατο καί στόν ἐνδέκατο οἶκο ἡ Θεοτόκος συμπάσχει μέ τούς
προγόνους της καί δηλώνει πρόθυμη νά τούς βοηθήσει. Τό ἀποκορύφωμα τοῦ
ὕμνου ἔρχεται στόν δωδέκατο οἶκο, ὅπου ἡ Θεοτόκος μπαίνει στή φάτνη καί
μέ ταπείνωση παρακαλεῖ τόν γιό της μέ τά ἀκόλουθα συγκινητικά της λόγια:
«Ἐπειδή, τέκνον μου, μέ τή θεϊκή συγκατάβασή σου, μέ ἀνύψωσες, τώρα ἡ
φτωχή μου γενιά, μεσολαβήτρια ἐμένα, σοῦ ὑποβάλλει ἕνα αἴτημα. Ὁ Ἀδάμ
ἦρθε σέ μένα στενάζοντας πικρά, καί ἡ Εὔα θρηνεῖ μαζί μέ αὐτόν πού
λυπᾶται».
Γιά ἕναν γνώστη τοῦ τυπικοῦ τῆς Βυζαντινῆς αὐλῆς, ἡ Θεοτόκος
παρουσιάζεται ὡς κάποιος πού ὑποβάλλει ἕνα αἴτημα στόν αὐτοκράτορα. Δέν
εἶναι τυχαῖο ὅτι στόν δέκατο τρίτο οἶκο ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀκόμα
βρέφος, ἀνασηκώνεται μέσα στή φάτνη καί ὑπογράφει τό αἴτημα τῆς
Θεοτόκου: «Λαβών αὐτά ὑπέγραψε», μέ τίς τρεῖς αὐτές λέξεις ὁ Ρωμανός
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δηλώνει συνοπτικά τό νόημα τῆς Θείας Οἰκονομίας. Τά λόγια τοῦ Χριστοῦ
πού ἀκολουθοῦν εἶναι σαφῆ: «Ἄν δέν ἤθελα νά τούς σώσω αὐτούς, δέν θά
κατοικοῦσα σέ σένα, δέν θά ἔλαμπα μετά ἀπό σένα». Καί συνεχίζει στόν
δέκατο τέταρτο οἶκο: «Τυλίγομαι μέ σπάργανα γιά χάρη ἐκείνων πού φόρεσαν
τούς δερμάτινους χιτῶνες κάποτε. Τό σπήλαιο εἶναι εὐχάριστο γιά ἐκείνους
πού μίσησαν τήν τρυφή καί τόν παράδεισο, καί ἀγάπησαν τή φθορά». Ὅπως
βλέπουμε ἡ Θεία παρέμβασις ἀποκαθιστᾶ τόν παράδεισο διά μέσου τῶν πιό
ταπεινῶν πραγμάτων τῆς γῆς, δηλ. τῶν σπαργάνων καί τοῦ σπηλαίου, τά
ὁποῖα ἀναδεικνύονται σέ ὄργανα τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας. Ὁ Ἰησοῦς, ὅμως,
στόν ἴδιο οἶκο προκαλεῖ τή Θεοτόκο νά τόν ρωτήσει κάτι ἄλλο: «Ἄν μάθεις
καί τό ἄλλο πού πρόκειται νά κάνω, ὦ ἐσύ σεμνή, θά σέ ταράξει αὐτό πού
πρόκειται νά συμβεῖ μαζί μέ ὅλα τά στοιχεῖα τῆς φύσεως, ὦ Κεχαριτωμένη».
Οἱ τέσσερις τελευταῖοι οἶκοι τοῦ πονήματος εἶναι ἀφιερωμένοι στήν
ἀποκάλυψη τοῦ Κυρίου γιά τό Σωτήριο πάθος. Ἡ Θεοτόκος ρωτᾶ μέ ἀγωνία
τόν Κύριο τί πρόκειται νά συμβεῖ καί ὁ Κύριος στόν δέκατο ἕκτο οἶκο ἀπαντᾶ:
«Αὐτόν πού κρατάει στά χέρια θα τόν δεῖς σέ λίγο μέ χέρια τρυπημένα ἀπό
τά καρφιά. Ἐπειδή ἀγαπῶ τό γένος τό δικό σου. Αὐτόν πού τώρα ἐσύ
γαλουχεῖς, ἄλλοι θά τόν ποτίσουν χολή. Αὐτόν πού τώρα ἐσύ φιλᾶς, ἄλλοι θά
τόν γεμίσουν μέ ἐμπτυσμούς. Αὐτόν πού ἐσύ τόν ὀνομάζεις “ζωή” θά τόν δεῖς
νά κρέμεται στόν σταυρό». Στόν δέκατο ἕβδομο οἶκο ἡ Μαρία κλαίγοντας
ἐκφράζει τήν ἀπόγνωσή της. Ὅμως, στόν δέκατο ὄγδοο καί τελευταῖο οἶκο
τοῦ ποιήματος ὁ Χριστός τήν καθησυχάζει μέ τό εὐχάριστο ἄγγελμα τῆς
Ἀναστάσεως, ὁπότε ἡ Θεοτόκος σπεύδει νά δώσει τό μήνυμα τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ στόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα.
Ὅπως βλέπουμε, ἡ Θεοτόκος στόν ὕμνο αὐτό γίνεται ἡ ἴδια φορέας καί
ὑποκείμενο ἑνός Εὐαγγελισμοῦ. Ἐκεῖ ὁ ὕμνος συνδυάζει δύο βασικά «μοτίβα»,
τῆς Γεννήσεως καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἀναμφισβήτητα ἡ Παρθένος εἶναι ἡ
βασική πρωταγωνίστρια τοῦ ὕμνου αὐτοῦ. Μέ αὐτό ὁ Ρωμανός θέλει νά
δηλώσει ὅτι ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Λόγου καλεῖ καί τή δική μας φύση νά
συνεργήσει σέ αὐτό, καί χρειάζεται καί τή δική μας ἀποδοχή. Ἔτσι ὁ Ρωμανός
καταπολεμᾶ τόν «μονοφυσιτισμό», τονίζοντας τή σύμπραξη καί τῶν δύο
στοιχείων, θείου καί ἀνθρώπινου, στήν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.
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...ΒΙΒΛΟΣ Η ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ...
Ἀναγνώσματα τῶν Χριστουγέννων στό Ἅγιο Ὄρος
τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου1 διαβάζουμε ὅτι ὅταν ὁ
Ἅγιος πληροφορήθηκε τὴν πεποίθηση τῶν συμμοναστῶν του ὅτι ὁ εἰς
γῆρας βαθὺ Γέροντάς του Μιχαὴλ ὁ Μαλεΐνος τὸν ὀνόμασε διάδοχό του «καὶ
πιστεύσας τῷ λόγῳ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἀνάξιον κρίνας ἑαυτὸν ποιμένα γενέσθαι
ψυχῶν, μισῶν δὲ καὶ τὸ πρᾶγμα διὰ τὸ πολύφροντι, φυγὰς ἐκεῖθεν ἐγένετο»
κατέφυγε στὸν Ἄθω, ὅπου κρύφτηκε ἀλλάζοντας τὸ ὄνομά του σὲ Βαρνάβας
καὶ προσποιούμενος ὅτι εἶναι τελείως ἀμόρφωτος, ὑποτάχθηκε σὲ Γέροντα
στὴ Μονὴ Ζυγοῦ. Οἱ ἐπίμονες προσπάθειες τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ νὰ
ἀνακαλύψει τὸν πνευματικὸ του πατέρα, ὁδήγησαν τὸν τότε Πρῶτο τοῦ
Ἁγίου Ὄρους Στέφανο νὰ παρατηρεῖ προσεκτικὰ τοὺς μοναχοὺς ποὺ κατὰ
τὴν παράδοση συναθροίζονταν ὅλοι, ἀπὸ κάθε σημεῖο τῆς χερσονήσου, στὸν
Ναὸ τοῦ Πρωτάτου γιὰ πανηγυρίσουν σὲ κοινὴ εὐχαριστιακὴ σύναξη «τὴν
κυριωτάτη καὶ πρώτη καὶ λαμπροτάτη ἑορτὴν τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς ἡμᾶς
ἐπιφανείας». Ἀναγνωρίζοντας ἀπὸ τὸ μέτριον σχῆμα καὶ τὸ κόσμιον ἦθος στὸ
πρόσωπο τοῦ Βαρνάβα τὸν Ἀθανάσιο, ἔνευσε στὸν Τυπικάρη νὰ τοῦ δώσει
τὴν σεβασμίαν βίβλον τοῦ Θεολόγου πρὸς ἀνάγνωση. Καὶ παρ᾽ ὅλες τὶς
προσπάθειες τοῦ Ἁγίου νὰ ἀποποιηθεῖ τὸ διακόνημα συλλαβίζοντας, ἐν τέλει
μὲ ἀπειλὴ αὐστηροῦ ἐπιτιμίου διαβάζει τὸν λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου γιὰ τὰ Χριστούγεννα μὲ ὅλο «τὸ κάλλος τῆς σοφίας καὶ τῆς ἀρετῆς
αὐτοῦ τὸ μέγεθος». Καὶ ἡ ἀποκαλυπτικὴ αὐτὴ ἀνάγνωση κατὰ τὴν ἀγρυπνία
τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἦταν ἡ ἀρχὴ
καὶ ἡ γέννησή του σὲ μεγάλα μοναστηριακὰ συγκροτήματα κοινοβιακοῦ
μοναχισμοῦ στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Σ

1
J. Noret, «Vitae duae antiquae Sancti Athanasii Athonitae», Corpus Christianorum Series Graeca
9, Turnhout, Brepols, 1982, σσ. 3-124.
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Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἔρχεται
στὸ μυαλό τοῦ γράφοντος σὲ κάθε παννυχίδα τῶν Χριστουγέννων, στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους, ὅταν ἀνάμεσα στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὸν
Ὄρθρο τῆς ἑορτῆς τῆς ἀπαρχῆς τῆς Θείας Οἰκονομίας τίθεται ἀνάγνωση, κατὰ
τὸ Τυπικόν, δηλ. ὁ ὁρισθεὶς μοναχὸς διαβάζει στὸ κέντρο τοῦ Καθολικοῦ τὸν
ἴδιον μὲ τὸν Ἅγιο Ἄθανάσιο πανηγυρικὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου ποὺ ἀρχίζει: «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν
ἀπαντήσατε...».
Ἡ ἡμέρα αὐτή, ἡ ἀρχὴ καὶ ρίζα ὅλων τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν, ἀποτελεῖ
τὴν ἀρχὴ τῆς περιόδου τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἡ ὁποία εἶναι γιὰ τὰ
Μοναστήρια περίοδος σχόλης καὶ ἀργίας· τουτέστιν περιορίζονται ὅσο τὸ
δυνατὸν τὰ καθημερινὰ διακονήματα ὥστε οἱ πατέρες νὰ ἔχουν περισσότερο
χρόνο νὰ ἀφιερωθοῦν στὴν δοξολογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσευχή, μαζὶ μὲ
τὴν μελέτη τῶν ὁμιλιῶν τῶν Θείων Πατέρων γιὰ τὰ κοσμοσωτήρια γεγονότα
ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε νὰ ἑορτάζουμε ὥστε νὰ ἀγαλλόμαστε ἐξαιτίας τῆς
θείας δωρεᾶς τῆς συγκαταβάσεως καὶ τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Ἀκούγοντας ὅλο καὶ περισσότερο τὰ τελευταῖα χρόνια φωνὲς διαμαρτυρίας
γιὰ τὴν ἐκκοσμίκευση τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου καὶ τὴν μετατροπὴ τους
σὲ εὐκαιρία γιὰ διακοπὲς καὶ ραστώνη, γεμάτες μὲ κοσμικὲς ἐκδηλώσεις
ἐφήμερης τέρψης καὶ, παράλληλα, ἀφουγκραζόμενοι τὴν ἀπελπισία τῶν
ἀνθρώπων ποὺ χάνουν τὸ σωτηριολογικὸ νόημα τῆς θείας Ἐπιφανείας καὶ
ἀγωνίζονται νὰ βροῦν γιατὶ νὰ χαροῦν, σκεφτήκαμε νὰ παρουσιάσουμε ἐν
τάχει κάποια ἀπὸ τὰ πάμπολλα πατερικὰ κείμενα μὲ τὰ ὁποῖα
«βομβαρδίζεται» ὁ μοναχὸς κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου –στὶς
ἀκολουθίες, στὴν τράπεζα, στὴν σύναξη τῆς ἀδελφότητας, στὸ κελλί– ὥστε
νὰ μὴν «τολμήσει» οὔτε λεπτὸ νὰ ξεχάσει τὴν χαρὰ τοῦ ὅτι «παιδίον ἐγενήθη
ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ
καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος,
Θεὸς ἰσχυρός, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»2.
Ἂς ἀρχίσουμε μὲ τὸν προαναφερθέντα λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου3. Ἀφορμὴ χαρᾶς ἡ ἡμέρα, κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο, γιατὶ ὁ
ἐπουράνιος Θεὸς ἔγινε ἐπίγειος ἄνθρωπος καὶ μᾶς χαρίζεται ἡ ἐλπίδα τῆς

2

Ἡσ. 9,6.

3

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰς τὰ Θεοφάνεια, εἴτουν τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, P.G. 36,
312-333.
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σωτηρίας καὶ τρομοκρατεῖται ἡ ἁμαρτία. Ἡ δημιουργία ἀναγεννᾶται σήμερα,
τὸ φῶς τῆς θείας χάριτος πλουτίζει τὸν παλαιωθέντα ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας κόσμο
καὶ τὸ φῶς τῆς θεογνωσίας καταλάμπει τὴν οἰκουμένη. Σήμερα ὁ Χριστός
ἀνακαλεῖ τὴν ἀνθρωπότητα στὴν μετοχή τῆς ἁγιότητος, καὶ προσκαλεῖ τὸν
καθένα νὰ ἐπανέλθει στὴν δόξα τῆς ἀγαπητικῆς κοινωνίας μὲ τὰ πρόσωπα
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Σήμερα ἑορτάζουμε τὴν ἔλευση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν
ἄνθρωπο καὶ τὴν ἐπάνοδο τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεό· ἢ ἐπαινοῦμε τὴν γέννηση
τοῦ Σωτῆρος, διότι χάριν αὐτῆς μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε κάτω τὸν παλαιὸ
ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας, καὶ νὰ ἀναγεννηθοῦμε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
Χρειάζεται ὅμως ἀγώνας γιὰ νὰ συσταυρώσουμε τὶς ἐμπαθεῖς μας κινήσεις
καὶ ἐπιθυμίες, νὰ ἐνταφιάσουμε κάθε πονηρὴ καὶ ἐφάμαρτη σκέψη, ὥστε ὁ
νοῦς μας νὰ παραμείνει ἀκίνητος στὶς προσβολές τῶν δαιμόνων, καὶ νὰ καταστεῖ οἰκητήριο τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ μᾶς ἀναβιβάζει
στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ, καὶ μᾶς καθιστᾶ ἐπουρανίους. Ἂς μὴ
συμπεριφερόμαστε λοιπὸν χαμαίζηλα, ἐπιζητώντας κοσμικὲς ἀπολαύσεις καὶ
ἐφάμαρτες χαρές. Ἂς ἀναζητοῦμε τὰ ἀναλλοίωτα ὑπερκόσμια ἀγαθά. Ἂς μὴν
ἀποκόπτουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ τὴν κοινωνία τῶν Ἁγίων. Ἂς μὴν διαχωρίζουμε τὴν ὕπαρξή μας ἀπὸ τὴν σύναξη τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ θέλησή μας ἂς μὴν
ἀπαιτεῖ τὸ ἀτομικό της δικαίωμα, ἀλλὰ τὴν διακονία τῆς ἀγάπης καὶ τὴν ἐργασία τῶν θείων διδαχῶν. Ὁ Χριστὸς σήμερα ἐνανθρωπίζεται γιὰ νὰ μᾶς ἰατρεύσει ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς ἁμαρτίας. Ἂς μὴν ἀδιαφορήσουμε καὶ περιφρονήσουμε τὸ μυστήριο τῆς ἀναπλάσεώς μας. Ἂς μὴ συμμαχήσουμε μὲ τὴν
ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ καί ἀδικήσουμε τὴν ψυχή μας στερώντας της τὰ δῶρα τῆς
Ἐνανθρωπήσεως. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἁγιάσει ὡς Θεὸς
τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Σήμερα, ὁ ἄκτιστος Θεὸς γεννᾶται ἐκ
Παρθένου, καὶ ὁ ἀχώρητος περιορίζεται στὴν ὑλική Του ὑπόσταση, γιὰ νὰ
πρεσβεύσει στὸν Πατέρα Του ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων σωτηρίας. Ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ λαμβάνει τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ πτωχεύει, γιὰ νὰ πλουτίσει μὲ τὴν
δωρεὰ τῆς θεώσεως ὁ ἄνθρωπος. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχει τὴν πληρότητα
τῆς δόξας τοῦ Πατρός κενοῦται, καὶ γίνεται θνητὸς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ
μεταλάβω τὴν πληρότητα τοῦ ἀκτίστου φωτός. Ποιός εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς
θείας Του ἀγαθότητος; Ποιό εἶναι τὸ μυστήριο τῶν Χριστουγέννων ποὺ μὲ
περιβάλλει; Ἒλαβα τὴν θεία Του εἰκόνα καὶ δὲν τὴν διαφύλαξα ἀμόλυντη. Καὶ
Ἐκεῖνος τί κάνει; Γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ διασώσει ἀκέραιο τὸ κατ᾿ εἰκόνα,
γιὰ νὰ προσφέρει στὸ σῶμα τὴν ἀθανασία, γιὰ νὰ ἀναπλάσει θεοειδέστερη τὴν
βροτεία φύση.
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Μεγαλειώδες καὶ παράδοξο εἶναι τὸ θέμα τῆς παρούσας ἑορτῆς, κατὰ τὸν
Ἅγιο Θεόδοτο Ἀγκύρας4, γιατὶ δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἡ ἔλευση Ἐκείνου ποὺ ἦταν πάντα παρών, ἡ
ἐπιστασία Αὐτοῦ ποὺ γεμίζει τὰ πάντα μὲ τὴν παρουσία του. Ἡ θεία φύση
ξεφεύγει ἀπὸ τὸν νοῦ τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ὑψηλοτέρα ἀπὸ τοὺς δικούς μας
συλλογισμούς. Λόγῳ λοιπὸν τῆς ἀνωτέρας φύσεως τῆς θεότητος, ὁ ἄνθρωπος
στερεῖται τὴν θεογνωσία. Καὶ γιὰ νὰ σταματήσει νὰ συμβαίνει αὐτό, ὁ
Ἀόρατος προσλαμβάνει ὁρατὴ φύση· ὁ Λόγος ψηλαφεῖται· ὁ μονογενὴς Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ γίνεται συγγενὴς τῶν δούλων του, γιὰ νὰ μὴν παραμείνει κρυμμένη
ἀπὸ τὴν γνώση τῶν ἀνθρώπων ἡ ὑπερβατικὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο θεία φύση Του.
Σήμερα λοιπόν, ὁ Θεός ἔγινε ὁρατός διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του ἐκ τῆς
Παρθένου, καὶ ἡ Παρθένος, καὶ παρθένος ἔμεινε, καὶ μητέρα ἔγινε. Διότι, ὁ
ἄφθαρτος καὶ ἀναλλοίωτος Θεός δὲν προκαλεῖ φθορά, δὲν διαφθείρει.
Πραγματικά, ἦταν Θεός αὐτὸς ποὺ ἦλθε νὰ κατοικήσει στὸν κόσμο. Καὶ ἦλθε,
ὄχι μὲ μετάβαση ἀπὸ τὸν ἕνα τόπο στὸν ἄλλο, ἀλλὰ ἐνδυόμενος τὴν δική μας
φύση. Ἐπειδὴ ἦταν Θεός, καὶ μάλιστα φιλάνθρωπος καὶ εὔσπλαγχνος Θεός,
προτίμησε νὰ γίνει ἄνθρωπος, ὥστε νὰ περιπτυχθοῦμε τὸν Δημιουργὸ τοῦ
σύμπαντος ὡς συγγενῆ μας καὶ νὰ ἀγκαλιάσουμε μὲ θάρρος τὸν Κύριο. Διότι,
ὅσοι εἶναι κατάκριτοι καὶ ὁδηγοῦνται στὸ δικαστικό βῆμα, δὲν ἔχουν παρρησία
ἀπὸ δικές τους ἀρετές, ἀλλὰ μέσῳ κάποιου συγγενοῦς τους προσπαθοῦν νὰ
ἀποκτήσουν.
Ὁ Θεὸς τὴν πρόθεσή του γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὴν ἔδειξε ἀμέσως μετὰ τὴν
δημιουργία του, ὅταν ἔλαβε χῶμα ἀπὸ τὴν γῆ καὶ τὸν ἔπλασε κατ᾿ εἰκόνα τῆς
δικῆς του θεότητος. Τοῦ δίδει εὐτελῆ πρώτη ὕλη, ἐπειδὴ ἔμελλε νὰ τιμήσει τὸν
ἄνθρωπο μὲ τὴν δικὴ Του εἰκόνα, ὥστε ἡ ὑπερβολικὴ τιμὴ νὰ μὴ τὸν ὁδηγήσει
σὲ ἔπαρση καὶ ἀλλαζονεία, νὰ τὸν κάνει νὰ συσταλεῖ μὲ τὴ μνήμη τῆς φύσεώς
του, νὰ ἔχει ταπείνωση καὶ νὰ καταλάβει ὅτι τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς δὲν εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς του ἀξίας, ἀλλὰ τῆς θείας χάριτος ποὺ τοῦ προσέφερε
τὴν δωρεά. Ἄρα καὶ ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ γῆ φιλανθρωπία τοῦ
Δημιουργοῦ ἦταν, γιὰ νὰ ἔχει τὸ ἀδαμιαῖο γένος ταπείνωση. Τὸ θέμα τῆς
σημερινῆς πανηγύρεως εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς ἀπὸ φιλανθρωπία ἔγινε ἄνθρωπος.
Προσέλαβε τὰ ἀνθρώπινα, γιὰ νὰ μεταδώσει τὰ θεϊκά. Οἰκειοποιήθηκε τὰ
ἀκατηγόρητα πάθη τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ χαρίσει τὴν ἀπάθεια.
Ὑπέστη τὸν θάνατο, γιὰ νὰ χαρίσει τὴν ἀθανασία. Δὲν ἀλλοιώνει τὴν θεία Του
4

Ἁγίου Θεοδότου Ἀγκύρας, Λόγος εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος, P.G. 77, 1369-1385.
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φύση μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν, οὔτε τὴν ἀδικεῖ, ἀλλὰ
προσφέρει τὴν δύναμή Της γιὰ νὰ νικηθοῦν τὰ πάθη τῆς ἔκπτωτης
ἀνθρωπίνης φύσεως.
Ὁ Μέγας Βασίλειος5 μᾶς προτρέπει νὰ ἑορτάσουμε καὶ νὰ τιμήσουμε τὴν
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μὲ σιωπή. Καλύτερα, νὰ μὴν προσπαθοῦμε μὲ τοὺς
συλλογισμούς μας οὔτε νὰ ἐπιμένουμε μὲ ἀδιάκριτη περιέργεια νὰ γνωρίσουμε
ἐκεῖνα ποὺ ἡ πίστη μας τὰ χαρακτηρίζει μυστήρια. Ὁ Θεὸς ἦλθε στὴ γῆ, ὄχι
διὰ πυρὸς καὶ σαλπίγγων μέσα σὲ καπνό, ὅπως στὸ ὄρος Σινᾶ, οὔτε διὰ
γνόφου καὶ θυέλλης. Αὐτὰ ἐκφόβισαν τοὺς Ἰουδαῖους τότε ποὺ ἔλαβαν τὸν
μωσαϊκὸ νόμο. Τώρα ὅμως ἦλθε ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους διὰ τῆς
ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ. Ἦλθε ὡς ἥρεμος καὶ πρᾶος ἄνθρωπος ποὺ
συνδιαλλέγεται μὲ τοὺς συγγενεῖς του. Ὁ Θεὸς φανερώθηκε μὲ σάρκα. Δὲν
ἐνεργεῖ πλέον κατὰ διαστήματα ὅπως στοὺς προφῆτες, ἀλλὰ λαμβάνει ὡς δική
Του τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἔχει ἀσυγχύτως ἑνωμένη τὴν θεία μὲ τὴν ἀνθρώπινη
φύση καὶ ὡς Θεάνθρωπος ἐπαναφέρει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ὁδὸ τῆς
θεώσεως. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀποκτείνει τὸν θάνατο ποὺ εἶχε κάνει
κατοικία του τὴν ἔκπτωτη ἀνθρώπινη φύση. Διότι μὲ τὴν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, φανερώθηκε ἡ θεία χάρις καὶ ὅπως
εἶπε ὁ Ἀπόστολος, «κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος»6, δηλαδὴ ἐξαφανίστηκε
ὁλοσχερῶς ὁ θάνατος καὶ νικήθηκε κατὰ κράτος γιατὶ δὲν ὑπέφερε τὴν
παρουσία τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ Θεανθρώπου στὴν ἐπικράτειά του.
Μάθε ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος ἐπειδὴ τὸ σῶμα, ποὺ ἦταν καταραμένο,
ἔπρεπε νὰ ἁγιασθεῖ· τὸ ἀσθενές, νὰ ἐνδυναμωθεῖ· τὸ ἀπογυμνωμένο ἀπὸ τὴν
θεία δόξα, νὰ τὴν ἀποκτήσει πάλι· τὸ ἐξόριστο ἀπὸ τὸν Παράδεισο, νὰ
ἐπιστρέψει ἐκεῖ ἐκ νέου· μὲ ἕνα λόγο, ὁ ἄνθρωπος νὰ ὁδηγηθεῖ στὸν οὐρανό.
Καὶ ποιό εἶναι τὸ ἐργαστήριο αὐτῆς τῆς θείας οἰκονομίας; Τὸ σῶμα τῆς ἁγίας
Παρθένου. Καὶ ποιά ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ Θεοῦ; Τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα καὶ ἡ ἐπισκιάζουσα θεία δύναμη τοῦ Λόγου. Ἡ Παναγία κρίθηκε
κατάλληλη νὰ διακονήσει τὴν θεία οἰκονομία διότι συνδύαζε τὴν παρθενία καὶ
τὴν μνηστεία. Θέλησε ὁ Θεὸς νὰ τιμήσει στὸ πρόσωπό Της καὶ τὴν παρθενία
καὶ τὸν γάμο. Τὴν ἐξέλεξε γιὰ τὴν παρθενία της διότι αὐτὴ εἶναι ἡ πλέον
κατάλληλη ὁδὸς ἁγιασμοῦ· καὶ μὲ τὸν ἀρραβῶνα συμπεριελήφθησαν καὶ οἱ
5
Ἁγίου Βασιλείου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου, Ὁμιλία εἰς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, P.G. 31,
1457-1476.
6

Α´ Κορ. 15,54.
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ἀρχὲς τοῦ γάμου. Συνάμα δέ, γιὰ νὰ εἶναι ὁ Ἱωσὴφ γνώστης καὶ μάρτυρας τῆς
καθαρότητος τῆς παρθενίας Της. Ἐπειδὴ λοιπὸν στὴν γενεὰ ἐκείνη τῶν
ἀνθρώπων δὲν ὑπῆρχε ἄλλη μὲ μεγαλύτερη ἁγνότητα ψυχῆς καὶ σώματος
ὥστε νὰ δεχθεῖ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος –ἂν καὶ εἶχε προηγηθεῖ ὁ
ἀρραβώνας τῆς Μαρίας μὲ τὸν Ἰωσήφ–, ἐξελέγη ἡ μακαρία Παρθένος, ἡ ὁποία
δὲν ἀπώλεσε τὴν παρθενία της στὴν μνηστεία. Διότι ἡ φαινομενικὴ μνηστεία
τῆς Παρθένου μὲ τὸν Ἰωσὴφ ἐπινοήθηκε γιὰ νὰ ἀφαιρέσει τὴν προσοχὴ τοῦ
πονηροῦ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τότε ποὺ ἄκουσε τὸν προφήτη νὰ λέγει «Ἰδοὺ ἡ
Παρθένος ἐν γαστρὶ λήψει καὶ τέξεται Υἱόν»7 καιροφυλακτοῦσε τὶς
παρθένους γιὰ νὰ δράσει ἀνάλογα. Γνώριζε ὅτι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου
θὰ ἐπέφερε τὴν κατάλυση τῆς ἐξουσίας του.
Ποιός εἶναι τόσο νωθρὸς στὴν ψυχή, ποιός τόσο ἀχάριστος, ὥστε νὰ μὴ
χαίρεται, νὰ μὴν ἀγάλλεται, νὰ μὴν ἀκτινοβολεῖ ἀπὸ εὐτυχία γιὰ ὅσα
ἑορτάζουμε; Σήμερα πανηγυρίζει ὅλη ἡ κτίση, διότι ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
δωρίζει στὸν κόσμο τὰ ὑπερκόσμια, στὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν παρθένο Μαρία
ἀποστέλλει τοὺς Ἀρχαγγέλους γιὰ νὰ ψάλλουν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία»8. Σήμερα οἱ ἀστέρες κινοῦνται στὸν οὐρανὸ καὶ οἱ Μάγοι
ἐπὶ τῆς γῆς γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν Χριστό. Σήμερα, ποὺ εἶναι ἡ γενέθλια
ἡμέρα τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαινίσεως τῆς ἀνθρωπότητος, ἂς γευθοῦμε τὴ χαρὰ
τῆς ἑορτῆς. Σήμερα ἀναιρεῖται τὸ ἐπιτίμιο τῆς πτώσεως «γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν
ἀπελεύσῃ»9 καὶ τὸ ἀδαμιαῖο γένος ἐπισυνάπτεται μὲ τὸν οὐράνιο Θεό, καὶ γι᾿
αὐτὸ θὰ ἀναληφθεῖ πρὸς τὸν οὐρανὸ στὴν συντέλεια τῶν αἰώνων. Σήμερα
καταργεῖται ἡ καταδίκη τῆς Εὔας «ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα»10. Ἡ νέα Εὔα, ἡ
Θεοτόκος, γέννησε τὸν Ἐμμανουὴλ χωρὶς ὠδῖνες καὶ γίνεται ἡ μακαρία ἡ
κυήσασα καὶ ἐκθρέψασα τὸν Βασιλέα τῆς κτίσεως. Σήμερα «παιδίον ἐγεννήθη
ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ»11. Πλημμύρισε ἀπὸ
χαρὰ ἡ καρδιά μου καὶ ἀπὸ θεογνωσία ὁ νοῦς μου. Ὁ Χριστὸς γεννᾶται γιὰ νὰ
ἀποκτήσεις ὡς συγγενής του τὴν καθαρότητα τῶν λογισμῶν καὶ τῆς καρδιᾶς.
Διέρχεται ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ ὅλες τὶς ἡλικίες γιὰ νὰ συνηθίσεις στὴν καλοσύνη
καὶ νὰ ἐξοικειωθεῖς μὲ τὴν ἀρετή.
7

Ματθ. 1,23.

8

Μαρκ. 2,14.

9

Γέν. 3,19.

10

Γέν, 3,16.

11

Ἡσ. 9,6.
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Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας12 τονίζει ὅτι τὰ γενέθλια τοῦ Σωτῆρος θὰ
ὁδηγήσουν στὸν θαυμασμό ὅσους ξέρουν νὰ ἀναγνωρίζουν τὴν μεγαλειότητα
στὴν ταπείνωση, τὸν πλοῦτο στὴν πτωχεία, τὴν ἐλευθερία στὴν ὑπακοή.
Ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς πίστεως θὰ ἀναγνωρίσουν στὸν
Χριστὸ τὸ θεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο τοῦ κενωθέντος Λόγου. Δὲν
θὰ περιμένουν νὰ ἔλθει ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴν ὁμολογία
τοῦ Κυρίου ὅτι «ὁ ἑωρακὼς ἐμέ, ἑώρακε τὸν Πατέρα»13. Θὰ δοῦν στὸ πενιχρὸ
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ τὸν κενωθέντα Θεό. Ἡ κένωση ἐκφράζει τὴν ἀποταγὴ
τοῦ ἰδίου Του θελήματος καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῆς κοινῆς Τριαδικῆς ἐνέργειας
στὴν οἰκονομία τῆς σωτηρίας. Ἐπομένως τὸ ἔργο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ
εἶναι ἔργο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ τὴν χωρίσουμε ἀπὸ
τὸν Χριστό. Ὁ Κύριος ἔχει τὴν αὐτὴ οὐσία μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα. Καὶ κάθε πράξη τοῦ Χριστοῦ ἐκφράζει τὴν ἀλληλοπεριχώρηση τῶν
δύο φύσεών Του, τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης.
Βεβαίως ὁ ἀθάνατος Θεὸς δὲν σαρκώθηκε γιὰ νὰ σώσει τὸν ἑαυτό Του,
ἀλλὰ ὅσους ὑπέκυψαν στὸ θανατηφόρο δῆγμα τοῦ διαβόλου. Δὲν ἔπαθε γιατὶ
ἦταν ἀσθενὴς ἀπὸ τὸ θανατηφόρο δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ γιὰ χάρη τοῦ
ἀσθενοῦς ἀνθρώπου. Ἔλαβε κατὰ τὴν ἐνανθρώπησή Του τὴν ἀδυναμία καὶ
τὴν πτωχεία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, γιὰ νὰ τῆς προσφέρει τὴν δόξα Του.
Ἔλαβε θνητὸ σῶμα, γιὰ νὰ δεχθεῖ τὸ πάθος τῆς σταυρώσεως καὶ μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο νὰ μᾶς προσφέρει τὴν ἀπάθεια. Ὁ θάνατός Του ἔγινε ἡ δική μας
ἀθανασία. Τὸ δάκρυ Του ἔγινε ἡ δική μας χαρά. Ἡ ταφή Του κατέστη ἡ δική
μας ἀνάσταση. Καὶ τὸ Βάπτισμά Του ὁ δικός μας ἁγιασμός. Γιὰ νὰ χαροῦμε
ἐμεῖς, ταλαιπωρεῖται καὶ ταπεινώνεται Αὐτός. Ἐπιπλέον ζητεῖ ἀπὸ τὸν
Πατέρα Του νὰ χαρίσει στὸ ἀνθρώπινο γένος τὴν δόξα ποὺ εἶχε στὸν οὐρανό.
Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δοξάζεται ἡ ἀνθρώπινη φύση, γίνεται ὁμότιμη τῆς
θείας φύσεως, ἀποκτᾶ τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα τῆς θεότητος. Ὁ Χριστὸς ὡς νέος
Ἀδὰμ ἁγιάζει τὴν πεπτωκυῖα φύση τοῦ ἀδαμιαίου γένους. Παραδίδει στὸν
Πατέρα Του τὸν ἑαυτό Του, ἀλλὰ ἑαυτός Του εἶναι ὅλα τὰ μέλη τῆς
Ἐκκλησίας ὅπως λέγει καὶ ὁ Παῦλος: «Πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ»14. Συνεπῶς ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀνοίγει τὴν ὁδὸ γιὰ τὴν

12

Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας τοῦ Μεγάλου, Περὶ τῆς ἐνσάρκου ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ Λόγου,
P.G. 26, 984-1028.

13

Ἰω. 14,9.

14

Γαλ. 3,28.
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ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται
σήμερα διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σήμερα οἱ Ἄγγελοι ὑμνοῦν τὸν ἐν σαρκὶ
Τεχθέντα διότι γνώρισαν τὴν πολυποίκιλη σοφία τοῦ Θεοῦ. Γνώρισαν τὸ
μυστήριο ποὺ ἦταν αἰῶνες κρυμμένο καὶ τὸ ἤξερε μόνον ὁ Θεός, ὁ Δημιουργὸς
τοῦ παντός διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ προαιώνιο σχέδιο, ὁ
Πατὴρ ἀπέστειλε τὸν Υἱό Του ἐπὶ τῆς γῆς γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς τὸ θάρρος νὰ
προσερχόμαστε ἐνώπιόν Του καὶ νὰ λαμβάνουμε διὰ τῆς πίστεως ἁγιασμὸ
ψυχῶν καὶ σωμάτων. Σαρκώθηκε λοιπὸν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ φέρει τὴν
καταλλαγή, νὰ ἀνακαινίσει τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ προσφέρει τὴν θεία υἱοθεσία
διὰ τῆς Ἑκκλησίας. Ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου ἐκφράζει τὴν ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ
νὰ καταστεῖ ὁ ἄνθρωπος θείας φύσεως κοινωνός. Ὁ Κύριος ἔλαβε σῶμα καὶ
ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἑνωθοῦν οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
Ἔγινε Θεὸς σαρκοφόρος γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πνευματοφόροι.
Ἔλαβε μορφὴ δούλου καὶ ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ λάβουμε ἐμεῖς τὰ ἰδιώματα
τῆς θείας Του φύσεως καὶ νὰ γίνουμε καὶ ἐμεῖς, ὅπως Αὐτός, υἱοὶ τοῦ Θεοῦ.
Φόρεσε ὡς ἱμάτιο τὸ ἀνθρώπινο σῶμα γιὰ νὰ ἐνδυθοῦμε ἐμεῖς τὸν Θεὸν καὶ
νὰ εἴμαστε θεοὶ κατὰ χάριν.
Πάρα πολλὰ πατερικὰ κείμενα γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων θὰ
μποροῦσαν νὰ προστεθοῦν στὴν παραπάνω διασκευή, ἂν μάλιστα λάβουμε
ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι τὸ Ἅγιον Δωδεκαήμερον καταλήγει στὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων
καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ κατὰ τὴν διάρκειά του ἑορτάζουμε
ἰδιαίτερα τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τοὺς Προπάτορες, τὸν Πρωτομάρτυρα
Στέφανο, τὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τὴν Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ. Ὅλες οἱ ἡμέρες
αὐτὲς ἑορτάζονται μὲ τὴν δέουσα μεγαλοπρέπεια καὶ τὸν προσήκοντα
σεβασμό, σὲ ὅλα τὰ μοναστήρια. Εἶναι δὲ μεγάλη εὐλογία τὸ ὅτι ὁ κάθε
μοναχός, προσπαθώντας νὰ γίνει ὑπήκοος στὸ «ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε»15,
ἀκούει καὶ διαβάζει ξανὰ καὶ ξανὰ τὰ λόγια τῶν θείων Πατέρων γιὰ τὴν
Μητρόπολη καὶ Πρώτη τῶν ἑορτῶν τὴν περίοδο αὐτή. Σὺν τοῖς ἄλλοις
ἀγωνίζεται καὶ μὲ τὴν μελέτη νὰ ἐπιτύχει χάριτι Θεοῦ τὸν πλατυσμὸ τῆς
καρδίας καὶ νὰ βιώσει τὴν μυσταγωγία στὰ θεῖα μυστήρια, ἐλπίζοντας στὴν
πλήρη μετοχὴ τοῦ Θεοῦ καὶ σὲ μία χαρισματικὴ καὶ πνευματικὴ ζωή.
Ἐπειδὴ ὅμως ἡ χαρισματικὴ καὶ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ἡ φυσικὴ κατάσταση
γιὰ κάθε Χριστιανό, ἡ μελέτη τῶν θείων λόγων –τοὺς ὁποίους χωρὶς δυσκολία
μπορεῖ πλέον νὰ βρεῖ κανεὶς ὁπουδήποτε– ὁδηγεῖ χωρὶς πολὺ κόπο στὸ νὰ
15

Ματθ. 7,7.
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γίνουμε ἅγιοι, ὅπως μᾶς λέει ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης: «...Ἐμένα,
ἐπίσης, ἄρεσαν καὶ μοῦ ἀρέσουν καὶ τὰ βιβλία τὰ γραμμένα ἀπ᾿ τοὺς ἁγίους
Πατέρες, Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νύσσης,
Γρηγόριο Παλαμᾶ κ.ἄ. Ἀλλὰ εἰλικρινά σᾶς λέγω, δὲ τοὺς ἔχω μελετήσει. Τοὺς
ξέρω, ὅμως, τοὺς εὐλογημένους ὅλους... Αὐτὸν ποὺ ἀγαπάει τοὺς λόγους Του
ὁ Χριστὸς τὸν χαριτώνει κι ὅλα τὰ καλὰ γι᾿ αὐτὸν γίνονται εὔκολα. Ὅπως
βλέπετε, χωρὶς πόλεμο καὶ χωρὶς ἀγῶνες αἱματηροὺς ἁγιαζόμαστε.
Εὐφραίνεται ἡ ψυχούλα μας, ἡδύνεται ἡ ἀκοή μας ἀκούοντας τὰ τροπάρια
καὶ κάτι γίνεται μέσα μας. Αὐτὴ ἡ εὐχαρίστηση φέρνει θεῖο ἐνθουσιασμὸ καὶ
ἡ ψυχή μας γίνεται ἄξια νὰ δεχθεῖ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἁγιάζει ὁ ἴδιος
ὁ Θεός. Ἐμεῖς, χωρὶς τὴν θεία χάρι, ὅσες προσπάθειες καὶ νὰ κάνομε, δὲν
μποροῦμε νὰ ἁγιασθοῦμε. Ἐνῶ μὲ τὴν μελέτη τῶν θείων λόγων, μποροῦμε
ἁπλά, χωρὶς πολύ κόπο, νὰ γίνομε ἅγιοι»16. Ἀμήν.

16

Ὅσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καὶ Λόγοι, Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοπηγῆς, Χανιὰ 2007,
ἔκδοση η’, σελ. 348.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
Δρ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΕΚ ΓΗΣ ΧΟΪΚΟΣ...»
ἄνθρωπος, κατά τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, ἀποτελεῖ τήν
κορωνίδα καί τό ἐπιστέγασμα τοῦ ὅλου δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ
Θεοῦ. Χοϊκός ὤν, χαρακτηρίστηκε ὡς «μικρόκοσμος», ὡς «ἐν σμικρογραφίᾳ
μετέχων τοῦ πνευματικοῦ καί τοῦ ὑλικοῦ κόσμου»1 καί ὡς «ἐξουσιαστής» καί
«βασιλέας τῆς γῆς»2.
Ὁ συγγραφέας τῆς Πεντατεύχου Μωυσῆς, στά δύο πρῶτα κεφάλαια τῆς
Γενέσεως, περιγράφει, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ὑπό
τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26-27 καί 2,7). Ὅσα ἐμπειρικά βίωσε ὁ Μωυσῆς μέ τήν
«αὐτοπρόσωπη θέα τοῦ Θεοῦ», κατά τόν Μ. Βασίλειο3, καί ὅσα ἔζησε ἐν μέσῳ
τῆς κτιστῆς πραγματικότητας, κτιστός ὁ ἴδιος ἔναντι τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ,
καταγράφει ὡς ὑψηλές ἀλήθειες στά πρῶτα αὐτά βιβλία τῆς Βίβλου4.

Ὁ

1
Ἰωάννου Κασσομενάκη–Ἀντωνίου Κόμπου, Ἐγχειρίδιον Δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 127. Βλ. Παναγιώτη Μπρατσιώτη, «Ἀδάμ», ΘΗΕ, 1 (Ἀθῆναι
1973) στ. 370. Ἀρχιμ. Ἰωήλ Γιαννακοπούλου, Ἡ Παλαιά Διαθήκη, ἐκδόσεις Λυδία, Θεσσαλονίκη
1986, τ. 1, σ. 48 καί Ψαλμ. 8,5. Γέν. 1,31 καί Ἑβρ. 2,8.
2
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Γένεσιν, Ὁμιλ. 21,2 PG 53,177. Βλ. Γρηγορίου Νύσσης, Περί
κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου, 4 PG 44, 136 BC. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος 1, PG 35,398 B:
«Ἄνθρωπος τό τιμιώτατον τοῦτο Θεῷ κτῆμα καί οἰκειώτατον».
3

Μεγάλου Βασιλείου, Εἰς τήν ἑξαήμερον, PG 29,5 BC «ὅς ὀγδοηκοστόν ἤδη γεγονώς ἔτος, εἶδε
Θεόν ὡς ἀνθρώπῳ ἰδεῖν δυνατόν... Οὗτος τοίνυν ὁ τῆς αὐτοπροσώπου θέας τοῦ Θεοῦ ἐξίσου τοῖς
ἀγγέλοις ἀξιωθείς, ἐξ ὧν ἤκουσε παρά τοῦ Θεοῦ διαλέγεται ἡμῖν».
4
Γιά τό θέμα τῆς «Μωσαϋκότητας» τῆς Πεντατεύχου βλ. Ἰωήλ Γιαννακοπούλου, ὅ.π. σ. 397-408.
Δαμιανοῦ Δόικου, Συνοπτική εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 188-196,
ὅπου τονίζει ὅτι ἐγγύηση τῆς «Μωσαϋκότητας» τῆς Πεντατεύχου ἀποτελεῖ ὄχι μόνο ἡ ἰουδαϊκή
παράδοση ἀλλά καί ἡ καθολική συνείδηση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ὅσον ἀφορᾶ τήν πνευματική
κατάσταση τοῦ Μωυσῆ, δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Γρηγόριος Νύσσης, προκειμένου νά περιγράψει
τήν πορεία θέωσης τοῦ ἀνθρώπου, ἀναφέρεται ἀποκλειστικά στόν βίο τοῦ Μωυσῆ. Βλ. Γρηγορίου
Νύσσης, Περί τοῦ βίου Μωυσέως, PG 44, 297-328..
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Στόν Μωυσῆ ὁ Θεός μιλάει «στόμα πρός στόμα», μέ «λόγια ζῶντα»5.
Αὐτές οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ, στόν Μωυσῆ, δέν ἦταν τίποτε ἄλλο
παρά θεοφάνειες τοῦ Θεοῦ κατά τίς ὁποῖες ὁ κατά φύσιν ἀπρόσιτος Θεός, ὁ
Ἄσαρκος Λόγος, ἐπικοινωνεῖ μέ ἔμμεσο τρόπο καί μόνο κατά τήν δόξα του,
ὅπως ταιριάζει στό κτιστό δημιούργημά του. Ἄλλωστε, καί ἡ ἴδια ἡ δημιουργία
εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς Θεοφάνειας6.
Οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅπως προαναφέρθηκε,
εἶναι ἀποκαλύψεις τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς
Ἁγίας Τριάδος, ἀσάρκως. Τά ὀνόματα τά ὁποῖα προσδίδονται στόν Χριστό,
στήν Παλαιά Διαθήκη, εἶναι: Γιαχβέ, Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος ἤ Κύριος
της Δόξης, Σοφία τοῦ Θεοῦ καί ὄχι Μεσσίας, τό ὁποῖο δηλώνει ἄνθρωπο7.
Ὁ Χριστός, ὡς ἄσαρκος Λόγος, δέν ἀπουσιάζει ἀπό τήν ἱστορία τοῦ
Ἰσραήλ καί τή δημιουργία (Ἰωάν. 1,3). Πέραν ὅμως ἀπό τήν
Ἁγιοπνευματική ἐμπειρία τῶν θεουμένων, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἰσχυρό
ἐχέγγυο τῆς θεοπνευστίας τῶν Γραφῶν καί τῆς διαχρονικῆς συνείδησης
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἱστορικοφιλολογική καί ὄχι μόνο ἔρευνα τῶν κειμένων
διαπιστώνει διαφορές μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δευτέρου κεφαλαίου
τῆς Γενέσεως. Ὁρισμένοι μελετητές ἰσχυρίζονται ὅτι δέν διαφωνοῦν οἱ
διηγήσεις ἀλλά ἑτεροφωνοῦν8, ἐνῶ ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἔχουμε σαφῶς
διαφορετικές διηγήσεις μέ ἔντονη τήν παρουσία σ’ αὐτές τοῦ μυθικοῦ
στοιχείου9 κυρίως στή διήγηση τοῦ δεύτερου κεφαλαίου10.
5

Δευτ. 4,10. Πράξ. 7,3. Ψαλμ. 104,27 και Β΄ Κορ. 12, 4.

6

Νίκου Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία. Οἱ Θεοφάνειες στήν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ
καί τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 58 κ.ἑξ. Εἶναι χαρακτηριστικές καί οἱ
ἀναφορές τῶν λειτουργικῶν κειμένων: «Θείῳ καλυφθείς ὁ βραδύγλωσσος γνόφω... ὁρᾶ τόν ὄντα
καί μυεῖται Πνεύματος γνῶσιν …», Εἱρμός Α΄ ᾠδῆς Κανόνος Πεντηκοστῆς.
7
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, Ἐμπειρική Δογματική κατά τίς
προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
(Πελαγίας), 2011, τ. Β΄, σ. 211, 213. Βλ. Ἰωάνν. 8,58.
8

Ἰωήλ Γιαννακοπούλου, Ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅ.π., σ. 417-418.

9

Ὅταν λέμε «μῦθο» ἐννοοῦμε αὐτονόητα ὄχι περιγραφή μιᾶς μετρήσιμης καί ἀντικειμενικῆς
πραγματικότητας, ἀλλά σημασιολογική, συμβολική, παραστατική καί παραβολική διήγηση γιά μία
ἀλήθεια πού τήν ἀσπάζεται ὁ ἀφηγητής τοῦ μύθου. Βλ. Νίκου Ματσούκα, Ἐπιστήμη, Φιλοσοφία
καί Θεολογία στήν Ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐκδ. Κυριακίδη, ἄνευ χρονολογίας, σ. 42. Δέν
προσλαμβάνεται ἡ μυθολογική σκέψη ἀλλά δανείζονται μυθικές παραστάσεις γιά νά διακηρυχθεῖ
ἡ ἀλήθεια. Χαρακτηριστικός ὁ ὁρισμός τοῦ φιλοσόφου Θέωνα: «Μῦθος ἐστί λόγος ψευδός
εἰκονίζων ἀλήθειαν». Νίκου Ματσούκα, Λόγος καί μῦθος, ἐκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1977 καί
Θεοφίλου Βέικου, Ὁ μῦθος τοῦ λόγου, Ἀθῆνα 1977. Ἡ ζωή τῶν Πρωτοπλάστων ἀποτέλεσε
προσφιλές θέμα στή Λαογραφία τῶν χριστιανικῶν λαῶν μέ ἔντονη μυθολογική ἐπίδραση.

32

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 19:55 Page 33

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΓΗΣ ΧΟΪΚΟΣ...»

Ἡ πρώτη διήγηση (Γέν. 1,1-2,4α) προέρχεται ἀπό τήν ἱερατική πηγή (Ρ), ἡ
ὁποία γράφτηκε μετά τή Βαβυλώνια αἰχμαλωσία (586 π.Χ.), ἐνῷ ἡ δεύτερη
(2,4β-2,25) ἀνήκει σέ ἀρχαιότερη πηγή, στόν Γιαχβιστή (9ος αἰ. π.Χ.), ὁ ὁποῖος
ὀνομάζεται ἔτσι ἐπειδή σ’ αὐτήν ὁ Θεός ἀναφέρεται πάντοτε μέ τό ὄνομα
«Γιαχβέ»11.
Ἡ προσέγγιση τοῦ βιβλικοῦ κειμένου ἀπό τούς ἐρευνητές, γραμματολόγους
καί θεολόγους, ἀπαιτεῖ προσοχή, προκειμένου νά μή μπλέκονται «σέ ἀδιόρατα
δίχτυα συγχύσεων», ὅπως τό «βρυκολάκιασμα τῆς κατά γράμμα θεοπνευστίας»
καί ὁ καημός γιά τήν «ἀπομύθευση τῶν βιβλικῶν κειμένων», ὅπως χαρακτηριστικά
τονίζει ὁ Ν. Ματσούκας12. Ἐν προκειμένῳ ἡ μέθοδος προσέγγισης τῶν κειμένων
πρέπει νά εἶναι θεολογική, ἀπομυθευτική καί ὄχι κατά κανόνα ἀπολογητική13.
Σύμφωνα μέ τήν πρώτη διήγηση: «εἶπεν ὁ Θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’
εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν (Γέν. 1,26).
Σύμφωνα μέ τόν καθηγητή Σάββα Ἀγουρίδη, ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
παρουσιάζει ζήτημα σοβαρό ὡς πρός τή διάσταση τῆς ἰουδαϊκῆς καί τῆς
χριστιανικῆς ἑρμηνείας τῶν στίχων αὐτῶν. Τό «ποιήσωμεν», π.χ. ὑπενθυμίζει τό
οὐράνιο δικαστήριο14. Προκειμένου ὁ συγγραφέας νά τονίσει τή σπουδαιότητα
τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, δέν διστάζει νά χρησιμοποιήσει μυθολογικό
παραδοσιακό ὑλικό, μία οὐράνια σύναξη Θεῶν.
Ἡ ραββινική ἐξήγηση δέχεται τόν πληθυντικό ὡς πρόσκληση τοῦ Θεοῦ
πρός τούς ἀγγέλους καί ὁ Φίλωνας πρός τούς συνδημιουργούς «ὑπάρχους»,
οἱ ὁποῖοι φορτώνονται καί τήν εὐθύνη γιά ὅσα συνέβησαν στόν ἄνθρωπο.
Αὐτές, ὅμως, τίς ἑρμηνεῖες ἀποκρούει ὁ χριστιανός Ἰουστῖνος στόν «Διάλογό
του πρός Τρύφωνα», προβάλλοντας ὡς συμπάρεδρο τοῦ Θεοῦ τή Σοφία. Μέ
τό «ποιήσωμεν» βέβαια καί μέ τούς «ἀγγέλους» διευρύνεται τό πρότυπο τῆς
εἰκόνας τοῦ ἀνθρώπου (ἰσχυρός, ἀγαθός, σοφός)15. Σχολιάζοντας ὁ Γρηγόριος
10

Σάββα Ἀγουρίδη, Βιβλικές Θεολογικές Μελέτες. Μῦθος, Ἱστορία, Θεολογία, ἔκδ. Ἄρτος Ζωῆς,
Ἀθήνα 1993, σ. 146-147 καί 153 κ.ἑξ.

11

Ἀθανασίου Χαστούπη, Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιά Διαθήκη, ἐν Ἀθήναις 1981, σ. 209.

12

Νίκου Ματσούκα, Ἐπιστήμη. Φιλοσοφία καί Θεολογία στήν Ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅ.π.,
σ. 9. Βλ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Παλαιά Διαθήκη, ἐκδ. Ἁρμός Θεσσαλονίκη 2008, σ. 35.
13
Σάββα Ἀγουρίδη, Βιβλικές, ὅ.π., σ. 142. Νίκου Ματσούκα, Λόγος καί Μῦθος, ἔκδ. Πουρναρᾶς,
Θεσσαλονίκη 19773 καί Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, PG 94,
842 ΑΒ: «ὑψηλάς καί ἀΰλους τῆς θεότητος ἐνεργείας, νοεῖν ἤ λέγειν ἀδύνατον, εἰ μή εἰκόσι καί
τύποις καί συμβόλοις τοῖς καθ’ ἡμᾶς χρησαίμεθα».
14

Ψαλμ. 81,1: «Ὁ Θεός ἔστη ἐν συναγωγῇ Θεῶν, ἐν μέσῳ δέ Θεούς διακρινεῖ...».

15

Σάββα Ἀγουρίδη, Βιβλικές, ὅ.π., σ. 134-136 καί 162-163. Ἰουστῖνος Φιλόσοφος καί Μάρτυς,
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Νύσσης16 «τό ποιήσωμεν» ἀναφέρει: «Ποιήσωμεν καί οὐκ εἶπε, καί ἐποίησαν,
ἵνα μή πολυθεΐας λάβης ἀφορμάς». Ὁ Θεοδώρητος Κύρου γράφει σχετικά:
«Τινές μέν τῶν δυσωνύμων αἱρετικῶν πρός τούς ἀγγέλους αὐτόν εἰρηκέναι καί
τούς πονηρούς δαίμονας ἔφασαν. Θεοῦ γάρ οὐσία καί ἀγγέλων οὐ μία, οὔτε
εἰκών ἡ αὐτή· ὁ μέν γάρ ἀΐδιον ἔχει τήν φύσιν· οἱ δέ αὐτόν ἔχουσι ποιητήν καί
δημιουργόν17.
Γιά τό ἴδιο θέμα, ὁ Παν. Μπρατσιώτης ὑπογραμμίζει: «Οὔτε πρός τούς
ἀγγέλους ἀπευθύνεται, οὔτε πρός ἄλλα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, οὔτε
πρέπει νά νοηθῇ ὡς λείψανον πολυθεΐας, οὔτε κἄν εἶναι πληθυντικός τῆς
μεγαλειότητος, ἀλλά μᾶλλον πρόκειται περί τῆς ψυχολογικῆς συνήθους
αὐτοπαροτρύνσεως18. Ἀντίθετα, ὁ Ἰωήλ Γιαννακόπουλος ἰσχυρίζεται ὅτι, κατά
τούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπό τό φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης, τό χωρίον
αὐτό δηλοῖ διά μέν τοῦ πληθυντικοῦ «ποιήσωμεν» τό τρισυπόστατον, διά δέ
τοῦ ἑνικοῦ «εἰκόνα» τό ὁμοούσιον τῶν προσώπων Πατρός, Υἱοῦ καί Ἁγίου
Πνεύματος19. Ὁ Θεός μόνος ἄνευ κτιστοῦ μέσου δημιουργεῖ, προνοεῖ, ζωοποιεῖ
καί σῴζει.
Ὁ ἄκτιστος Θεός ἐνεργεῖ μέ τίς ἄκτιστες ἐνέργειές του. Μόνο ὁ Θεός εἶναι
ζωοποιός, διότι μόνο Αὐτός εἶναι «Αὐτοζωή»20. Αὐτός ἔφτιαξε τόν κόσμο.
Μονάχα δύο πράγματα ὑπάρχουν, ἡ Θεότητα καί ἡ κτίση. Ἡ Θεότητα εἶναι
τό ὄν καί ἡ κτίση τό μή ὄν, τά πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό τήν βουλητική ἐνέργεια
τοῦ Θεοῦ21. Καί ὅταν λέμε «μή ὄν» σημαίνει ὄχι ἀπό τήν ἴδια οὐσία. Ἡ
δημιουργία τοῦ κτιστοῦ, μιά καί δέν προέρχεται ἀπό τήν θεία οὐσία,
πραγματώνεται μέ τίς ἐνέργειες τῆς θείας βούλησης κατά τούς «δημιουργικούς
λόγους», οἱ ὁποῖοι ὑπάρχουν ὡς θελήματα ἤ παραδείγματα σ’ αὐτή τή

Διάλογος πρός Τρύφωνα Ἰουδαῖον, PG 6,472.9.
16

Γρηγορίου Νύσσης, Περί γενέσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὁμιλία Α΄, ΕΠΕ, ἐκδ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,
Θεσσαλονίκη 1987, τ. 5, σ. 371. Τονίζεται, ἐν προκειμένῳ, ὅτι εἶναι πέρα γιά πέρα ἐσφαλμένες οἱ
θεωρίες πολλῶν ἐρευνητῶν περί δύο δημιουργιῶν (ἰδεατοῦ καί ἱστορικοῦ ἀνθρώπου) καί ἡ
ταύτιση τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος μέ τή σεξουαλικότητα, οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται στόν
Γρηγόριο Νύσσης. Βλ. σχετικά Νίκου Ματσούκα, Ἐπιστήμη..., ὅ.π., σ. 32α, ὅπου ξεδιαλύνονται
οἱ προαναφερθεῖσες συγχύσεις.

17

Θεοδωρήτου Κύρου, Εἰς τήν Γένεσιν, PG 80, στ. 100-101.

18

Παν. Μπρατσιώτης, «Ἀδάμ», ΘΗΕ, ὅ.π., στ. 370.

19

Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, Ἡ Παλαιά Διαθήκη..., ὅ.π. σ. 42-43.

20

Μ. Ἀθανασίου, Ἐπιστολή Α΄ πρός Σεραπίωνα Θμούεως ἐπίσκοπον, 23 PG 26, 584.

21

Νίκου Ματσούκα, Δογματική..., ὅ.π., σ. 46-47.
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βούληση αἰώνια22. Αὐτοί «οἱ λόγοι τῶν ὄντων» δέν εἶναι τά ἀρχέτυπα τῶν
ἰδεῶν, ὅπως ὑποστήριζαν οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι, ἀλλά ἡ δημιουργική καί
συνεκτική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Οἱ λόγοι αὐτοί εἶναι ἀνείδεοι, δέν ἔχουν εἶδος,
δέν εἶναι τά πλατωνικά εἴδη, δέν ἔχουν καμία ὁμοιότητα μέ τά κτίσματα23.
Ὁ πιό ἰσχυρός κρίκος μεταξύ τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ καί τοῦ κτιστοῦ
ἀνθρώπου εἶναι τό «κατ’ εἰκόνα». Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ
ἴδια ἡ δεκτικότητα τῆς ἀθανασίας, ὁ ἴδιος ὁ πυρήνας τῆς ἐλευθερίας, ὁ ἴδιος
ὁ ἄνθρωπος24.
Ὅπως ἀναφέρει τό βιβλικό κείμενο: «καί ἔπλασεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον,
χοῦν ἀπό τῆς γῆς καί ἐνεφύσησεν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς, καί
ἐγένετο ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν» (Γέν. 2,7 καί 5,1). Τό ὄνομα τοῦ πρώτου
ἀνθρώπου (Ἀδάμ) σχετίζεται, μᾶλλον, πρός τό ἑβραϊκό adama-γῆ, παρά πρός
τό σουμεριακό adamu- ὁ πατήρ μου ἤ πρός τό ἀσσυροβαβυλωνιακό adamuκτισμένος, γεννημένος, παιδίον.
Βέβαια, τό θέμα τῆς εἰκόνας, παρ᾽ ὅλο πού εἶναι θεμελιῶδες, δέν μπορεῖ
νά ἐξαντλήσει τήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία. Ὡστόσο, χρειάζεται νά τονισθεῖ
ὅτι πραγματική εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ Λόγος, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδος. Ὁ ἄνθρωπος πού πλάσθηκε ὑπό τοῦ Πατρός διά τοῦ Υἱοῦ ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ εἶναι κατ’ εἰκόνα τοῦ Λόγου25.
Ἡ εἰκόνα δηλώνει μία ἀμετακίνητη σχέση μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου.
Δέχεται τήν ἑτερουσιότητα τοῦ δημιουργήματος σέ ἀναφορά πρός τόν
δημιουργό, αὐτή δέ ἡ σχέση τοῦ κτιστοῦ πρός τό ἄκτιστο, ὡς δυναμική φορά
γιά τελείωση τοῦ δημιουργήματος, εἶναι ἀκριβῶς τοῦτο τό καθ’ ὁμοίωση. Ἡ
κίνηση αὐτή εἶναι συνεχής καί ἄπειρη φορά στούς κόλπους τῆς ἄπειρης
Θεότητος26.
Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ἀπαντώντας στό ἐρώτημα, σέ τί ἔγκειται
22

Νίκου Ματσούκα, Ἐπιστήμη..., ὅ.π., σ. 21. Μ. Βασιλείου, Κατ’ Εὐνομίου Ι, PG 29, 556 D-557A
«Φυσική μέν, ὡς ἡ τῶν κτισμάτων κατά τούς δημιουργικούς λόγους διαταχθεῖσα».

23

Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ἐμπειρική..., ὅ.π., σ. 117.

24

Νίκου Ματσούκα, Δογματική..., ὅ.π., σ. 537.

25

Δημητρίου Τσελεγγίδη, Ἡ θεολογία τῆς εἰκόνας καί ἡ ἀνθρωπολογική σημασία της,
Θεσσαλονίκη 1984. Βλ. Ὡριγένους, Κατά Κέλσου, 6,63, PG 11, 1393 καί Μ. Ἀθανασίου, Κατά
Ἑλλήνων, 2, PG 25,8. Ὁ σαρκωθείς Λόγος εἶναι τό «ἀρχέτυπο», μέ βάση τό ὁποῖο πλάσθηκε ὁ
ἄνθρωπος. Μέσα στο «Ἀρχέτυπο» ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τό ἀληθινό ὀντολογικό του περιεχόμενο.
Βλ. Ἰωάννου Καραβιδοπούλου, Ἀποστόλου Παύλου Ἐπιστολές πρός Ἐφεσίους, Φιλιππησίους,
Κολοσσαεῖς, Φιλήμονα, ἐκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 504 κ.ξ..
26

Νίκου Ματσούκα, Δογματική..., ὅ.π., σ. 196.
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αὐτή ἡ εἰκόνα, ἀπαντᾶ: «Τό κτιστό ὄν κοινωνεῖ κατά τή δωρεά τῆς εὐδοκίας
μέ τήν ἄκτιστη ἄναρχη Ὕπαρξη. Πῶς εἶναι δυνατό αὐτό; Εἶναι τόσο ἀνεξήγητο
ὅσο ἀκατάληπτο καί ἀνεξιχνίαστο εἶναι τό μυστήριο τῆς δημιουργίας τοῦ
κόσμου «ἐκ τοῦ μηδενός». Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ἐξηγώντας γιατί εἶναι
«ἀθεώρητος ἡ τοῦ ἀνθρώπου φύσις», γράφει ὅτι, ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι
ἀκατάληπτος, δέν εἶναι δυνατό παρά καί ἡ εἰκόνα του μέσα στόν ἄνθρωπο νά
εἶναι ἀκατάληπτη27.
Δέν μποροῦμε νά βροῦμε στούς πατέρες ἕναν σαφῆ ὁρισμό τῆς «εἰκόνας»
ἤ μία σαφῆ διατύπωση. Ἄλλοτε ἡ πατερική Θεολογία δέχεται πώς τό κατ’
εἰκόνα ἐντοπίζεται στή νοερή καί αὐτεξούσια λειτουργία τῆς ψυχῆς καί
ἄλλοτε στή συνολική ὕπαρξη28. Λόγω τῆς προίκας τοῦ κατ’ εἰκόνα
ἀποδίδονται ἀπό τούς πατέρες διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στόν
ἄνθρωπο, ὅτι εἶναι ὄν λογικό29, δημιουργός30, κυρίαρχος31, ἐλεύθερος32,
ὑπεύθυνος33 καί ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα34.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τά παραπάνω στοιχεῖα, ἐνῷ ἀποτελοῦν τίς
κεντρικές διαστάσεις τοῦ παραδοσιακοῦ «κατ’ εἰκόνα», δέν φαίνεται νά ἀπέχουν
πολύ ἀπό τά σοβαρότερα συμπεράσματα τῶν σύγχρονων ἀνθρωπολογικῶν
ἐρευνῶν35.
Ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος, ψυχή καί σῶμα, τείνει ἀπό τήν ἴδια τήν
κατασκευή του νά ξεπεράσει τά ὅριά του, νά γίνει ἀπεριόριστος καί ἀθάνατος.

27
Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου, Ὁ Γέροντας Σιλουανός, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ 1978,
σ. 199. Γρηγορίου Νύσσης, Περί κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου, PG 95,168B. Βέβαια, ὁ Γρηγόριος
διαφοροποιεῖται καί στό ὅσον ἀφορᾶ τή δημιουργία τοῦ κόσμου, ὑποστηρίζοντας ὅτι Σύμπαν καί
ζωή ἐξελίχθηκαν κατά τίς ἐπιμέρους ἐκφάνσεις ἀπό τίς πρῶτες «αἰτίες, δυνάμεις καί ἀφορμές»,
τίς ὁποῖες κατέβαλε ὁ Θεός «ἐν ἀκαρεῖ», κατά τήν ἔναρξη τῆς δημιουργίας. Βλ. Νίκου Ματσούκα,
Ἐπιστήμη..., ὅ.π., σ. 24.
28

Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Περί τῶν ἐν Χριστῷ δύο θελημάτων, 30, PG 95, 168Β.

29

Μ. Ἀθανασίου, Λόγος περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, 3, PG 25,101Β.

30

Κλήμεντος Ἀλεξανδρείας, Παιδαγωγός 2, PG 8,497Β. Γεν. 1,27-31.

31

Γρηγορίου Νύσσης, Περί κατασκευῆς..., ὅ.π., στ. 236ΒC καί Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πρός
Σταγείριον 1,2 PG 47, 427.
32
Γρηγορίου Νύσσης, Περί παρθενίας, 12, PG 46, 369 καί Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις
ἀκριβής..., ὅ.π., 2,12, PG 94, 920.
33
Θεοδωρήτου Κύρου, Εἰς τήν Γένεσιν, ἐρωτ. 20, PG 80, 109Β ὅπου κείμενο τοῦ Θεοδώρου
Μοψουεστίας.
34

Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου, Ἐκ τοῦ κατ’ εἰκόνα, PG 89, 1148D-1149A.

35

Παναγιώτη Νέλλα, Ζῷον Θεούμενον, ἔκδ. Ἁρμός, Ἀθῆνα 2000, σ. 26.
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Νά γίνει «ζῷον Θεούμενον»36 καί «ἐκκλησία μυστική»37. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄν
θεολογικό38. Ἡ ὑπαρξιακή ἑνότητά του εἶναι δεδομένη. Τίποτα δέν μπορεῖ νά
νοηθεῖ ἔξω ἀπό τήν ὑπαρξιακή ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου· νά παραμείνει δίχως
τή φωτοδοσία τῆς χάρης καί τοῦ ἁγιασμοῦ.
Ἡ δογματική, κατά τόν καθηγητή Ν. Ματσούκα, ὀφείλει νά δίνει
πρωταρχική σημασία στό «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν», ὡς δεκτικότητα καί
πορεία γιά τελείωση, μέσα στό πλαίσιο μίας σχέσης καί ἑνός ζωτικοῦ χώρου.
Ὁ χῶρος αὐτός, ἐνῷ ἐξαρτᾶται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τίς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες,
εἶναι συγκεκριμένος, ἱστορικός, ἁπτός καί κοινωνικός στό ἔπακρο. Ἡ κτίση
μετέχει στόν Θεό γιά νά εἶναι, νά ζεῖ, νά στοχάζεται καί νά θεώνεται.39 Στή
θέωση τοῦ ἀνθρώπου συμμετέχουν καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα. Οὐδέποτε
ὑποτιμήθηκε τό σῶμα (Α΄ Κορ. 3,6-26, 19-20). Ἄν κάτι καταδικάζεται εἶναι τό
σαρκικό φρόνημα.
Κατά τόν Π. Νέλλα, οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες στηρίζουν, συντηροῦν
καί ἔχουν, σέ σχέση μέ τόν κόσμο, τόν σκοπό νά τόν ὁδηγήσουν στήν τελείωσή
του, ἀποκτοῦν μέσα στόν ἄνθρωπο συγκεκριμένο κτιστό φορέα, τήν ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου, καί συγκεκριμένη κατεύθυνση, τήν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ
τόν Θεό Λόγο. Αὐτό εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ «κατ’ εἰκόνα»40.
Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης41, βαθύς μελετητής τῆς θεολογικῆς γραμματείας καί
τῆς ἁγιοπνευματικῆς – νηπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων πατέρων, διερεύνησε
καί διετύπωσε μέ ἐνάργεια τή διδασκαλία καί τό βαθύτερο πνεῦμα τῆς
Ὀρθόδοξης Παράδοσης, πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή θέωση καί στή σωτηρία.
Θεωροῦμε σημαντικό νά ἀναφερθοῦμε στήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία του.
Ὅπως γνωρίζουν, ἐκ πείρας, οἱ θεόπτες πατέρες, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τά ἑξῆς
«μνημονικά» συστήματα. Τό ἕνα εἶναι τό κυτταρικό «μνημονικό σύστημα» τοῦ
ὀργανισμοῦ, τό ὁποῖο συνδέεται μέ τό νευρολογικό σύστημα. Τό ἄλλο εἶναι τό
36
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος 45 Εἰς τόν Ἅγιον Πάσχα, 7, PG 36, 632ΑΒ. Βλ. Συμεών τοῦ
Νέου Θεολόγου, Τά εὑρισκόμενα, ἔκδ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 46.
37

Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Μυσταγωγία 4, PG 91, 672Β καί στό ἴδιο ἔργο 6, PG 91, 684Α.

38

Παναγιώτη Νέλλα, ὅ.π., σ. 31.

39

Νίκου Ματσούκα, Δογματική..., σ. 199-200.

40

Παναγιώτη Νέλλα, ὅ.π., σ. 31.

41

Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ἀξιολογώντας τό θεολογικό ἔργο τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, κάνει λόγο
γιά ἐποχή πρό καί μετά Ρωμανίδη, καθόσον ἔφερε ἀληθινή τομή καί ρήξη μέ τό σχολαστικό
παρελθόν μας, τό ὁποῖο λειτούργησε ὡς βαβυλώνιος αἰχμαλωσία τῆς Θεολογίας μας. Βλ. π. Γεωργίου
Μεταλληνοῦ, † Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Σ. Ρωμανίδης, Ὁ «προφήτης τῆς Ρωμηοσύνης»,
προσωπογραφημένος μέσα ἀπό ἄγνωστα ἤ λίγο γνωστά κείμενα, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2003, σ. 59.
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«νευρολογικό μνημονικό» σύστημα ἐπικοινωνίας, τό ὁποῖο συνδέεται μέ
διάφορα μέλη τοῦ σώματος κι ἔχει κέντρο τόν ἐγκέφαλο. Ὑπάρχει, ὅμως, καί
τό πνευματικό «μνημονικό» σύστημα, τό ὁποῖο συνδέεται μέ τή μνήμη τοῦ
Θεοῦ καί ἐνεργεῖται στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό γνωρίζεται ἀπό τήν
πεῖρα μέ τήν «νοερά προσευχή»42 καί τά ἀποτελέσματά της.
Κατά τούς Ἑβραίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί κατά τούς πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, τό πνευματικό κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ καρδιά, ἐνῷ
τό διανοητικό κέντρο εἶναι ὁ ἐγκέφαλος43. Ὁπότε, ὅλο τό νευρολογικό
«μνημονικό» σύστημα, τό ὁποῖο ἔχει κέντρο τόν ἐγκέφαλο, αὐτό πού λέμε
μυαλό τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ τή λογική ἐνέργεια καί εἶναι ἐνέργεια τῆς
ψυχῆς, ἐνῷ ἡ λειτουργία τῆς νοερᾶς ἐνέργειας, στόν ἀναγεννημένο ἄνθρωπο,
γίνεται στήν καρδιά. Ὁ νοῦς εἶναι ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, πού εἶναι μέσα στήν
καρδιά καί δέν ταυτίζεται μέ τή διάνοια. Οἱ πατέρες, στά συγγράμματά τους,
ἀποκάλεσαν τή λογική ἐνέργεια «λόγο» καί τή νοερή «νοῦ». Ἡ λογική εἶναι ἡ
διάνοια καί ὁ νοῦς εἶναι αὐτό πού προσεύχεται, καί τά δύο μαζί λέγονται
«νοερά ὄμματα».
Οἱ λογισμοί, οἱ διανοήσεις τῆς λογικῆς, βρίσκονται στή λογική. Μέ τή
λογική γνωρίζουμε τά κτιστά πράγματα τοῦ περιβάλλοντός μας. Στόν νοῦ τοῦ
ἀνθρώπου πρέπει νά κυριαρχεῖ ἕνας λόγος, ἡ ἀδιάλειπτη μνήμη τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὁποία ἐπιτυγχάνεται μέ τή μονολόγιστη εὐχή – προσευχή. Ὅταν προσεύχεται
ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου μέσα στήν καρδιά, τότε μέ τόν νοῦ γνωρίζουμε τόν Θεό,
προσεύχεται τό Πνεῦμα, ὁ νοῦς ἀγγίζει τήν αἰωνιότητα καί ἐπικοινωνεῖ μέ
τούς ἀγγέλους πού κινοῦνται στό αἰώνιο44. Ἡ νοερή λατρεία γίνεται
«ἀλαλήτως», ἀνάρθρως, ἐνῷ λογική εἶναι ἡ δημόσια λατρεία. Ἡ νοερή καί ἡ
λογική λατρεία στόν φυσιολογικό ἄνθρωπο, γίνονται ταυτόχρονα (Α΄ Κορ.
14,15): «προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δέ καί τῷ νοΐ».
42
Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, Ἐμπειρική..., ὅ.π., τ. 2, σ. 146 κ. ἑξ.
Ἀρχιμανδρίτη Σωφρονίου, Ὁ Γέροντας Σιλουανός, ὅ.π., σ. 47: Μέ τήν καθαρή νοερά προσευχή
διδάσκεται ὁ ἀσκητής τά μεγάλα μυστήρια τοῦ Πνεύματος, μπαίνοντας μέ τόν νοῦ στήν καρδιά,
πρῶτα στή σαρκική καρδιά, ἀρχίζει νά διεισδύη σ’ ἐκεῖνα τά βάθη της ὅπου δέν εἶναι πιά σάρκα.
Βρίσκει τή «βαθεῖαν» καρδιά, τήν πνευματική, τή μεταφυσική καί μέσα της βλέπει πώς ἡ ὕπαρξη
ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος δέν εἶναι γι’ αὐτόν κάτι ξένο καί ἀλλότριο, ἀλλά εἶναι δεμένη ἀχώριστα
μέ τήν προσωπική του ὕπαρξη».
43

Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, ὅ.π., σ. 154,

44

Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, ὅ.π., σ. 169. Βλ. Συμεών τοῦ Νέου
Θεολόγου, Τά εὑρισκόμενα, ὅ.π., σ. 66: «νά κατοικήση ὁ Χριστός εἰς τόν νοῦν μας», Περί τῶν
τριῶν σταδίων τελείωσις τοῦ ἀνθρώπου: «κάθαρση, φωτισμός, Θέωση». Βλ. Νίκου Ματσούκα,
Δογματική..., ὅ.π., σ. 509 κ. ἑξ.
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Τά πάθη ἐνεργοῦν στό παθητικό μέρος τῆς ψυχῆς πού χωρίζεται σέ
ἐπιθυμητικό καί θυμικό. Ἐξ αἰτίας τῆς καθάρσεως τοῦ νοῦ ἔχει ἀντικατασταθεῖ
ἡ ἰδιοτελής ἀγάπη ἀπό τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καί ἡ ἐπιθυμία καί τό θυμοειδές
εἶναι πλέον θεούμενα. Τά πάθη μεταμορφώνονται, δέν νεκρώνονται. Ὁ νοῦς ἔχει
μία ἑνοειδή συνέλιξη μέσα στήν καρδιά.
Στήν ἐμπειρία τῆς Θεώσεως συμμετέχει ὁ ὅλος ἄνθρωπος καί ἡ ψυχή καί
τό σῶμα, καί βλέπει τόν Θεό ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος, χωρίς νά βρίσκεται σέ
καμία ἀφασία45. Ὁ ἄνθρωπος ἐπικοινωνεῖ κανονικά μέ τό περιβάλλον, ἄν καί
γίνεται ἀναστολή τῶν σωματικῶν ἐνεργειῶν ὅσο διαρκεῖ ἡ Θέωση. Ὁ
Θεούμενος εὐωδιάζει καί θαυματουργεῖ καί μετά τήν κοίμησή του γίνεται ἱερό
λείψανο. Εἶναι ὁ πιό φυσικός ἄνθρωπος.
Σ’ αὐτή τήν κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ ἤ τῆς Θεώσεως βρισκόταν ὁ Ἀδάμ
πρό τῆς πτώσεως. Βέβαια, γιά τό θέμα αὐτό διαμορφώθηκαν δύο παραδόσεις.
Ἡ μία στήν Καππαδοκία καί στήν Ἀλεξάνδρεια ὑποστήριζε κυρίως ὅτι ὁ
ἄνθρωπος βρισκόταν στήν κατάσταση τῆς Θεώσεως, ἐνῷ ἡ ἄλλη στήν
Ἀντιόχεια, ὅτι πλάσθηκε στήν κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ. Ποιά εἶναι ἡ σωστή
δέν γνωρίζουμε, ἀφοῦ καί ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός πού τίς περιγράφει δέν
παίρνει θέση46.
Κυρίως οἱ πατέρες, μέσῳ τῆς δικῆς τους προσωπικῆς ἐμπειρίας ἤ τῶν
ἁγίων, ἑρμήνευαν περίπου τήν κατάσταση τοῦ Ἀδάμ, ἀσχολούμενοι κατά κύριο
λόγο μέ τόν νοῦ τοῦ Ἀδάμ. Μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ Θέωση τήν
ὁποία βιώνουν αὐτοί πού ἑνώνονται μέ τόν Χριστό (χριστοποιοῦνται)47 εἶναι
ἀνώτερη πνευματική κατάσταση ἀπό ἐκείνη τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὕας στόν
Παράδεισο.
Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦταν τίποτε ἄλλο παρά ὁ τερματισμός τοῦ
45
Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, ὅ.π., σ. 174. Βλ. Ἰουστίνου Πόποβιτς,
Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1974, σ. 20, ὅπου ἀναφέρεται στή «λογοποίηση»
καί στή «θεοποίηση» τοῦ ἀνθρώπου, καί Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Τά εὑρισκόμενα..., ὅ.π., σ
46-47, ὅπου ἡ θέωση ἀναφέρεται ὡς «λόγωση» τῆς σάρκας.
46

Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, ὅ.π., σ. 46, Βλ. Παναγιώτη
Μπρατσιώτη, «Ἀδάμ», ΘΗΕ, στ. 370: «ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον ἄκακον... ἄλυπον,
ἀμέριμνον, ἐν μεγάλῳ μικρόν, βασιλέα τῶν ἐπί γῆς, πρόσκαιρον καί ἀθάνατον, ὁρατόν καί
νοούμενον... θεούμενον δέ τῇ μετοχῇ τῆς θείας ἐλλάμψεως, ἐκ τοῦ καλοῦ ἐν τῷ κακῷ γίνεσθαι...
διά τό αὐτεξούσιον...». Ξεκινώντας ἀπό μία παράδοξη θεώρηση καί ἑρμηνεία τῆς προπτωτικῆς
κατάστασης τοῦ Ἀδάμ, εἴχαμε τή δημιουργία τῆς αἵρεσης τῶν Ἀδαμιτῶν ἤ Ἀδαμιανῶν στή Β.
Ἀφρική. Οἱ Ἀδαμίτες τίθονταν σέ κατάσταση πλήρους γυμνότητας καί ἁπλοῦ βίου, ἐπιδιδόμενοι
σέ ἀκολασίες καί ἐλευθεριότητες. Βλ. Ἀπ. Ἀνανιάδη, «Ἀδαμῖται», ΘΗΕ, στ. 379-380.
47

Ἐφ. 4,13 καί Α΄ Κορ. 15,49.
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μνημονικοῦ συστήματος τῆς καρδιᾶς, ἡ «ἀμαύρωση» τοῦ κατ’ εἰκόνα, ὁ
«σκοτασμός» τοῦ νοῦ, «ἀσύνετος νοῦς», «ἀνενέργητος νοῦς». Δέν βλέπει μέσα
του ὁ ἄνθρωπος τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἤ τήν ἄκτιστη θεία χάρη, δέν ἔχει νοερά
προσευχή. Ὁ ἄνθρωπος, μέ μία παρά φύση κίνηση στρέφεται στό σῶμα του,
γίνεται φίλαυτος, ἀποκτᾶ πόθο ἰσοθεΐας, ἔχει ἰδιοτελῆ ἀγάπη. Ὁ νοῦς του
ταυτίζεται μέ τή λογική, τά πάθη καί τό περιβάλλον. Καί αὐτό εἶναι ἡ
ἁμαρτία48. Καί μετά τήν ἁμαρτία ἔρχεται ὁ πνευματικός θάνατος καί μετά ὁ
σωματικός. Ὁ ἄνθρωπος ἀσθενεῖ καί χρειάζεται θεραπεία49. Μπορεῖ νά
ἀποδεσμευθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ θεοειδής ἀρχή καί τό Θεοκεντρικό τέλος
του τόν κάνουν εὐρύτερο ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἰσχυρότερο ἀπό τόν διάβολο.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ δίκαιοι καί οἱ προφῆτες, στήν Παλαιά Διαθήκη,
ἀπέθαναν σωματικά, ἀλλά καί ψυχικά, διότι ἄν καί ἔφθασαν στή θεοπτία, γι’
αὐτούς ἡ κατάσταση αὐτή ἦταν προσωρινή. Ἡ ἀνθρώπινη φύση δέν
μποροῦσε νά κρατήσει τή Χάρη τοῦ Θεοῦ γιά πολύ πρίν προσληφθεῖ ἀπό τή
θεία φύση στήν ὑπόσταση τοῦ Λόγου.
Ἡ πτώση εἶχε ὡς συνέπεια50 ὁ ἄνθρωπος νά κληρονομήσει τή φθαρτότητα
καί τή θνητότητα πού εἶναι οἱ λεγόμενοι «δερμάτινοι χιτῶνες»51 καί οἱ ὁποῖοι,
βέβαια, δέν ἀποτελοῦν φυσικό συστατικό στοιχεῖο τοῦ σώματος. Ἐκφράζουν
τή νεκρότητα τοῦ ἀνθρώπου52, τόν «ὑγρό καί διαλελυμένο»53 ἤ τόν
«κατεψυγμένο»54 βίο. Ὁ ἄνθρωπος ἐγκλωβίστηκε στά δεδομένα τοῦ «ἀλόγου
σχήματος»55 καί οἱ ψυχικές λειτουργίες ἔγιναν «σωματώδεις»56, οἱ «δερμάτινοι
48
Ἡ ἁμαρτία εἶναι «ἀρρώστια», «ἀναρχία», γιά τήν κτίση, «ὑποδούλωσις» στόν διάβολο, «ὕβρις»
καί «ἔχθρα» κατά τοῦ Θεοῦ. Βλ. Παναγιώτη Νέλλα, Ἡ περί δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου
διδασκαλία Νικολάου Καβάσιλα, Πειραιεύς 1975 καί Ἰωάννου Καραβιδόπουλου, Ἁμαρτία κατά
τόν Ἀπόστολο Παῦλο, Θεσσαλονίκη 1968.
49
«Συγγνωστόν γάρ, οὐ τιμωρητόν ἡ ἀσθένεια». Βλ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Μυσταγωγία, PG
91, 716C.
50

Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, ὅ.π., σ. 195.

51

Γέν. 3,21. Ὁ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής περιγράφει λεπτομερῶς πῶς τό προπτωτικό θεοειδές
μετατράπηκε σέ «δερμάτινους χιτῶνες». Βλ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Περί διαφόρων ἀποριῶν
ἁγίων Διονυσίου καί Γρηγορίου, PG 91, 1248A-1249C.
52

Μεθοδίου Ὀλύμπου, Ἀγλαοφῶν ἤ περί ἀναστάσεως, 1, 38, ΒΕΠΕΣ 18, σ. 129 καί Γρηγορίου
Νύσσης, Περί παρθενίας, PG 46, 12, 376A.

53

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Β΄ Κορινθίους Ὄμ. 1,4 PG 61, 387.

54

Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τάς ἐπιγραφάς τῶν Ψαλμῶν, 12, PG 44,556Β.

55

Γρηγορίου Νύσσης, Περί ψυχῆς καί ἀναστάσεως, PG 46, 148C-149A.

56

Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τόν βίον τοῦ Μωυσέως, PG 44, 388D.
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«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΓΗΣ ΧΟΪΚΟΣ...»

χιτῶνες» εἶναι τό φρόνημα τῆς σαρκός57. Ὡστόσο, ἀποτελοῦν καί εὐλογία τήν
ὁποία δίνει ὁ Θεός στόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, γιά νά ἐπιβιώσει μέσα στόν
θάνατο καί νά ξαναβρεῖ πληρέστερη τή ζωή του ἐν Χριστῷ58, πορευόμενος
πρός τήν μεταμόρφωση καί τήν τελείωση. Ὁ Χριστός, ἐκτός τῶν ἄλλων,
ὁλοκληρώνει τό εἰκονικό προπτωτικό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτή ἡ πορεία τῆς τελείωσης εἶναι ἐπίπονη, δραματική καί πολλές φορές
«παλίντροπη». Ἀπό τούς πρόποδες εἶναι δυνατόν νά ἀναρριχηθεῖ κανείς στήν
κορυφή καί ξαφνικά νά κατρακυλήσει κάτω, ἄν στήν ἄσκησή του καί στήν
πορεία τοῦ χρέους του ξαφνικά λιποψυχήσει καί δεν τά καταφέρει59.
Τίς μύχιες σκέψεις του στίς πικρές ὧρες τῆς ἀπόγνωσης γιά τόν ἑαυτό του
ἀποκαλύπτει, μέ χαρακτηριστική ἐνάργεια, ἕνας σύγχρονος ἀσκητής καί
κορυφαῖος πνευματικός, βαθύς ἀνατόμος τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ἔμπειρος
ἀγωνιστής τῆς αἱμάτινης πορείας τῆς κάθαρσης, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς
Θέωσης: «Αὐτός ὁ Κύριος εἶπε ὅτι δέν εἶναι ἀπό αὐτόν τόν κόσμο (Ἰωάν. 8,23).
Κατέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς (Ἰωάν. 3,13), ἀλλά ἐγώ ὁλόκληρος εἶμαι ἀκριβῶς
ἀπό αὐτόν τόν κόσμο: ἀπό τή γῆ πού πατῶ μέ τά πόδια μου. Αὐτός εἶναι
Ἅγιος, ἀλλά ἐγώ δέν μπορῶ νά ἀποσπαστῶ ἀπό τό «σῶμα» τοῦ παγκοσμίου
Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος μέ τήν πτώση του μετέτρεψε τόν κόσμο αὐτό σέ ᾍδη, «ἔθεσε
αὐτόν ἐν τῷ πονηρῷ» (Α΄ Ἰωάν. 5,19). Δέν ἔβλεπα τέλος στή θλίψη μου: νά
παύσω νά ἀναζητῶ Αὐτόν εἶναι ἀδύνατον· νά καταδικάσω τόν ἑαυτό μου
στόν χωρισμό ἀπό τό Φῶς Του εἶναι ᾍδης, ὁ ὁποῖος μοῦ προκαλεῖ φρίκη.
Ποιός θά μεταμορφώσει τή φύση μου; Κληρονόμησα τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ,
μία πτώση στήν ὁποία κι ἐγώ προσθέτω κάτι κάθε μέρα. Καί θρηνῶ. Ὅταν
ὅμως οἱ ὀδυρμοί μου μέ ἐξαντλοῦν καί μέ ὁδηγοῦν στό μεθόριο τοῦ θανάτου
κι ἐγώ βρίσκομαι, χωρίς καμία βοήθεια, μετέωρος πάνω ἀπό τήν ἄβυσσο τοῦ
σκότους, τότε μέ κάποιον ἀνερμήνευτο τρόπο ἔρχεται μία λεπτή ἀγάπη ἀπό
ἕναν ἄλλο κόσμο καί μαζί της Φῶς. Αὐτό εἶναι γέννηση Ἄνωθεν...60

57

Ρωμ. 7, 23-24.

58

Παναγιώτης Νέλλας, ὅ.π., σ. 69.

59

Νίκου Ματσούκα, Δογματική..., ὅ.π., σ. 513.

60

Ἀρχιμανδρίτη Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Περί Προσευχῆς, ὅ.π., σ.25-27 καί σ. 195-200.
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ΠΡΩΤ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
Δρ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

H ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
“Χριστός ἐν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργεῖται, τήν ἡμῶν ὡς εὔσπλαχνος
καινουργῶν φύσιν . προθύμως δεῦτε γηγενεῖς τῇ καρδίᾳ ᾆσμα μελῳδόν
ᾄσωμεν τῷ Δεσπότῃ . εἰς αἰῶνας ἐνδόξως γάρ δεδόξασται”
(Κανόνας τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)
Χριστός στήν πόλη τῆς Βηθλεέμ γεννᾶται ὡς βρέφος, σαρκούμενος
«ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου», καί, ταυτοχρόνως,
καθιστᾶ «καινήν κτίσιν», καινόν ἔργον τήν ἀνθρώπινη φύση μας. Καί ἡ
πρόσκληση τοῦ ὑμνογράφου τῆς Ἐκκλησίας μας πρός ὅλους μας εἶναι ὡς
μοναδική ἀνταπόδοση γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς φύσης μας νά μελωδήσουμε μέσα
ἀπό τήν καρδιά μας τόν ὕμνο τῆς Εὐχαριστίας πρός Αὐτόν πού ἀνέλαβε τέτοιο
ἔργο γιά χάρη μας, πρός Αὐτόν πού γίνεται ὁ ἴδιος μυστήριο μέγα γιά τήν
πεπερασμένη λογική μας.
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,
χαρακτηρίζεται ἀπό τήν πατερική θεολογία μας διά τοῦ ὑποστατικοῦ
ἰδιώματος τοῦ Γεννητοῦ. Εἶναι τέλειο γέννημα τοῦ Πατέρα, γέννημα ὅμως ὄχι
κατά θέλησιν, ἀλλά κατά φύσιν. Δέν προῆλθε διότι τό θέλησε ὁ Πατέρας ἀλλά
διότι εἶναι μέσα στήν φύση τοῦ Πατέρα νά γεννᾶ τόν Υἱόν καί μέσα στή φύση
τοῦ Υἱοῦ νά γεννᾶται. Τοῦτο ἀκριβῶς συνιστᾶ τήν διαφορά τοῦ Υἱοῦ ἀπό ὅλα
τά κτίσματα. Εἶναι εἰκόνα καί ὁμοίωση τοῦ Πατέρα – ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι συνάναρχος μέ τόν Πατέρα.
Ὑπάρχει ἀϊδίως, αἰώνια δηλαδή. Δέν εἰσέρχεται κατά τήν θεία Του φύση στόν
χρόνο, δέν ὑπόκειται στόν χρόνο, διότι δέν εἶναι γέννημα τῆς Θείας Ἐνέργειας,
ἀλλά γέννημα τῆς φύσεως, τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὅπως ὁ Πατέρας,
καθώς ὅ,τι εἶναι ἡ Εἰκόνα εἶναι καί τό Εἰκονιζόμενο.

Ὁ

43

MOYΡΤΖΑΝΟΣ 2.qxp_Layout 1 21/10/2019 19:56 Page 44

ΜΕΡΟΣ Α´. ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΟΡΤΑΣΩΜΕΝ

Ὅπως ἡ ἀκτίνα δέν ἀφαιρεῖ τίποτε ἀπό τό φῶς, καί ὑπάρχει ἐφόσον
ὑπάρχει τό φῶς, ἔτσι καί ὁ Λόγος διαφέρει μέν ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά
προέρχεται ἀπό Αὐτόν, ἔχει ὅ,τι ἔχει ὁ Πατέρας καί εἶναι, δηλαδή ὑπάρχει, μέ
τόν Πατέρα. Ἡ ἑνότητα τοῦ Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ δέν εἶναι ἠθική, ἀλλά
φυσική. Δέν προηγεῖται ὁ Πατέρας καί ἕπεται χρονικά ὁ Ὑἱός, ἀλλά κατά ἕναν
ἀκατάληπτο γιά τήν ἀνθρώπινη λογική τρόπο, συνυπάρχουν.
«Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» (Α´ Ἰωάν. 4, 16). Ὁ Θεός εἶναι τέλειος καί πλήρης.
Τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀλληλοπεριχωροῦνται. Τοῦτο σημαίνει ὅτι
βιώνουν ἐν ἐλευθερίᾳ τήν ἀγάπη στήν πληρότητά της. Ἡ πληρότητα τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεῦ δέν μετριέται ποσοτικῶς. Εἶναι τέλεια. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν
ὑπόκειται σέ ὅρια. Ὁ Τριαδικός Θεός, ἐξάλλου, δέν ὑπόκειται σέ καμία ἀνάγκη.
Τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν ἀγαπῶνται ἀπό ἀνάγκη, ἀλλά ἀπό
ἐλεύθερη ἐπιλογή. Αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι αὐτάρκη, αὐτεξούσια, ἕτεραδιαφορετικά πρόσωπα, ἀλλά, ταυτοχρόνως, δέν ἡττῶνται ἀπό τήν αὐτάρκεια,
τήν αὐτεξουσιότητα, τήν ἑτερότητά τους, διότι βιώνουν τίς ἰδιότητες αὐτές στήν
πληρότητά τους. Καί ἡ πληρότητα συνεπάγεται τήν μή ὕπαρξη ὁρίων.
Ἑπομένως, τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν ὑπόκεινται στούς ποσοτικούς
νόμους τοῦ κόσμου. Δέν ὑπάρχει ὅριο στήν ἀγάπη, ὅριο στήν ἐλευθερία, ὅριο στή
σχέση. Ἀγαποῦν γιατί ὑπάρχουν, καί ὑπάρχουν γιατί ἀγαποῦν. Αὐτό εἶναι τό
κατεξοχήν μυστήριο κατά τήν φανέρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη.
Γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος; Μήπως γιατί ὁ Τριαδικός Θεός ἤθελε
ὑπάρξεις πού νά Τόν δοξάζουν; Ἀπό τά προηγούμενα φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ
κόσμος δέν δημιουργήθηκε γιατί ὁ Θεός εἶχε ἀνάγκη δοξολογίας ἤ εὐχαριστίας.
«Ὁ Πατήρ, δι’ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» (Μέγας Ἀθανάσιος) δημιουργεῖ τόν
κόσμο γιατί ἡ ἀγάπη δημιουργεῖ. Καί ἡ δημιουργία δέν ἐξαντλεῖ τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, διότι αὐτή δέν ἔχει ὅρια. Καί ὁ κόσμος δημιουργεῖται «ἐκ τοῦ μή ὄντος
εἰς τό εἶναι» (Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) καί κάθε τι πού
δημιουργεῖται ἔχει ὡς τέλος τῆς ὑπάρξέως του, ὡς «λόγο τοῦ ὄντος» τήν
μετοχή στήν ἀγάπη. Καί εἶναι τοῦτο τό δεύτερο μυστήριο. Ἡ ἀγάπη ὡς
συνέχεια καί ὡς δημιουργία.
Τό τελειότερο ὄν στόν αἰσθητό κόσμο εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
γέννημα τῆς Θείας Ἐνέργειας. Ἡ ὕπαρξή του εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς βουλήσεως
τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τῆς φύσεώς Του. Ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα καί καθ’
ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐπλάσθη γιά νά ἀγαπᾶ. Ἡ ἀγάπη ὅμως
δέν καταργεῖ τήν ἐλευθερία. Καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό δικαίωμα νά ἀρνηθεῖ νά
ἀγαπᾶ τόν Δημιουργό Του, νά μετάσχει στήν ἀγάπη Του καί νά ζήσει. Αὐτή εἶναι
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H ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου. Τό τρίτο μυστήριο. Ἡ ἐλευθερία τῆς ἀρνήσεως τῆς
ἀγάπης.
Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀπό τή φύση του Θεός. Θέλει ὅμως νά γίνει θεός, νά
εἶναι θεός. Ὁ Θεός τόν καλεῖ νά κοινωνήσει τήν ἀγάπη στή σχέση μαζί Του. Νά
μήν ἐγκλωβισθεῖ στήν αὐτάρκεια. Νά μήν παγιδευθεῖ στήν ἐγωκεντρική του
ἐπιθυμία νά εἶναι κάτι γιά τόν ὁποῖο δέν τοῦ φθάνει ἡ δυνατότητα τῆς φύσης
του. Νά μήν αὐτοθεοποιηθεῖ, νά μήν γίνει «αὐτείδωλο» (Μέγας Κανών Ἀνδρέου
Κρήτης). Γιατί τότε τόν καταπίνει ἡ ἀγάπη γιά τόν ἑαυτό του καί ὁ ἐγκλωβισμός
στήν αὐτάρκειά του. Γιατί τότε δέν ὑπάρχει «τόπος τῷ καταλύματι» (Λουκ. 2,7),
οὔτε γιά τόν συνάνθρωπο, τόν σύντροφο, τόν ἀδελφό. «Ἀδάμ γέγονεν ὡς εἷ ἐξ
ἡμῶν» (Γέν. 3, 22) λέει ὁ Τριαδικός Θεός μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, τήν
ἀποτυχία του νά ἀγαπήσει τόν Θεό πιό πάνω ἀπό τόν ἑαυτό του. Μόνο πού ὁ
ἄνθρωπος δέν ἔγινε κατά φύσιν θεός, διότι δέν μπορεῖ.
Θάνατος λοιπόν εἶναι ἡ αὐτοθεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ ἀποτυχία
του νά βρεῖ τό ἀληθινό νόημα τῆς ἀγάπης, νά μετάσχει στήν πληρότητα τῆς
ἀγάπης. Τό νά ἐγκλωβίζεται ἡ ἀγάπη στήν ποσότητα, τήν αὐτάρκεια, τήν
μερικότητα, τήν ἀποσπασματικότητα. Τό νά λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη κυρίως γιά τήν
ἡδονή. Τό νά λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη κυρίως γιά τήν διαιώνιση τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους. Τό νά λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη μόνο γιά λίγους ἤ γιά πολλούς, ἀλλά ὄχι γιά
ὅλους, καί ἰδίως τούς ἐχθρούς μας. Τό νά λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη ὄχι ὡς βασιλεία
τοῦ κόσμου, μέ τήν ἔννοια τῆς φροντίδας, τῆς φύλαξης καί τῆς εὐχαριστιακῆς
χρήσεως τῆς φύσεως, τοῦ περιβάλλοντος, τῆς δημιουργίας, ἀλλά ὡς
ἐκμετάλλευση τοῦ κόσμου. Καί ἡ ἐκμετάλλευση ξεγελᾶ προσωρινά τόν θάνατο,
ἀλλά δέν τόν ὑποτάσσει. Καί ὁ θάνατος εἶναι πνευματική, ὀντολογική
κατάσταση. Βιώνεται στήν ἀποκοπή μας ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Θεό τῆς
ἀγάπης εἴτε μέ τήν ἄγνοιά μας γιά τήν ὕπαρξή Του εἴτε μέ τήν ἀδιαφορία, τήν
ἀθεΐα, τήν ἀπόρριψη, εἴτε μέ τήν μετατροπή τῆς σχέσης μαζί Του σέ
μερικότητες, ὅπως ἡ ἠθικότητα, ὁ φόβος, ὁ μισθός. Διότι ὅλα αὐτά ξεγελοῦν
προσωρινά τόν θάνατο, ἀλλά δέν τόν ὑποτάσσουν. Τό τέταρτο μυστήριο. Ὁ
θάνατος ὡς ἧττα τῆς ἀγάπης.
Πρός τί, λοιπόν, ἡ ἐνανθρώπηση;
Ἡ πατερική θεολογία (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς) μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος
ἔχει πλασθεῖ γιά νά μετέχει στήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ κατά πληρότητα. Μετέχει
στήν οὐσιοποιό ἐνέργεια, δηλαδή ὑπάρχει. Μετέχει καί στή ζωοποιό ἐνέργεια,
δηλαδή εἶναι ἔμβιος. Μετέχει καί στήν σοφοποιό ἐνέργεια, δηλαδή ὑπάρχει,
ζεῖ καί σοφίζεται, σκέπτεται. Μετέχει, τέλος, καί στήν θεοποιό ἐνέργεια,
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δηλαδή μπορεῖ νά γίνει κατά χάριν θεός. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ὕπαρξή του
καλεῖται ἐλεύθερα νά ἀγαπήσει τόν Θεό και νά θεωθεῖ μέσα ἀπό τήν σχέση
μαζί Του. Ὡστόσο, ὁ ἄνθρωπος, ὅπως καί κάθε ἄλλο ὄν, εἶναι κτιστός, ἐνῶ
μόνο ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι ἄκτιστος. Ὁ κτιστός ἄνθρωπος παλεύει ἀνάμεσα
στήν τελείωσή του, πού εἶναι ἡ κατά χάριν μετοχή του στόν Θεό, καί στόν
μηδενισμό του, πού εἶναι ὁ πνευματικός θάνατος, πού μπορεῖ νά καταστεῖ
αἰώνιος, ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν Θεό.
Ὁ κτιστός ἄνθρωπος ξεγελιέται ἀπό τό κακό, δηλαδή ἐπιλέγει τήν
αὐτοθεοποίηση. Ἡ ἐνσάρκωση-ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,
πού ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ἡ πατερική θεολογία, δέν ἔχει νά κάνει μέ
τό προπατορικό ἁμάρτημα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἦταν στό σχέδιο τῆς Θείας
Οἰκονομίας, πρό καταβολῆς κόσμου. Εἶναι ἡ πρόσληψη ἀπό τόν Θεό τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὁποία καθίσταται φύση Χριστοῦ. Ὁ Χριστός «ἑκουσίως
πτωχεύει δι’ ἡμᾶς, γενόμενος σάρκα, ἵνα θεώσῃ καί πλουτίσῃ ἡμᾶς τούς
πτωχεύσαντας» ἀπό Θεό κι ἀγάπη (Στιχηρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς πρό
Χριστοῦ Γεννήσεως). Τό πέμπτο μυστήριο. Ὁ ἄκτιστος προσλαμβάνει τήν
κτιστή μας φύση, τήν ἀφθαρτίζει καί τήν ὁδηγεῖ στήν θεοποίηση.
Τώρα πλέον ἡ ἁγιασμένη ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριο φύση μας, τήν ὁποία
ἀποκτοῦμε κατά τήν εἴσοδό μας στήν Ἐκκλησία μέ τό Μυστήριο τοῦ
Βαπτίσματος, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι δυνατή ἡ κατά χάριν θέωση γιά τόν
καθένα μας, ἀρκεῖ νά ἔχει Ἐκεῖνον ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς της. Ἀρκεῖ νά Τόν
κοινωνεῖ στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἀρκεῖ νά γεύεται τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα
Του εἰς την δικήν Του ἀνάμνησιν. Ἡ ἐνανθρώπηση γίνεται ἀνακαίνιση τῆς
ἀνθρώπινης φύσης ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ τήν
σχέση του μέ τόν Χριστό στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἐάν τηρεῖ τίς ἐντολές
Του, τότε μετέχει στήν ἀγάπη. Ἐλεύθερα μετέχει στήν θεοποιό ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ. Μποροῦμε νά ὑποστηρίξουμε ὅτι χάρις στήν ἐνανθρώπηση ὁλόκληρος
ὁ ἄνθρωπος πλέον ὡς ὕπαρξη, ὀντολογικῶς, καθίσταται θεός κατά χάριν,
ἐφόσον ἐνταχθεῖ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναγεννᾶται καί βιώνει τήν ὅλη ἐπί
τῆς γῆς πορεία τοῦ Χριστοῦ. Μετέχει τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Θανάτου καί τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί λαμβάνει «τό τῆς υἱοθεσίας χάρισμα» (Εὐχή ἀπό
τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος). Καί ὅλα αὐτά ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ἀλλά καί ὁ κάθε Ἀδάμ, ἐπιλέγει –
παρασυρμένος ἀπό τό κακό, τήν ἁμαρτία καί τόν ἐγωκεντρισμό του– νά ἔχει
τήν σκέψη του αὐτονομημένη ἀπό τήν σκέψη τοῦ Θεοῦ. Νά ἔχει αὐτονομημένη ἀπό τήν βούληση καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τήν δική του βούληση, τό δικό
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του θέλημα. Νά εἶναι οἱ ἐνέργειές του αὐτονομημένες ἀπό τήν θεοποιό ἐνέργεια. Ὁ Χριστός, ὡς νέος Ἀδάμ, μᾶς δείχνει ὅτι ἄν ὑποτάξουμε τήν σκέψη, τήν
βούληση, τό θέλημα, τήν ἐνέργεια τοῦ Ἀδάμ στήν σκέψη, τήν βούληση, τό
θέλημα, τήν ἐνέργεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔκανε ὁ Ἴδιος (μόνο πού γιά
μᾶς αὐτό δέν γίνεται κατά φύσιν ἀλλά κατά χάριν διά τῆς κοινωνίας μαζί Του),
τότε μποροῦμε νά μετέχουμε κατά χάριν στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δηλαδή νά
θεοποιηθοῦμε.
«Ὁ Θεός ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μέγας Ἀθανάσιος).
Θεοποιούμεθα ἐφόσον γίνουμε ὡσάν τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν ὁποία
προσφέρουμε οἱ ἄνθρωποι ὡς δῶρο στόν Θεό γιά νά ἐνανθρωπήσει ὁ Υἱός
Του. («Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’
ἡμᾶς; Ἕκαστον γάρ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτισμάτων τήν εὐχαριστίαν σοι
προσάγει. Οἱ Ἄγγελοι τόν ὕμνον, οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα, οἱ Μάγοι τά δῶρα, οἱ
Ποιμένες τό θαῦμα, ἡ γῆ τό σπήλαιον, ἡ ἔρημος τήν φάτνην, ἡμεῖς δέ Μητέρα
Παρθένον. Ὁ πρό αἰώνων Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς» – Στιχηρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
ἑορτῆς). Ἐφόσον κάνουμε τόν ναό τοῦ Θεοῦ οἶκο μας. Ττήν Θεία Κοινωνία
τροφή μας. Τήν προσευχή ζωή μας. Τήν ὑπακοή στό θέλημά Του ἐλεύθερη
ἐπιλογή μας. Τήν σιωπή μας μπροστά στό μυστήριο πίστη. Ἐφόσον διατηρήσουμε ἐν τῇ καρδίᾳ μας τά ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀκολουθήσουμε τόν
Κύριο στήν Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν πού εἶναι ἡ σύγχρονη πολυπολιτισμική
κοινωνία μας, στήν Ἱερουσαλήμ τῆς Σταυρώσεως καί τοῦ Μαρτυρίου, πού
εἶναι τά πάθη καί οἱ δοκιμασίες πού διερχόμεθα ἐκ τοῦ πονηροῦ τόσο τοῦ
χαρακτῆρος μας ὅσο καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου πού βιοῦμε λόγω τῆς
ἀμετανοησίας μας. Ἐφόσον ζήσουμε τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του τήν ὥρα
τοῦ βιολογικοῦ μας θανάτου, ἀλλά καί τήν πορεία πρός τούς οὐρανούς διά
τῆς ἀναβάσεως τῆς φύσεώς μας χάριτι Θεοῦ στήν αἰωνιότητα. Ἐφόσον κάνουμε τή ζωή μας μίμηση τῆς δικῆς Του ἀγάπης, γιά νά γευθοῦμε τελικῶς τήν
σωτηρία μας.
Μυστήριο ἡ ἐνανθρώπηση. Ἕπεται τοῦ μυστηρίου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἕπεται τοῦ Μυστηρίου τῆς Δημιουργίας. Ὁδηγεῖ στό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, τοῦ
Τάφου, τῆς Ἀναστάσεως. Ὁδηγεῖ στό μυστήριο τῆς εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως. Καί
βιοῦται ἐν τῆ Πεντηκοστῆ, στήν Ἐκκλησία του Ἁγίου Πνεύματος.
Τό μυστήριο ψηλαφεῖται. Δέν ἐξηγεῖται. Τό βλέπουμε «δι’ ἐσόπτρου ἐν
αἰνίγματι» (Α’ Κορ. 13, 12). Τό βιώνουμε ὅσο τό ὀστράκινο σκεῦος τῆς ὑπάρξώς
μας μπορεῖ νά ἀνθέξει. Καί σιγοῦμε, ρᾶον γάρ σιωπή, παρότι ποθοῦμε νά τό
λύσουμε, ὑφαίνοντας ὕμνους. Παρότι ἡ προαίρεσή μας θέλει νά τό ζήσουμε.
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Καί ὑποκλινόμαστε μπροστά στήν Ἀγάπη τοῦ δι’ ἡμᾶς Ἐνανθρωπήσαντος.
Τήν Ἀγάπη τοῦ δι’ ἡμᾶς εὐαγγελίσαντος. Τήν Ἀγάπη τοῦ δι’ ἡμᾶς παθόντος
καί ταφέντος καί ἀναστάντος καί ἀναβάντος καί ἀνυψώσαντος ἡμᾶς εἰς τούς
οὐρανούς. Καί ὅταν τά πάντα «καταργηθήσονται» (Α’ Κορ. 13, 8), μόνον ἡ
ἀγάπη θά μείνει. Μ’ αὐτήν θά ἀναγνωρίζουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό,
ὄχι πιά ὡς τόν λαθόντα ὑπό τό Σπήλαιον, ἀλλά ὡς τόν Βασιλέα τῆς δόξης.
Μ’ αὐτήν θά ἀναγνωρίζουμε τούς Ἁγίους. Μ’ αὐτήν ὅλους τούς ἀδελφούς μας
πού τήν βίωσαν κατά κόσμον καί θά τήν βιώνουν στήν αἰωνιότητα. Κι αὐτή ἡ
ἀγάπη θά κατακρίνει ὅσους ἀδιαφόρησαν, προσπέρασαν, παρέμειναν στήν
αὐτάρκεια τῆς αὐτοθεοποιήσεως καί δέν δύνανται νά ἀναγνωρίσουν Θεό καί
συνάνθρωπο, οὔτε στόν κόσμο οὔτε στήν αἰωνιότητα. Στόν παρόντα καί στόν
μέλλοντα αἰῶνα.
«Σήμερον», καί πάλιν, «γεννᾶται ἐκ Παρθένου ὁ δρακί τήν πᾶσαν ἔχων
κτίσιν» (Ἰδιόμελο τῶν Ὡρῶν τῆς ἑορτῆς). Σήμερον ἐνανθρωπεῖ δι’ ἡμᾶς.
Σήμερον μᾶς δηλώνει ὅτι εἶναι ὁ Ἐμμανουήλ, δηλαδή ὅτι «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»
(Ματθ. 1, 23). Σήμερον ἐμεῖς κοσμοῦμε τά πάντα. Κηρύττουμε. Φληναφοῦμε.
Καί προσπερνοῦμε στήν μακαριότητα τῆς ἑορτῆς καί τῆς πανηγύρεως, τῆς
ὑλικῆς τραπέζης, τῆς ἀμετανοησίας, τῶν ὑψηλῶν λόγων καί τῶν μηνυμάτων,
τήν Σαρκωμένη Ἀγάπη. Θά παραμείνουμε κατά φύσιν αὐτοθεοποιημένοι ἤ θά
γίνουμε κατά χάριν τέκνα Του; Θά ἀναφωνήσουμε «Ἀββᾶ ὁ Πατήρ» (Γαλ. 4,6),
κοινωνώντας Τον, ἀγαπώντας πλησίον καί κόσμον ἤ θά προσπεράσουμε γιά
μία εἰσέτι φορά τήν Ἀγάπη;
Τό παρήγορο εἶναι ὅτι ἡ Ἀγάπη Του ὑπερβαίνει τόν χρόνο, διότι Ἐκεῖνος
τόν δημιούργησε. Τό λυπηρό εἶναι ὅτι ὁ χρόνος ὑποτάσσει ἡμᾶς. «Πῶς λοιπόν
ἐκφευξόμεθα, τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας» ( Ἑβρ. 2,3);
Ἡ Γέννα Του νά μᾶς βρεῖ ἐπιστρέφοντας στήν Ἀγάπη!
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ΦΑΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
παροῦσα ἐργασία πραγματεύεται τήν ἔννοια τοῦ χρόνου στήν
παραδοσιακή κοινωνία, καί συγκεκριμένα τοῦ ἑορταστικοῦ χρόνου
σύμφωνα μέ τό χριστιανικό ἑορτολόγιο. Εἰδικότερα, ἀναλύεται ἕνας βασικός
κορμός ἐθίμων τοῦ Δωδεκαημέρου, τῆς περιόδου τῶν δώδεκα (στήν
πραγματικότητα δεκατριῶν) ἡμερῶν ἀπό τά Χριστούγεννα ἕως τά Θεοφάνεια
μέ ἔμφαση σέ κατά τόπους παραλλαγές ἀπό τήν περιοχή τῆς Θεσσαλίας. Τά
στοιχεῖα πού παρουσιάζονται ἀποτελοῦν ἀποτελέσματα ἐθνογραφικῆς
ἔρευνας μέ κατ᾽ ἰδίαν καί τηλεφωνικές συνεντεύξεις ἀλλά καί πληροφορίες
πού προέρχονται ἀπό σχετική βιβλιογραφία.

Ἡ

Ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου
Ὁ χρόνος στόν παραδοσιακό πολιτισμό ἀποτελεῖ μιά πολύ συγκεκριμένη
ἔννοια πού βιώνεται ἀπό τόν ἄνθρωπο μέ βάση τίς ἐργασίες πού πρέπει νά
γίνουν σέ συγκεκριμένες ἐποχές τοῦ ἔτους. Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τή
φύση καί τίς καιρικές συνθῆκες ἀλλά καί ἡ σύνδεση αὐτῶν μέ τόν βιοπορισμό
του καθορίζουν σέ μεγάλο βαθμό τόν κύκλο τοῦ καθημερινοῦ χρόνου καί τόν
ἐθιμικό κύκλο. Ἔτσι, γιά τούς κτηνοτρόφους ὁ Γενάρης εἶναι ὁ μήνας πού
γεννιοῦνται τά ἀρνιά, ἐνῶ γιά τούς ἀγρότες ὁ Ἰούνιος εἶναι Θεριστής, ὁ μήνας
τοῦ θερισμοῦ καί ὁ Ἰούλιος Ἁλωνάρης, αὐτός τοῦ ἁλωνισμοῦ.
Ἡ ἔννοια τῆς γιορτῆς βασίζεται στή διαφορά μεταξύ τοῦ ἑορταστικοῦ χρόνου
καί τοῦ καθημερινοῦ. Τό χριστιανικό ἑορτολόγιο ἀποτυπώνει στόν κυκλικό
χρόνο τοῦ ἔτους τήν ἱερά ἱστορία, ὅπως τήν ὀργάνωσε ἡ χριστιανική θεολογία
καί περιλαμβάνει γιορτές, κινητές καί ἀκίνητες, προσώπων ἀπό τήν Παλαιά καί
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τήν Καινή Διαθήκη ἀλλά καί ἀπό τήν ἱστορία τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.
Κατά τόν ἑορταστικό χρόνο οἱ καθημερινές ἐργασίες τῶν ἀνθρώπων σταματοῦν.
Παράλληλα ὅμως μέ τό χριστιανικό ἑορτολόγιο οἱ ἀγροτοποιμενικοί
πληθυσμοί, στήν προσπάθειά τους νά ἐξηγήσουν φυσικά φαινόμενα καί
καθημερινές ἀντιξοότητες, διατήρησαν ἀρχαῖες συνήθειες καί κοσμοθεωρίες,
ἐθιμικές πρακτικές, πού συνδέονται μέ τή γονιμότητα, τή ζωή, τόν θάνατο κ.λπ.
Τά ἔθιμα τοῦ Δωδεκαημέρου
Τό Δωδεκαήμερο ἤ Δωδεκάμερο ἀποτελεῖ τήν περίοδο τῶν δώδεκα (στήν
πραγματικότητα δεκατριῶν) ἡμερῶν ἀπό τά Χριστούγεννα ἕως τά Θεοφάνεια.
Τό Δωδεκαήμερο ἀντικατέστησε πιθανότατα ἀρχαιοελληνικές ἤ ρωμαϊκές
γιορτές, συνδεδεμένες μέ τίς χειμερινές τροπές τοῦ ἥλιου (22 Δεκεμβρίου),
ὅπως τά Σατουρνάλια, τά Κρόνια κ.α.
Ἔτσι, εἶναι φυσικό, οἱ χριστιανικές γιορτές, ὅπως εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ
Χριστοῦ, ἡ γιορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἡ Βάπτιση νά ἔχουν συνδεθεῖ μέ
εἰδωλολατρικές συνήθειες πού ἀποσκοποῦσαν στόν ἐξευμενισμό τῶν
δαιμονικῶν ὄντων καί στήν εὐετηρία (καλοχρονιά).
Χαρακτηριστικός ἦταν ὁ κοινός δεισιδαιμονικός φόβος πού ἐπικρατοῦσε
γιά τίς ἀστρικές ἐπιδράσεις, καθώς καί γιά τά παράδοξα ὄντα πού
κυκλοφοροῦν τή νύχτα, ὅπως ἦταν οἱ Καλικάτζαροι, γιά τούς ὁποίους θά γίνει
ἀναφορά στή συνέχεια.
Σέ γενικές γραμμές, τήν περίοδο τοῦ Δωδεκαημέρου, ἔθιμα εἰδωλολατρικά
συναντῶνται μέ χριστιανικά, ὁρίζοντας τή μετάβαση ἀπό τόν χειμῶνα πρός
τήν ἄνοιξη. Ὁ σκοπός ὕπαρξης τῶν ἐθίμων αὐτῶν εἶναι τριπλός:
α. Νά χαροῦν οἱ ἄνθρωποι τό πέρασμα ἀπό τόν κακό καιρό τοῦ χειμῶνα
στό φῶς καί στή καλοκαιρία τῆς ἄνοιξης, πράγμα πού ἐπιτυγχάνεται μέ τίς
πρασινάδες καί τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, πού στήν παράδοση δέν ἦταν
τό ἔλατο, μέ τά φῶτα, τό ἀναμμένο τζάκι, τήν ἀπομάκρυνση τῶν κακῶν
πνευμάτων μέ τόν Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων τά Φῶτα.
β. Νά ἐξασφαλίσουν εὐημερία γιά τή νέα χρονιά. Γιά τόν λόγο αὐτό
γνώρισμα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν εἶναι οἱ ἀγερμοί (κάλαντα) ἀπό μικρούς καί
μεγάλους, τά δῶρα, ἡ βασιλόπιτα, τά γλυκά, τό σπάσιμο τοῦ ροδιοῦ καί ἄλλα
πρωτοχρονιάτικα κυρίως ἔθιμα.
γ. Νά τονώσουν τό θρησκευτικό συναίσθημα ἀλλά καί τούς δεσμούς καί
τή συνοχή τῆς οἰκογένειας κάτι πού πραγματώνεται μέσα ἀπό τίς Ἀκολουθίες
τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Φώτων, ἀλλά καί μέ τίς συγκεντρώσεις τῆς
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οἰκογένειας γύρω ἀπό τό γιορτινό τραπέζι, καθώς καί μέ τά ἔθιμα ὅπως εἶναι
ἡ βασιλόπιτα, τό χριστόψωμο κ.λπ.
Στή συνέχεια ἀκολουθεῖ ἀνάλυση πάνω σε ἕναν βασικό κορμό ἐθίμων πού
συναντῶνται σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα μέ κατά τόπους παραλλαγές. Ἡ περιγραφή
διανθίζεται μέ κάποιες ἐνδεικτικές ἀναφορές σέ ἔθιμα περιοχῶν τῆς
Θεσσαλίας.
Χριστούγεννα
Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν οἰκογενειακή γιορτή, πού συγκεντρώνει τά
μέλη τῆς οἰκογένειας γύρω ἀπό τό κοινό τραπέζι, ὅπου θά κόψουν τό
χριστόψωμο, στολισμένο μέ καρύδια καί σχέδια ἀπό ζυμάρι. Στή Θεσσαλία, τά
Χριστούγεννα, μαγείρευαν σαρμάδες μέ λάχανο καί κρέας χοιρινό, τηγανιά ἤ
συνοδευμένο μέ σέλινο καί πράσο, ἐνῶ σέ ἄλλες περιοχές ἔσφαζαν κότα καί
ἔφτιαχναν σούπα. Σέ χωριά πού ἐξέτρεφαν γουρούνι καί ἔκαναν γουρουνοχαρά
οἱ νοικοκυρές ἔφτιαχναν καί πατσά. Οἱ πρόσφυγες ἀπό τό Καβακλί ὡς κύριο
Χριστουγεννιάτικο φαγητό εἶχαν τήν καρβαβίτσα, πού γινόταν μέ τά ἐντόσθια
καί τό παχύ ἔντερο τοῦ γουρουνιοῦ. Ἡ γαλοπούλα εἶναι νεότερη συνήθεια στό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Ὅσο γιά τά γλυκά τῆς περιόδου τῶν Χριστουγέννων, αὐτά ἦταν τά λαδερά
μελομακάρονα καί κουλούρια λαδιοῦ. Μετά εἶχαν σειρά οἱ κουραμπιέδες καί
ὁ παραδοσιακός μπακλαβάς πού γινόταν μέ σπιτικό φύλλο. Σέ πολλά μέρη
τῆς Θεσσαλίας συνήθιζαν τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων νά φτιάχνουν
σαϊρλόπιτα μέ λάδι καί σουσάμι ἤ καί μόνο μέ σουσάμι γιά νά προσφέρουν
στούς ἐπισκέπτες πού νήστευαν.
Οἱ Καλικάντζαροι – Τό Χριστόξυλο –
Τό πάντρεμα τῆς φωτιᾶς – Τό δέντρο τῆς ζωῆς
Οἱ καλικάντζαροι σύμφωνα μέ τήν παλιά παράδοση ὅλο τόν χρόνο πριονίζουν
τό δέντρο τῆς ζωῆς πού στηρίζει τή γῆ καί τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων,
ἀπό φόβο πώς αὐτή θά γκρεμιστεῖ καί θά τούς πλακώσει ἀνεβαίνουν, ἀφήνοντας
τό δέντρο τῆς ζωῆς νά ἀναβλαστήσει. Οἰ καλικάντζαροι εἶναι οἱ κυρίαρχοι τῆς
νύχτας καί προκαλοῦν συνεχῶς προβλήματα στούς ἀνθρώπους.
Στή Σκιάθο, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, οἱ καλικάντζαροι προετοιμάζονται
ἤδη ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου νά κάνουν «ἀπόβαση» στό νησί τήν παραμονή τῶν
Χριστουγέννων καί νά ἀρχίσουν νά κυκλοφοροῦν στά σκοτεινά καί στενά
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σοκάκια τῆς Χώρας, τρομοκρατώντας τούς κατοίκους. Αὐτοί εἶναι πού θά
ρίξουν τό καράβι τους στόν γιαλό, καί μέχρι τά Θεοφάνεια κανείς δέν τολμᾶ
νά περπατήσει τήν νύχτα, γιατί ἄν συναντηθεῖ μαζί τους, αὐτοί θά τοῦ πάρουν
τή λαλιά.
Ὁ φόβος γιά τούς καλικάντζαρους ἔκανε τούς ἀνθρώπους νά χρησιμοποιοῦν
διάφορα μέσα γιά νά τούς κρατήσουν μακριά ἀπό τά σπίτια μέ κυριότερο αὐτό
τῆς φωτιᾶς. Τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων κάθε νοικοκύρης ἔφερνε στό
σπίτι του ἕνα χοντρό ξύλο ἀπό δέντρο ἀκανθωτό (π.χ. ἀγριοαχλαδιά,
ἀγριοκερασιά κ.ἄ.) γιατί τά ἀκανθωτά δένδρα, κατά τή λαϊκή ἀντίληψη,
ἀπομακρύνουν τά κακά πνεύματα καί τά δαιμόνια. Τό βράδυ τῆς παραμονῆς
καί ἀφοῦ εἶχε συγκεντρωθεῖ ὅλη ἡ οἰκογένεια γύρω ἀπό τό τζάκι, ἀναβόταν τό
κούτσουρο αὐτό πού λέγεται Χριστόξυλο ἤ Δωδεκαμερίτης. Ἀπό ἐκείνη τή
στιγμή καί ἕως τά Ἅγια Θεοφάνεια ἡ φωτιά στό τζάκι ἔκαιγε νυχθημερόν.
Οἱ Καραγκούνηδες στόν κάμπο τῆς Καρδίτσας ἔριχναν στή φωτιά ἁλάτι
καί θυμίαμα καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Δωδεκαημέρου γιά νά ἀπομακρύνουν
τούς καλικάντζαρους.
Μιά παραλλαγή τοῦ Χριστόξυλου εἶναι τό πάντρεμα τῆς φωτιᾶς. Ἡ
διαφορά ἔγκειται στό ὅτι σέ αὐτήν τήν περίπτωση τά ξύλα στή φωτιά εἶναι
δύο ἤ τρία. Τό πρῶτο μέ ὄνομα ἀρσενικό συμβολίζει τόν ἰδιοκτήτη τοῦ σπιτιοῦ,
τό δεύτερο μέ θηλυκό ὄνομα τή νοικοκυρά καί ἄν ὑπάρχει τρίτο τόν
κουμπάρο.
Στά Ἄγραφα τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων παντρεύουν τή φωτιά
τους. Βάζουν ξύλο ἀπό ἀγριοκερασιά γιά στοίχειωμα τῆς νοικοκυρᾶς καί ἀπό
κέδρο γιά στοίχειωμα τοῦ νοικοκύρη. Καί τά βάζουν «σταυρωμένα» καί χλωρά
στή φωτιά, γιά νά καοῦν.
Οἱ Καραγκούνηδες σέ κάποια θεσσαλικά χωριά τήν παραμονή τῶν
Χριστουγέννων ἀνάβουν στό τζάκι ἕναν κορμό πού τόν ἀφήνουν μετά νά
σβήσει. Τόν ἴδιο κορμό ἀνάβουν καί πάλι τήν Πρωτοχρονιά καί τότε τόν
ἀφήνουν νά καεῖ ὁλόκληρος. Οἱ Καραγκούνηδες λένε ὅτι τά Χριστούγεννα
γιορτάζουν τούς ἀρραβῶνες τῆς φωτιᾶς καί τήν Πρωτοχρονιά τό πάντρεμά της.
Ἕνα ἄλλο ἔθιμο σχετικό μέ τή φωτιά σέ χωριά τῆς Θεσσαλίας εἶναι τό ἑξῆς:
Ἀνήμερα τά Χριστούγεννα, ὅταν τά κορίτσια ἐπιστρέφουν ἀπό τήν ἐκκλησία,
βάζουν δίπλα στό τζάκι κλαδιά κέδρου πού τά διαλέγουν νά εἶναι λυγερά ἐνῶ
τά ἀγόρια βάζουν ἀπό ἀγριοκερασιά. Ὅποιο κλωνάρι καεῖ πρῶτο, αὐτό εἶναι
σημάδι πώς ὁ νέος ἤ ἡ νέα θά παντρευτεῖ πρῶτα.
Σέ μιά ἄλλη περίπτωση στόν Ἀμπελῶνα Λάρισας τήν παραμονή τό βράδυ
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διατηροῦν τή φωτιά τῆς ἑστίας ἀναμμένη γιά νά βρεῖ ὁ Ἰωσήφ νά πάρει
κάρβουνα στήν κάπα του, πού ὅμως δέν καιγόταν σύμφωνα μέ τήν παράδοση.
Τή στάχτη ἀπό τό τζάκι πού καίει κατά τή διάρκεια τοῦ Δωδεκαημέρου τή
συγκεντρώνουν καί μέ αὐτή «ραίνουν» περιμετρικά το σπίτι, δημιουργώντας
ἕνα προστατευτικό κύκλο γύρω ἀπό αὐτό γιά νά φύγουν τά καλικαντζάρια
καί τά μυρμήγκια.
Τό «τάισμα» τῆς βρύσης
Οἱ κοπέλες, τά ξημερώματα τῶν Χριστουγέννων, πηγαίνουν στήν πιό
κοντινή βρύση «γιά νά κλέψουν τό ἀμίλητο νερό» χωρίς νά μιλοῦν καθόλου
κατά τή διαδρομή. Ὅταν φτάνουν ἐκεῖ, τήν «ταΐζουν», μέ διάφορες λιχουδιές,
ὅπως βούτυρο, ψωμί, τυρί, ὄσπρια ἤ κλαδί ἐλιᾶς. Ἀλείφουν τίς βρύσες τοῦ
χωριοῦ μέ βούτυρο καί μέλι, μέ τήν εὐχή ὅπως τρέχει τό νερό νά τρέχει καί ἡ
προκοπή στό σπίτι τόν καινούργιο χρόνο καί γλυκιά νά εἶναι καί ἡ ζωή τους.
Ὅποια φτάσει πρώτη στή βρύση, αὐτή θά εἶναι καί ἡ πιό τυχερή ὁλόκληρο
τόν χρόνο. Ἔπειτα ρίχνουν στή στάμνα ἕνα βατόφυλλο καί τρία χαλίκια,
«κλέβουν νερό» καί γυρίζουν στά σπίτια τους, πάλι ἀμίλητες, μέχρι νά πιοῦνε
ὅλοι ἀπό τό ἀμίλητο, τό ἄκραντο, νερό. Μέ τό ἴδιο νερό ραντίζουν καί τίς
τέσσερις γωνίες τοῦ σπιτιοῦ, ἐνῶ σκορποῦν στό σπίτι καί τά τρία χαλίκια.
Σέ ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδας τό ἔθιμο αὐτό γίνεται τήν Πρωτοχρονιά.
Σέ χωριά στή Θεσσαλία γίνεται κυρίως τά Χριστούγεννα.
Ἡ Γουρουνοχαρά – Τά χοιροσφάγια
Μιά χαρακτηριστική ἐκδήλωση τῶν Χριστουγέννων εἶναι τά χοιροσφάγια, τά
ὁποῖα ἔχουν θυσιαστικό χαρακτῆρα καί ἀπηχοῦν ἀρχαῖες ἐξιλαστήριες καί
καθαρτήριες θυσίες πού συνοδεύονται ἀπό μαγικές καί δεισιδαιμονικές πράξεις,
ὅπως τά μαντέματα. Ὁ χοῖρος εἶναι πιθανότατα μία ἐνσάρκωση τοῦ βλαστικοῦ
καί γονιμικοῦ δαίμονα, εἴτε ἐπειδή μέ τήν ἀδηφαγία του καταστρέφει τή
βλάστηση εἴτε καί ἐξαιτίας τῆς πολυτοκίας του.
Στόν παραδοσιακό πολιτισμό οἱ ἐκδηλώσεις τῆς λαϊκῆς λατρείας εἶναι
ἐνσωματωμένες στήν ἀγροτική οἰκονομία. Ἡ ἐκτροφή τοῦ χοίρου ἦταν
ἀπαραίτητη γιά κάθε ἀγροτικό καί κτηνοτροφικό σπίτι, καθώς ἐξασφάλιζε
στήν οἰκογένεια τή λίπα, τό κρέας, τίς τσιγαρίδες, τά λουκάνικα, ἐνῶ ἀπό
αὐτό ἔφτιαχναν καί τά γουρνοτσάρουχα.
Γιά τή σφαγή ἀκολουθοῦνταν ἰδιαίτερη ἐθιμοτυπία. Ἀρχικά, γινόταν πάντα
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μέ εἰδικό μαχαίρι ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς οἰκογένειας, ἐνῶ γιά κάθε σφαγή
μεγάλου γουρουνιοῦ ἀπαιτοῦνταν 5-6 ἄνδρες. Ἀκολουθοῦσε γλέντι μέχρι τά
ξημερώματα, γιά νά ἐπαναληφθεῖ ἡ ἴδια διαδικασία τήν ἑπόμενη καί τή
μεθεπόμενη μέρα. Οἰκογένειες, συνήθως συγγενικές, καθόριζαν μέ τή σειρά
ποιά ἡμέρα θά ἔσφαζε τό γουρούνι της.
Ἐπειδή ὅμως ἡ ὅλη ἐργασία εἶχε ὡς ἐπακόλουθό το γλέντι καί τή χαρά, γι’
αὐτό καί ἡ ἡμέρα αὐτή καθιερώθηκε ὡς «γουρουνοχαρά ἤ γρουνουχαρά».
Κατά τό ἔθιμο, ἡ νοικοκυρά ἔδινε λίγη ἀναμμένη στάχτη καί θυμίαμα στόν
σφαγέα, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τούς θυμιάτιζε ὅλους, γιά νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ
Χριστοῦ καί νά ἐξαφανιστοῦν οἱ καλικάντζαροι, ἔριχνε τή στάχτη μέ τό
θυμίαμα στόν λαιμό τοῦ γουρουνιοῦ, γιά νά εἶναι εὐλογημένο καί καλό τό
κρέας του. Μέ τό αἷμα τοῦ ζώου σχημάτιζαν σταυρό στό μέτωπο τῶν μικρῶν
παιδιῶν γιά τόν πονοκέφαλο καί γιά νά εἶναι γερά, ἀνθεκτικά στούς ψύλλους,
στίς ἀρρώστιες, καί νά μήν ἐπηρεάζονται ἀπό τά κακά πνεύματα. Στή
συνέχεια, οἱ ἄνδρες ἔγδερναν τό γουρούνι, καί τό δέρμα, ἀφοῦ τό ἁλάτιζαν, τό
δίπλωναν στά τέσσερα καί τό κρατοῦσαν γιά νά φτιάξουν τά γουρνοτσάρουχα
γιά τίς καλοκαιρινές δουλειές τους 1. Χαρακτηριστικό εἶναι πώς κάρφωναν τό
ρύγχος τοῦ χοίρου στόν τοῖχο ἤ πάνω ἀπό τήν πόρτα γιά νά διώχνει τούς
καλικαντζάρους, ἐνῶ ἀπό τή σπλήνα καί τό συκώτι του μάντευαν τό μέλλον
τῆς οἰκογένειας
Μετά τή σφαγή, οἱ ἄνδρες ἔφευγαν γιά τά σπίτια τους, ἀλλά τό βράδυ
ἐπέστρεφαν στό σπίτι τοῦ νοικοκύρη γιά νά φᾶνε, νά χαροῦν καί νά
γλεντήσουν. Οἱ γυναῖκες εἶχαν ἕτοιμα τά φαγητά, ὅπως πίτες –συνήθως μέ
τυρί– κόκαλα βρασμένα, ψητό στή σχάρα κρέας καί ἄφθονο κρασί ἀπό τό
1

Μετά τό γδάρσιμο, ἄρχιζε τό κόψιμο τοῦ λίπους (παστοῦ), γιά νά γίνει ἔπειτα τό κόψιμο τοῦ
κρέατος σέ μικρά τεμάχια. Τό λίπος αὐτό, ἀφοῦ τό ἕλιωναν πρῶτα, τό ἔβαζαν σέ δοχεῖα λαδιοῦ καί
ἀφοῦ πάγωνε, διατηροῦνταν σχεδόν ὅλο τόν χρόνο. Οἱ κάτοικοι τῆς Θεσσαλίας τό χρησιμοποιοῦσαν
ὅλο τόν χρόνο καί σέ ὅλα σχεδόν τά φαγητά. Ὑπῆρχαν μάλιστα περιπτώσεις πού πολλοί δέν τό
ἀντικαθιστοῦσαν μέ τίποτα. Ἀκόμα καί τό καλοκαίρι στά φαγητά τούς χρησιμοποιοῦσαν λίπος,
γιατί τό θεωροῦσαν δική τους παραγωγή καί ἑπομένως φθηνό, σέ ἀντίθεση μέ τό λάδι πού τό
ἀγόραζαν μισή ἤ μιά ὀκά γιά νά περάσουν ἕνα καί δυό μῆνες. Ἐπίσης, πολλές φτωχές οἰκογένειες
δέν ἀγόραζαν καθόλου λάδι καί δέν ἤξεραν οὔτε ποιό εἶναι τό χρῶμα του.
Στή συνέχεια, τεμάχιζαν τό κρέας καί τοποθετοῦσαν ἁλατισμένα τά κομμάτια σέ πιθάρια, πού τά
εἶχαν γιά φαγητό ὅλο σχεδόν τόν χειμώνα καί τά μαγείρευαν μέ τραχανά καί πλιγούρι. Ἐπίσης
ἔφτιαχναν καί λουκάνικα ἔκοβαν τά πράσα σέ μικρά-μικρά τεμάχια καί τά εἶχαν ἕτοιμα γιά νά
γεμίσουν τά λουκάνικα. Μετά τό φαγητό, οἱ ἄνδρες ἔκοβαν τό κρέας πάνω στήν τάβλα, μέ τά
ψαλίδια, τό ὁποῖο ἀνακάτευαν μέ τά τριμμένα πράσα καί τό ἔβαζαν σέ χάλκινη κατσαρόλα καί
τά ζέσταιναν, ἀφοῦ ἔριχναν συγχρόνως ρίγανη, πιπέρι καί ἁλάτι. Στή συνέχεια περνοῦσαν τά
λουκάνικα σ’ ἕνα ξύλινο δοκάρι καί τά κρεμοῦσαν γιά νά στεγνώσουν. Ἔφτανε πλέον τό μεσημέρι.
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ἀμπέλι. Τά μεσάνυκτα κι ὕστερα ἀπό πολλά τραγούδια καί χαρά, ὅπως κι
εὐχές πρός τόν νοικοκύρη, ἔφευγαν γιά τά σπίτια τους.
Τό σφάξιμο τῶν γουρουνιῶν δέν συνέπιπτε τίς ἴδιες ἡμερομηνίες κατά
περιφέρειες. Σέ ἄλλες περιοχές τά ἔσφαζαν 5-6 ἡμέρες πρίν ἀπό τά
Χριστούγεννα καί σέ ἄλλες ἄρχιζαν ἀπό τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων καί
μετά, ἀνάλογα μέ τήν παρέα. Τά περισσότερα γουρούνια σφάζονταν στίς 27
Δεκεμβρίου, ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Γι’ αὐτό καί ἡ γιορτή αὐτή
ὀνομαζόταν «γρουνοστέφανος ἤ γουρουνοστέφανος». Ὑπάρχουν ὅμως καί
μικρές περιοχές πού τά ἔσφαζαν ἕνα μῆνα ἤ καί περισσότερο, μετά τά
Χριστούγεννα.
Σήμερα τό ἔθιμο τηρεῖται σέ πολλά χωριά τῆς Θεσσαλίας, ὅπως στόν
Πυργετό τοῦ Δήμου Τεμπῶν πού γίνεται ἀπό τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων
ἕως τήν τρίτη μέρα τῶν Χριστουγέννων. Ἐπίσης οἱ Καραγκούνηδες κάνουν τή
γουρουνοχαρά τή δεύτερη ἤ τρίτη μέρα τῶν Χριστουγέννων. Στήν περιοχή τῆς
Καρδίτσας καί τῶν Τρικάλων ἡ γουρουνοχαρά εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά
ἔθιμα, ἐνῶ στό Λιόπρασο Τρικάλων τήν κάνουν μιά βδομάδα περίπου πρίν ἀπό
τά Χριστούγεννα. Οἱ Βλάχοι τοῦ Ἀσπροποτάμου κάνουν τή γουρουνοσφαγή
στίς 23 καί 24 Δεκεμβρίου.
Στή Λάρισα γιορτάζεται ἡ γουρουνοχαρά στην πλατεία τῆς συνοικίας
Φιλιππούπολης, καθώς εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό ἔθιμο πού τό ἔχουν οἱ
κάτοικοι τῆς συνοικίας πού εἶναι πρόσφυγες ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία
(Φιλιππούπολη, Καβακλί). Ἡ πληθυσμιακή αὐτή ὁμάδα ἀκολουθοῦσε μέ
μικρές παραλλαγές ὅλη τήν ἐθιμοτυπία τῆς σφαγῆς τοῦ γουρουνιοῦ, στίς 2223 Δεκέμβρη, μέ ἐπιπλέον τό ἑξῆς περίεργο ἔθιμο: Στήν πλάτη τοῦ
καλοπλυμένου μετά τό καψάλισμα ζώου κάθονταν τά μικρά παιδιά «γιά νά
ἀνδρώσουν καί νά σταματήσουν νά κατουροῦν στόν ὕπνο τους».
Συχνά ὁ λαός αἰτιολογεῖ μέ τόν δικό του τρόπο τά χοιροσφάγια
ἐνσωματώνοντας τό θεῖο δράμα στή δική του ἐμπειρία. Σύμφωνα μέ μιά
καταγεγραμμένη μαρτυρία ἀπό τή Θεσσαλία τά Χριστούγεννα ἔσφαζαν τά
γουρούνια, γιατί «τά Χριστούγεννα πήγαινε ἡ Παναγιά μέ τόν Ἰωσήφ καί τόν
Χριστό στήν Αἴγυπτο γιά νά μήν τόν σφάξει ὁ Ἡρώδης. Μπροστά πηγαῖναν ἡ
Παναγία μέ τόν Ἰωσήφ καί πίσω τα γουρούνια χαλοῦσαν τά χνάρια».
Τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων
Προάγγελος τῶν Χριστουγέννων εἶναι οἱ ὁμάδες τῶν παιδιῶν ἤ ἐνηλίκων
πού τραγουδοῦν τά κάλαντα. Πῆραν τό ὄνομά τους ἀπό τή γιορτή τῶν
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Καλενδῶν τοῦ ρωμαϊκοῦ ἡμερολογίου. Στή Θεσσαλία τά γνωστά κόλιντα εἶναι
ἐθιμικά τραγουδια πού τραγουδιοῦνται ἀπό μικρά παιδιά καί ἀπό ἄνδρες τήν
παραμονή συνήθως τῶν Χριστουγέννων.
Οὐσιαστικά ἀποτελοῦν τραγούδια εὐχετικά μέ ἐπαίνους γιά τόν νοικοκύρη
καί τήν οἰκογένεια. Οἱ καλαντιστές πηγαίνουν ἀπό πόρτα σέ πόρτα μόνοι τους
ἤ σέ ὁμάδες μέ τή συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων ἤ σιδερένιου τριγώνου.
Στήν παράδοση σέ νησιωτικές καί παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές οἱ
καλαντιστές κρατοῦσαν στολισμένο καί φωτισμένο καραβάκι σάν φαναράκι,
καθώς τό καράβι ἀποτελεῖ τό ἑλληνικό παραδοσιακό στόλισμα.
Στή Θεσσαλία καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς ἠπειρωτικῆς καί ὀρεινῆς Ἑλλάδας
κρατοῦσαν ἐπίσης φανάρι καί μιά ἐκκλησιά, ἕνα ὁμοίωμα τῆς ἁγια-Σοφιᾶς.
Τά κάλαντα εἶναι τό μοναδικό ἔθιμο που διατηρεῖται σέ ὁλόκληρη τήν
Ἑλλάδα. Συναντῶνται μάλιστα σέ διάφορες παραλλαγές καί ἀντιστοιχοῦν
στόν τοπικό κάθε περιοχῆς χαρακτήρα.
Τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων πού εἶναι κοινά παντοῦ εἶναι τά ἑξῆς:
Καλήν ἑσπέραν, ἄρχοντες, ἄν εἶναι ὁρισμός σας,
Χριστοῦ τή θείαν γέννησιν νά πῶ στ᾽ ἀρχοντικό σας.
Χριστός γεννᾶται σήμερον, ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλει,
οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται, χαίρει ἡ κτίσις ὅλη κ.λπ.
Ἐκτός αὐτῶν ὅμως ὑπάρχουν κατά τόπους διάφορες καθαρά λαϊκές
ἀποδόσεις καί παραλλαγές τῶν ἐθιμικῶν τραγουδιῶν τῶν Χριστουγέννων πού
περιέχουν καί στοιχεῖα τῆς παράδοσης καί τῶν ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν
της κάθε πληθυσμιακῆς ὁμάδας καί περιοχῆς. Ἐνδεικτικά, στή Θεσσαλία, τά
παιδιά στό Πήλιο τραγουδοῦν:
Ἐδῶ σέ τοῦτες τίς αὐλές, τίς μαρμαροστρωμένες,
ἐδῶ ᾽χουν χίλια πρόβατα καί τρεῖς χιλιάδες γίδια.
Σάν κάνουν τόν ἀνήφορο, γιομίζ᾽ ὁ λόγγος ὅλος,
σάν πιάνουν τόν κατήφορο, γιομίζ᾽ ὁ κάμπος ὅλος.
Σάν τό μυρμήγκι περπατοῦν, σάν τό μελίσσι βάζουν,
σάν τόν ἀφρό τῆς θάλασσας ἀφρίζουν τά καρδάρια.
Ἐμεῖς ὀλίγα τά ᾽παμε κι ὁ Θεός νά τ᾽ ἀβγαταίνει.
Οἱ στίχοι ἀπό τά τραγούδια τῶν καλάντων ἐξιστοροῦν μυθοποιημένα τά
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ἱστορικά γεγονότα, ἀναφέρονται σέ μιά σειρά ἐθίμων καί δοξασιῶν τοῦ λαοῦ,
ὅπως τά περί καλικαντζάρων καί ἄλλα. Οἱ καλαντιστές μέ αὐτό τόν τρόπο
εὔχονται ὑγεία, χαρά, καλή σοδειά, καί τό σπίτι νά ᾽ναι στέρεο καί γερό, γιά
νά στεγάζει τήν εὐτυχία καί τήν προκοπή τῶν κατοικούντων.
Στή Λάρισα, στή συνοικία Φιλιππούπολη, ἀλλά καί στά χωριά πού οἱ
κάτοικοί τους ἕλκουν τήν καταγωγή τους ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία, ὑπῆρχε
τό ἀνάλογο τραγούδι γιά κάθε περίπτωση: γιά τόν παπά καί τήν παπαδιά, τόν
ἀφέντη καί τήν κυρά, τόν γιό, τή θυγατέρα, τόν ξενιτεμένο, τόν κυνηγό κ.λπ.
Πρῶτα ἔλεγαν τό τραγούδι γιά τή γέννηση καί μετά τό τραγούδι γιά τήν
κάθε περίπτωση.
Πρῶτα ἄρχιζαν ἀπό τό σπίτι τοῦ παπᾶ:
Γιά βγεῖτε ὅλοι μάθετε, ᾽πόψε Χριστός γεννιέται.
Γεννήθηκεν, βαπτίστηκεν στούς οὐρανούς ἀπάνω.
Κι ἀπάνω ᾽πό τούς οὐρανούς κι μᾶς καλά μᾶς πέμπει.
Μᾶς πέμπει λάδι καί κηρί καί τοῦ κηροῦ θυμιάμα.
Μᾶς πέμπει μοσχολέλαδο γιά τ᾽ ἅγια μοναστήρια.
Ἀφέντη μ᾽ στόν οἶκο σου χρυσή καντήλα καίει.
Ἄν βάλεις λάδι καί κερί, φέγγει τή γειτονιά σου.
Ἄν βάλεις μοσχολέλαδο, φέγγει τόν μαχαλά σου.
Κι ἀπό τά παραθύρια σου, φέγγει τήν φύση ὅλη.
Σήκω παπά μ᾽ κι ἄλλαξε καί βάλε τά ἱερά σου.
Πάρε καί τ᾽ ἀργυρόμπρικο, νίψε τό πρόσωπό σου.
Πάρε τό χρυσομάντιλο, σκοῦπσε τό πρόσωπό σου.
Πάρε καί τ᾽ ἀργυρόχτενο, χτέντσε τήν κεφαλή σου.
Σύρε παπά μ᾽ στήν ἐκκλησιά, νά πάει ὁ κόσμος ὅλος.
Βάλε καί τούς ἐπίτροπους καμπάνες νά βαρέσουν.
Γιά νά τό μάθει ὁ ντουνιάς, πώς ὁ Χριστός γεννᾶται.
Γεννᾶται κι ἀναθρέφεται μέ μέλι καί μέ γάλα.
Χαρακτηριστικό εἶναι καί τό τραγούδι τοῦ ἀφέντη καί τῆς κυρᾶς:
Τραγουδήσαμε τόν Χριστό, νά ποῦμε τόν ἀφέντη,
Ἀφέντη κι ἀφεντούτσικε, πέντε βολές ἀφέντη,
ἐσένα πρέπ᾽ ἀφέντη μας νά σέ τιμάει ὁ κόσμος.
Νά σέ τιμοῦν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου οἱ ἀντρειωμένοι.
Χίλιοι κρατοῦν τόν μαῦρο σου καί δυό τόν καλιγώνουν.
Τά πεταλίτσια πό’ βαζαν ἦταν ἀπ’ ἀσημάκι
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καί τά καρφάκια πό ᾽μπηγαν, σπερί μαργαριτάρι.
Κι ἄλλοι χίλιοι παρακαλοῦν. «Ἀφέντη καβαλίκα»
Ἀφέντης καβαλίκεψε, τρεῖς ἅγιους ἐμπροστά του.
Κλοτσιά ’δωσε τόν μαῦρο του κι ἀνέμοι τόνε παίρνουν.
Κι ὅπου πατήσ’ ὁ μαῦρος του πηγάδια καί λιβάδια.
Κι ὅσες σκλάβες τῶν ἄρχοντων, ὅλες πᾶν᾽ κι γιμόζουν.
Μιά σκλάβα, μιά μικροσκλάβα, δέν παίρνει δέν γιμόζει
κι ἡ ἀρχοντιά τή ρώτησε, τοῦ κόσμου οἱ ἀντρειωμένοι.
- Γιατί σκλάβα, μικροσκλάβα, δέν παίρνεις, δέ γιμόζεις;
- Δέν ἦρθα ’γω γιά τό νερό κι οὔτε γιά νά γιμώσω
μόν’ ἦρθα στόν ἀφέντη μας νά δῶ καί τήν κυρά του,
πῶς ἄλλαζε, στολίζεταν, στήν ἐκκλησιά νά πάει.
Βάζει τόν ἥλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρ’ ἀστήθι
τόν τάχινο τό διάργυρο, καθάριο δαχτυλίδι.
Τό δαχτυλίδι βεργωτό, στή βέργα νά περάσει.
Κυρά μου, τά σεντούκια σου, τ’ ἀσημοκλειδωμένα.
Πού ᾽χουν τό μέλι, τό κερί, τῆς μύγας τό βοτάνι.
Τό μέλι τρῶν᾽ οἱ ἄρχοντες καί τά κεριά στούς ἅγιους
καί τά κηροσταλάγματα, γιά τ’ ἅγια μοναστήρια.
Τόν πράσινο βασιλικό βαστοῦν τά κοριτσάκια
καί τό μελισσοβότανο κερνοῦν στά παλικάρια,
νά τρῶν, νά πίν’, νά χαίρονται, ἀφέντη μ’ στήν ὑγειά σου.
Νά ζεῖς καί νά ’σαι ἀφέντη μας, πάντα τραγούδια νά ’χεις.
Πάντα τραγούδια καί χαρές καί τώρα καί τοῦ χρόνου.
Στό χωριό Πυργετός Δήμου Τεμπῶν τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων, «τ᾽
Ἁϊ Κουλέντ᾽»2, ὁμάδες ἀγοριῶν πήγαιναν ἀπό σπίτι σέ σπίτι φωνάζοντας στήν
ἐξώπορτα:
Κόλιντα, μέλιντα θεία δῶ᾽ μιά κλούρα
Κι ἅμα δέ μί δώσει θά σί κάψου μί τ᾽ τσικούρα
Ή... Κολιντρίτσα, μιλιντρίτσα
θεία δῶ᾽ μ᾽ μιά δικαρίτσα.
Στό χέρι τους κρατοῦσαν τήν «κλούτσα» καί τήν «γκουτσουμάκα». Ἡ
2

Μέ τήν ἀναφορά «Ἅγιος Κόλιντας» οὐσιαστικά οἱ Πυργετινοί ἤθελαν νά τονίσουν πώς ἡ
παραμονή τῶν Χριστουγέννων εἶναι τόσο σημαντική, ὅσο καί ἡ γιορτή ἑνός Ἁγίου.
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πρώτη ἦταν μιά διχαλωτή χοντρή βέργα καί ἡ δεύτερη ἦταν μιά μαγκούρα μέ
ἕνα ἐξόγκωμα στήν ἀπόληξή της. Τήν κλούτσα τήν κρατοῦσαν οἱ καλαντιστές
γιατί ἐκεῖ κρεμοῦσαν τίς κουλοῦρες πού μάζευαν. Τίς κουλοῦρες αὐτές, τίς
κόλιντες, τίς ἔφτιαχναν οἱ νοικοκυρές, μέ ἀλεύρι, ἁλάτι, ζάχαρη, λίγο λάδι σέ
σχῆμα στρογγυλό μέ τρύπα στή μέση. Ὅσο γιά τήν γκουτζουμάκα, μ᾽ αὐτή τά
παιδιά χτυποῦσαν τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν πού δέν τούς ἄνοιγαν. Πολλές
φορές οἱ νοικοκυρές στόν Πυργετό, ἔπαιρναν τό πρῶτο ἀγόρι πού πήγαινε
γιά κόλιντα, τοῦ ἔδιναν χοντρό ἁλάτι καί ἀνακάτευαν τή φωτιά στό τζάκι. Τό
παιδί πετοῦσε τό ἁλάτι στή φωτιά καί ἔλεγε: «Ἐδῶ γειά! Ἐδῶ χαρά! Ἐδῶ
νύφις, γαμπροί. Ἐδῶ ἀρνούλια, κατσικούλια καί ἀπό ὅλα τα καλά».
Στό χωριό Γόννοι τά παιδιά τραγουδοῦσαν τά «κόλιντρα, μέλιντρα» μέ
παρόμοιο τρόπο. Καί φυσικά οἱ εὐχές πού ἔδιναν ἦταν ἀνάλογες μέ τό βιός
τῆς κάθε οἰκογένειας.
Ἡ νοικοκυρά μετά τά κάλαντα δίνει στά παιδιά φιλοδώρημα: στρογγυλές
μικρές κουλοῦρες καί σέ ἄλλες περιπτώσεις κάστανα, καρύδια, γλυκά. Ὁ
ἀφέντης δίνει μπαχτσίς, δηλαδή χρήματα.
Τό χριστουγεννιάτικο δέντρο
Τό χριστουγεννιάτικο δέντρο φαίνεται ὅτι ἐμφανίστηκε στή νεότερη
Ἑλλάδα τήν ἐποχή τοῦ Ὄθωνα. Πρίν ἀπό τό 1833 κανείς στήν Ἑλλάδα δέν
ἤξερε τό λεγόμενο «Χριστουγεννιάτικο δέντρο». Εἶναι γερμανικό καί
σκανδιναβικό ἔθιμο καί ἀπό ἐκείνους τούς λαούς διαδόθηκε καί στούς ἄλλους.
Ἡ χρήση πράσινων κλαδιῶν ἀειθαλῶν δένδρων ὑπῆρχε καί στίς ἀρχαῖες
γιορτές τῶν «δεντροφοριῶν» καί στίς ρωμαϊκές καί βυζαντινές καλένδες. Σέ
κάθε περίπτωση, ὁ στολισμός τοῦ δέντρου συμβολίζει τήν ἀναβλάστηση, τήν
καινούργια ζωή, ἐλπίδα καί παρηγορία μέσα στή νέκρωση τοῦ χειμῶνα.
Στήν ἑλληνική παράδοση τό σπίτι στολίζεται μέ κλώνους ἀπό μυρτόδεντρο
καί μέ ἄλλες πρασινάδες, καθώς τά πράσινα κλαδιά ἀντικαθιστοῦν μέσα στόν
χειμώνα τήν ἔλλειψη βλάστησης καί ἀνθοφορίας. Ἡ λαχτάρα γιά τό πράσινο,
τό θαλερό, τό ζωντανό μέσα στή νεκρωμένη φύση τοῦ χειμώνα ἀντανακλᾶται
στό χριστουγεννιάτικο μυρτόδεντρο, τή λεμονιά, τήν κουμαριά, τόν σκίνο καί
κάθε ἀειθαλές δέντρο πού στολίζεται μέ καρπούς: πορτοκάλια, κάστανα, ρόδια,
ἀμύγδαλα καί μέ ποικίλους συμβολισμούς γιά ἀναβλάστηση, εὐγονία, ἀφθονία
καί ἐλπίδα γιά γρήγορη ἔλευση τῆς ἄνοιξης καί τέλος τῆς νάρκης καί τῆς
νέκρωσης τοῦ χειμῶνα.
Παρόμοιοι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί ὑπῆρχαν καί στή Θεσσαλία.
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Τό Χριστόψωμο
Τά Χριστούγεννα κάθε νοικοκυρά μέ ἰδιαίτερη φροντίδα παρασκευάζει τό
χριστόψωμο σέ στρόγγυλο σχῆμα καί τό διακοσμεῖ μέ ἕνα σταυρό ἀπό ζυμάρι
ἐπάνω. Στή Θεσσαλία ἡ νοικοκυρά κάνει τό χριστόψωμο ἀπό λεπτοκοσκινισμένο
ἀλεύρι, μέ γλυκάνισο, ζάχαρη καί ἐκτός ἀπό τόν σταυρό, τό διακοσμεῖ, τό
«κεντάει», μέ καρύδια, ἀμύγδαλα, σουσάμι, κουκουνάρι πού συμβολίζουν τήν
πλούσια καρποφορία, τή γονιμότητα, τήν ἀφθονία, τήν καλή τύχη, τήν ἕνωση
τοῦ ζευγαριοῦ (καρύδι). Πέρα ἀπό αὐτά, τό χριστόψωμο ἔχει εἰδικά σχήματα καί
στολίδια ἀπό ζυμάρι μέ συμβολική σημασία ἀνάλογα μέ τήν ἀσχολία τοῦ
νοικοκύρη. Τό χριστόψωμο τῶν Σαρακατσάνων, πού ἦταν μετακινούμενοι
κτηνοτρόφοι, φέρει πάνω του ὁλόκληρη στάνη.
Τό χριστόψωμο ἔχει ἐξέχουσα θέση στό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τό
ὁποῖο σέ ἀρκετά μέρη στρώνεται ἀπό τήν παραμονή. Στή Θεσσαλία τό κόψιμο
τοῦ χριστόψωμου ἀναλαμβάνει ὁ μεγαλύτερος στήν οἰκογένεια, ὁ παππούς, ὁ
ὁποῖος τό σταυρώνει καί τό κόβει μέ τό χέρι γιά νά «μήν πληγώσει τό σῶμα
τοῦ Χριστοῦ».
Πρωτοχρονιά
Τά ἔθιμα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἐπιδιώκουν τήν εὐετηρία, τήν καλοχρονιά.
Εἶναι κυρίαρχη ἡ ἀντίληψη τῆς νουμηνίας, ὅτι δηλαδή κάθε τί πού γίνεται
στήν ἀρχή μιᾶς περιόδου γίνεται σέ ὅλη τή διάρκειά της. Πιό συγκεκριμένα,
στήν περιοχή Ἀργιθέας τῶν θεσσαλικῶν Ἀγράφων ἐξέταζαν τόν καλό ἤ
ἄσχημο καιρό τῆς Πρωτοχρονιᾶς, καθώς πίστευαν πώς ὁ καιρός αὐτός θά
ἐπικρατοῦσε γιά τίς ἑπόμενες 40 μέρες. Στά Κανάλια τῆς Καρδίτσας
προσέχουν νά μήν κλάψουν, νά μή θυμώσουν, νά μή μαλώσουν, γιατί αὐτό θά
συμβαίνει ὅλη τή χρονιά. Ἐπίσης δέν δανείζουν τή μέρα αὐτή ἀντικείμενα τοῦ
σπιτιοῦ, γιατί εἶναι σάν νά διώχνουν τό γούρι ἀπό τό σπίτι τους καί θά τούς
συμβαίνει ὅλο τόν χρόνο.
Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἀνήμερα, σέ πολλές περιοχές τῆς
Θεσσαλίας ὑπάρχουν προλήψεις καί πρακτικές πού σχετίζονται μέ τίς
ἀρκοῦδες. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ἀργιθέας ὅπου ἀνήμερα
τήν Πρωτοχρονιά εἶχε λιακάδα ἔλεγαν: «Τά ᾽λιασε ἡ ἀρκούδα, τά ἀρκουδάκια
της, δέν θά ἔχουμε χειμῶνα βαρύ». Οἱ Ἀρβανιτόβλαχοι στό Ἀργυροπούλι
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ἔλεγαν πώς κάθε Πρωτοχρονιά γεννάει ἡ ἀρκούδα ἕνα ἀρκουδάκι. Στόν
Πυργετό παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς οἱ παπποῦδες ἔριχναν στό τζάκι ἕνα
χοντρό κούτσουρο «γιά νά κατέβει ἡ ἀρκούδα νά γεννήσει καί νά ζεσταθεῖ ὁ
Χριστός». Στά Κανάλια τῆς Καρδίτσας τά ξημερώματα τῆς Πρωτοχρονιᾶς πρίν
νά ἀνατείλει ὁ ἥλιος, ἡ μητέρα θά λούσει τά παιδιά τῆς προτοῦ ἡ ἀρκούδα
λούσει τά ἀρκουδόπλα της.
Ἡ ἔννοια τῆς πρόβλεψης τοῦ μέλλοντος εἶναι ἕνα μεγάλο ζητούμενο στήν
καθημερινή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ φόβος γι’ αὐτό πού ἐπιφυλάσσει ἡ
προσωπική καί οἰκογενειακή ζωή, γιά τίς ἐπιπτώσεις τοῦ χρόνου, τῶν ἐποχῶν,
τοῦ καιροῦ ὁδηγοῦν σέ μιά σειρά ἀπό πράξεις καί ἐνέργειες, πού βασίζονται
σέ ἑδραιωμένες ἀντιλήψεις γιά τούς παράγοντες, πού παίζουν τόν
καθοριστικό ρόλο. Τό σημάδι, τό γούρι (καλός οἰωνός), πού εἶναι σημεῖα
ἀναφορᾶς γιά τήν πρώτη μέρα τοῦ χρόνου, οὐσιαστικά ἀποτελοῦν τίς
προσπάθειες νά μαντέψουν οἱ ἄνθρωποι μέ διάφορα μέσα καί τρόπους τό
μέλλον, ἄμεσα ἤ μακροπρόθεσμα.
Τό κέρασμα τῆς βρύσης – Τό ἀμίλητο νερό
Ἔθιμο ἀντίστοιχο μέ τό τάισμα τῆς βρύσης πού περιγράφηκε κατά τήν
ἀναφορά στά χριστουγεννιάτικα ἔθιμα. Στήν περιοχή τῆς Θεσσαλίας οἱ
Καραγκοῦνες κυρίως πήγαιναν στή βρύση καί τήν ἄλειφαν μέ λίπα, ἔριχναν
νομίσματα, καλαμπόκι καί στάρι καί εὔχονταν: «ὅπως τρέχει τό νερό, ἔτσι νά
τρέχουν καί τά καλά στό σπίτι, ἔτσι νά τρέχει καί τό βιός». Μέ βούτυρο καί
μέλι καί μέ τίς ἀνάλογες εὐχές ἄλειφαν τίς βρύσες οἱ γυναῖκες καί στήν
περιοχή τῶν Ἀγράφων. Μάλιστα γιά τήν καλή σοδειά ἔφερναν καί ὄσπρια καί
φρόντιζαν νά πᾶνε ἀπό τίς πρῶτες, γιατί κατά τήν παράδοση ἡ πρώτη ἦταν
καί ἡ πιό τυχερή.
Στή Μαγνησία τά κορίτσια τοῦ χωριοῦ θά πᾶνε καί θά προσφέρουν στή
βρύση μέ τά τρεχούμενα νερά τῆς γειτονιᾶς τους, διάφορα γλυκά καί λογῆςλογῆς καλούδια, σποράκια ἀλλά καί κέρματα γιά νά καλοπιάσουν τό στοιχειό
τοῦ νεροῦ. Τά χαράματα καί πρίν ἀπό τό ξημέρωμα τά ἴδια κορίτσια θά πᾶνε
πάλι στή βρύση τῆς γειτονιᾶς τους μέ τό τρεχούμενο νερό καί θά κουβαλήσουν
ἀπό τήν ἴδια βρύση τό «ἀμίλητο νερό» μέ τό ὁποῖο θά ραντίσουν τό σπίτι τους
λέγοντας τήν εὐχή «ὅπως τρέχει τό νερό, νά τρέχει καί τό βιός, στό σπιτάκι
στό χωριό...».
Τό ἀμίλητο νερό ἔπαιρναν μέ γκιούμια (μεταλλικά ὑδροδοχεῖα) ἀπό τήν
βρύση τοῦ χωριοῦ καί οἱ Βλάχες ἀπό τήν Τρυγόνα Καλαμπάκας. Ἀποτελεῖ μιά
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ἐξιλαστήρια προσφορά πρός τό πνεῦμα πού θεωρεῖται ὅτι κατοικεῖ στά νερά.
Τά Πρωτακούσματα καί τά Πρωταντικρίσματα – Τό Ποδαρικό
Ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀπό τό χάραμα ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται στή
δεισιδαιμονική ἀναμονή νά πρωτακούσει ἤ νά πρωταντικρίσει κάτι εὐοίωνο.
Πρωτακούσματα καί Πρωταντικρίσματα εἶναι τά βασικά στοιχεῖα τῆς
ἀγωνιώδους μαντικῆς τοῦ πρωινοῦ τῆς Πρωτοχρονιᾶς.
Μεγάλη βάση δίνεται στό καλό ποδαρικό, στόν πρῶτο ἄνθρωπο πού θά
ὑποδεχτεῖ ἕνα σπιτικό στήν ἀρχή τοῦ χρόνου, καθώς αὐτό θά τούς φέρει
καλοτυχία. Οἱ καλορίζικοι ἤ καλόμοιροι, συνήθως τά μικρά παιδιά,
προσκαλοῦνται νά μποῦν πρῶτοι καί μέ τό δεξί πόδι τό πρωί τῆς ἀρχιχρονιᾶς,
τήν 1η Ἰανουαρίου, καθώς ἔχουν «καλό ποδαρικό» καί ἔτσι ἡ οἰκογένεια
ἀπαλλάσσεται ἀπό κάθε ἀσθένεια καί κακό, «δέν τήν πιάν’ ἀρρώστια». Ἡ
νοικοκυρά δίνει σέ αὐτόν πού κάνει ποδαρικό γλυκό, δῶρο καί χρήματα.
Στόν Πυργετό «τούν στραβό καί τούν βουμπιριασμένου» δέν τόν ἔβαζαν
μέσα, προτιμώντας κυρίως μικρά παιδιά πού ἦταν ἄκακα καί ἁγνά.
Στά Ἄγραφα, ἀπό τήν παραμονή λένε σέ κάποιον δικό τους ἄνθρωπο πού
τόν θεωροῦν καλότυχο νά τούς κάνει ποδαρικό. Κατά τήν εἴσοδο τόν βάζουν
νά πατήσει ἕνα σίδερο γιά νά εἶναι ὅλοι σιδερένιοι καί γεροί. Μερικοί φέρνουν
μαζί τους μιά πέτρα καί λένε: «Ὅπως εἶναι γερή τούτη ἡ πέτρα, ἔτσι γεροί νά
εἶναι ὅλοι στό σπίτι.» Ἡ νοικοκυρά φιλεύει αὐτόν πού κάνει ποδαρικό, τοῦ
δίνει γλυκό κυδώνι καί μῆλα ἤ καρύδια, ὅλα μέ συμβολικό χαρακτῆρα γιά
ἀφθονία, εὐημερία καί καλοτυχία.
Στή Σκόπελο τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς τήν ὀνομάζουν «κλειδοχρονιά»,
δηλαδή αὐτό πού στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα ὀνομάζουν «ποδαρικό», ὥστε νά ἔχει
τό σπιτικό τους ὅλο τόν χρόνο ὑγεία, χαρά καί ἀγάπη.
Ἡ Ἐμπυροσκοπία
Τό βράδυ τῆς Πρωτοχρονιᾶς ρίχνουν πάνω στήν καυτή πλάκα τῆς
πυροστιᾶς τοῦ τζακιοῦ κόκκους σιταριοῦ ἤ χλωρά φύλλα ἐλιᾶς, δάφνης ἤ
καρυδιᾶς καί ἀπό τό πήδημα τῶν κόκκων ἤ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον
καίγονται συμπεραίνουν, ἄν ἕνα ἄτομο θά εἶναι ὑγιές κατά τή διάρκεια τῆς
χρονιᾶς, θά ἀρρωστήσει ἤ θά ξενιτευτεῖ. Τούς κόκκους μετά τούς ρίχνουν στή
βρύση τοῦ χωριοῦ ἤ στό πηγάδι. Τό ἔθιμο αὐτό τό ἔκαναν στά χωριά τῆς Ἀγιᾶς
(Ἀνατολή).
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Στήν Κρανιά Ἐλασσῶνος πρίν ἀπό τό Πρωτοχρονιάτικο δεῖπνο τῆς
οἰκογένειας ὁ πατέρας ἤ ἡ μάνα μάζευαν σπυριά σιταριοῦ ἀπό τά παχνιά τῶν
ζώων, τά ὁποῖα ἕνα-ἕνα ἔριχναν στήν φωτιά, ἀφοῦ τά ὀνομάτιζαν γιά κάθε
μέλος τῆς οἰκογένειας, καί ἀνάλογα μέ τόν τρόπο πού τινάζονταν ἤ
φούσκωναν πρός κάποια διεύθυνση, ἐξέταζαν τήν πορεία τῆς ὑγείας καί τήν
προκοπή ὅλων. Τά σπυριά τά ἔπαιρναν ἀπό τά παχνιά, γιατί ἀφοῦ ὁ Χριστός
γεννήθηκε σέ παχνί καί τό σιτάρι αὐτό θά φανέρωνε πραγματικά τήν τύχη τοῦ
καθενός.
Στόν Πυργετό ἡ μάνα ἔπαιρνε ἕνα σπόρο σιτάρι, τό ὀνομάτιζε καί τό πετοῦσε
στήν φωτιά. Ἄν ὁ κόκκος ἔσκαζε καί πετιόταν πρός τά ἔξω, τότε θά ἦταν γερή
καί καλή χρονιά. Ἄν πάλι πήγαινε πρός τά ἔξω, τότε δέν θά πήγαινε καλά.
Τό σπάσιμο τοῦ ροδιοῦ
Τό πρωί τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ἡ οἰκογένεια πηγαίνει στήν ἐκκλησία γιά νά
παρακολουθήσουν τή Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί νά ὑποδεχτοῦν
τόν νέο χρόνο, καλό κι εὐλογημένο. Στήν ἐπιστροφή, ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ
ἔχει στήν τσέπη του ἕνα λειτουργημένο ρόδι, κάνει ποδαρικό καί σπάει τό ρόδι
πίσω του.
Αὐτό γινόταν καθώς πίστευαν πώς ἡ δύναμη τοῦ ροδιοῦ κρυβόταν στά
πολλά σπόρια του, σύμβολα ἀφθονίας καί γονιμότητας, ἀλλά καί στό πορφυρό
χρῶμα του (χρῶμα πού φέρνει καλή τύχη).
Καί στή Θεσσαλία, τό γούρι τῆς ἡμέρας ἦταν τό ρόδι. Σέ κάθε σπίτι
κρέμονταν σέ περίοπτη θέση ρόδια. Ὁ νοικοκύρης ἔπαιρνε ἕνα καί τό πετοῦσε
μέ δύναμη στήν αὐλή. Αὐτό ἔσκαγε. Ἔτσι ἄφθονα νά εἶναι τά ἀγαθά του
σπιτιοῦ καί οἱ σοδειές ὅπως τά σπόρια τοῦ ροδιοῦ. Ἄλλοι τό πατοῦσαν καί τό
ἔσπαγαν μέ τό πόδι καί οἱ πιό χειροδύναμοι μέ τή γροθιά.
Ἡ βασιλόπιτα
Τό ἔθιμο τῆς βασιλόπιτας ὑπάρχει σέ ὅλο τόν ἑλληνικό χῶρο. Οἱ ἑορταστικοί
ἄρτοι (εὐετηριακή προσφορά) γίνονταν κατά τίς ἀρχαῖες ἑλληνικές γιορτές,
ὅπως καί τά μειλίγματα, οἱ ἐξευμενιστικές προσφορές πρός τούς νεκρούς καί
τά ἐπίφοβα πνεύματα.
Τό κόψιμο τῆς πίτας γίνεται γιά τήν καλοχρονιά, γιά τήν καλοτυχία καί γιά
τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.
Ὑπάρχουν ἰδιαίτερες παραδόσεις, λόγιας προέλευσης, ὅπως ἡ σχετική μέ
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τόν Ἅγιο Βασίλειο. Ὅταν ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἦταν Ἐπίσκοπος στήν Καισάρεια,
ὁ τότε ἔπαρχος τῆς Καππαδοκίας πῆγε νά εἰσπράξει φόρους. Οἱ φοβισμένοι
κάτοικοι ἀκολουθώντας τήν προτροπή τοῦ Ἁγίου μάζεψαν ὅ,τι πολύτιμο
εἶχαν καί βγῆκαν μέ τόν δεσπότη τους νά προϋπαντήσουν τόν ἔπαρχο. Ὁ
Ἅγιος Βασίλειος μέ τήν πειθώ του καί τήν ἐμφάνισή του ἔπεισε τόν ἔπαρχο
νά μήν πάρει τά τιμαλφῆ τῶν κατοίκων. Ἔτσι ἀνέκυψε τό πρόβλημα τῆς
ἐπιστροφῆς τῶν δώρων στούς ἰδιοκτῆτες τους. Ὁ Ἅγιος σκέφτηκε καί
προέτρεψε τούς κατοίκους νά παρασκευάσουν μικρές πίτες καί ἔβαλε μέσα
σέ κάθε μιά ἕνα ἀντικείμενο. Μέ θαυματουργό τρόπο καθένας πῆρε ὅ,τι εἶχε
προσφέρει. Ἀπό τότε στή γιορτή τοῦ Ἁγίου φτιάχνουμε πίτες καί βάζουμε
μέσα νομίσματα. Ἡ παράδοση αὐτή ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό τούς πληθυσμούς
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὅπου ὁ Ἅγιος ἦταν ἰδιαίτερα οἰκεῖος.
Ἡ σπιτική βασιλόπιτα ἑτοιμάζεται εἴτε ὡς ψωμί στήν ἀγροτική παράδοση,
εἴτε ὡς γλύκισμα στήν ἀστική παράδοση.
Ἡ βασιλόπιτα στή Θεσσαλία εἶναι τυρόπιτα ἤ κρεατόπιτα μέ φύλλα, ἐνῶ
στούς πρόσφυγες ἀπό τήν Μικρά Ἀσία γλύκισμα ἤ γλυκό ψωμί ζυμωμένο μέ
διάφορα μυρωδικά. Οἱ Σαρακατσάνοι σέ κάποιες περιπτώσεις ἔφτιαχναν τήν
πίτα τό πρωί τῆς παραμονῆς, ἀνακατεύοντας μέσα στό ζυμάρι γάλα, βούτυρο
καί μέλι ἤ ζάχαρη γιά νά πάει καλά ἡ χρονιά.
Στή Θεσσαλία ἡ βασιλόπιτα μέ τό φύλλο ἀποτελοῦσε τό κυρίως φαγητό
τῆς οἰκογένειας στό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Μέσα στή βασιλόπιτα ἔβαζαν
μέσα ἕνα κέρμα καί ἄλλα «σημάδια», ὅπως κλῆμα, τριφύλλι, καλαμπόκι,
σιτάρι, φασόλι καί ἄχυρο, σύμβολα τῆς κύριας ἀσχολίας τῶν μελῶν τῆς
οἰκογένειας.
Πιό συγκεκριμένα, στήν Κρανιά Ἐλασσῶνος, ἐκτός ἀπό τόν παρά, ἔβαζαν
ἕνα κομμάτι ἄχυρο, ἕνα φύλλο ἀπό πουρνάρι καί μιά φούρκα. Ὅποιος ἔβρισκε
τόν παρά, θά τόν «ἔτρεχαν» ὅλο το χρόνο τά χρήματα, ὅποιος τό ἄχυρο θά
γινόταν ζευγίτης, ὅποιος τό πουρναρόφυλλο τσομπάνος καί ὅποιος ἔβρισκε
τή φούρκα θά γινόταν κιρατζής (ἀγωγιάτης).
Ἴδια σημάδια ἔβαζαν καί στήν περιοχή τῆς Ἀργιθέας τῶν θεσσαλικῶν
Ἀγράφων.
Στόν Ἀμπελῶνα Λάρισας, μέσα στήν πίτα ἔβαζαν ἐπιπλέον καί ἕνα
ξυλαράκι ἀπό κλῆμα ἀμπελιοῦ γιά τά ἀμπέλια καί ἕνα σπιρτόξυλο γιά τό σπίτι.
Ὅποιος ἔβρισκε τό φλουρί ἔπρεπε νά ἀνάψει κερί στήν Παναγίτσα. Στόν
Πυργετό, ἐκτός ἀπό τά κοινά σημάδια παλιότερα ἔμπαιναν καί φασόλια, ρεβίθια,
καλαμπόκια καί κομμάτι ἀπό μουριά πού συμβόλιζαν τόν μεταξοσκώληκα.
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Τό νόμισμα αὐτό πού βρίσκεται ἀπό τόν τυχερό ἐκτός ἀπό τήν μαντική
σκοπιμότητά του ἔχει καί μαγική, ἀκόμη καί θρησκευτική. Τό ἀσημένιο ἤ
χρυσό καί γενικά στιλπνό χρῶμα του εἶναι ἀντιβασκάνιο. Ἡ δύναμή του ἀπό
τό ψωμί, πού μαζί του ζυμώθηκε καί ψήθηκε, εἶναι γονιμική γιά τά κτήματα
τοῦ σπιτιοῦ. Ὁ σταυρός του, ἄν εἶναι κωνσταντινᾶτο, εἶναι θεϊκή προστασία,
γι’ αὐτό καί τό φυλᾶνε κοντά στίς εἰκόνες. Τό πιό σπουδαῖο εἶναι πώς φέρνει
καλή τύχη σέ ὅποιον τό κερδίζει καί τό ἔχει πάνω του.
Παρόμοιο ρόλο ἔχουν καί τά γεωργικά καί ποιμενικά σύμβολα πού βάζουν
μέσα στήν πίτα, ἀλλά καί ὅλη ἡ πίτα πού φέρνει εὐλογία καί καλοτυχία. Μέ
τά κομμάτια πού ὀνοματίζονται γιά τόν Χριστό, τήν Παναγία καί τόν Ἅγιο
Βασίλη, ἡ πίτα θεωρεῖται ἁγιασμένη. Ἀπό τήν βασιλόπιτα ταΐζουν τά ζῶα τους
γιά νά εἶναι γερά καί ἀποδοτικά, ἐνῶ οἱ γεωργοί τή ρίχνουν στά χωράφια τους
γιά νά καρπίσουν. Σέ κάποιες περιοχές οἱ ἀνύπαντρες γυναῖκες βάζουν κάτω
ἀπό τό μαξιλάρι τούς κομμάτι ἀπό τή βασιλόπιτα γιά νά ὀνειρευτοῦν τόν
γαμπρό.
Τό κόψιμο τῆς πίτας ἀποτελεῖ τελετουργική διαδικασία γιά τήν οἰκογένεια.
Τό μεσημέρι ὁ νοικοκύρης, ἤ ὁ μεγαλύτερος τῆς οἰκογένειας ἔκοβε τή
βασιλόπιτα μέ τήν καθιερωμένη σειρά. Ἀφοῦ τή γύριζε τρεῖς φορές, τή
σταύρωνε καί μέ κυκλική φορά πρός τά δεξιά, ἔκοβε πρῶτα το κομμάτι τοῦ
Χριστοῦ, δεύτερο τῆς Παναγίας, τρίτο τοῦ Ἁγίου Βασίλη. Ἀκολουθοῦσαν τά
μέλη τῆς οἰκογένειας, πού εἶχαν μερίδιο, κατά σειρά ἡλικίας, καθώς καί οἱ
ξενιτεμένοι, οἱ φιλοξενούμενοι, τό σπίτι, οἱ φτωχοί κ.λπ. Ὅταν ἔπαιρνε τό
κομμάτι του τό παιδί, φιλοῦσε τό χέρι τοῦ γονέα.
Στό ἀστικό πλαίσιο τοῦ 20ου αἰῶνα ἡ πίτα εἶναι γλύκισμα.
Τά Ρουγκατσάρια
Ἕνα σημαντικό ἔθιμο τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἦταν τά ρουγκατσάρια (στά
θεσσαλικά λιουγκατσάρια), πού γύριζαν ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί ἀπό χωριό σέ
χωριό χορεύοντας καί τραγουδώντας τόν Ἁϊ-Βασίλη καί ἄλλα εὐχετικά καί
ἐπαινετικά τραγούδια. Μέ τά ρογκατσάρια δέν γινόταν, παρά μιά ἀναπαράσταση
καί ἕνας συμβολισμός τοῦ θανάτου καί τῆς ζωῆς, τῆς Ἀνάστασης καί τοῦ
ξυπνήματος τῆς φύσης ἀπό τή χειμωνιάτικη νάρκη, τό διώξιμο τοῦ παλιοῦ ἀπ’
τόν καινούργιο χρόνο.
Σέ ὁρισμένα χωριά τῆς περιοχῆς τῆς Καρδίτσας, διατηρεῖται τό ἔθιμο μέ τά
ρουγκάτσια ἤ ρουγκατσάρια. Αὐτά ἀποτελοῦνταν ἀπό μιά ὁμάδα νέων πού
ἀπό τή δεύτερη μέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὥς τά Φῶτα γύριζαν ἀπό σπίτι σέ
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σπίτι, σκορπώντας φόβο στούς μικρούς καί γέλιο στούς μεγαλύτερους. Στό
μπουλούκι τῶν ρουγκατσαραίων ἀπαραίτητα ὑπῆρχαν ἕνας γαμπρός καί μιά
νύφη πού συμβόλιζαν τή γονιμότητα. Τήν ἴδια περίοδο ἔθιμα μέ παρόμοιες
μεταμφιέσεις γίνονταν καί στήν Ἀργιθέα τῶν θεσσαλικῶν Ἀγράφων, ὅπως
ἐπίσης καί στά χωριά τοῦ κάτω Ὀλύμπου.
Στήν περιοχή τῆς Ἐλασσόνας (Λιβάδι) τό ἔθιμο πού συναντάει κάποιος τήν
περίοδο τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἶναι τά «Μπαμπαλιούρια». Ἄνδρες μέ μάσκες
ζώων, κρεμασμένα κουδούνια, ἀλλά καί μέ ἰδιόρρυθμες στολές ἐκείνη τήν
περίοδο τριγυρίζουν στά χωριά γιά νά μοιράσουν εὐχές καί τό μήνυμα τῆς νέας
χρονιᾶς.
Στήν Κρανιά Ἐλασσῶνος το ἔθιμο ἦταν τά μπαμπαλιούρια μέ τούς
κουδουνάδες, ὅπου τα πρῶτα συγκροτοῦνταν ἀπό νέους ντυμένους μέ
φουστανέλες πού πήγαιναν σέ μπουλούκια, ἐνῶ οἱ δεύτεροι ἦταν οἱ γελωτοποιοί
κάθε ὁμάδας πού εἶχαν μαυρισμένα πρόσωπα μέ καπνιά, κουδούνια κρεμασμένα
στή μέση, ἕνα ξύλο κρανιᾶς στό χέρι τάχα γιά νά φοβερίζουν τά παιδιά.
Στόν Πυργετό τό ἐθιμικό δρώμενο πού σχετίζεται μέ τή μεταμφίεση εἶναι οἱ
ἀράπηδες πού χόρευαν τήν Πρωτοχρονιά καί ἀνήμερα τῶν Φώτων τό γαϊτανάκι.
Οὐσιαστικά, πρόκειται γιά μιά ὁμάδα δώδεκα νεαρῶν μέ διάφορους ρόλους,
μεταξύ των ὁποίων νύφες καί γαμπροί, ὁ καπετάνιος καί οἱ ἀράπηδες, πού
ἦταν ντυμένοι στά μαῦρα μέ προβιές καί εἶχαν τό πρόσωπο σκεπασμένο μέ
δέρμα ἀπό κατσίκι.
Ἕνα ἔθιμο πού κρατάει τίς ρίζες του στήν Ἀνατολική Ρωμυλία καί
σχετίζεται μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν εὐχῶν γιά καλή χρονιά εἶναι τό ἔθιμο τῆς
καμήλας. Τό βράδυ τῆς παραμονῆς τῆς Πρωτοχρονιᾶς περνοῦσε ἡ καμήλα
ἀπό τό σπίτι καί τραγουδοῦσαν. Ὅλοι οἱ νοικοκυραῖοι ἄνοιγαν τήν πόρτα
τους καί κάτι τούς ἔδιναν. Κύρια πρόσωπα ἦταν ὁ ντιβιτζής-καμηλιέρης καί ἡ
καμήλα. Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἦταν μεταμφιεσμένοι σέ διάφορα ζῶα.
Στό Μεγάλο Μοναστήρι τῆς Λάρισας, οἱ ντιβιτζῆδες ντύνονται μέ προβιές
καί φοροῦν στό κεφάλι τό καούκι πού εἶναι καπέλο καί μάσκα μαζί, εἶναι
φτιαγμένο ἀπό «κιτσιά» (ἀρνίσιο μαλλί), στολισμένο μέ καθρεφτάκια (γιά τόν
ξορκισμό τῶν πνευμάτων) καί πολύχρωμες κορδέλες. Στή μέση καί τά πόδια
φοροῦν μικρά κουδουνάκια πού δημιουργοῦν θόρυβο ὅταν χορεύουν ἤ
τσακώνονται. Στά χέρια κρατοῦν τό «τοπούζ’» (ξύλινο ρόπαλο), τό ὁποῖο
χτυποῦνε στό ἔδαφος κάτω ἐκβιάζοντας, κατά κάποιον τρόπο, τή γονιμότητα
τῆς γῆς. Ἡ καμήλα εἶναι μιά ξύλινη κατασκευή σκεπασμένη μέ «τσόλι»
(ὑφαντό ἀπό τραγίσιο μαλλί), μέ ἕναν μακρόστενο λαιμό ἀπό προβιά, ὅπως
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καί τό κεφάλι της, μέ κρεμασμένα πολλά μεγάλα μπρούτζινα κουδούνια
(τούτσα). Ὁ θόρυβος τῶν κουδουνιῶν, καθώς ἡ καμήλα κουνιέται, συντελεῖ
στό ξύπνημα τῆς φύσης ἀπό τή χειμωνιάτικη νάρκη.
Τά κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς
Τά κάλαντα πού τραγουδᾶνε σήμερα στίς πόλεις καί τά χωριά καί ἀρχίζουν
μονότονα μέ τό «καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες» καί «ἀρχιμηνιά καί ἀρχιχρονιά» Ὁ
καλαντάρης στόν παραδοσιακό πολιτισμό ἔπρεπε νά εἶχε ἔμφυτό το στοιχεῖο
τοῦ αὐθορμητισμοῦ, τοῦ αὐτοσχεδιασμοῦ, τῆς στιχοπλοκίας καί τῆς
μουσικότητας. Αὐτά τόν καθιστοῦσαν ξεχωριστό ἀπέναντι στούς ἄλλους,
ἀλλά καί ἐπιθυμητό, ὥστε νά ἀνοίξει κανείς τό σπίτι του καί νά ἀκούσει τά
κάλαντα. Στήν πατρίδα μας τά κάλαντα, τά τραγούδια τοῦ «ἀγερμοῦ» ἄνθισαν
τήν ἴδια ἐποχή, πού ἄρχισε νά ἀνθεῖ καί τό δημοτικό τραγούδι.
Ὅταν στήν Ἑλλάδα τά Χριστούγεννα γιορτάζονταν χωρίς νά ἀνακατεύονται
μέ τά γενικότερα ἔθιμα τοῦ νέου χρόνου, ὁ Ἅγιος Βασίλης ἦταν μεταξύ τοῦ
πραγματικοῦ Ἱεράρχη τῆς Καισαρείας καί ἑνός προσώπου συμβολικοῦ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, πού ξεκινοῦσε ἀπό τά βάθη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀσίας, καί ἔφτανε τήν
ἴδια μέρα σέ ὅλα τα πλάτη, ἀπό τόν Πόντο ὥς τήν Ἑπτάνησο καί ἀπό τήν
Ἤπειρο ἕως τήν Κύπρο. Ξεκινοῦσε σάν μεσαιωνικός πεζοπόρος, ἀμέσως
ὕστερα ἀπό τά Χριστούγεννα μέ τό ραβδί στό χέρι, καί περνοῦσε ἀπό τούς
διάφορους τόπους, καλόβολος πάντα καί ὁμιλητικός. Ἐκεῖνο πού ἔφερνε
στούς ἀνθρώπους ἦταν ὄχι δῶρα ἀλλά καλή τύχη ἰδιαίτερα καί τήν ἱερατική
εὐλογία του. Τό μόνο κάπως συγκεκριμένο ἦταν τό μαγικό ραβδί του, ἀπό ὅπου
μέ θαυμαστό τρόπο βλάσταιναν ἤ ζωντάνευαν κλαδιά καί πέρδικες.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς στήν λαϊκή ἀντίληψη ὁ Μέγας Βασίλειος ἦταν
ἕνας ἀνθρώπινος ἅγιος, καθόλου συναξαρικός, πού περιπατεῖ ἀνάμεσά μας,
καί ζεῖ σάν ταξιδιάρης ἤ σάν γεωργός μέ τό ἀλέτρι του, σάν ἐπισκέπτης μέ
καλό ποδαρικό ἤ σάν μάντης καί κουβαλητής τῆς Τύχης.
Τά Ἑλληνικά κάλαντα σέ διάφορες παραλλαγές κατά τόπους μᾶς δίνουν
τή μορφή καί τήν παρουσία τοῦ δικοῦ μας Ἅη Βασίλη. Παραλλαγές ὅμως
παρουσιάζουν καί τά ἁγιοβασιλιάτικα κάλαντα ὡς πρός τήν περιγραφή τοῦ
ἁγίου πού ἐγκωμιάζουν. Φαίνεται ὅτι στά βυζαντινά χρόνια ἦταν περισσότερο
θρησκευτικά, καί ἐπαινοῦσαν τόν Ἅγιο Βασίλη σάν πραγματικό ἱεράρχη,
ἐξιστορώντας τήν ἀντίστασή του τότε στίς ἀξιώσεις τοῦ παραβάτη Ἰουλιανοῦ.
Ὕστερα πέρασαν στή γνωστή σκηνή τοῦ γραμματισμένου Ἅη Βασίλη, πού
ἔρχεται ἀπό τήν Καισάρεια, καί στό τέλος ξέχασαν τήν ἰδιότητα καί τήν
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πατρίδα του καί τόν ἔκαμαν ἁπλό ζευγολάτη, πού τόν συνάντησε στή γῆ ὁ
Χριστός, ὅταν κατέβηκε γιά εὐλογητική περιοδεία.
Μέ τέτοια λοιπόν ἐμφάνιση καί παρουσία γνώριζαν τόν πρωτοχρονιάτικο
Ἅη Βασίλη οἱ Ἑλληνικές γενεές. Δέν ἔφερνε τίποτα ὁ Ἅγιος Βασίλης.
Ἀντίθετα, λές καί ζητοῦσαν τήν εὐλογία του, μέ τό νά μοιράζουν ἀπό δική
τους πρόθεση οἱ ἄνθρωποι δῶρα καί λεφτά.
Οἱ Βλάχοι στήν Τρυγόνα Καλαμπάκας τραγουδοῦσαν τήν ἑξῆς παραλλαγή
στά κάλαντα:
Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται, Γενάρης ξημερώνει,
- Βασίλη μ᾽, ποῦθεν ἔρχεσαι καί ποῦθεν κατεβαίνεις;
- Ἐγώ ἀπ᾽ τή μάνα μ᾽ ἔρχομαι καί στό σχολειό πηγαίνω.
- Βασίλη, ἄν ξέρεις γράμματα πές μας τήν ἀλφαβῆτα
κι ἡ πατερίτσα ἦταν χλωρή κι ἀπόλυσε κλωνάρια.
Κλωνάρια, χρυσοκλώναρα κι ἀργυρά εἶν᾽ τά φύλλα
καί κάτω στή ριζούλα του μιά κρυσταλλένια βρύση.
Κατέβηκε ἕνας πέρδικας νά πιεῖ κρύο νεράκι.
Παίρνει νερό στά νύχια του καί χιόνι στά φτερά του,
δροσίζει τόν ἀφέντη του, δροσίζει τήν κυρά του.
Νά ζῆστε, παλληκάρια μου, νά ποῦμε καί τοῦ χρόνου!
Στό Δροσερό της Πύλης Τρικάλων τά ἀγόρια μέρες πρίν ἀπό τήν
Πρωτοχρονιά ἑτοίμαζαν μιά σούβλα περίπου ἑνός μέτρου ἀπό ξύλο κυδωνιᾶς
μέ αἰχμηρή ἄκρη. Τό ἀπόγευμα τῆς 30ῆς Δεκέμβρη ὁμάδες ἀγοριῶν χτυποῦσαν
κουδούνια πού εἶχαν πάρει ἀπό τό κοπάδι προειδοποιώντας τούς κατοίκους
γιά τήν ἑπόμενη μέρα πού θά ἔλεγαν τόν Ἁγιοβασίλη. Τό ξημέρωμα τῆς
παραμονῆς παρέες ἀγοριῶν τραγουδοῦσαν στά σπίτια «Ἅγιος Βασίλης ἔρχιτι,
Γιουνάρης ξημιρών᾽ κ.ο.κ». Οἱ νοικοκυρές ὡς φιλοδώρημα τούς ἔδιναν χοιρινό
κρέας πού τό κάρφωναν στή σούφλα.
Στήν Κρανιά Ἐλασσῶνος τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τά τραγουδοῦσαν
τά μπαμπαλιούρια χορεύοντας, ἐνῶ στή συνέχεια ὁ χορός διαλυόταν καί ἀνά
ὁμάδες πήγαιναν τιμητικά πρῶτα στόν παπά ταγουδώντας εἰδικά κάλαντα,
καί μετά σέ σπίτια μέ παραλλαγές στά κάλαντα γιά τόν εὐκατάστατο, τήν
ἀρραβωνιασμένη, τό νιόπαντρο ζευγάρι κ.ο.κ.
Οἱ πρόσφυγες ἀπό Ἀνατολική Ρωμυλία ὀνομάζουν τήν παραμονή τῆς
Πρωτοχρονιᾶς Σοῦρβα.
Σοῦρβα σοῦρβα γιά χαρά
γιά καλή νοικοκυρά.
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Ὄσις τρύπις στοῦ διρμόν᾽
τόσις θημουνιές στ᾽ ἁλών᾽.
Τήν παραμονή τά παιδιά τραγουδοῦσαν τά κάλαντα καί γιόρταζαν τό ἔθιμο
τῆς Τριστιάλκας. Ἔχοντας ἕνα ξύλο ἀπό κλαδί κρανιᾶς, ὡς σύμβολο ὑγείας,
στολισμένο μέ κορδέλες πήγαιναν στά σπίτια καί χτυποῦσαν στήν πλάτη τούς
μεγάλους ἀλλά καί ὅσους συναντοῦσαν, ἕως καί τά ζῶα. Ἔτσι, ἀπομάκρυναν
τά δαιμόνια καί οἱ μεγάλοι τούς ἔδιναν παράδες. Ὅταν μέ τήν Τριστιάλκα
χτυποῦσαν τήν πλάτη τῶν μεγάλων ἔλεγαν: Τρίς τριστιάλκα καί τώρα καί τοῦ
χρόνου! Καί πάλι τ᾽ Ἅη Βασίλη!».
Στό Λιβάδι Ἐλασσῶνος τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς τά παιδιά
τραγουδοῦν τά ἁγιοβασιλιάτικα κάλαντα φωνάζοντας « Σούρβασο».
Στή Ραψάνη τά ἀγόρια ἔβγαιναν γιά τά λεγόμενα “Σούρβα” τήν
προπαραμονή τοῦ νέου ἔτους καί τραγουδοῦσαν ἀπό σπίτι σέ σπίτι: “Σοῦρβασοῦρβα καί Ἅη Βασίλης, Θειά δῶ(ς) μ’πεσκέσια!
Στόν Ἀμπελῶνα Λάρισας τά ἀγόρια μόνο ζώνονταν μέ βαριά κουδούνια,
φοβερίζοντας τά μικρά παιδιά ἐνῶ οἱ νοικοκυρές καλοῦσαν τά παιδιά γιά
ποδαρικό. Τό πρῶτο πού πήγαινε τό ἔβαζαν νά καθίσει κάτω γιά νά κλωσήσουν
οἱ κότες τους καί νά κάνουν πουλάκια. Ἀκόμη τό ἔβαζαν νά σκαλίσει τή φωτιά
καί νά πεῖ «Ἐδῶ γαμπρούς, ἐδῶ πλοῦτος, ἐδῶ λεφτά, ἐδῶ ἀρνάκια».
Τά Θεοφάνεια – Ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων
Σήμερα εἶν’ τά Φῶτα κι ὁ φωτισμός...
Τά Θεοφάνεια, ἤ Φῶτα, ὅπως κοινά τά ἀποκαλεῖ ὁ λαός, ἀποτελοῦν τή
μεγάλη γιορτή τοῦ χριστιανισμοῦ, θεότρομη, καθώς τότε ἁγιάζονται τά ὕδατα
καί φεύγουν τά παγανά. Ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων γίνεται κατά πρῶτον τήν
παραμονή τῶν Θεοφανίων στήν ἐκκλησία καί λέγεται πρωταγίαση ἤ φώτιση.
Ὁ ἱερέας κατόπιν μέ τόν Σταυρό καί τήν πρωταγίαση γυρίζει σέ ὅλα τά σπίτια
καί μέ ἕνα κλωνί βασιλικοῦ ραντίζει ὅλους τούς χώρους τοῦ σπιτιοῦ. Τήν
πρωταγίαση τή ρίχνουν καί στή γῆ καί στά ζῶα τους οἱ ἄνθρωποι. Μέ αὐτόν
τόν τρόπο φεύγουν τά πονηρά πνεύματα καί σύμφωνα μέ τή λαϊκή δοξασία
οἱ καλικάντζαροι ἐπιστρέφουν στά ἔγκατα τῆς γῆς γιά νά ἀρχίσουν νά
πριονίζουν καί πάλι τό δέντρο τῆς ζωῆς πού στηρίζει τή γῆ.
Κατά τή λαϊκή ἀντίληψη, τή νύχτα τῆς 5ης Ἰανουαρίου ἀνοίγουν οἱ
οὐρανοί, καί ὅ,τι ζητήσεις γίνεται, ἡ θάλασσα γλυκαίνει καί πίνεται, οἱ ἄνεμοι
βαφτίζονται καί ἡμερώνουν, ἀκόμη καί τά ζῶα μιλοῦν.
Ἡ Ἐκκλησία, ὁδηγώντας σ’ αὐτό τό θαῦμα, ὑπογραμμίζει: «Σήμερον τῶν
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ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις». Ἡ «φύσις τῶν ὑδάτων» ἁγιάζεται, δηλαδή ἀποκτᾶ
ξανά, μέ τή δύναμη τοῦ σταυροῦ, τόν ἱερό της χαρακτῆρα, πού κατά τή
διάρκεια τοῦ χρόνου πού πέρασε, ἀπώλεσε.
Τήν ἔννοια τοῦ καθαρμοῦ καί τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν
δαιμονίων του ἔχει καί ἡ δημιουργία σταυροῦ στό ἀνώφλι τοῦ σπιτιοῦ μέ τά
κεριά τῶν Φώτων. Ἀκόμη παίρνουν «καινούργιο» νερό, ἁγιασμένο ἀπό τήν
κατάδυση σ’ αὐτό τοῦ σταυροῦ καί μέ αὐτό ραντίζουν τό σπίτι, τή γῆ καί τά
ζῶα τους. «Ἁγιασμό» κρατοῦν καί στό εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ γιά τίς
δύσκολες ὧρες.
Τό νερό στήν παράδοση εἶναι ζωντανό καί αἰσθάνεται (κοιμᾶται, ξυπνᾶ, τό
καλημερίζουμε, εἶναι ἀμίλητο), ἔχει δύναμη ἐξαγνισμοῦ καί καθαρμοῦ. Ἀπό
ἐκεῖ καί ἡ ἰδιαίτερη σημασία τῆς βρύσης ἤ τοῦ πηγαδιοῦ πρός τά ὁποῖα
ἐκδηλώνεται ὁ ἀπαραίτητος σεβασμός μέ τήν ἐπίσκεψη τῆς νύφης, τήν
προμήθεια νέου ἀμίλητου νεροῦ κατά τήν πρώτη τοῦ ἔτους κ.λπ.
Ὁ μεγάλος ἁγιασμός, ὁ ὁποῖος γίνεται παντοῦ, ἀποτελεῖ τελετή
καθαγιασμοῦ καί ἐξαγνισμοῦ τῶν ὑδάτων. Μέσα στά παγωμένα συνήθως νερά
ρίχνεται ὁ σταυρός καί νέοι βουτοῦν γιά νά τόν πιάσουν, γεγονός πού θεωροῦν
ἰδιαίτερα σημαντικό γιά τήν ὑγεία καί τήν καλή χρονιά. Ἕνα πιό πολύ φῶς
ἀπό τόν ἥλιο τοῦ Γενάρη δημιουργεῖ μιά ἐλπίδα γιά τήν ταχύτερη ἔλευση τῆς
ἄνοιξης καί τήν ἐξοικείωση μέ τή φύση.
Τήν ἴδια ἡμέρα σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδος γινόταν πλύσιμο τῶν φορητῶν
εἰκόνων σέ λίμνες, ποτάμια ἤ στή θάλασσα, γιά νά καθαριστοῦν.
Τά κάλαντα τῶν Φώτων
Ἔθιμο τῆς παραμονῆς τῶν Φώτων εἶναι καί οἱ ἀγερμοί τῶν παιδιῶν, τά
ὁποῖα γυρίζουν ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί τραγουδοῦν:
Σήμερα τά Φῶτα καί ὁ φωτισμός
Καί χαρά μεγάλη καί ὁ Ἁγιασμός.
Κάτω στόν Ἰορδάνη τόν ποταμό
Κάθεται ἡ κυρά μας ἡ Παναγιά
Καλημέρα, καλησπέρα, Καλή σου μέρα ἀφέντη μέ τήν κυρά.
Καί τά κάλαντα τῶν Φώτων συναντῶνται μέ κατά τόπους παραλλαγές. Οἱ
πρόσφυγες ἀπό Ἀνατολική Ρωμυλία τραγουδοῦν:
Σήμερα τά φῶτα κι ὁ φωτισμός
Καί χαρά μεγάλη στούν ἀφέντη μας.
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Κάτω στούν Ἰουρδάνη τούν πουταμό
Κάθιτι ἡ κυρά μας ἡ Δέσποινα
Μέ τά θυμιατούρια στά δάχτυλα
Καί τούν ἅγιου Γιάννη παρακαλεῖ
- Ἅγιέ μου Γιάννη καί Πρόδρομε,
Δύνασαι βαφτίσεις Θεοῦ παιδί;
- Δύναμαι καί θέλω καί προσκυνῶ καί Τόν Κύριό μου παρακαλῶ.
Στό Δροσερό τοῦ Δήμου Πύλης Τρικάλων τό βράδυ τῆς προπαραμονῆς τῶν
Φώτων ὅλοι ἔπρεπε νά λουστοῦν, νά εἶναι καθαροί γιά νά φιλήσουν τόν
σταυρό καί τά παιδιά «Γιά νά ποῦν τά Φῶτα». Στόν ὦμο, εἶχε ὁ καθένας τόν
τρουβά γιά νά βάζει μέσα τίς «φουτόκλουρες» πού ζύμωναν οἱ γυναῖκες τήν
προπαραμονή καί τίς ἔδιναν ὡς φιλοδώρημα μαζί μέ λουκάνικα στούς
καλαντιστές.
Οἱ Μεταμφιέσεις τῶν Θεοφανείων
Μέ τά Θεοφάνεια συνδέονται τά φυσιοκρατικά δρώμενα τοῦ Δωδεκαημέρου,
στή Θεσσαλία, τά γνωστά Ρογκάτσια, Ρογκατσάρια, Λιουγκατσάρια,
Ἀράπηδες. Πρόκειται γιά ὁμάδες ἀνδρῶν μεταμφιεσμένων μέ δέρματα ζώων,
μέ μάσκες καί κουδούνια, πού γυρνοῦν στούς δρόμους καί τά σπίτια καί
παριστάνουν νύφη, γαμπρό, πεθερά, γιατρό, ἀράπη κ.ἄ., σκορπίζοντας τόν
φόβο στά παιδιά καί ἀναπαριστώντας διαδικασία γάμου, θανάτου καί
ἀνάστασης κ.ἄ. Καί οἱ μεταμφιέσεις αὐτές, ὅπως καί ἄλλες τῆς Πρωτοχρονιᾶς
καί τῆς Ἀποκριᾶς, συνδέονται μέ ἀρχέγονα λατρευτικά δρώμενα τῆς
ἀρχαιότητας. Τό συγκεκριμένο ἔθιμο, μέ τούς ἐκκωφαντικούς θορύβους τῶν
κουδουνιῶν συμβολίζει τόν καθαρμό καί τήν ἐκδίωξη τῶν δαιμονικῶν ὄντων
καί τῶν κακοποιῶν στοιχείων τοῦ Δωδεκαημέρου.
Εἰδικότερα, στό Ζάρκο τοῦ Δήμου Φαρκαδόνας τό ἔθιμο αὐτό τό ὀνόμαζαν
Καβούκι καί γινόταν στίς 5, 6, καί 7 τοῦ Γενάρη. Τά παλιότερα χρόνια
συμμετεῖχαν ὅσοι ἐπρόκειτο νά πᾶνε φαντάροι ἤ νά παντρευτοῦν. Ὁ «Γκέκας»
ἤ «Καβουκάς» διακρινόταν γιά τήν πανύψηλη σκούφια του, τό καβούκι, τό
ὁποῖο μετά τήν ἀναπαράσταση τοῦ ἐθίμου καί τούς χορούς τό ἔκαιγαν,
συμβολίζοντας τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.
Ρογκατσάρια ἤ Ρουγκατσάρια ἐπίσης ἔκαναν καί στά χωριά τῆς Καρδίτσας,
ἐνῶ στά Κανάλια τῆς Καρδίτσας οἱ ρογκατσαραῖοι ἤ ρογκατσάρηδες
μεταμφιεσμένοι μέ περικεφαλαῖες καί κουδούνια ἐπισκέπτονται τά σπίτια,
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τραγουδοῦν καί συγκεντρώνουν χρήματα, λουκάνικα κ.λπ.
Γενικότερα, οἱ Καραγκούνηδες ἔδιναν μεγάλη σημασία στή γιορτή τῶν
Θεοφανείων καί μετά ἀπό μεγάλη προετοιμασία τήν παραμονή τά
ρογκατσάρια, μέ μάσκες ἀπό χαρτί ἤ προβιά, ζωσμένοι μέ κουδούνια καί πολύ
μεγάλα κυπριά, γυρίζουν στά σπίτια τῶν χωριῶν καί τραγουδοῦν. Κάθε
νοικοκύρης προσφέρει τσίπουρο στούς μή μεταμφιεσμένους, ἐνῶ ἡ νοικοκυρά
δίνει πορτοκάλι καί γλυκά στούς παντρεμένους καί τά κορίτσια πού τούς
συνοδεύουν. Οἱ μασκοφόροι ζητοῦν κατόπιν ἕνα αὐγό «γιά τόν παπποῦ».
Στήν περιοχή τῶν Τρικάλων καί πάλι τά ρουγκάτσια μεταμφιεσμένοι σέ
γαμπρό καί νύφη, συμβολίζοντας τίς γονιμοποιές δυνάμεις, χόρευαν,
ἐπισκέπτονταν τά σπίτια προκαλώντας πολύ θόρυβο ἀποτροπαϊκό γιά τά
κακά πνεύματα. Στό τέλος τοῦ χοροῦ, ἡ νύφη πετοῦσε ἕνα πορτοκάλι ἤ ρόιδο
πρός τά πάνω, σύμβολο δύναμης πού εὐνοοῦσε τήν καλή σοδειά τοῦ νοικοκύρη.
Στόν Πυργετό, τό ἴδιο ἐθιμικό δρώμενο τῶν ἀράπηδων τῆς Πρωτοχρονιᾶς
ἐκτελοῦνταν καί τήν παραμονή τῶν Φώτων.
Μέ τό τριήμερο τῶν Φώτων - Ἁϊ-Γιαννιοῦ-Ἁγίας Δομηνίκης, 6, 7 καί 8 Γενάρη
μπαίνουμε σ’ ἕναν ἄλλο κύκλο τοῦ χρόνου, ἐκεῖνον τῆς Ἀποκριᾶς καί τῆς
ἄνοιξης.
Ἡ παρουσίαση τῶν βασικῶν ἐθιμικῶν πρακτικῶν σχετικά μέ τήν περίοδο
τοῦ Δωδεκαημέρου μέ ἐνδεικτικές ἀναφορές στά θεσσαλικά ἔθιμα φανερά
καταδεικνύει τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου διαχρονικά νά ἀντιμετωπίσει τίς
ἀντιξοότητες καί νά ἐξηγήσει τά φυσικά φαινόμενα χωρίς τή συνδρομή τοῦ
Θεοῦ ἀλλά καί ἄλλων ὑπερφυσικῶν δυνάμεων. Ἔτσι καταφεύγει στή λατρεία,
ἕνα σύνολο ἐνεργειῶν πού στόχο ἔχουν νά τιμήσουν, νά ἐξευμενίσουν καί νά
εὐχαριστήσουν τίς ἀγαθοποιούς δυνάμεις. Προσεύχεται στόν Θεό ἤ τούς
ἁγίους μέ σκοπό νά ἐξασφαλίσει τή βοήθειά τους ἤ νά τούς εὐχαριστήσει γιά
κάποιο καλό.
Διαμορφώνεται λοιπόν ἕνα σύνολο ἐθιμικῶν ἐκδηλώσεων καί πράξεων
στόν κύκλο τοῦ χρόνου, μέ χριστιανικό περιεχόμενο ἀλλά καί μέ παγανιστικό
(εἰδωλολατρικό) ὑπόστρωμα, πού διαφέρουν ἀπό περιοχή σέ περιοχή καί ἀπό
πληθυσμιακή ὁμάδα σέ ἄλλη, ἀλλά καί ἀπό ἐποχή σέ ἐποχή. Καί αὐτά εἶναι
τά πολύ ἐνδιαφέροντα ἔθιμα τοῦ λατρευτικοῦ κύκλου, μέσα στά ὁποῖα
ξεχωριστή θέση κατέχουν οἱ μεγάλες γιορτές τῆς χριστιανοσύνης, τά
Χριστούγεννα, τό Δωδεκαήμερο ἀπό τά Χριστούγεννα ὥς τά Θεοφάνεια ἀλλά
καί οἱ πανάρχαιες ἀναπαραστάσεις τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου μέσα ἀπό τά
μαγικοθρησκευτικά δρώμενα τοῦ ἐθιμικοῦ κύκλου.
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ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ XΡIΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Λάρισα, Χριστούγεννα 2019
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν
Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου,
Χριστούγεννα σήμερα καί καθώς οἱ καμπάνες τῶν Ναῶν μας εὐαγγελίζονται τό χαρμόσυνο μήνυμα «παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον
σωτήρ» (Λουκ. 2,10-11), ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, συνεπής στήν τακτική της νά
προβληματίζει γιά νά ἀφυπνίζει τόν ἄνθρωπο, παραθέτει ἕνα εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα στό ὁποῖο δέν παρουσιάζεται τόσο «ὁ τεχθείς βασιλεύς» τοῦ κόσμου
ὅλου, ἀλλά κυρίως οἱ ἀναζητητές του. Ἡ περικοπή τῆς ἡμέρας στερεῖται
χαρακτηριστικῶν στοιχείων τῆς δόξας τῶν Χριστουγέννων, ἀφοῦ ἀπουσιάζουν
ἀπό αὐτήν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες, τό σπήλαιο, ἡ φάτνη. Ἀντίθετα, ὑπάρχουν
μέν ὁ ἀστέρας καί οἱ μάγοι, ἀλλά σέ δευτερεύουσα θέση, καθώς φαίνεται ὡς
πρωταγωνιστής ὁ Ἡρώδης καί ἡ μανία του νά ἀναζητᾶ γιά νά βρεῖ «τό παιδίον». Τί θέλει λοιπόν νά μᾶς πεῖ στή μεγάλη Της ἑορτή ἡ Ἐκκλησία μας ὡς
βασικό μήνυμα;
Ὅλοι μας προετοιμαζόμενοι γιά τά Χριστούγεννα, ἔχουμε ὁπωσδήποτε διαβάσει κείμενα, ὄχι μόνον Παλαιοδιαθηκικά, ἀλλά καί ἄλλων λαῶν, τά ὁποῖα
ἀποδεικνύουν τήν προσμονή τοῦ κόσμου γιά τόν Μεσσία. Εἶναι κοινή ἱστορική ἀνάμνηση τῆς ἀνθρωπότητας ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀποστολή Σωτήρα καί Λυτρωτῆ. Ἀνά τούς αἰῶνες πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού πρόσεχαν
μήπως στήν ἐποχή τους πραγματωθοῦν οἱ σχετικές προφητεῖες, καί πάντως
ὅλοι πρόσμεναν μέ διάφορα συναισθήματα τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς ὑπόσχεσης. Ἄν καί πρόσμεναν ὅμως, δέν καταλάβαιναν τί θά ἦταν αὐτός πού θά
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ἐρχόταν ἀπό Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί οἱ μάγοι ἀπό Ἀνατολῶν Τόν προσδιορίζουν
ὡς «βασιλέα τῶν Ἰουδαίων», χωρίς ὅμως νά παραξενεύονται ἀπό τή φτώχεια
Του ὅταν Τόν συναντοῦν καί τοῦ προσφέρουν τά βασιλικά τους δῶρα, χωρίς
νά ἐξετάζουν τή συνέχεια τῆς ζωῆς Του ἤ τόν τρόπο ἐκπλήρωσης τῆς ἀποστολῆς Του. Τόν ἀποδέχονται ὅπως Τόν βλέπουν, Τόν νοιώθουν χωρίς νά Τόν
κατανοοῦν, τόν σέβονται, Τόν τιμοῦν, Τόν ὁμολογοῦν καί ἀποχωροῦν.
Παράλληλα μέ αὐτήν τήν ἀναζήτηση, τήν καλοπροαίρετη καί εὐλογημένη,
ἐξελίσσεται ἀκόμη μία. Αὐτή τοῦ Ἡρώδη καί τῶν ὀργάνων του. Δέν ἐνεργεῖται
καλοδιάθετα, οὔτε ἄδολα. Κυριαρχεῖται ἀπό τόν φόβο καί τήν ἀγωνία. Τό γράφει ἀπερίφραστα τό ἱερό κείμενο: «ἀκούσας ὁ βασιλεύς Ἡρώδης ἐταράχθη καί
πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ». Μόλις ὁ Ἡρώδης ἄκουσε γιά τόν τεχθέντα
βασιλέα τῶν Ἰουδαίων γέμισε ταραχή καί μαζί του ταράχθηκε ὅλη ἡ πόλη τῶν
Ἱεροσολύμων, γιατί γνωρίζοντας τή μοχθηρία τοῦ Ἡρώδη, κατανοοῦσαν τό τί
φρικαλεότητες θά ἐπακολουθοῦσαν μέχρι ὁ Ἡρώδης νά νοιώσει ὅτι δέν ἀπειλεῖται. Κι ὅμως, ὅλη αὐτή ἡ ταραχή δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας
παραλογισμός. Ὁ ἑβδομηντάχρονος Ἡρώδης φοβᾶται καί τρέμει ἕνα ἀνυπεράσπιστο νήπιο, τό ὁποῖο γιά νά μπορέσει νά τόν ἀπειλήσει θά πρέπει νά περάσουν χρόνια, μᾶλλον πολύ περισσότερα ἀπό τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του! Λογική ὑπάρχει μόνο στόν φόβο ὅλων τῶν ὑπολοίπων, γιατί γνώριζαν ἀπό προηγούμενα περιστατικά τό σκληρό πρόσωπο τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἡρώδη...
Κυρίαρχο πίστευμα πολλῶν εἶναι ὅτι ἡ ἐξουσία ἐξασφαλίζει ὅποιον τήν
ἔχει. Ὁ ἐξουσιαστής ἐντέλλεται καί οἱ ὑπόλοιποι ὑπακούουν. Κι ὅμως, τόσο
ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ὅσο καί ἡ ἱστορική ἀλήθεια, ἔρχονται νά ἐπιβεβαιώσουν ὅτι ἡ ἐξουσία ὄχι μόνο δέν ἐξασφαλίζει, ἀλλ᾽ ἀντίθετα προκαλεῖ
ἀνασφάλειες σέ ὅποιον καί σέ ὅσο μερίδιο τήν κατέχει, ἀκριβῶς γιατί ἐλλοχεύει
ὁ φόβος μήπως τήν χάσει. Αὐτό τόν ὁδηγεῖ στήν καχυποψία καί στήν ἐπιστράτευση κάθε θεμιτοῦ καί ἀθέμιτου μέσου γιά νά διασφαλίσει τήν κατοχή τῆς
ἐξουσίας, γι᾽ αὐτό καί τελικά ὅσοι τήν ἀσκοῦν εὔκολα καταντοῦν μισητοί.
Στό Εὐαγγέλιο τῆς Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων ὅμως τονίζεται κάτι
ἄλλο. Ὁ φόβος τοῦ Ἡρώδη δέν προβάλλεται στό πλαίσιο κάποιας κοινωνιολογικῆς προσέγγισης τοῦ ἐξουσιαστικοῦ φαινομένου. Ὁ φόβος τοῦ Ἡρώδη ἀντιδιαστέλλεται πρός τήν ἐλπίδα τῶν μάγων, στό πρόσωπο τῶν ὁποίων
ἀποτυπώνεται ἡ αἰώνια προσμονή τῆς ἀνθρωπότητας ὅλης. Ὁ φόβος τοῦ
Ἡρώδη δέν προκαλεῖται γιατί κάποιος ἀντίπαλος ἐμφανίζεται γιά νά τοῦ
πάρει τήν ἐξουσία. Ὁ Ἡρώδης φοβᾶται γιατί κατανοεῖ ὅτι αὐτό τό νεογέννητο
νήπιο, περί τοῦ ὁποίου τόσα εἶχε διαβάσει στίς προφητεῖες, ἔρχεται ἀρνούμε-

78

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ MHNYMA ΧΡΙΣΤ.qxp_Layout 1 21/10/2019 19:57 Page 79

MHNYMA ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

νο τήν ἐξουσία του, ἀποδομώντας τή σπουδαιότητά της, χωρίς νά ἐπαναστατεῖ, ἁπλῶς προσανατολίζοντας τόν ἄνθρωπο πρός τόν αἰώνιο προορισμό του,
ἀνανοηματοδοτώντας τή ζωή του καί προσφέροντας τήν ἰδιότητα τοῦ πολίτη
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
Μετά τήν ἱστορική ἐμφάνιση αὐτοῦ τοῦ νηπίου, οἱ αὐτοκράτορες καί οἱ
βασιλεῖς τοῦ κόσμου χάνουν τή «θεία ἰδιότητα» πού ἐπικαλοῦνταν γιά νά
νέμονται καί νά ἐπιβάλουν ὡς «θεοί ἐπί γῆς» ἀδιατάρακτα τήν ἐξουσία τους.
Οἱ ἄνθρωποι, ἔστω καί σέ μιά μακροπρόθεσμη προοπτική, βρίσκουν τή δύναμη νά σταθοῦν κριτικά καί ἀπέναντι στό ἐξουσιαστικό φαινόμενο σέ ὅλες του
τίς διαστάσεις. Ἔχουν πλέον σπάσει τά δεσμά πού περιορίζουν τόν ἄνθρωπο
στόν κόσμο αὐτό, καθώς ἡ προοπτική τῆς αἰωνιότητας στή Θεία Βασιλεία
προσφέρει ἕνα νέο πρίσμα θεώρησης τῶν πάντων. Κι αὐτό ὁ «κοσμοκράτωρ
τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφεσ. 6,12) δέν τό ἀνέχθηκε ποτέ. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή εἶναι μιά προειδοποίηση ὅτι πάντα «οἱ δοκοῦντες
ἄρχειν τῶν ἐθνῶν» (Μάρκ. 10,42), καταλαμβανόμενοι ἀπό παράλογο φόβο θά
διώκουν, εἴτε ἀπροκάλυπτα, εἴτε συγκεκαλυμμένα, ὄχι πλέον τό νήπιο, ἀλλά
τήν Ἐκκλησία Του!
Κι ἐμεῖς, χωρίς νά διακατεχόμαστε ἀπό φόβο ἤ μανία καταδίωξης, μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Θεῖο σχέδιο γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου καί τή δική
μας, πορευόμαστε στήν ἀσφάλεια τῆς Θείας μέριμνας γιά τόν καθένα μας, μέ
τήν πεποίθηση ὅτι «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν» (Α΄ Ἰω. 4,2). Ἡ Ἐκκλησία εἴκοσι ἕναν
αἰῶνες τώρα, πορεύεται, ἀκόμη καί μέσα ἀπό μανιασμένα κύμματα ἀπίστευτων κινδύνων καί ἀπειλῶν, καί ἐξέρχεται νικήτρια φθάνοντας πάντα στό λιμάνι τῆς Θείας πρόνοιας. Μέσα σέ τόσο δύσκολες ἱστορικές συγκυρίες καί περιστάσεις καιρικές, ὁ Θεός δέν μᾶς ἐγκατέλειψε ποτέ, κι αὐτό εἶναι τό ἰσχυρότερο ἐμπειρικό συμπέρασμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας.
Ἡ ἀνατείλασα εὐλογία τοῦ τεχθέντος βασιλέως τῶν καρδιῶν μας, ἄς εἶναι
ἀενάως παροῦσα στή ζωή μας. Ἀμήν.
Μέ πατρικές εὐχές.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος
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Πάτερ Ἱεράρχα Βησσαρίων, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν
ΑΡΧΙΜ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΔΟΥΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ MSC

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο Β´,
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
Ὁ ἐξαϋλωμένος βίος του καί τά φιλοπάτριδα ἔργα εὐποιΐας του

ναν ἀπό τούς διαπρεπεστέρους Ἱεράρχας
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ὁ
Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Β΄, ὁ Νέος ἤ «ὁ τοῦ Σωτῆρος»
Μητροπολίτης Λαρίσης ὁ θαυματουργός. Εἶναι ἡ
ἀειθαλής δόξα της καί τό λαμπρόν ἐγκαλλώπισμά
της. Τό σέμνωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης.
Τό ὡράϊσμα, τό καύχημα καί ὁ κραταιός προστάτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν. Ὁ
περικλεής κτίτωρ καί ὁ φιλόστοργος πατήρ τῆς
ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς
ἐπιλεγομένης Δουσίκου. Ὁ καταπλουτήσας τήν
Θεσσαλίαν μέ πρωτοποριακά ἔργα εὐποιίας.
Καί λέγομεν ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Β΄, διότι εἰς
τό ἁγιολόγιον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὑπάρχει
καί ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Α΄, μέ τόν χαρακτηρισμόν «ὁ πρώην». Ἐξελέγη
Μητροπολίτης Λαρίσης διά μεταθέσεως ἀπό τήν ἐπισκοπήν Δημητριάδος τό
1490. Διακρίθηκε στα ἀγωνίσματα τῆς ταπεινώσεως, τῆς νηστείας, τῆς πραότητος, τῆς πλουσίας πηγαίας πατρικῆς του ἀγάπης. Περί τό 1495 παραιτήθηκε ἀπό τά ἀρχιερατικά του καθήκοντα, διά νά ἐπιδοθῇ ἀπερίσπαστα στήν
ἄσκησι τῆς νοερᾶς προσευχῆς.
Ἡ ὑπέρμετρος πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον ἀγάπη, ἡ βαθυτάτη ταπει-

Ἕ
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νοφροσύνη, ἡ λάμπουσα ἁγνότητα καί σωφροσύνη, ἡ ὑπεράνθρωπος ὑπομονή στίς δοκιμασίες καί τίς θλίψεις, ἡ ἀνεξικακία, ἡ ἀξιοθαύμαστος κοινωνική
καί ἐθνική δραστηριότητα, σέ χρόνια σκοτεινά εἶναι οἱ ἀρετές πού διαζωγραφίζουν τήν φωτεινή προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος τοῦ Β΄.
Εἶναι τόσον ὑψηλόν τό μεγαλεῖον τῆς ἀκτινοβολούσης μορφῆς του καί
δυσπερίγραπτον τό μέγεθος τῆς εὐποιίας του, ὥστε τοῦτο «οὐ καθ’ ἡμᾶς ἄν
εἴη ἀλλά τινῶν δεινῶν ἐν λόγοις κατά Ἰσοκράτην καί Δημοσθένην», γράφει ὁ
βιογράφος τοῦ Ἁγίου, κορυφαῖος λόγιος ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰῶνος καί ἄριστος
κάτοχος τῆς κλασσικῆς παιδείας Ζακύνθιος Παχώμιος Ρουσάνος. Θά χρειαζόταν ἐδῶ μόνον ἕνας Ἰσοκράτης καί Δημοσθένης νά γράψουν.
Ἡ παρουσία του στήν ζοφερή περίοδο τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, τῶν ἀρχῶν
τοῦ 16ου αἰῶνος, ἀποτελεῖ ἕνα χαρμόσυνο καί συγχρόνως παρήγορο μήνυμα,
πώς ὁ Θεός περισκέπει πάντοτε τό Γένος μας καί, παρ’ ὅλες τίς σκληρές δοκιμασίες πού γιά τίς ἁμαρτίες μας ἐπιτρέπει, μᾶς ἐνθυμεῖται «ἐν τῇ ταπεινώσει
ἡμῶν», στέλλοντας στήν κρίσιμη αὐτή περίστασι μεγάλες ἡγετικές μορφές.
Νά ἐγγίσωμε στά ἄδυτα τῆς καθαρωτάτης καρδίας του, νά ἀκούσωμε τούς
ἀλαλήτους στεναγμούς του διά τόν πονεμένο λαό του καί νά εἰσέλθωμε στόν
γνόφο τῶν θείων θεωριῶν του εἶναι ἀδύνατον. Αὐτές οἱ ὑψηλές πνευματικές
καταστάσεις, λόγῳ τῆς βαθυτάτης ταπεινώσεώς του εἶναι περιοχή ἐντελῶς
ἄγνωστος. Μόνον ἀπό τίς ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις μποροῦμε ἐλάχιστα νά κατανοήσωμε.
Εἶναι ὅμως σημαντικό τό ὅτι διασώζονται πλούσιες αὐθεντικές πηγές
ἐγγράφων, ἀπό τίς ὁποῖες ἀντλοῦμε τεκμηριωμένα ἱστορικά στοιχεῖα, μέ τά
ὁποῖα ἰδιαιτέρως ἀσχολήθηκε ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, Δημήτριος Σοφιανός ὁ Τήνιος, «οὐ μήν
ἀλλά καί Δουσικιώτης» ὡς πολλάκις ὑπέγραφε, ὁ ἀκαταπόνητος ἐρευνητής
καί ἱστοριοδίφης, γύρω ἀπό τήν ἁγίαν ζωήν του καί τό λαμπρό κοινωνικό ἔργο
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος. Ἔτσι αὐτά πού καταθέτομεν δέν εἶναι μόνον ὅσα
ἀκηκόαμεν ἀπό ἁγίους γέροντας, πού εὕρομεν εἰς τήν Μονήν μας, ἀλλά καί,
ἅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ἅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περί τοῦ ἡγιασμένου τούτου.
Τριάντα ἑπτά χρόνια ἀπό τήν ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς
τούρκους καί στήν ἀρχή γιά τόν Ἑλληνισμό ὅλων τῶν δεινῶν τῆς πιό πικρῆς
σκλαβιᾶς, ἤτοι τό 1490, γεννήθηκε ἀπό εὐλαβεστάτους γονεῖς στήν τότε ἀξιόλογη κωμόπολι τῶν Μεγάλων Πυλῶν, σήμερον μικρόν οἰκισμόν κοντά στήν
Πύλη Τρικάλων ὅπου ὁ περίφημος βυζαντινός Ναός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
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τῆς ἐπιλεγομένης «Πόρτα Παναγιά». Χρόνια δύσκολα καί σκοτεινά, στά ὁποῖα
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἦταν ἡ μόνη ἐλπίδα, ἡ παρηγορία, ἡ μητέρα καί τροφός
τοῦ Γένους μας, πού τό γαλούχησε μέ τά ἱερά της νάματα καί τό ἔθρεψε μέ
τόν πόθο καί τήν προσμονή νά συνεχισθῆ ἡ Θεία Λειτουργία στήν περίλαμπρη
Ἁγιά Σοφιά.
Ἀνατράφηκε ἀπό τούς εὐλαβεῖς γονεῖς του σέ ἕνα κλῖμα βαθυτάτης χριστιανικῆς πίστεως καί θεοσεβείας. Μικρό παιδί ἐξεδήλωσε τήν μεγάλη του κλίσι καί τήν ὑπερβολική του ἀγάπη πρός τόν μοναχικό βίο.
Ἔτσι στήν ἡλικία τῶν δέκα μόλις χρόνων, τό 1500, (σπανιωτάτη περίπτωσις πού ἀναγινώσκομεν συνήθως στά γεροντικά), ἔχοντας καί τήν εὐχή τῶν
γονέων του, προσλαμβάνεται ὡς ὑποτακτικός τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης
Ἁγίου Μάρκου, τοῦ λεγομένου «ἡσυχαστοῦ», πιστοῦ τηρητοῦ τῆς ἀσκητικῆς
καί ἡσυχαστικῆς παραδόσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πού ἦταν
ἀκόμη ζωντανή στήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.
Ὁ σοφός αὐτός Ἱεράρχης ἐκτιμᾶ τά χαρίσματα τοῦ νεαροῦ ὑποτακτικοῦ
του, προβλέπει τήν ἐν Χριστῷ πρόοδόν του καί πολύ γρήγορα τόν χειροθετεῖ
μοναχό, δίδοντάς του τό ὄνομα Βησσαρίων, πιθανόν τό ὄνομα τοῦ προκατόχου
του Μητροπολίτου Λαρίσης Ἁγίου Βησσαρίωνος τοῦ Α΄, πού ζοῦσε ἀκόμη,
καί ἐκεῖνος, χειραγωγούμενος ἀπό τόν σεβάσμιο Γέροντά του, ἐπιδίδεται μέ
ἱερό ζῆλο στήν ἄσκησι τῶν ἀρετῶν τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀκτημοσύνης, τῆς παρθενίας καί τῆς ταπεινοφροσύνης, πού εἶναι τό ἀρραγές θεμέλιο ἐπάνω στό
ὁποῖο ἑδράζεται ὅλο τό οἰκοδόμημα τοῦ μοναχικοῦ ἀγγελικοῦ πολιτεύματος.
Ὁ μοναχός Βησσαρίων μέ τήν σεμνήν μορφήν του, πού ἀκτινοβολοῦσε τήν
χάριν τοῦ Χριστοῦ, γίνεται σεβαστός καί ἀξιαγάπητος ἀπό ὅλους. Μέ ἐμφανῆ
τήν χαράν του διά τήν προκοπήν του στόν μοναχικό βίο, ὁ Ἁγιώτατος Μητροπολίτης Μᾶρκος τόν χειροτονεῖ διάκονο καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα
πρεσβύτερο. Ποιός, ἀλήθεια, εἶναι δυνατόν τώρα νά κατανοήση τούς λειτουργικούς παλμούς τοῦ Ἁγίου μας, τόν φλογερόν πόθον του νά στέκεται ὅλος
θεῖο πῦρ ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου τελώντας τήν θεία Λειτουργία;
Ἀπό τήν νεότητά του εἰσῆλθε στήν σφαῖρα τῶν ἐνεργειῶν τῆς χάριτος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, στήν περιοχή τῆς ἐλλάμψεώς του ἀπό τό ἄκτιστον φῶς,
στό χῶρο ὑψηλῶν πνευματικῶν βιωμάτων. Ἡ ἀδιάλειπτος εὐχή τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὅπως τήν διδάχθηκε ἀπό τόν ἡσυχαστή Γέροντά του, ἦταν ἡ συνεχής
μελέτη τοῦ νοῦ καί τό ἀδολέσχημα τῆς καρδίας του.
Ἡ πρώϊμος πνευματική του ὡρίμανσι τόν ἐπιβάλλουν ὄχι μόνον στόν
Γέροντά του, πού γνωρίζει ἐπακριβῶς τίς μυστικές θεῖες ἀλλοιώσεις του, ἀλλά
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καί σέ ὅλους τούς ἐπισκόπους τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης, οἱ ὁποῖοι τό 1517
τόν ἐκλέγουν Ἐπίσκοπον Δομενίκου καί Ἐλασσῶνος, διότι «οὐδένα Βησσαρίωνος ἐγνώκασι κρείττονα». Τόν ψηφίζουν ἐπίσκοπον σέ ἡλικία μόλις 27 ἐτῶν,
διότι κανένα ἄλλον δέν γνώρισαν καί δέν εὑρῆκαν ἐναρετώτερον καί ἀξιώτερον. Ὅμως τί λυπηρόν!
Μέ τήν πρόφασι ὅτι ἡ Ἐλασσώνα ἦταν ἀνέκαθεν αὐτόνομος ἀρχιεπισκοπή
καί ἀκόμη «ἐκ τινος ἔριδος ἤ μᾶλλον εἰπεῖν οἰήσεως καί ἀπαιδευσίας» οἱ
Ἐλασσωνῖται δέν τόν δέχτηκαν ὡς ἀπεσταλμένο τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης.
Τό γεγονός αὐτό τῆς προσβολῆς τοῦ Ἁγίου ἦταν φαίνεται καί οἰκονομία
Θεοῦ, διά νά ἀποδειχθῆ ὁ βαθμός τῆς ἀρετῆς καί τό ὕψος τῆς ἁγιότητος. Δέχεται τήν δοκιμασίαν χωρίς νά δυσανασχετήση, πολύ περισσότερον νά μνησικακήσῃ καί τήν θεωρεῖ «λαβήν ἡσυχίας», πού τοῦ δίδει ὁ Θεός, γιά ἀπερίσπαστον πνευματικήν ζωήν. Ἐπιστρέφει στά Τρίκαλα εἰρηνικός καί ἡσύχιος, ὅπου
διακονεῖ τόν Γέροντά του καί τήν Ἱερά Μητρόπολι, κερδίζοντας τήν ἀγάπη
καί τήν ἐκτίμησι ὅλων.
Ἐδῶ πρέπει νά τονισθῆ πώς τά Τρίκαλα ἀπό πολύ ἐνωρίς, στά μέσα τοῦ
14ου αἰῶνος, ἦταν ἡ ἕδρα τῶν Μητροπολιτῶν Λαρίσης, διότι ἡ Λάρισα λόγῳ
τῶν συνεχῶν ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν εἶχε καταστῆ, κατά τήν διατύπωσιν τοῦ
λογιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ ἐπονομασθέντος
Νέου Θεολόγου, «ἀοίκητος (ἀκατοίκητος) καί ἀνθρωπίνων ἰχνῶν ἔρημος... θηρσί καί πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ φωλεός».
Ἐπιστρέφοντας ὁ Ἅγιος Βησσαρίων στά Τρίκαλα ἀναδεικνύεται ὁ παρήγορος ἄγγελος τῶν πονεμένων, ὁ ὑπερασπιστής τῶν κατατρεγμένων καί ἀδικουμένων, ὁ προστάτης τῶν πτωχῶν, ὁ πατέρας τῶν ὀρφανῶν. Ἡ φιλευσπλαγχνία
του καί ἡ φιλάνθρωπος συμπεριφορά του δέν ἔχει ὅρια. Ἔφθασε σέ τέτοιο
βαθμό ταπεινώσεως καί ἀγάπης, ὥστε νά ἐπισκέπτεται τήν νύκτα πτωχούς
ἀσθενεῖς καί ἐγκαταλελειμμένους καί νά τούς ὑπηρετῆ, ὡσάν νά ὑπηρετοῦσε
τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου, καί μάλιστα νά πλένη ὁ ἴδιος τά ροῦχα τους στόν
ποταμό Ληθαῖο, πού διερχόταν δίπλα ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολι. Ἐπί τέσσερα
ἔτη παρέμεινε κοντά στόν Γέροντά του Μητροπολίτη Μᾶρκο καί διακρίθηκε
στήν ἄσκησι τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς διακονίας τοῦ πλησίον.
Τό 1521 ἀποθνήσκει ὁ ἔξαρχος τῆς ἐπισκοπῆς Σταγῶν διάκονος Νικάνωρ,
μία ἁγιασμένη μορφή πού μαζί μέ τόν Ἅγιο Μητροπολίτη Λαρίσης Διονύσιο
τόν Ἐλεήμονα ἀνεδείχθησαν κτίτορες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ τῶν Μετεώρων. Μέ τόν θάνατον τοῦ ἐξάρχου Νικάνορος «ἐξαιτεῖται
παρά τοῦ λαοῦ εἰς τό ἐξάρχειν αὐτῶν ἐπιτροπικῶς».
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Ἡ ἀπαίτησι τοῦ λαοῦ νά σταλῆ ὁ Ἅγιος Βησσαρίων πραγματοποιεῖται καί
ἀναλαμβάνει τήν διοίκησι τῆς ἐπισκοπῆς Σταγῶν. Ἕξι χρόνια παρέμεινε στήν
Καλαμπάκα, ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς, κατά τά ὁποῖα δοκιμάζεται γιά ἄλλη μιά
φορά σάν χρυσάφι στό χωνευτήρι, διότι «πολλάς ἐπηρείας, συκοφαντίας καί
ἐξορίας ἐπεπόνθει διά τινος χαιρεκάκου καί ἀνιέρου Δομετίου καλουμένου».
Ἐνῶ στήν ἐπισκοπή Σταγῶν, παρά τίς θλίψεις, πού ἀντιμετώπιζε, εἶχε ἐπιδοθῆ σέ μία ἔντονη ποιμαντική δραστηριότητα, γιά τόν ἐν Χριστῷ καταρτισμόν
τοῦ ποιμνίου του, τέλη τοῦ 1526 ἀποθνήσκει ὁ σεπτός Γέροντάς του, Μητροπολίτης Λαρίσης Ἅγιος Μᾶρκος. Βαθυτάτη ἡ λύπη του, ἀλλά καί στερεωτάτη
ἡ πίστις του στόν Θεόν. Δέν κάμπτεται καί ἐξακολουθεῖ μέ τόν ἴδιο ζῆλο, νά
διακονῆ τόν λαό του.
Ἡ Μητρόπολις ὅμως ἀναζητεῖ τόν ποιμένα της καί τά βλέμματα ὅλων στρέφονται μέ κοινή βούλησι πρός τόν ἱερώτατον Βησσαρίωνα. Ἐπίσκοποι, κληρικοί, μοναχοί, προύχοντες, ὅλος ὁ χριστιανικός πληθυσμός τῆς Θεσσαλίας
τόν βλέπουν ὡς ποιμενάρχη τους καί ἄξιο Μητροπολίτη.
Ἀπευθύνονται μέ ἐπίσημα γράμματα πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο,
τόν θρόνον τοῦ ὁποίου ἐλάμπρυνε τώρα ὁ πολύς Ἱερεμίας ὁ Α΄, καί παρακαλοῦν θερμά νά γίνη δεκτό τό αἴτημά τους καί νά τούς ἀποσταλῆ Μητροπολίτης ὁ Βησσαρίων.
Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἀνταποκρίνεται στίς εὐλαβεῖς παρακλήσεις τους καί
τόν Μάρτιο τοῦ 1527 τόν ἐκλέγει Μητροπολίτη Λαρίσης.
Ὅταν λέμε αὐτήν τήν περίοδο «Μητρόπολις Λαρίσης», δέν τήν ἐννοοῦμε
μέ τήν σημερινή μορφή. Στήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου καί τρεῖς αἰῶνες ἀργότερα ἦταν
σέ ἔκτασι ἀπό τίς μεγαλύτερες Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Περιελάμβανε ὁλόκληρη τή Θεσσαλία, τό βόρειο τμῆμα τοῦ νομοῦ Φθιώτιδος,
τήν Εὐρυτανία καί τήν ἀνατολική περιοχή τοῦ νομοῦ Ἄρτης. Ὅπως διατυπώνεται στό ὀθωμανικό βεράτιο, ἀπετελεῖτο τότε ἀπό ὀκτώ ἐπισκοπές, πού
ἔφθασαν ἀργότερα καί στόν ἀριθμό δεκατρεῖς.
Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ἐξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης μέ αὐτήν τήν εὐρεῖαν
ἔννοιαν. Ὁ δέ πλήρης τίτλος του ἦταν, «Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης
Βησσαρίων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος δευτέρας Θετταλίας καί πάσης Ἑλλάδος,
ὁ τόν τόπον ἐπέχων τοῦ Ἐφέσου».
Τό ὅτι κατεῖχε τόν τόπον, τήν θέσιν τοῦ Μητροπολίτου Ἐφέσου, ἦταν μία
διακεκριμένη ὑψηλή τιμή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τόν Ἅγιον,
ὅπως καί πρός τόν ἀνεψιόν του Νεόφυτον ὀλίγον ἀργότερον.
Ἡ συνοδική ἐκλογή κοινοποιεῖται ἀμέσως, 12 Μαρτίου 1527, στή γραμμα-
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τεία τοῦ σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄ καί τήν 1ην Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐκδίδεται τό σχετικό βεράτιο, τό βασιλικό δηλ. διάταγμα ἀναγνωρίσεως. Προσηρτισμένη στό πρωτότυπο ὀθωμανικό ἔγγραφο σώζεται καί παλαιοτάτη μετάφρασίς του. Ἡ διάσωσις δύο τέτοιων ἐπισήμων ἐγγράφων γι’ αὐτή τήν ἐποχή
εἶναι σπανιωτάτη, ἴσως καί μοναδική.
«Ἀλλά τί μετά τήν ὑπεροχήν τοῦ θρόνου;» ἐρωτᾶ ὁ βιογράφος του.
«Μήπως εἰς ἀπόνοιαν ὡς τινες ἐξώκειλε, τῆς πρότερον ἐπιλαθόμενος ἐπιεικείας τε καί φιλανθρωπίας; Οὔμενουν». Ἀλλά τί συνέβη κατόπιν, ἀφοῦ ἀνέβηκε σέ ἕνα τόσο ὑψηλό θρόνο, μήπως ἐξετράπη καί ἔχασε τά μυαλά του ἀπό
τό ὕψος τοῦ ἀξιώματος, ὅπως συνέβη σέ μερικούς, καί ἐξέχασε τήν πρώτην
του συγκαταβατικότητα, ἐπιείκεια καί φιλανθρωπία;Ὄχι βέβαια.
Ἐπειδή εἶχε προηγηθῆ ἀπό τήν νεότητά του ἡ ἀσκητική ἀγωγή, δέν τόν κατέλαβε ὁ τῦφος καί ἡ ὑπεροψία τοῦ ἀξιώματος, ἀλλά πατοῦσε σταθερά, ἀτενίζοντας τήν ἀπαστράπτουσα μορφήν τοῦ Κυρίου. Δέν ἄλλαξε ἡ φύσις τοῦ πνευματικοῦ του ἀγῶνος, οὔτε χαλαρώθηκε ἡ διαρκής βία στόν παλαιόν ἄνθρωπο, ἀλλά
προσπαθοῦσε μέσα στή δίνη τῶν ἀναποφεύκτων διοικητικῶν περισπασμῶν νά
διατηρήση τό ἕνα, αὐτό γιά τό ὁποῖο ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἀρνήθηκε τά
πάντα, δηλ. τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτήν ἀνερρίπιζε συνεχῶς καί ζωογονοῦσε
μέ τήν ἀδιάλειπτον προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, μέ τίς ὁλονύκτιες στάσεις του, μέ τά
ὑψωμένα πρός τόν Θεόν ἅγια χέρια του, μέ τά γλυκύρροα δάκρυά του.
Ξεχείλισμα αὐτῆς τῆς κραταιᾶς ἀγάπης του πρός τόν Χριστόν ἦταν ἡ πρός
τόν πλησίον πληθωρική, εἰλικρινής ἀγάπη του καί τό ἀνύστακτο μέχρις αὐτοθυσίας πατρικόν ἐνδιαφέρον του γιά τόν πονεμένο λαό του, στή ράχη τοῦ
ὁποίου εἶχε πέσει βαρύς ὁ ζυγός τοῦ Τούρκου κατακτητοῦ.
Μόλις ἐγκαταστάθηκε στά Τρίκαλα ὡς Μητροπολίτης Λαρίσης πλέον, μέ
μία τόσο μεγάλη ἐπικράτεια, ἀρχίζει ἀμέσως ἕνα ἄνευ προηγουμένου πολύπλευρο ποιμαντικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί ἐθνικό ἔργο, χωρίς νά ὑπολογίζη δυσμενέστατες συνθῆκες, ὑπερβολικούς κόπους, κλονισμόν ὑγείας.
Πρωταρχικό μέλημά του ἦταν ἡ χειροτονία ἀξίων κληρικῶν καί κυρίως ἐπισκόπων. «Ἐπισκόπους καθίστησι οὐ τούς τυχόντας» ἀλλά ὅσους διακρινόταν
διά τό ἀνεπίληπτον ἦθος, τήν ἀρετή καί τήν ἁγιότητά τους, διά νά προοδεύουν τά τῆς ἐκκλησίας, καί ἐποικοδομῆται πνευματικῶς καί ἁγιάζεται ὁ
λαός τοῦ Θεοῦ. Ὡς κήρυκας τοῦ θείου λόγου καί διδάσκαλος ἦταν ἀπαράμιλλος, ἐπειδή ἦταν τέλειος μιμητής τοῦ μοναδικοῦ διδασκάλου Χριστοῦ. Τά ἅγια
λόγια του ἔβγαιναν ἀπό τήν ἁγιωτάτη καρδία του. Δέν ἔπειθε μέ τίς ξηρές γνώσεις καί τά λογικά ἐπιχειρήματα, ἀλλά μέ τήν ἄνωθεν σοφίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
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ματος, πού σαγηνεύει καί μέ μία ἀκατανίκητη δύναμι αἰχμαλωτίζει στήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ.
Πρότυπό του εἶχε τόν μέγα ἐν Ἱεράρχαις Ἅγιον Νικόλαον, «πεινῶσι καί
διψῶσι ἐπαρκέσας, ξένους συναγαγών, γυμνούς περιβαλών, ἀσθενοῦντας ἐπισκεψάμενος, τοῖς ἐν φυλακῇ προσελθών».
Εἰς καιρόν πείνης μεγάλης ἄνοιξε τίς ἀποθῆκες τῆς ἐκκλησίας καί ἐμοίρασε
ὅλον τό σῖτον εἰς τούς πτωχούς.
Δέν πρόφθασε ὅμως νά χαρῆ τούς καρπούς τῆς πλουσίας φιλανθρωπικῆς
του διακονίας καί συμβαίνει μεγάλος πειρασμός, πού τόν ἐταλαιπώρησε ἐπί
πολύ. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἐλασσῶνος ἐπεμβαίνει παράνομα εἰς τήν δικαιοδοσία του καί τοῦ ἁρπάζει τόν Τύρναβον. Καῖνε τό ἱεροκύκλιον, ἐπίσημον ἔγγραφον, πού καθορίζει τά ὅρια καί τά χωρία ἑκάστης ἐπισκοπῆς, καί δημιουργεῖται μεγάλη ταραχή καί σύγχυσις.
Βαθυτάτη θλῖψις κατέλαβε τόν Ἅγιον. Περισσότερον ἐστενοχωρεῖτο, διότι
ἐδίδετο ἀφορμή στούς Τούρκους νά κατηγοροῦν τούς χριστιανούς καί στούς
Ἐβραίους νά τούς ἐμπαίζουν. Ἀναγκάζεται νά ἐνημερώση μέ ἔγγραφό του τόν
Πατριάρχη Ἱερεμία διά τά λυπηρά συμβάντα, ὁ ὁποῖος ἐξετάζει μέ εὐθυκρισία
τήν ὑπόθεσιν καί βάσει παλαιῶν ἐγγράφων ἀποδίδει δικαιοσύνην.
Τό θέμα τοῦ Τυρνάβου τόν κούρασε καί τόν ἐπίκρανε πολύ. Ἔκρινε πώς
ἔπρεπε καί προσωπικῶς νά μεταβῇ στην Κωνσταντινούπολι, διά νά ἐκθέσῃ
στην Μητέρα Ἐκκλησία τήν ὑπόθεσι. Ἔτσι πραγματοποιεῖ μεγάλο κοπιαστικό
ταξείδι μέ τά μέσα τῆς ἐποχῆς. Παρέμεινε ἀρκετές ἡμέρες στήν Βασιλεύουσα
καί ἐξησφάλισε τά ἀπαραίτητα πατριαρχικά ἐπίσημα Γράμματα, διά νά δοθῇ
τέλος στην ὑπόθεσι αὐτή.
Ἀλλά «τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Μετά τήν Κωνσταντινούπολι ἐπισκέπτεται τήν Μολδοβλαχίαν. Γνωρίζεται μέ τόν ἄρχοντα
Γκεργκίνα Περκαλάμπου, πού μέ τήν σύζυγό του Νεάγια τόν κάνουν πνευματικό πατέρα καί ἐξομολογοῦνται εἰς αὐτόν.
Ἡ παραμονή του διά ἱκανόν χρονικόν διάστημα εἰς τήν Μολδοβλαχίαν ἦταν
καθοριστική διά τό μετέπειτα τεράστιο ἔργο του.
Ἐκέρδισε τήν ἐμπιστοσύνην, τόν σεβασμόν καί τήν ἀγάπην ὄχι μόνον τοῦ
ἄρχοντος Γκεργκίνα ἀλλά καί ὅλου τοῦ λαοῦ. Ἡ διέλευσί του ἀπό τήν χώρα
τους χαράχτηκε βαθειά εἰς τήν καρδία τους, ἡ δέ εὐλάβειά τους πρός τό τιμιώτατο πρόσωπό του διατηρήθηκε ἀμείωτη καί μεταδόθηκε εἰς τόν ἴδιο βαθμό
καί εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς. Ὅλοι οἱ ἡγεμόνες τῆς Μολδοβλαχίας τόν εἶχαν
εἰς βαθύτατον σέβας. Ὀλίγα χρόνια μετά τήν ἐπίσκεψιν του, τέσσερα Μονα-
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στήρια ἀφιέρωσαν εἰς τήν ἀνεγερθεῖσαν Μονήν τοῦ Ἁγίου, τέλη τοῦ 16ου
αἰῶνος, καί ἄλλα εἴκοσι ἕξ μετόχια.
Ἐπέστρεψε παρηγορημένος ἀπό τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες του, μέ
ἀνανεωμένες τίς δυνάμεις του, ἀλλά καί φορτωμένος μέ πλούσιες χρηματικές
εἰσφορές, ἀπαραιτήτους διά τά πολυδάπανα ἔργα, πού θά ἐπακολουθοῦσαν.
Ἔχοντας τώρα καί ὑλικά ἐφόδια, πού τοῦ τά ἐχορήγησε ὁ Θεός, ἐπιδίδεται
μέ μεγαλύτερον ἐνθουσιασμόν ἀπ’ ὅ,τι πρῶτα εἰς τήν φιλανθρωπικήν καί κοινωνικήν του δρᾶσιν. Ἀπό ὑπέρμετρον λύπην κατελήφθη ὅταν οἱ ἀγαρηνοί
Τοῦρκοι ἔφεραν αἰχμαλώτους εἰς τήν πόλιν του. Συντρίβεται ἡ πατρική του
καρδία ἀπό τόν πόνον καί τήν συμπάθειαν πρός τούς δυστυχεῖς αὐτούς, καί
τούς ἐξαγοράζει.
Πέραν τούτου ἦταν σημαντική ἡ συμβολή του εἰς τήν ἀναχαίτισι τῶν ἐξισλαμισμῶν. Αὐτήν τήν πλέον σκοτεινήν περίοδον τοῦ 16ου αἰῶνος, πού ἡ Ὀθωμανική αὐτοκρατορία εὑρίσκετο εἰς τό ζενίθ τῆς δυνάμεώς της καί συνέτριβε
κάτω ἀπό τό βαρύ πέλμα της τό εὐσεβές Γένος μας, δέν ἐκινδυνέψαμε τόσον
ἀπό τίς σφαγές, ὅσον ἀπό τούς ἐκτουρκισμούς, πού πολλές φορές ἦσαν βίαιοι
καί ὁμαδικοί. Εἰς τό καίριον αὐτό θέμα τῆς ἐθνικῆς μας ὑποστάσεως ἦτο ἀποφασιστική καί δυναμική ἡ προσφορά τοῦ κύρους, τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητος τοῦ Ἁγίου «τήν ὁποίαν οἶδεν καί πολέμιος θαυμάζειν».
Διαρκής ἀναγκαιοτάτη μέριμνά του ἦταν νά ἀξιοποιῇ κατά τόν καλύτερον
τρόπον καί νά διαθέτῃ δι’ ἔργα κοινῆς ὠφελείας, ὅ,τι οἰκονομικές δυνατότητες
τοῦ ἐξησφάλιζεν ὁ Θεός. Σκεπτόταν νά βρῇ τρόπους διά νά τίς ἀναλώσῃ εἰς
φιλογενῆ ἀπαραίτητα ἔργα καί εὑρῆκε. Εἶναι ἡ ἀνέγερσις γεφύρας σ’ ἕνα πολύ
δύσβατο σημεῖο πλησίον τοῦ χωρίου Βρεστενίτσα, Πηγές Ἄρτης σήμερον, τοῦ
ποταμοῦ Ἀχελώου, πού ποτέ κανείς δέν τόλμησε. Σέ περίοδο χειμῶνος, ὅταν
ἀνεβαίνει ὑπερβολικά ἡ στάθμη τοῦ νεροῦ, τό ρεῦμα γίνεται τόσον ὁρμητικόν,
πού δέν ἐπιχειρεῖ κανείς ὄχι νά διαβῇ ἀλλά καί νά πλησιάσῃ. Ἐπειδή ὅμως ἡ
διάβασις πολλές φορές ἦταν ἀναγκαία, οἱ περισσότεροι, πού τήν τολμοῦσαν,
ἐπνίγοντο ἢ ἄλλοι διήνυον μεγάλες ἀποστάσεις ἐπί ἡμέρες μέ μεγάλη ταλαιπωρία διά νά εὓρουν κάπως πλέον ὁμαλόν τόπον, καί ἡ κοπιώδης προσπάθεια τελικά γινόταν ἀσύμφορος.
Ἀλλά καί τί συνέβη ἐν συνεχείᾳ; Μόλις ἐστήθησαν οἱ σκαλωσιές καί οἱ
ἀψῖδες ἄρχισαν νά γυρίζουν, «ῥαγδαῖος ἄφνω καταφέρεται ὑετός», ξαφνικά
γίνεται κατακλυσμιαία βροχή, ἀνεβαίνει πέραν τοῦ συνήθους ἡ στάθμη τοῦ
σφοδροῦ ῥεύματος προσκρούει εἰς τά νεοπαγῆ κτίσματα, τά παρασύρει καί
τά ἐξαφανίζει ὅλα. Ἀλλ’ ἐπιμένει, δέν κάμπτεται. Ἀρχίζει πάλιν τήν προσπά-
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θειαν μέ στερεωτέραν τώρα οἰκοδόμησιν καί τό τολμηρόν αἰθέριον οἰκοδόμημα
περαιοῦται. Τήν συντήρησιν καί τήν ἐν γένει προσοχήν τοῦ θαυμαστοῦ αὐτοῦ
κτίσματος ἀνέθεσε εἰς τούς κατοίκους τοῦ πλησιοχώρου χωρίου Βρεστενίτσα,
τούς ὁποίους ἀπήλλαξε ἀπό κάθε ἐκκλησιαστική προσφορά.
Καί δέν ἀνήγειρε μόνον τήν περίφημον ἱστορικήν γέφυραν τοῦ Ἀχελώου
τήν κοινότερον ἀπό τήν ἀγριότητα τοῦ τόπου ὀνομαζομένην «Κοράκου», πού
διά τετρακόσια χρόνια ἦταν μεγάλης ἐθνικῆς σημασίας συνδετικός κρῖκος
Θεσσαλίας, Ἠπείρου καί Δυτ. Στερεᾶς. Ὁ μεγάλος διδάσκαλος τοῦ Γένους
Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱεράν Μονήν τό 1682 καί
1683, γράφει: «Καί εἰς ὅλην τήν Θεσσαλίαν ὁ Ἅγιος Βησσαρίων στράταις πολλαῖς καί γεφύρια, ἄλλα μέν ἐστερέωσε καί ἐπιδιώρθωσε μόνον καί ἄλλα ἐκ
θεμελίων μέ κρηπῖδες τά ἔκτισε μηδενός φεισάμενος ἀναλώματος».
Καί «στράταις πολλαῖς» ἐννοεῖ προφανῶς λιθόστρωτα στίς πεδινές
λασπώδεις περιοχές, καί στούς ὀρεινούς ὄγκους τειχεῖα πέτρινα, διά νά διευρύνῃ στενωπούς, διευκολύνῃ τήν διάβασιν καί μή κατακρημνίζωνται ἄνθρωποι
καί ζῶα μέ τά φορτία τους στά φοβερά βάραθρα.
Καί στά γεφύρια ἐντάσσονται ἡ κομψοτάτη καμάρα τοῦ Πορταϊκοῦ ποταμοῦ πλησίον τῆς γενετείρας του, τό γεφύρι τῆς Σαρακίνας πλησίον τῆς Καλαμπάκας εἰς τόν Πηνειόν ποταμόν, τῆς Παλαιοκαρυᾶς καί τίς οἶδε πόσα ἄλλα.
Ἔδωσε μεγάλο ἐνδιαφέρον καί βαρύτητα εἰς τήν ἐπικοινωνίαν τοῦ λαοῦ,
διά νά μή ἀποκοπῇ, ἀπομονωθῇ καί χάσῃ τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί τήν ἑλληνικήν συνείδησίν του. Ἀπό αὐτούς τούς σημαντικούς ἐπικοινωνιακούς κόμβους σέ χρόνια ζοφερά πικρῆς σκλαβιᾶς, ἐσχάτης πτωχείας, κακουχιῶν καί
πολέμων διακινοῦνταν ἄνθρωποι, ζῶα, ποίμνια, εἴδη διατροφῆς καί ἐμπορίου,
ἀλλά καί ἱεροί πόθοι, ὁραματισμοί, ἰδέες, πού ἐνίσχυον τό πεσμένο πολλάκις
ἠθικό καί τήν πίστιν διά τό ποθούμενον.
Νά τόν ὀνομάσωμεν ὑπουργόν δημοσίων ἔργων; Ἡ καρδία του ἐφλογίζετο
ἀπό ὑπερβολική ἀγάπη πρός τήν φιλτάτη μας πατρίδα Ἑλλάδα, τόσον πού
τόν ἔκανε νά βγῇ ἀπό τόν ἑαυτό του καί νά μεριμνᾶ διά θέματα πού δέν ἐνέπιπτον εἰς τήν ἁρμοδιότητά του ὡς Ἀρχιερέως. Ἀλλά τοῦτο εἶναι τό θαυμαστόν, πού μᾶς ἐκπλήσσει. Ὅλοι αὐτοί οἱ περισπασμοί, οἱ μέριμνες, οἱ ἀγωνίες,
ποσῶς ἐπηρέασαν τήν ὑψηλή του πνευματική κατάστασι. Ἀκτινοβολοῦσε ὁλόκληρος ἀπό τάς ἐλλάμψεις τοῦ ἀκτίστου φωτός.
Ἀλλά δέν σταματᾶ τήν ἐκπληκτική του οἰκοδομική δραστηριότητα. Ἔρχεται
τώρα «εἰς ἔννοιαν τινα θειοτέραν καί ὑψηλοτέραν˙ αὕτη δέ ἦν, ὅπως ἄν
μοναστῶν ἐγείρῃ φροντιστήριον». Ἀποφασίζει νά κτίσῃ μοναστήριον, διότι ὁ ἴδιος
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ἀπό τήν ἡλικίαν μόλις τῶν δέκα ἐτῶν ἔζη εἰς τήν τελειότητά της τόν μοναχικόν
βίον. Καί τό κτίζει διά τήν ἀκατάπαυστην λατρεία τοῦ Θεοῦ, διά τόν ἁγιασμόν
τῶν εἰς αὐτό ἀσκουμένων μοναχῶν, διά τήν παρηγορίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἀφοῦ ἠρεύνησε διαφόρους τόπους, γράφει ὁ ἴδιος, ἐνετόπισε πλησίον τῆς
ἰδιαιτέρας του πατρίδος, στίς καταπράσινες πλαγιές τοῦ γραφικοῦ ὄρους
Κόζιακα, ἐρείπια παλαιᾶς βυζαντινῆς Μονῆς. «Περισκοπήσας καί ἰδών τήν
τοῦ τόπου αὐτῆς θέσιν καλλίστην καί εὐαρμοστάτην οὖσαν ἠρξάμην σύν Θεῷ
μετά τοῦ ἐμοῦ ὁμαίμονος κυροῦ Ἰγνατίου τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου καί
προστάτου Φαναρίου ἀνακτήσασθαι ἢ μάλλον ἐκ βάθρων ἀνεγεῖραι ταύτην...
Καί κόπους καί ἱδρῶτας οὐ τούς τυχόντας ἐνδείξαντες αὐτῇ…».
Διά τήν ἀπρόσκοπτον λειτουργίαν τοῦ κοινοβίου συνέταξε τίς τρεῖς του
Διαθῆκες, τίς ὁποίες ὑπογράφει ἰδιοχείρως. Εἶναι γραμμένες σέ λεπτοτάτη
περγαμηνή καί ἀποτελοῦν τόν Κανονισμόν λειτουργίας τῆς Μονῆς. Εἰς μίαν
ἀπαγορεύει αὐστηρῶς τήν εἴσοδον γυναικῶν εἰς τήν Μονήν, ἐντολή ἡ ὁποία
τηρεῖται μέ εὐλάβειαν μέχρι σήμερον. Ὅρος σωτήριος. Μέ τό ἄβατον ἐξασφαλίζει βαθυτάτην ἡσυχίαν καί γαλήνην στό χῶρο τῆς Μονῆς.
Τήν τρίτη τήν ἀπευθύνει στούς διαδόχους του Μητροπολίτας Λαρίσης καί
τούς προτρέπει ἀδελφικῶς νά εἶναι προστάται καί ὑπέρμαχοι τῆς Μονῆς,
πραγματικοί πατέρες διά τούς μοναχούς.
Μετά τήν ὑπογραφήν τοῦ Ἁγίου ἕπονται οἱ ὑπογραφές τῶν διαδόχων του
Μητροπολιτῶν Λαρίσης, πού ἐτήρησαν μέ μεγάλην εὐλάβειαν τίς διατάξεις
του καί ὁμολογοῦν ἐγγράφως ὅτι τίς ἀποδέχονται.
Μεγάλες προσωπικότητες πού ἀνεδείχθησαν ὄχι μόνον προστάται, εὐεργέται καί δωρηταί τῆς Μονῆς, ἀλλά καί τοῦ Γένους μας ὑπερασπισταί ἀπτόητοι, μερικοί χύσαντες καί τό αἷμα τους εἰς τόν βωμόν τῆς πατρίδος.
Ὁ μεγάλος ἐθνομάρτυς καί φλογερός ἐθνεγέρτης Μητροπολίτης Λαρίσης
Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος ὁ ἀποκληθείς χλευαστικῶς «σκυλόσοφος».
Ὁ ἐκ τῆς λευκόφρυος νήσου τῆς Τροίας (Τενέδου), ὅπως ὑπογράφει, Μελέτιος, ὁ μετέπειτα Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὡς Μελέτιος Β΄. Ὀλίγους μῆνας
διήρκεσε ἡ πατριαρχεία του, διότι συνέβησαν τά ὀρλωφικά, ὁπότε ἐξορίαις καί
κακουχίαις καί βασάνοις τελειοῦται.
Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ὁ Καλλιάρχης, ὁ μετέπειτα Ἐφέσου,
πού ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν ἀπελευθέρωσι τοῦ ἔθνους μαζί μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Ε.΄ Γράφει ὁ ἐθνομάρτυς: «Τά παρά τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν
παρούσῃ ἐγκεχαραγμένα, εἰ Θεός διδῷ, ὑπόσχομαι φυλάττειν μέχρις ἐσχάτης
μου ἀναπνοῆς, οὗ χάριν οἰκείᾳ χειρί ὑπέγραψα, ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1793».
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Μέ τήν αὔξησι τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Μοναχῶν (ξεπέρασαν τούς 100), μετά τήν
κοίμησι τοῦ Ἁγίου ὁ ἀνεψιός του ἐπ’ ἀδελφῷ Νεόφυτος Β΄ Λαρίσης ἔκαμε
σημαντικές κτιριακές ἐπεκτάσεις καί τά κτίρια ἐδιπλασιάσθησαν. Καί ἐπειδή
ἀπό ἕνα ἰσχυρότατο σεισμό τῆς 1ης Ἀπριλίου 1544 ἔπαθε σοβαρά ρήγματα ὁ
ναός πού ἀνήγειρε ὁ Ἅγιος, ὁ Νεόφυτος τόν ἀνακατασκευάζει ὡραιότατον.
Τήν ἁγιογράφησιν ἀναθέτει εἰς τόν κορυφαῖο ἐκπρόσωπο τῆς κρητικῆς
Σχολῆς Τζώρτζη, ὁ ὁποῖος μᾶς ἄφησε ἕνα ὑψηλῆς ποιότητος ἁγιογραφικό
σύνολο, πού διατηρεῖται μέχρι σήμερα σέ ἀρίστη κατάστασι σέ ὅλη τήν ἔκτασί
του καί δημιουργεῖ συναισθήματα ἱερᾶς κατανύξεως καί δέους.
Ἐπιλήψει με διηγούμενον ὁ χρόνος διά τήν φιλογενῆ δρᾶσιν τῆς Μονῆς ἐν
συνεχείᾳ, ἡ ὁποία ἀκολουθήσασα πιστῶς τάς ἱεράς τοῦ σεπτοῦ κτίτορος ὑποθήκας ἀνεδείχθη κατά τόν μακραίωνα βίο της ὄχι μόνον σπουδαῖον κέντρον
μοναχικοῦ βίου ἀλλά καί ἐθνικοῦ, κοινωνικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ
βίου.
Ἀξίζει ἐδῶ νά τονισθῇ πώς τό οἰκογενειακόν δένδρον τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος θυμίζει τίς εὐλαβέστατες οἰκογένειες μεγάλων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας, ὅπως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, τά περισσότερα μέλη τῶν
ὁποίων ὄχι μόνον περιεβλήθησαν τό μοναχικόν σχῆμα, ἀλλά καί ἡγίασαν.
Εἶχε ἀδελφό ὀνόματι Ἰγνάτιο ἐπίσκοπο Φαναρίου μέ τόν ὁποῖον ἀνήγειρε
τήν Μονήν. Ἄλλος ἀδελφός του μαζί μέ τήν σύζυγόν του ἔλαβον τό μοναχικόν
σχῆμα μέ τά ὀνόματα Σάββας Μοναχός καί Μακρῖνα Μοναχή. Τοῦ Σάββα καί
τῆς Μακρίνης παιδιά εἶναι ὁ Νεόφυτος ὁ Β΄ Μητροπολίτης Λαρίσης καί ἡ
Χρυσάφη, ἡ ὁποία μετά τό θάνατο τοῦ συζύγου της Θεοδώρου Ἱερέως ἀπό
τά Καλογριανά Καρδίτσης ἐκάρη Μοναχή μέ τό ὄνομα Χριστοδούλη. Τῆς Χριστοδούλης, ἀνεψιᾶς ἐπ’ ἀδελφῷ τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος καί ἀδελφῆς τοῦ
Νεοφύτου, γνωρίζομε πέντε ἄρρενα τέκνα, τά ὁποῖα ἔγιναν ὅλα μοναχοί εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν Δουσίκου, τοῦ θείου τους.
Ὁ πρῶτος Ἰωάσαφ, ὁ μετέπειτα ἐπίσκοπος Σταγῶν. Ὁ δεύτερος Μᾶρκος
ἔγινε ἐπίσκοπος Δημητριάδος καί ὁ τρίτος εἶναι ὁ πολύς Ἀρσένιος ἐπίσκοπος
Ἐλασσῶνος, πού ἠσκήθη εἰς τόν καθηγιασμένον χῶρον τῆς Μονῆς καί ἔλαβε
ἰσχυρά πνευματικά ἐφόδια διά νά μεγαλουργήση κατόπιν. Εἶναι ὁ μόνος λόγιος
τῆς Ἀνατολῆς πού ποτέ δέν ἐπῆγε στή Δύσι. Τό 1589 τόν πῆρε στή συνοδεία
του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἱερεμίας Β΄ ὁ Τρανός, ὁ ἀπό Λαρίσης, γιά τήν
ἐγκατάστασι στή Μόσχα τοῦ πρώτου Πατριάρχου Ρωσίας Ἰώβ. Τοποθετήθηκε
τιμητικά Ἀρχιεπίσκοπος Σούζδαλ καί μολονότι ἀνεστρέφετο στά ἀνάκτορα
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τοῦ τσάρου ζοῦσε σάν Δουσικιώτης μοναχός μέ βαθειά ταπεινοφροσύνη, στέλνοντας ἀπό ἐκεῖ στή Μονή του πολλές εἰκόνες πού εὑρίσκονται σ’ αὐτήν μέχρι
σήμερα. Τιμᾶται ὡς Ἅγιος καί θαυματουργός ἀπό τήν ρωσική Ἐκκλησία.
Ὁ τέταρτος ἀδελφός Ἀθανάσιος Ἱερομόναχος τῆς Μονῆς, εἶναι ἐκεῖνος πού
ἐστάλη ἀπό τόν Πατριάρχη Ἱερεμία τόν Τρανό στή Μόσχα καί ἐνεχείρισε στόν
νεοαναδειχθέντα Πατριάρχη Μόσχας Ἰώβ τόν πατριαρχικό τόμο. Καί ὁ πέμπτος Ἱερομόναχος τῆς Μονῆς Παχώμιος.
Τό 1538 ἀποθνήσκει ὁ ὑποτακτικός τοῦ Ἁγίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος, τόν
ὁποῖον ὑπεραγαποῦσε καί διά τήν μόρφωσιν τοῦ ὁποίου κατέβαλε ἰδιαίτερη
φροντίδα. Ὁ Γρηγόριος συνέταξε ὅλα τά μακροσκελῆ κείμενα τῶν διαθηκῶν
καθ’ ὑπαγόρευσιν τοῦ Ἁγίου καί μέ πολλήν ἀφωσίωσιν εἰς τόν Γέροντά του
διεκπεραίωνε ὅλες τίς ἐμπιστευτικές ὑποθέσεις τῆς Μονῆς. Γι’ αὐτό ὁ πρόωρος θάνατος τοῦ Γρηγορίου τόν ἐλύπησε βαθύτατα. Στερήθηκε ἕνα γνήσιο
μαθητή, ἕνα ἀγαπητό πνευματικόν του τέκνον, ἕναν ἀληθινό ὑποτακτικό. Ὡς
ἄνθρωπος ἦταν ἀπαρηγόρητος. «Ἐφ’ ὅν (τόν Γρηγόριον) τελευτήσαντα
τοσοῦτον ἐθρήνησεν ὁ Πατήρ, ὥστε θαυμάζειν τούς παρατυχόντας».
Εἶχε ὅμως κουρασθῆ στήν ἡλικία μόλις τῶν πενήντα χρόνων. «Οὐκ ἔδωκα
ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, οὐδέ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν, ἀλλά τόν ξύμπαντά μου χρόνον ἤμην ὀρθρίζων ἐκ νυκτός τε καί ἐγρηγορῶν», γράφει στή
διαθήκη του. Δέν ἔδωσε ὕπνον στούς ὀφθαλμούς του, δέν ἀναπαύτηκε ποτέ
ἀλλά ἠργάζετο νύκτα καί ἡμέρα, μέ κόπους καί ἱδρῶτας ἀμετρήτους, μέ
συνθῆκες περισσότερον ἀπό φρικτές, μέχρις ὅτου περαιώση τά θεάρεστα κοινωφελῆ ἔργα, πού τοῦ ἀνέθεσεν ὁ Θεός. Αὐτήν τήν βαθεῖαν συνείδησιν εἶχε.
Ἡ ὑγεία του κλονίσθηκε, ἄν καί ἦτο ἐκ φύσεως φιλάσθενος. Ὁ πρόωρος
θάνατος τοῦ ὑποτακτικοῦ του Γρηγορίου ἐπεδείνωσε τήν κατάστασι καί
αἰσθανόμενος νά τόν ἐγκαταλείπουν οἱ δυνάμεις του κατάλαβε πώς πλησιάζει
ἡ ὥρα νά ἀπέλθῃ πρός τόν ἠγαπημένον του Κύριον.
Διό καί «προσκαλεῖται τούς ὑπ’ αὐτόν ἀρχιερεῖς τε καί μοναχούς καί ὡς
εἰκός τά ἐξιτήρια παραινέσας καί παραδούς αὐτοῖς, εἰς χεῖρας Θεοῦ τό
πνεῦμα μετά πάσης παρακλήσεως ἀπέθετο, ὁ πολλῶν παρακλήτωρ γενόμενος...». Περιστοιχιζόμενος ἀπό τόν ἀνεψιό του, ἐπίσκοπο Σταγῶν τότε, Νεόφυτο, καί ἀπό ἄλλους ἀγαπητούς του ἐπισκόπους, ἀπό κληρικούς καί τούς
μοναχούς του, πού ἦταν ἀπαρηγόρητοι, μέ ὑπερκόσμιο γαλήνη στό φωτεινότατο πρόσωπό του, παρέδωκε τήν ἡγιασμένη του ψυχή, εἰς χεῖρας Θεοῦ, εἰς
ἡλικίαν μόλις πενήντα ἐτῶν τήν 13ην τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου τοῦ 1540, ἡμέρα
Δευτέρα τό ἀπόγευμα, «συναριθμούμενος μέ τούς ἀρχιερεῖς ὁ ἀρχιερεύς, μέ

92

ΔΟΥΣΙΚΙΩΤΗΣ.qxp_Layout 1 20/10/2019 17:42 Page 93

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο Β´, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

τούς ἐλεήμονας ὁ ἐλεήμων, μέ τούς δικαίους ὁ δίκαιος, μέ τούς ἁγίους ὁ
Ἅγιος», ὑμνούμενος ἀπό τότε καί δοξαζόμενος ὡς Ἅγιος καί θαυματουργός.
Τό μυροβόλο λείψανό του ἐνταφιάστηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ προσωπικοῦ
του προστάτου Ἁγίου Νικολάου, πού ἔκτισε ὁ ἴδιος στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ ἀκριβῶς κάτω ἀπό τήν Ἱερά Μονή του, ὅπου ὑπάρχει μέχρι σήμερα ὁ
Ἱερός Τάφος του. Ἡ μνήμη του καθιερώθηκε ἐξ ἀρχῆς νά τιμᾶται στίς 15
Σεπτεμβίου.
Ὡς παρηγορίαν μᾶς ἄφησε τήν χαριτόβρυτον Κάρα του, ἡ ὁποία φέρει ὅλα
τά γνωρίσματα τῆς ἁγιότητος, «τόν κροκοβαφῆ χρωματισμόν, τήν ἄρρητον
εὐωδίαν καί τῶν θαυμάτων τά ῥεῖθρα, τά ποταμηδόν ἐξ αὐτῆς προχεόμενα».
Φυλάσσεται ὡς τό πολυτιμότερον κειμήλιον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν του καί ἀποτελεῖ πηγήν θείων εὐλογιῶν καί χαρίτων, καταφυγή ἀλλά καί ἀμεσωτάτη
ἐκπλήρωσιν τῶν θεοφιλῶν αἰτημάτων τῶν χριστιανῶν, πού μετά πίστεως,
σεβασμοῦ καί μετανοίας εἰλικρινοῦς προσφεύγουν εἰς Αὐτήν.
Εἶναι τόσον πολλά τῶν θαυμαστῶν ἀρετῶν καί τῶν εὐποιῶν ἔργων του τά
ἐπιτεύγματα, πού ἐάν θελήσῃ κανείς νά τά διηγηθῇ λεπτομερῶς τονίζει ὁ βιογράφος του, θά ὁμοιάσῃ μέ ἐκεῖνον πού προσπαθεῖ νά μετρήσῃ μέ κοφίνι τήν
ἄμμον τῆς θαλάσσης. Ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν ἀμηχανίαν του τόν συγκρίνει μέ τούς
μεγάλους δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὡρισμένους τῶν ὁποίων ξεπερνᾶ.
Ὁ δίκαιος Νῶε μέ τήν κιβωτόν ἔσωσε ἀπό τόν κατακλυσμόν μόνον ὀκτώ
ψυχάς, ἐνῶ ὁ Βησσαρίων ἀμετρήτους ἔσωσε καί θά σώζῃ ἀπό τά ὁρμητικά
ῥεύματα τῶν ποταμῶν μέ τά τολμηρά γεφύρια πού ἔστησε.
Ὁ Δαυΐδ ἦτο πρᾶος καί δίκαιος. Ἀλλά ποιός ἦτο δικαιότερος καί πραότερος ἀπό τόν Ἅγιον;
Γιά μιά στιγμή σταματᾶ τούς πολλούς παραλληλισμούς, ἀπό ἀδυναμίαν νά
ἐγκωμιάσῃ τά ἱερά ἀριστεύματα τοῦ Ἁγίου, διότι τό τόλμημα αὐτό εἶναι ἔργον
μόνον δεινῶν ρητόρων.
Ἀμέσως μετά τήν ὁσίαν κοίμησίν του ἀρχίζει μία ἀσυνήθης σύνθεσις ὑμνολογικῶν κειμένων. Συναξαριακά κείμενα, ἐγκώμια, πλῆθος κανόνων στούς
ὀκτώ ἤχους κατ’ ἀπομίμησιν τοῦ Θεοτοκαρίου. Πολλοί παρακλητικοί κανόνες,
μεγαλυνάρια, ἰδιόμελα ὑπέροχα, ἰαμβικά ἐπιγράμματα μέ ὑψηλή ποιητική
πνοή, συντεθειμμένα ἀπό διακεκριμένους ὑμνογράφους, ὅπως τόν Παχώμιο
Ρουσάνο, Θεοφάνην τοῦ 16ου αἰῶνος, Ἀνατόλιον, Ἀναστάσιον Γόρδιον, Χριστοφόρον, Ἰωσήφ, Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην. Καί ἡ παραγωγή συνεχίζεται εἰς τόν ἴδιον ρυθμόν μέχρι σήμερον.
Οἱ ἀλλεπάλληλες συνεχεῖς ἐκδόσεις τῆς ἱερᾶς του Ἀκολουθίας, δύο στό
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Βουκουρέστι, στήν περίφημη Μοσχόπολι τῆς Β. Ἠπείρου, στήν Βιέννη, στήν
Βενετία, στήν Κωνσταντινούπολη, στήν Ἀθήνα, μαρτυροῦν τήν βαθεῖαν ἀνταπόκρισιν τοῦ Ἁγίου εἰς τόν λαόν, τήν τιμήν, τήν πηγαίαν ἀγάπην, τόν σεβασμόν πρός τό πάνσεπτον πρόσωπόν του καί τήν ἀκράδαντον πίστιν εἰς τήν
ταχεῖαν ἐκπλήρωσιν τῶν αἰτημάτων του.
Ἡ ὑψηλή ἁγιότης τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος ὡμίλησε βαθειά στήν καρδίαν
τοῦ λαοῦ μας, πού τόν ἀγάπησε ὑπερβολικά, τόν πίστεψε ἀπόλυτα καί τόν
ἀποδέχθηκε ὡς Ἅγιο, ἐνῶ ἀκόμη ζοῦσε. Πάμπολλες παραδόσεις, πού ἐγγίζουν
τήν περιοχή τοῦ θρύλου, ἔχουν φθάσει ζωντανές μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Τά
ἐξαίσια θαύματά του διά τῆς χαριτοβρύτου του Κάρας κηρύσσουν ἡ Θεσσαλία,
ἡ Εὐρυτανία, ἡ Αἰτωλοακαρνανία, ἡ Λευκάδα, τό Μεγανήσι, ἡ Ἤπειρος, ἡ
μακρυνή Μολδοβλαχία, τό Βουκουρέστι.
Ἡ ἔξοδος κάθε φορά τῆς Ἁγίας Κάρας ἀπό τήν Μονήν ἔμοιαζε περισσότερο
μέ ἱεραποστολική ἐκστρατεία. Εἶναι γεμᾶτο τό ἀρχεῖο ἀπό συγκινητικά ἔγγραφα προσκλήσεων ἀπό ἐπισκόπους καί προέδρους κοινοτήτων ὅλων αὐτῶν τῶν
περιοχῶν ἀλλά καί εὐχαριστίας των κατόπιν διά τήν ταχεῖαν ἀνταπόκρισιν τοῦ
Ἁγίου εἰς τά αἰτήματά τους, πού συνήθως ἦταν ἡ κατάπαυσι τῆς ἀνομβρίας,
ἡ ἀπέλασι τοῦ σμήνους τῶν ἀκρίδων, πού ἐσήμαινε πεῖνα, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό
θανατηφόρες ἐπιδημίες, κυρίως τῆς φοβερᾶς πανώλους. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ἡ ἐπέμβασις τοῦ Ἁγίου ἦταν ἄμεσος καί ἀποτελεσματική.
Πάντοτε σχεδόν οἱ ὁμιλοῦντες διά τήν φωτεινή προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου
τονίζουν κυρίως τό πρωτοποριακόν ὂντως κοινωνικόν καί ἐθνικόν του ἔργον.
Τά γεφύρια πού ἔστησε, τούς δρόμους πού διήνοιξε, τούς αἰχμαλώτους πού
ἠλευθέρωσε.
Πράγματι εἰς τόν τομέα αὐτόν ἀνεδείχθη ἀπαράμιλλος καί ἀσυναγώνιστος.
Ἀλλά δέν εἶναι μόνον αὐτό, πού τόν ἀνέδειξε Ἅγιο καί θαυματουργό. Δρόμους
καί γεφύρια καί μάλιστα ὑπερσύγχρονα κατασκεύασαν καί ἄλλοι, ἀλλά «τό μνημόσυνον αὐτῶν μετ’ ἤχου ἀπώλετο». Ἡ μνήμη τους χάθηκε ἀμέσως μέ πάταγο.
Ἡ κοινωνική δραστηριότητα ἔχει πάντοτε σχετική ἀξία. Ἡ Βασιλειάδα τοῦ
φωστῆρος τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας δέν ὑπάρχει πλέον. Ἀλλά ὁ
Μέγας Βασίλειος συνεχίζει νά σελαγίζῃ εἰς τό στερέωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί νά ἀποτελῇ τό κλέϊσμα καί τήν δόξαν της, λόγῳ τῆς ἁγιότητος τῆς
ζωῆς του.
Καί τά κοινωνικά ἔργα τοῦ Ἁγίου μας σήμερον ἔχουν μνημειακό χαρακτῆρα.
Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ὅμως ἐξακολουθεῖ νά ζῇ εἰς τάς καρδίας μας, νά εἶναι ὁ
φιλόστοργος πατήρ, ὁ προστάτης, ὁ ὁδηγός μας, ὁ συναντιλήπτωρ εἰς τάς θλί-
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ψεις μας, ὁ θερμός πρός τόν Θεόν πρεσβευτής μας, διότι εἶναι Ἅγιος.
Ἀντέγραψε μέ πιστότητα, ὅλας τάς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, εἰς
τήν ἀποστολήν· «ὅτι ὁ Πατήρ μέ ἀπέσταλκε». Τήν ἀκτημοσύνην· «οὐκ εἶχε
ποῦ τήν κεφαλήν κλῖναι». Εἰς τήν ὑπακοήν· «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου». Εἰς τήν ἁγνότητα καί παρθενίαν, εἰς τήν ἄσκησιν, τήν νηστείαν, τήν προσευχήν, καί ἒφθασεν εἰς τήν περιπόθητον διακήρυξιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγῶ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός».
Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἦσαν πρῶτον Ἅγιοι, πρῶτον
ἀσκηταί, πρῶτον ὁρῶντες τόν Θεόν καί ἒπειτα οἱ πρωτοπόροι κοινωνικοί
ἐργάται. Τό δεύτερον εἶναι φυσικόν ἐπακόλουθον τοῦ πρώτου. Εἶναι ἐκχύλισμα τῆς ἁγιότητος, εἶναι ἡ ἀκτινοβολία τοῦ καταυγάζοντος τήν καρδίαν ἁγίου
φωτός.
Ὥστε ἡ ὑψηλή ἁγιότης τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος ἐπέφερε τήν πλουσίαν
καρποφορίαν τῶν κοινωνικῶν δραστηριοτήτων του.
Ἡ ἀδιάλειπτος νοερά προσευχή του ἐφώτιζε τόν νοῦν του, ἐθέρμαινε τήν
καρδίαν του, εὐωδίαζε τό στόμα του, κινοῦσε τά ἅγια χέρια του, διά νά πράττῃ
τό θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρός.
Ἡ ἀπέραντος ἀγάπη του ἦταν ὁ ἰσχυρός μαγνήτης πού αἰχμαλώτιζε τίς
καρδιές καί τίς ὡδηγοῦσε εἰς τόν Χριστόν. Αὐτή ἦτο ἡ πειθώ του, ἡ γλωσσομάθειά του, οἱ μεγάλοι τίτλοι, τά πτυχία του.
Ἐναρμόνιζε σέ ἀπόλυτο βαθμό τόν λόγο του μέ τήν πρᾶξιν. Ἐδίδασκε ταπεινοφροσύνη καί ἦταν ὁ ἴδιος τέλειον πρότυπόν της. Ὡμιλοῦσε διά προσευχήν καί οὐδέποτε διέκοψε τήν θείαν ἐργασίαν της. Προέτρεπε διά ἐλεημοσύνη
καί ἦταν ἐκεῖνος πού πρῶτος τήν ἀσκοῦσε.
Ἐδίδασκε τάς ἁγίας ἀρετάς τῆς πίστεως, τῆς ἀνεξικακίας, τῆς ὑπομονῆς
εἰς τάς θλίψεις καί ἦταν ὁ ἴδιος ἡ ἔμπρακτος ἀρετή καί ἐξέπεμπε ὁ ἴδιος τό
δυνατόν ἄρωμά της.
Μέ τά θεῖα αὐτά ἀριστεύματα καταξιώθηκε στήν συνείδησι τοῦ λαοῦ ὡς
μέγας καί θαυματουργός «τήν κλῆσιν ἐξ ἔργων κομισάμενος». Αὐτήν τήν ἀλήθεια διατυπώνει μέ ἔμφασι σ᾽ ἕνα ἐπίγραμμά του ὁ Ἱερομόναχος Μεθόδιος,
γραμματεύς τοῦ Νεοφύτου Λαρίσης, ἀνεψιοῦ τοῦ Ἁγίου, κάτω ἀπό τήν ὑπέροχη προσωπογραφία του στό Καθολικό τῆς Μονῆς.
«Μέγιστος εἷς ἦν ἐν θύταις Βησσαρίων
Ἐκκλησίαν ἴθυνε τήν Λαρισέων
θείοις ἀριστεύμασι οἵα φωσφόρος...».
Μεταξύ τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων τοῦ Χριστοῦ, μέγιστος, ἕνας ἦτο, μοναδικός,

95

ΔΟΥΣΙΚΙΩΤΗΣ.qxp_Layout 1 20/10/2019 17:42 Page 96

ΜΕΡΟΣ Β´. ΠΑΤΕΡ ΙΕΡΑΡΧΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ

ἀνεπανάληπτος, ὁ Ἅγιος Βησσαρίων, τοῦ ὁποίου εἴθε οἱ ἅγιες πρεσβεῖες του
νά αὐξήσουν καί τήν ἰδικήν μας πρός τόν Χριστόν ἀγάπην, νά τονώσουν τήν
εἰς Αὐτόν πίστιν, νά μᾶς ὁδηγήσουν εἰς τήν ὁδόν τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας
μας καί νά μᾶς ἀξιώσουν νά ἀναδειχθοῦμε μιμηταί τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν του.
Αὐτήν τήν εὐχήν ἰδιαιτέρως τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, πού
συνέγραψε τόν ἐκτενῆ βίον τοῦ Ἁγίου. «Εἶναι ὠφελιμώτερος εἰς ἡμᾶς ὁ βίος
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, διατί ὁ Ἅγιος οὗτος δέν ἐστάθη κανένας ξένος οὔτε
ἀπό κανέναν μακρυνόν τόπον, ὅπου νά μήν τόν ἠξεύρωμεν. Ἀλλά εἶναι ἰδικός
μας συμπατριώτης καί πνευματικός Πατήρ, γέννημα καί θρέμμα τούτου τοῦ
ἰδικοῦ μας τόπου καί μέ τούς ἰδίους ὀφθαλμούς μας βλέπομεν καί μέ τά ἴδια
μας τά χέρια ψηλαφοῦμεν καί κατοικοῦμεν καί ἀπολαμβάνομεν τά ἔργα τῶν
χειρῶν του. Ὅθεν καί, ὅταν ἀκούωμεν τήν ἔνθεον πολιτείαν του, ἀκόλουθον
εἶναι νά παρακινώμεθα περισσότερον εἰς τήν μίμησιν τῶν θεαρέστων κατορθωμάτων του καί πράξεων λέγοντες ἔτσι εἰς τόν ἑαυτόν μας. Ἐάν ὁ Ἅγιος Βησσαρίων εἶναι ὁ πνευματικός μας Πατήρ καί τίποτες δέν ἐμποδίσθη ἀπό τόν
τόπον εἰς τό νά κάμῃ τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου καί νά γένῃ Ἅγιος, διατί ἡμεῖς
οἱ συμπατριῶται του καί τά τέκνα τά ἰδικά του νά προφασιζώμεθα, πώς ὁ
τόπος οὗτος μᾶς γίνεται ἐμπόδιον εἰς τήν ἀρετήν; Διατί νά μή μιμηθῶμεν καί
ἡμεῖς ὅσο τό δυνατόν τόν ἰδικόν μας Ἅγιον καί ν’ ἀκολουθήσωμεν τήν ἐνάρετον αὐτοῦ πολιτείαν;». Ἀμήν.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ
Δρ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, «ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ». ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Τ

ό ἐγκώμιο τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου1 στόν ἅγιο Βησσαρίωνα2 περιέχεται
στά φφ. 26v-43r τοῦ κώδ. 91 τῆς Ἱ. Μονῆς Δουσίκου (16ος αἰ., φ. 104)

1

Γιά τόν Παχώμιο Ρουσάνο βλ. ἐνδεικτικά «Μνήμη Παχωμίου Ρουσάνου (1508-1553)», Ἐκκλησία 60
(Νοε 1983), τεῦχ. 21-22). Ἐπίσης, βλ. Ἰω. Καρμίρης, Ὁ Π. Ρουσάνος καί τά ἀνέκδοτα δογματικά καί
ἄλλα ἔργα αὐτοῦ, [Τexte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie, Nr. 14],
Ἀθῆναι 1935· Μανόλης Γ. Σέργης, Ὁ Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος καί ὁ λαϊκός
πολιτισμός τοῦ 16ου αἰώνα, ἐκδ. Paulos, Ἀθήνα, 2000· Τοῦ Ἰδίου, Ἐκκλησιαστικός λόγος καί λαϊκός
πολιτισμός τόν 16ο αἰώνα: Ἡ περίπτωση τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου, Θεσσαλονίκη, 2008· «Παχώμιος
Ρουσάνος 450 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του (†1553)», Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου
(9-12 Ὀκτωβρίου 2003), ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου καί Στροφάδων, Ἀθῆναι 2005, σ.
379-397· Φ. Α. Δημητρακόπουλος, ‘‘Παλαιογραφικά καί μεταβυζαντινά’’, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 27 (1979), 198-207, σ. 198-207· Δ. Ζ. Σοφιανός, «ΧατζηΓερασίμου, ἱερομονάχου Δουσικώτη, Ἀνέκδοτο ἐγκώμιο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος, μητροπολίτη
Λαρίσης (Μάρτ. 1527-Σεπτ. 1540) καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου. Προσωπογραφικά καί
χρονολογικά ἁγίου Βησσαρίωνος», Τρικαλινά 7 (1987), σ. 10, ὑποσημ. 9· Χαράλαμπος Στεργιούλης,
«Βησσαρίων ὁ Β΄, ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης (περ. 1490-1540). Ἁγιολογικά καί λειτουργικά χειρόγραφα
καί κείμενα», Θεσσαλικά Μελετήματα 8 (2018), σ. 9 καί εἰδικά ὑποσημ. 12.
2
Γιά τόν ἅγιο Βησσαρίωνα τόν Β΄ βλ. ἐνδεικτικά Fr. Halkin, Auctarium BHG Supplément, Société
des Bollandistes, [Subsidia Hagiographica 47], Bruxelles 1969, σ. 195, ἀρ. 2064· N. Bees,
«Prosopographisches, Hagiologisches und Kunstgeschichtes über den hl. Bessarion, den
Metropoliten von Larissa († 1540). Zur Kirchengeschichte Thessaliens im 15-16 Jahrhundert»,
Byzantinische-neugriechische Jahrbücher 4 (1923), 354-356· Ν. Γιαννόπουλος, «Αἱ παλαιαί
ἐκκλησίαι τῶν Τρικκάλων καί οἱ δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης», Δελτίον Χριστιανικῆς
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 3 (1926), 22-27· Δ. Ζ. Σοφιανός, «Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα
ἀναφερόμενα στόν μητροπολίτη Λαρίσης καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου ἅγιο Βησσαρίωνα (†
1540)», Τρικαλινά 14 (1994), 37-68· Τοῦ Ἰδίου, «Ἱστορικά σχόλια σέ ἐπιγραφές, ἐπιγράμματα,
χαράγματα καί ἐνθυμήσεις τῆς Μονῆς Δουσίκου-Συμβολή στήν ἱστορία τῆς Μονῆς», Μεσαιωνικά
καί Νέα Ἑλληνικά 1 (1984), 10-11· Τοῦ Ἰδίου, «Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης (15271540) καί κτίτορας τῆς Μονῆς Δουσίκου. Ἀνέκδοτα ἁγιολογικά καί ἄλλα κείμενα», Μεσαιωνικά
καί Νέα Ἑλληνικά 4 (1992), 177-282+32 πίν.· Τοῦ Ἰδίου, «Χατζῆ-Γερασίμου, ἱερομονάχου
Δουσικιώτη, Ἀνέκδοτο ἐγκώμιο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος, μητροπολίτη Λαρίσης (Μάρτ. 1527-Σεπτ.
1540) καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου. Προσωπογραφικά καί χρονολογικά ἁγίου Βησσαρίωνος»,
Τρικαλινά 7 (1987), 7-40· Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, «Ἕνας ἀνέκδοτος κανόνας (17ος αἰ.) στόν
ἅγιο Βησσαρίωνα, ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου», Τρικαλινά 35 (2015),
9-24· Τοῦ Ἰδίου, «Βησσαρίων ὁ Β΄, ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης (πέρ. 1490-1540). Ἁγιολογικά καί
λειτουργικά χειρόγραφα καί κείμενα», Θεσσαλικά Μελετήματα 8 (2018), σ. 7-22.
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καί ἐπιγράφεται: «Παχωμίου μοναχοῦ. Ἐγκώμιον εἰς τόν ἐν ἁγίοις πατέρα
ἡμῶν Βησσαρίωνα Λαρίσσης ἀρχιεπίσκοπον»3. Ἀπό τόν ἴδιο τόν Παχώμιο τό
Ἐγκώμιον ἀντιγράφηκε στά φφ. 253r-257v τοῦ κώδ. Marc. gr. II 103 (coll. 1312),
ἄλλοτε Νανιανοῦ 125 (16ος αἰ., 284): «Ἐγκώμιον εἰς τόν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν
Βησσαρίωνα Λαρίσσης»4 καί ἀπό τόν κωδικογράφο Μελέτιο Δουσικιώτη στόν
παραπάνω κώδ. 91 τῆς Ι. Μ. Δουσίκου, φφ. 17r-24r: «Ἐγκώμιον εἰς τόν ἐν ἁγίοις
πατέρα Βησσαρίωνα ἀρχιεπίσκοπον Λαρίσσης ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον
δευτέρας Θετταλίας»5.
Προτοῦ ὁ Παχώμιος συντάξει τό Ἐγκώμιον, ἔγραψε ἕνα σύντομο συναξάρι
στόν ἅγιο Βησσαρίωνα (1552)6. Τό Ἐγκώμιον δέν περιέχει κάποια ἐπιπλέον
βιογραφικά ἤ ἱστορικά στοιχεῖα γιά τόν ἅγιο Βησσαρίωνα σέ σχέση μέ τό
συναξάρι. Διαφέρει ὅμως ὡς πρός αὐτό, στήν ἔκταση καί τό ρητορικό του
ὕφος, ὅπως συμβαίνει μέ τέτοιου εἴδους κείμενα7. Πηγές του ὑπῆρξαν τό
γραπτό σημείωμα τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος καί μητροπολίτου
Λαρίσης Νεοφύτου Β΄8 (1550-1568/69) καί ἡ τρίτη διαθήκη τοῦ ἁγίου9. Τό
Ἐγκώμιον ὁ Παχώμιος τό συνέθεσε κατά τήν παραμονή του στή Μονή
Δουσίκου, μετά τόν Ἰούνιο τοῦ 1550, σύμφωνα μέ τόν Δ. Ζ. Σοφιανό10, καί κατά
παραγγελία τῆς μονῆς, γιά νά διαβάζεται στήν τράπεζα τῶν μοναχῶν ἤ τήν
3

Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 253-264 (ἡ ἔκδοση)· βλ. Τοῦ Ἰδίου,
Χατζη-Γερασίμου Ἀνέκδοτο ἐγκώμιο, σ. 10, ὑποσημ. 8· Δημητρακόπουλος, Παλαιογραφικά καί
μεταβυζαντινά, σ. 198-207· Ἱστορικό καί παλαιογραφικό ἀρχεῖο, Μικροφωτογραφήσεις
χειρογράφων καί ἀρχείων, ἐκδ. ΜΙΕΤ, τόμ. Α΄-Β΄, 1978-1981, ἐδῶ: τόμ. Β΄, σ. 31· Halkin, Novum
Auctarium, σ. 222, ἀρ. 2064· Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ Β΄, σ. 9, ἀρ. 3. Κάποια ἀποσπάσματα
δημοσίευσε ὁ Σπ. Λάμπρος, «Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Λαρίσης καί Παχώμιος ὁ Ρουσάνος», Νέος
Ἑλληνομνήμων 5 (1908), 292-293.
4
Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 253-254· Δημητρακόπουλος,
Παλαιογραφικά καί μεταβυζαντινά, σ. 201-203· Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ Β΄, σ. 9, ἀρ. 4.
5
Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 254· Δημητρακόπουλος,
Παλαιογραφικά καί μεταβυζαντινά, σ. 194-198· Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ Β΄, σ. 9, ἀρ. 3.
6
Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 254· Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ
Β΄, σ. 8-11 (ἡ χειρόγραφη παράδοση).
7

Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 254.

8

Γιά τόν μητροπολίτη Λαρίσης Νεόφυτο Β΄ βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης
Λαρίσης, σ. 250· Τοῦ Ἰδίου, ‘‘Οἱ Νεόφυτοι Λαρίσης τοῦ 16ου αἰῶνος. Συμβολή εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν
ἱστορίαν τῆς μεταβυζαντινῆς Θεσσαλίας, Ἐπετηρίς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου 15-16 (1965-1967, 1997),
σ. 86-124, πίν. Α΄-Δημητρακόπουλος, Παλαιογραφικά καί μεταβυζαντινά, σ. 202-204.
9
Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 188-189 καί 223-231 (ἡ ἔκδοση)·
Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ Β΄, σ. 12, ἀρ. 16 καί σ. 13, ἀρ. 17.
10

Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 254.
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ἡμέρα ἑορτῆς τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου (13 Σεπτεμβρίου)11.
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟΥ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (σ. 256, 4-257, 34)
1. Ἡ δύναμη τῆς γλώσσας (σ. 256, 4-257, 26).
2. Τό καθῆκον τοῦ Παχωμίου (σ. 257, 27-34).
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (σ. 257, 34-264, 251)
1. Ἡ πατρίδα, οἱ γονεῖς καί ὁ πνευματικός πατέρας τοῦ ἁγίου (σ. 257, 3459).
2. Οἱ περιπέτειες τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ὡς ἐπισκόπου Ἐλασσόνος καί ἡ
ἄνοδός του στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς Λάρισας (σ. 258, 60-259, 97).
3. Τό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ὡς ἀρχιεπισκόπου
Λαρίσης (σ. 259, 98-113).
4. Ὁ ἅγιος Βησσαρίων ἀπελευθερώνει αἰχμαλώτους (σ. 259, 114-260, 139).
5. Ὁ ἅγιος Βησσαρίων κτίζει τό γεφύρι τοῦ Κοράκου Ἀσπροποτάμου (σ.
260, 140-261, 171).
6. Ἡ ἐκ βάθρων ἀνέγερση τῆς παλιᾶς βυζαντινῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος
Μεγάλων Πυλῶν ἤ Δουσίκου (σ. 261, 172-179).
7. Ἡ σύγκριση τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος μέ πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
(σ. 262, 179-264, 251).
ΕΠΙΛΟΓΟΣ (σ. 264, 252-258)
1. Τό τέλος τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος
Ὁ Παχώμιος, ὅπως φαίνεται ἤδη ἀπό τούς πρώτους στίχους τοῦ
Προοιμίου12, γνωρίζει καλά τους κανόνες τῆς ρητορικῆς τέχνης. Τό
11

Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 255.

12

Γιά τή θέση τοῦ προοιμίου στούς ρητορικούς λόγους καί τά εἴδη τοῦ βλ. H. Lausberg, Handbook
of Literary Rhetoric A Foundation for Literary Study, ed. David E. Orhon and R. Dean Anderson,
Brill, Leiden, Boston-Koln 1998, σ. 124-136 (μέ παραπομπές σέ πηγές καί βιβλιογραφία)· H.
Hunger, Prooimion. Element der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, Wiener
Byzantinistische Studien, Band 1, Wien 1964· Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή
τῶν λειψάνων τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Συμβολή στή μελέτη τῆς ταφικῆς ἐπιδεικτικῆς
ρητορικῆς τῶν βυζαντινῶν, [Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέτες 52], Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν,
Θεσσαλονίκη 2009, σ. 134, ὑποσημ. 408 (μέ παραπομπές σέ βιβλιογραφία)· Th. Pratsch, Der
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συγκεκριμένο προοίμιο ἐξυπηρετεῖ τίς ἀρχές τῆς εὐμάθειας, τῆς προσέξεως
καί τῆς εὐνοίας13. Θέλοντας ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ του λόγου νά
προκαλέσει τήν πρόσεξιν τῶν ἀκροατῶν ἀναφέρεται ἀφενός στή δύναμη τῆς
ἀλήθειας πού πάντοτε νικᾶ, καί στή δύναμη ἀφετέρου τῆς ἀνθρώπινης
γλώσσας πού εἶναι ἀδάμαστη «ὑπέρ πᾶσαν φύσιν θηρίων τε καί πετεινῶν,
ἑρπετῶν καί ἐναλίων» (σ. 256, 6-7). Γιά νά πετύχει μάλιστα ταυτόχρονα καί
τήν εὔνοιαν τοῦ ἀκροατηρίου πρός τό πρόσωπό του, ὡς γνώστη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, φροντίζει νά τεκμηριώσει τίς παραπάνω ἀπόψεις μέ δυό ἁγιογραφικά
χωρία, τό ἕνα ἀπό τήν Παλαιά (Ἔσδρας 1, 4,13) καί τό ἄλλο ἀπό τήν Καινή
Διαθήκη (Ἰάκ. 3, 7). Ἰδιαίτερα ὅμως ὁ Παχώμιος θά σταθεῖ στή δύναμη τῆς
γλώσσας. Ἡ γλῶσσα ἕλκει μέ τή δύναμή της, ὅπως ἕλκει ὁ μαγνήτης τό σίδηρο·
κι ἄν εἶναι «σπουδαία», συνηθίζει νά κάνει «σπουδαίους» ἀνθρώπους, ἐνῶ ἄν
εἶναι «φαύλη», τούς μετατρέπει σέ φαύλους. Γιά νά ἰσχυροποιήσει τήν ἄποψή
του καταφεύγει πάλι σέ ἕνα ἁγιογραφικό στίχο, ὁ ὁποῖος ὅμως προέρχεται
ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία: «φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμιλίαι κακαί»14
(σ. 256, 15-16). Κι ἀφοῦ ἀναφερθεῖ καί σέ κάποιες ἀκόμη δυνατότητες τῆς
γλώσσας, κορυφώνει τήν ἀναφορά του στή δύναμή της, γιά νά ἀνανεώσει τό
ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου του, προτοῦ εἰσέλθει στό κύριο μέρος τοῦ λόγου
του (πρόσεξις). Ἡ γλῶσσα, δηλαδή, μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς μέσο διά
τοῦ ὁποίου εὐλογοῦμε τόν Θεό, ἀλλά ταυτόχρονα μπορεῖ νά μετατραπεῖ καί
σέ μέσο βλασφημίας, ὅταν δι᾽ αὐτῆς καταριόμαστε τούς ἀνθρώπους.
Ἑπομένως, ὅταν κάποιος διηγεῖται θεοφιλῶς, τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί τό
ἀκροατήριό του εὐλογοῦν τόν Θεό, ἐνῶ ὅταν τή χρησιμοποιεῖ γιά τόν ἀντίθετο
σκοπό, Τόν παροργίζει κι ὁ ὁμιλητής ἀλλά κι ὅσοι δέχονται νά τόν ἀκούσουν.
Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ Παχώμιος προετοίμασε τούς ἀκροατές του γιά τόν
ἐγκωμιασμό τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος.
Στό δεύτερο μέρος τοῦ Προοιμίου ὁ ρήτορας ἀκολουθεῖ τά ὅσα εἶπε στό
τέλος τοῦ α΄ μέρους: ἡ γλῶσσα πρέπει νά δοξολογεῖ τόν Θεό μέ θεοφιλεῖς
hagiographische Topos, Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit, [Millenium Studies
Ἱ], Walter de Gruyter-Berlin-New York 2005.
13
Ὁ Νικόλαος Σοφιστής (Προγυμνάσματα ed. Leonardus Spengel, Rhetores Graeci, Lipsiae 1856,
vol. IΙΙ, σ. 450, 18-22) στόν ὁρισμό του γιά τό προοίμιο ἐπισημαίνει τούς στόχους πού αὐτό
ἐπιτελεῖ: «… προοίμιον μέν ἐστι λόγος παρασκευάζων τόν ἀκροατήν καί οἰκείως διατιθείς εἰς τόν
ὑποκείμενον λόγον, ἔργον δέ αὐτοῦ καί τέλος (τό γάρ αὐτό τινές ὠήθησαν) τό προσοχήν καί
εὐμάθειαν καί εὔνοιαν ἀπεργάσασθαι».
14

Ἡ φράση ἀνήκει στόν Μένανδρο, Γνῶμαι μονόστιχοι, 738: «Φθείρουσιν ἤθη χρήσθ’ ὁμιλίαι
κακαί», ἐνῶ τή συναντοῦμε καί στόν ἀπόστολο Παῦλο (Α΄ Κορ. 13, 33)
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διηγήσεις. Ἔτσι κι αὐτός θά διηγηθεῖ τόν βίο «ἀνδρός δικαίου» (σ. 237, 27) ὁ
ὁποῖος ξεχώρισε ἀπό ὅλους τους συγχρόνους του γιά τήν ἀρετή του. Μέ τή
χρήση τοῦ σχήματος τῆς ὑπερβολῆς15 ὁ Παχώμιος ἐξυπηρέτησε τόν στόχο τῆς
εὐμάθειας, δηλαδή τήν ὑπόθεση τοῦ Ἐγκωμίου, ἀλλά καί ἐγκωμίασε τόν ἅγιο
Βησσαρίωνα, ὁ ὁποῖος κόσμησε τήν ἐκκλησία τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Ἑλλάδος
«ὡς λύχνος ἐπί λυχνίαν τεθείς16 καί ὡς ἅλας ἐν τῷ πνευματικῶ φυράματι» (σ.
257, 31-32).
Περνώντας στό κύριο μέρος τοῦ λόγου του καί ἀκολουθώντας τίς ἀρχές
τῆς ρητορικῆς τέχνης17 θά μιλήσει πρῶτα γιά τήν πατρίδα τοῦ ἁγίου, τήν
Μεγάλη Πύλη18, γιά τήν ὁποία φροντίζει νά μᾶς δώσει καί τόν λόγο πού
ὀνομάστηκε ἔτσι: «διά τήν διασφάγα (=σχίσμα, ρῆγμα) τῶν ἑκατέρωθεν ὁρῶν
ἤ διά τό φρουράν εἶναι πότε ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ» (σ. 257, 41-43). Στή συνέχεια
θά ἀφιερώσει κάποιους στίχους στούς γονεῖς τοῦ ἁγίου, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν
ἔχοντας τά ἀπαραίτητα ἀγαθά καί περιφρονώντας τόν πλοῦτο. Τό πρῶτο
αὐτό τμῆμα τοῦ κυρίου μέρους τοῦ λόγου τελειώνει μέ τήν ὑποταγή τοῦ
νεαροῦ Βησσαρίωνα στόν μητροπολίτη Λαρίσης ἅγιο Μάρκο, τόν

15

Τό σχῆμα τῆς ὑπερβολῆς μεγαλοποιεῖ ἕνα γεγονός ἤ μιά πιθανότητα ἤ μιά κατάσταση μέ τρόπο
τολμηρό καί ἀκραῖο γιά τή δημιουργία ἰσχυρῶν ἐντυπώσεων. Τό σχῆμα τῆς ὑπερβολῆς ἐντοπίζεται
στήν περίπτωση: α) σταδιακῆς ἰσχυροποίησης τῆς ἀλήθειας, β) ὁμοιότητας, γ) σύγκρισης, δ)
ἔμφασης καί ε) τοῦ σχήματος τῆς μεταφορᾶς. Τό σχῆμα τῆς ὑπερβολῆς ἀνήκει στούς λεκτικούς
τρόπους (βλ. Μ. Η. Abrams, Λεξικό Λογοτεχνικῶν Ὅρων, Θεωρία, Ἱστορία, Κριτική Λογοτεχνία,
μετάφραση Γ. Δεληβοριᾶ, Σ. Χατζηιωαννίδου, Ἀθήνα 2005, σ. 481· Γεώργιος Χ. Σακελλαριάδης,
Σύγχρονο λεξικό Ὅρων καί Θεμάτων γλωσσολογικῶν, Ἀθήνα 2004, σ. 398· Lausberg, Handbook,
σ. 263 καί 410-411 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 342-347).

16

Βλ. Ματθ. 5, 15: «οὐδέ καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αὐτόν ὑπό τόν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπί τήν λυχνίαν,
καί λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ». Τήν ἴδια μεταφορική χρήση τῆς γλώσσας συναντοῦμε σέ
πολλούς ἐγκωμιαστικούς λόγους, ὅπως στό ἐγκώμιο τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ ἀπό τό Γρηγόριο Νύσσης
(Ἐγκώμιον εἰς τόν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ἐφραίμ, ed. A. Spira, Gregorii Nysseni Opera,
Supplementum II, σ. 820): «Οὐ καίουσι λύχνον, καί τιθέασι ὑπό τόν μόδιον, ἀλλ’ ἐπί τήν λυχνίαν,
καί λάμπει πάσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ... Ὅς οἱονεί φαιδράν καί τῆς ἡλιακῆς λαμπροτέραν ἀνάψας
λαμπάδα, τήν τοῦ προκειμένου θείου Πατρός ἡμῶν εἰς διήγησιν πολιτείαν, οὐχ᾽ ὑπό τόν τῆς σιγῆς
κατακρύπτεσθαι ταύτην βούλεται μόδιον...».
17
Σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Μενάνδρου, «μετά τά προοίμια ἐπί τήν πατρίδα ἥξεις» (Μένανδρος,
Περί ἐπιδεικτικῶν, ed. Leonardus Spengel, Rhetores Graeci, Lipsiae 1856, vol. III, σ. 78 [369], 18)·
Pratsch, Der hagiographische Topos, σ. 57-58· Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, ‘‘Ἡ διασκευή τοῦ Βίου
τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου ἀπό ρητορικῆς ἐπόψεως’’, Βυζαντινά 30 (2010), σ. 70.
18
Πρόκειται γιά τή σημερινή Πύλη Τρικάλων. Τό ὄνομα της ὀφείλεται στή γεωγραφική τοποθεσία
πού εἶναι χτισμένη, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τήν εἴσοδο ἀπό τήν πεδιάδα τῶν Τρικάλων γιά τήν ὁροσειρά
τῆς Πίνδου.
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ἐπονομαζόμενο Ἠσυχαστή19 (1499-1526/7).
Ὅταν χήρευσε ἡ ἐπισκοπή Ἐλασσόνος καί Δομενίκου, ὁ «ἱερώτατος» (σ.
258, 61) Μᾶρκος ἔκρινε ὡς τόν καταλληλότερο γιά τή θέση τόν νεαρό μαθητή
του (ὁ ὁποῖος ἦταν μόλις 27 ἐτῶν), καί τόν χειροτόνησε, γύρω στό ἔτος 1516/17,
ἐπίσκοπο Ἐλασσόνος καί Δομενίκου20. Οἱ κάτοικοι ὅμως τῆς Ἐλασσόνας
ἀντέδρασαν ἔντονα στήν ἐκλογή τοῦ νέου ἐπισκόπου καί ἀρνήθηκαν νά τόν
δεχθοῦν. Ἔφθασαν στό σημεῖο νά ἀπευθυνθοῦν στόν τότε Οἰκουμενικό
Πατριάρχη Θεόληπτο Α΄ (1513-1522) καί νά ζητήσουν νά τούς στείλει ἄλλον
ἐπίσκοπο21, αἴτημα τό ὁποῖο ὁ Θεόληπτος ἱκανοποίησε. Μή ἔχοντας ἄλλη
λύση ὁ ἅγιος Βησσαρίων, ἐπέστρεψε στόν πνευματικό του πατέρα Μᾶρκο,
στά Τρίκαλα, τά ὁποῖα τότε ἦταν ἕδρα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Λαρίσης, γιά νά
ὑπηρετήσει ὄχι μόνον τόν γέροντά του Μᾶρκο, ἀλλά καί ὁποιονδήποτε εἶχε
ἀνάγκη, εἴτε αὐτός ἦταν ξένος, ἄπορος ἤ ἄρρωστος. Γιά νά προσδώσει τή
βαρύτητα πού ἔπρεπε στό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ ἁγίου, ὁ Παχώμιος
φροντίζει νά χρησιμοποιήσει τρεῖς παρομοιώσεις22, καί μάλιστα σέ συνδυασμό
μέ τό σχῆμα τῆς κλιμάκωσης23. Παρομοιάζει λοιπόν, σέ ἀνιοῦσα κλίμακα, τόν
ἅγιο Βησσαρίωνα καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὑπηρέτησε γιά τέσσερα χρόνια
τήν τοπική ἐκκλησία, πρῶτα μέ λιμένα στόν ὁποῖο βρίσκουν καταφύγιο ὅλοι,
ὕστερα μέ τόν Σαμαρείτη τῆς παραβολῆς (Λουκ. 10, 33-34) καί τέλος –ἡ
κορυφαία των παρομοιώσεων– μέ τόν Δεσπότη Χριστό, κατά τόν Μυστικό
Δεῖπνο, ὅταν μέ τό «λέντιον» ἔπλυνε τά πόδια τῶν μαθητῶν Του, (Ἰω. 13, 45). Ὅταν ὅμως πέθανε ὁ ἔξαρχος Σταγῶν, διάκονος Νικάνωρ24, ὁ Βησσαρίων
ἀνέλαβε γιά μιά ἑξαετία τή θέση τοῦ ἐξάρχου Σταγῶν. Νέες δοκιμασίες (ἐξορίες
19

Γιά τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Ἡσυχαστή βλ. Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, ‘‘Οἱ ἅγιοι τῆς Θεσσαλίας
(Ἁγιολογικά καί λειτουργικά χειρόγραφα καί κείμενα)’’, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο 39 (2000) 336 (μέ
παραπομπές σέ πηγές καί βιβλιογραφία).

20

Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 181.

21

Ὁ Θεόληπτος διόρισε στή θέση τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος κάποιον Νεόφυτο, ὁ ὁποῖος μετά τόν
θάνατό του βρέθηκε σέ τυμπανιαία κατάσταση, βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης
Λαρίσης, σ. 181.
22

Γιά τό σχῆμα τῆς παρομοίωσης, βλ. Abrams, Λεξικό, σ. 251· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό,
σ. 297· Lausberg, Handbook, σ. 377-380 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Στεργιούλης, Λόγοι στήν
ἀνακομιδή, σ. 290-291.

23

Γιά τήν κλιμάκωση ἤ κλιμακωτό, βλ. Γεράσιμος Ἀν. Μαρκαντωνᾶτος, Βασικό Λεξικό
Λογοτεχνικῶν Ὅρων, Λογοτεχνική Ὁρολογία, Ἀρχεῖο Θεωρητικῆς Παιδείας, Ἀθήνα 1996, σ. 166.

24

Πρόκειται γιά τόν ἕναν ἀπό τούς δύο κτίτορες τῆς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ τῶν
Μετεώρων. Ὁ Νικάνωρ πέθανε περί τό 1521 (βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης
Λαρίσης, σ. 181).
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καί δικαστικές περιπέτειες) τόν περίμεναν στή νέα του θέση μέ πρωταγωνιστή
κάποιον «ἀνίερον» (σ. 259, 93) Δομέτιο. Μέ τήν κοίμηση ὅμως τοῦ πνευματικοῦ
του πατέρα Μάρκου, ὁ ἅγιος Βησσαρίων, μέ τή σύμφωνη γνώμη καί ψῆφο τῶν
ἐπισκόπων τῆς χηρευσάσης ἀρχιεπισκοπῆς, τοῦ κλήρου, τῶν ἀρχόντων καί
τήν ἐπιθυμία τοῦ λαοῦ, ἐγκαθίσταται ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἱερεμία
(1522-1546) νέος ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης.
Περνώντας στήν περιγραφή τοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου ὡς ἀρχιεπισκόπου
Λαρίσης, ὁ Παχώμιος φροντίζει νά ἀνανεώσει τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν
του μέ τή χρήση τοῦ σχήματος τῆς ὑποφορᾶς καί ἀνθυποφορᾶς: «Ἀλλά τί
μετά τήν ὑπεροχήν τοῦ θρόνου, μήπως εἰς ἀπόνοιαν ὡς τινές ἐξώκειλε, τῆς
πρότερον ἐπιλαθόμενος ἐπιεικείας τε καί φιλανθρωπίας; Οὔμενουν» (σ. 259,
98-100)25. Πιό συγκεκριμένα, ὁ ἅγιος παρεῖχε τρόφιμα κατά τήν περίοδο ἑνός
λιμοῦ πού ἔπληξε τή Θεσσαλία, βρισκόταν δίπλα στούς φυλακισμένους
ἀδερφούς καί χειροτόνησε ἐπισκόπους ἀνθρώπους ὄχι τυχαίους, ἀλλά ὅσους
ἔβλεπε νά ἔχουν τόν ἴδιον μέ αὐτόν φιλάνθρωπο χαρακτήρα. Τό ἔργο τοῦ
ἁγίου Βησσαρίωνος ὁ Παχώμιος τό παρουσιάζει μέ τή χρήση τοῦ ἀσύνδετου
πού προσδίδει στόν λόγο ἔνταση, ζωηρότητα καί γοργότητα26, σέ συνδυασμό
μέ τό πάρισο ἤ ἰσόκωλο27 καί τό ὁμοιοτέλευτο28, δεῖγμα τῶν ἐξαιρετικῶν
ρητορικῶν του ἱκανοτήτων: «πεινῶσι καί διψῶσι ἐπαρκέσας, ξένους
συναγαγῶν, γυμνούς περιβαλῶν, ἀσθενοῦντας ἐπισκεψάμενος, τοῖς ἐν φυλακῇ
προσελθών» (σ. 259, 115-117).
Ἐκείνη ὅμως τήν πλευρά τοῦ ἔργου πού ὁ Παχώμιος τονίζει περισσότερο
25
Κατά τό σχῆμα τῆς ὑποφορᾶς καί ἀνθυποφορᾶς ὑποβάλλεται ἀπό κάποιο πρόσωπο μιά
ἐρώτηση καί δίδεται ἀπό τό ἴδιο ἡ ἀπάντηση, βλ. Μαρκαντωνᾶτος, Βασικό Λεξικό Λογοτεχνικῶν
Ὅρων, σ. 274.
26
Γιά τό ἀσύνδετο καί τίς μορφές του βλ. Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, σ. 61· Lausberg,
Handbook, σ. 315-317 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Ἀθανάσιος Ἄγγ. Εὐσταθίου, Ἡ Γλώσσα τῶν
«Περιστασιακῶν Ὁμιλιῶν» τοῦ Ἰσιδώρου Γλαβᾶ, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1380-1396),
δακτυλόγραφη μεταπτυχιακή ἐργασία, [ΑΠΘ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμῆμα Φιλολογίας], Θεσσαλονίκη
1994, σ. 78 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· ‘Longinus’ On the Sublime, ed. with Introduction and
Commentary by D. A. Russel, Oxford, Clarenton Press 1964, σ. 44, 9-46, 2· H. Smyth, Greek
Grammar, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1984, σ. 674· Στεργιούλης, Λόγοι
στήν ἀνακομιδή, σ. 225.
27
Πάρισο ἤ ἰσόκωλο ἔχουμε στήν περίπτωση πού δύο ἤ περισσότερα διαδοχικά κῶλα ἐμφανίζουν
περίπου ἴσο ἀριθμό συλλαβῶν, βλ. Lausberg, Handbbok, σ. 320 (μέ παραπομπές σέ πηγές)·
Εὐσταθίου, Ἡ Γλῶσσα, σ. 50, ὑποσημ. 84· Smyth, Greek Grammar, σ. 680· Στεργιούλης, Λόγοι
στήν ἀνακομιδή, σ. 284.
28

Lausberg, Handbook, σ. 323-324 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Εὐσταθίου, Ἡ Γλῶσσα, σ. 40·
Smyth, Greek Grammar, σ. 678· Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 284.
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ἀπό τίς ὑπόλοιπες εἶναι ἡ συμβολή τοῦ ἁγίου στήν ἀπελευθέρωση
αἰχμαλώτων καί τό κτίσιμο τῆς περίφημης γέφυρας τοῦ Κοράκου στόν
Ἀσπροπόταμο29. Γιά νά περάσει στό θέμα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν
αἰχμαλώτων χρησιμοποιεῖ μιά ρητορική ἐρώτηση30, μέ σκοπό νά προκαλέσει
ἐκ νέου τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου ἤ τῶν ἀναγνωστῶν του: «Πῶς οὖν
αὐτῷ καί τοῦτο γίνεται;» Ἐδῶ ὁ Παχώμιος ἐπιμένει, ἀφοῦ ἡ αἰχμαλωσία μέσα
στά χρόνια της Τουρκοκρατίας ἀποτελοῦσε μέγιστο δεινό γιά τούς
ὑπόδουλους. Οἱ αἰχμάλωτοι, κατά τόν Παχώμιο, βρίσκονται στή χειρότερη
θέση ἀπό ὅλους ὅσους ὑποφέρουν. Τό πολυσύνδετο σχήμα31, σέ συνδυασμό
μέ τό σχῆμα τῆς ὑπερβολῆς32, τόν ἐξυπηρετεῖ στήν τεκμηρίωση τῆς θέσης του:
«οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ μᾶλλον πεινῶντες καί διψῶντες καί γυμνητεύοντες καί
παρεπίδημοι καί ἐν φυλακῇ, καί διά τοῦτο ἀσθενεῖς, ὡς πάντων των κακῶν
συνδραμόντων ἐπ’ αὐτούς» (σ. 260, 122-124). Γι’ αὐτό κι ὅλες οἱ προσπάθειες
τοῦ ἁγίου ἀπέβλεπαν στήν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων.
Τό δεύτερο γεγονός τῆς φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας τοῦ ἁγίου
Βησσαρίωνος στό ὁποῖο ἐπικεντρώνεται ὁ Παχώμιος εἶναι τό κτίσιμο τῆς
γέφυρας τοῦ Κοράκου. Γνώστης τῆς τοπογραφίας τῆς περιοχῆς ὁ ρήτορας
περιγράφει τήν ὀρεινή τοποθεσία, ὄχι μόνον ὡς πρός τίς δυσκολίες πού
ὑπῆρχαν στήν ἐπικοινωνία μεταξύ των κατοίκων, ἀλλά καί ὡς πρός τίς
δυσκολίες πού συνάντησε ὁ ἅγιος μέχρι τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου. Τόσο
μεγάλη σημασία ἔδινε ὁ ἅγιος Βησσαρίων στή γέφυρα, ὥστε ἀπάλλαξε τούς
κατοίκους ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές εἰσφορές, μέ τήν ἐντολή τό ποσό αὐτό νά
τό χρησιμοποιοῦν γιά τή συντήρηση τῆς γέφυρας (σ. 261, 166-170). Ἡ
ἐπικέντρωση τοῦ Παχώμιου στό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος
ἐξυπηρετεῖ μέ τόν ἰδανικότερο τρόπο τόν ἐγκωμιασμό τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Λαρίσης καί δίνει στούς ἀκροατές-ἀναγνῶστες τό πρότυπο τοῦ ἰδανικοῦ
πολίτη, ὅπως αὐτό ἔρχεται ἀπό τήν ἀρχαιότητα, ἐκεῖ ὅπου τά ἔργα
29

Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 183.

30

Γιά τή ρητορική ἐρώτηση ἤ πυσματικό σχῆμα, βλ. Abrams, Λεξικό, σ. 419· Εὐσταθίου, Ἡ
Γλῶσσα, σ. 83· Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 308-309.
31
Γιά τό πολυσύνδετο, βλ. Lausberg, Handbook, σ. 306-307 (μέ παραπομπές σέ πηγές)·
Εὐσταθίου, Ἡ Γλῶσσα, σ. 80-83 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, σ.
313· Smyth, Greek Grammar, σ. 682· Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 299-300.
32
Γιά τήν ὑπερβολή,ἡ ὁποία παρουσιάζεται μέ τή μορφή τῆς ἔμφασης στά λεγόμενα μέσω τῆς
χρήση τοῦ ἀντωνυμικοῦ ἐπιθέτου πᾶς, βλ. Abrams, Λεξικό, σ. 481· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο
λεξικό, σ. 398· Lausberg, Handbook, σ. 263 καί 410-411 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Στεργιούλης,
Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 342-343.
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ταυτίζονται μέ τούς λόγους33. Ἑπόμενο ἦταν, κατά τόν Παχώμιο, ὁ ἅγιος
Βησσαρίων νά ἀναδειχθεῖ «αὐτόματος τοῖς πᾶσι σωτήρ» (261, 170-171).
Ἡ δραστηριότητα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ὡς ἐπισκόπου δέν περιορίστηκε
μόνο σέ ἔργα φιλανθρωπίας. Καί ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Παχώμιος,
κλείνοντας τό μέρος τοῦ λόγου του, τό σχετικό μέ τή δράση τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης: «ἔρχεται δέ εἰς ἔννοιαν τινά θειοτέραν καί
ὑψηλοτέραν» (σ. 561, 172). Τό ἐνδιαφέρον του δηλαδή ἐπικεντρώθηκε στήν
ἵδρυση μοναστηριοῦ, γιά νά μποροῦν νά ἔρθουν νά μονάσουν ὅσοι
ἀπαρνοῦνται τόν κοσμικό τρόπο ζωῆς. Ἔτσι ἀνήγειρε ἐκ βάθρων τήν παλιά
βυζαντινή Μονή τοῦ Σωτῆρος τῶν Μεγάλων Πυλῶν ἤ Δουσίκου,
συνεπικουρούμενος ἀπό τόν ἀδελφό του Ἰγνάτιο, ἐπίσκοπο Καπούας καί
Φαναρίου (πρίν ἀπό τό 1527-1534)34.
Στό σημεῖο αὐτό τοῦ λόγου ὁ Παχώμιος ἀναγγέλλει στούς ἀκροατές καί
ἀναγνῶστες τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ λόγου ὅτι θά σταματήσει ὁποιαδήποτε ἄλλη
ἀναφορά στό ἔργο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος. Ἀκολουθώντας τήν ἤδη
διαμορφωθεῖσα παράδοση στόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ρητορικῆς,
διαπιστώνει ὅτι ἡ προσπάθειά του νά παρουσιάσει ὁλόπλευρα τό ἔργο τοῦ
ἁγίου εἶναι ἀπό πρίν καταδικασμένη σέ ἀποτυχία, ἀφοῦ μοιάζει μέ τήν
προσπάθεια πού κάνει κάποιος νά μετρήσει τήν παραθαλάσσια ἄμμο (σ. 261,
179-180)35. Κι ὅμως ἡ δήλωση τοῦ Παχωμίου περί ἀδυναμίας του, εἶναι μιά
μορφή ἐκδήλωσης ἐγκωμιασμοῦ τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος.
Συνεχίζοντας στό ἴδιο πνεῦμα ὁ Παχώμιος θά προχωρήσει στόν
ἐγκωμιασμό τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος μέσα ἀπό τή σύγκρισή του μόνο μέ
πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἐπειδή ὅμως εἶναι γνώστης τῶν κανόνων
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ρητορικῆς φροντίζει νά ἐνημερώσει τούς ἀκροατές ἤ
ἀναγνῶστες ὅτι ἡ σύγκριση ἔπρεπε νά γίνει καί μέ πρόσωπα τῆς Καινῆς
Διαθήκης ἤ πρόσωπα πού ἔζησαν μετά τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς
γῆς36. Τό σημεῖο τοῦ λόγου στό ὁποῖο ἐπέλεξε νά κάνει τή σύγκριση

33
Ὁ συνδυασμός λόγων-ἔργων, θεωρίας-πράξης ἦταν γιά τούς ρήτορες ἕνα ὑψηλό ἰδεῶδες, τό
ὁποῖο προβάλλεται κυρίως ἀπό τόν Θουκυδίδη (Ἱστορίαι) στόν Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλῆ (Β 40).
34
Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 184, καί εἰδικά ὑποσημ. 26 (μέ
παραπομπές σέ πηγές καί βιβλιογραφία γιά τήν ἵδρυση τῆς Μονῆς Δουσίκου).
35
Ἡ ὁμολογία τοῦ ρήτορα, πώς στέκεται ἀδύναμος μπροστά στό ἔργο πού ἀναλαμβάνει, εἶναι
κοινός τόπος πού συναντᾶται κυρίως στό προοίμιο τῶν ἐγκωμιαστικῶν λόγων, βλ. Στεργιούλης,
Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 162, ὑποσημ. 468.
36

Συνηθισμένη πρακτική τῶν ρητόρων ἐγκωμιαστικῶν λόγων εἶναι ἡ σύγκριση (παραβολή). Ἡ
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(παραβολή) βρίσκεται λίγο πρίν ἀπό τόν ἐπίλογο τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ του
λόγου37 καί τά πρόσωπα38 μέ τά ὁποῖα ὁ ρήτορας συγκρίνει τόν ἅγιο
Βησσαρίωνα εἶναι οἱ Ἄβελ (σ. 261, 186-262, 193), Ἐνώχ (σ. 262, 193-197), Νῶε
(σ. 262, 197-200), Ἀβραάμ (σ. 262, 200-209), Λώτ (σ. 262, 209-213), Ἰσαάκ (σ.
262, 213-216), Ἰώβ (σ. 263, 217-225), Ἰακώβ (σ. 263, 226-228), Ἰωσήφ (σ. 263,
229-230), Μωυσῆς καί Ἀαρών39 (σ. 263, 230-231), Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ40 (σ. 263,
231-234), Δαβίδ (σ. 263, 234-235) καί, τέλος, ὁ «ἐραστής τῆς σοφίας» Σολομών
(σ. 263, 235).
Φθάνοντας ὅμως στή σύγκριση μέ τό πρόσωπο τοῦ Σολομῶντα, ἐντελῶς
ξαφνικά ὁ Παχώμιος σταματᾶ τή σύγκριση μέ μιά λακωνική δήλωση: «καί τό
ἑξῆς σιωπήσομαι» (σ. 263, 236). Ἴσως μέ αὐτόν τόν τρόπο προκαλεῖ ἐκ νέου
τήν πρόσεξιν, τώρα πού ὁ λόγος του φθάνει στόν ἀγαπημένο μαθητή τοῦ
ἁγίου Βησσαρίωνος ἱερομόναχο Γρηγόριο. Ὁ Γρηγόριος, συντάκτης, κατά τόν
Δ. Ζ. Σοφιανό, ὄχι μόνο της πρώτης ἀλλά καί τῶν ἄλλων δύο διαθηκῶν τοῦ
ἁγίου Βησσαρίωνος, ὑπῆρξε ἔμπιστο πρόσωπο τοῦ ἁγίου, γιά τήν παιδεία τοῦ
ὁποίου εἶχε μεριμνήσει προσωπικά ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Βησσαρίων41. Ὁ Παχώμιος

σύγκριση τοῦ ἐγκωμιαζομένου προσώπου μέ ἄλλες μεγάλες προσωπικότητες εἶναι, σύμφωνα μέ
τόν Αἴλιο Ἀριστείδη (Pseudo-Aelius Aristide, Ars Rhétoriques (Περί Ρητορικῆς), I-II, texte établi
et traduit par Michel Patillon, Paris 2002, Ι, σ. 161-163), ἕνας ἀπό τούς τέσσερις τρόπους ἐπαίνου:
«Λαμβάνονται δέ οἱ ἔπαινοι κατά τρόπους τέσσαρας· αὐξήσει, παραλείψει, παραβολῇ, εὐφημίᾳ.
… Τῇ δέ παραβολῇ, ὅταν μείζω μέν τά τοῦ ἐπαινουμένου ἀποφῆναι θέλοντες ἐκ τῶν πρός ἄλλα
ἀποδεικνύωμεν, ὡς ὁ Δημοσθένης τά τοῦ Κόνωνος ἔργα τά περί τόν τειχισμόν μεγάλα ἀποδεῖξαι
βουλόμενος τῶν Θεμιστοκλέους αὐτά βελτίω φησίν».
37
Ὁ Ἀφθόνιος (ed. H. Rabe, Προγυμνάσματα, Περί ἐγκωμίου, Lipsiae 1926, σ. 10, 22. 9-11) γράφει
σχετικά σχετικά μέ τή σύγκριση: «τήν σύγκρισιν ἐκ παραθέσεως συνάγων τῷ ἐγκωμιαζομένῳ τό
μεῖζον: εἴτα ἐπίλογον εὐχῇ μᾶλλον προσήκοντα».
38
Σύντομη εἶναι καί ἡ σύγκριση πού κάνει ὁ Κοσμᾶς Βεστίτωρ στόν πέμπτο του λόγο στήν
ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου (βλ. Κοσμᾶ Βεστίτωρος εἰς τήν ἀνακομιδήν τοῦ
λειψάνου τοῦ θείου καί ἱεροῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Κ. Ι. Δυοβουνιώτης (ed.), ‘‘Κοσμᾷ
Βεστίτωρος Ἀνέκδοτα ἐγκώμια εἰς τήν ἀνακομιδήν τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου’’, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς Βυζαντινῶν Σπουδῶν 2 (1925) 79-83· CPG
8146.). Γιά τή σύγκριση μέ πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης τῶν ἐγκωμιαζομένων
προσώπων βλ. Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 163, ὑποσημ. 471 καί σ. 164, ὑποσημ. 472.
39
Ὁ Παχώμιος ἐπέλεξε τό ζευγάρι δύο ἀδελφῶν, τοῦ Μωυσῆ καί τοῦ Ἀαρών, γιά νά συγκρίνει τό
ζευγάρι τῶν ἀδελφῶν Βησσαρίωνος καί Ἰγνατίου.
40
Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἦταν ὁ διάδοχος τοῦ Μωυσῆ. Ὁ ἅγιος Νεόφυτος Β΄, ἀρχιεπίσκοπος
Λαρίσης, ἦταν ἀνιψιός τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνα καί διάδοχός του στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς
Λάρισας.
41
Γιά τόν ἱερομόναχο Γρηγόριο βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 190191.
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ἀφιερώνει αὐτό τό τελευταῖο τμῆμα στόν Γρηγόριο, ἐπειδή ὁ θάνατός του σέ
νεαρή ἡλικία ἦταν ἕνα γεγονός πού συντάραξε τόν ἅγιο Βησσαρίωνα:
«τοσοῦτον ἐθρήνησεν ὁ πατήρ, ὥστε θαυμᾶσαι τούς παρατυχόντας» (σ. 263,
243-244). Μιά ἀνθρώπινη πλευρά τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ἀναδεικνύεται λίγο
πρίν ὁ λόγος φθάσει στό τέλος του. Τή σύγκριση μέ τά πρόσωπα τῆς Π.Δ. δέν
τή συνεχίζει μετά τόν Σολομῶντα, ἀφοῦ κάτι τέτοιο, κατά τόν ἴδιο, εἶναι ἔργο
μεγάλων ρητόρων, ὅπως τοῦ Ἰσοκράτη καί τοῦ Δημοσθένη (σ. 264, 247).
Ὁ Ἐπίλογος, ἀρκετά σύντομος, δέν ἀκολουθεῖ τήν τυπική μορφή ἑνός
ἐπιλόγου42. Ὁ Παχώμιος ἀρκεῖται νά περιγράψει σέ λίγους στίχους τό τέλος
τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἄρρωστος καί καταβεβλημένος, καλεῖ τούς ἀρχιερεῖς καί
μοναχούς, «τούς ὑπ’ αὐτόν» (σ. 264, 254), προαισθανόμενος τό τέλος του καί
τούς δίνει τίς τελευταῖες πνευματικές συμβουλές. Οἱ στιγμές λίγο πρίν τήν
κοίμησή του, τοῦ θυμίζουν τό τέλος ἑνός ἄλλου μεγάλου τῆς τοπικῆς
ἐκκλησίας τῆς Λάρισας, τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου43. Σέ ἡλικία 50 ἐτῶν ὁ ἅγιος
Βησσαρίων στίς 13 Σεπτεμβρίου θά παραδώσει τό πνεῦμα του στόν Κύριο44.
Ἀπό τή σύντομη παρουσίαση τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ λόγου στόν ἅγιο
Βησσαρίωνα διαπιστώνουμε πώς ὁ Παχώμιος εἶναι γνώστης τῶν κανόνων τῆς
ρητορικῆς, μέ κλασική παιδεία, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ὀρθή χρήση τῶν
κανόνων τῆς γραμματικῆς καί τῆς σύνταξης, τόν λεξιλογικό πλοῦτο καί τά
σχήματα λόγου καί ἐκφραστικά μέσα πού χρησιμοποιεῖ, ἀλλά καί ἱκανός
θεολόγος, ὅπως φαίνεται ἀπό τή χρήση χωρίων τῶν βιβλικῶν κειμένων. Ὁ
Παχώμιος κατάφερε μέ τή ρητορική του δεινότητα νά ἐπιτύχει τόν στόχο του,
τόν ἐγκωμιασμό δηλαδή τῶν ἀρετῶν τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος.

42

Συνήθως ὁ Ἐπίλογος ἑνός ἐγκωμιαστικοῦ λόγου ἔχει συνήθως τή μορφή ἐπίκλησης (invocatio)
πρός τόν ἐγκωμιαζόμενο ἅγιο. Γιά τή λειτουργία τοῦ Ἐπιλόγου, βλ. Lausberg, Handbook, 204-208
(μέ παραπομπές σέ πηγές καί βιβλιογραφία)· Pratsch, Der hagiographische Topos, 340-353·
Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 139, ὑποσημ. 420.

43
Γιά τήν περιγραφή τῶν τελευταίων στιγμῶν τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, βλ. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Ὁ
ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικός ἀνέκδοτος βίος (Θ΄αἰ.) καί ἡ μεταγενέστερη διασκευή τοῦ
(ΙΓ΄αἱ.). Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα (Ἰωσήφ Ὑμνογράφου, Μανουήλ Κορινθίου, Ἀναστασίου
Γορδίου), Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, [Κέντρο Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καί Νέου Ἑλληνισμοῦ], Ἀθήνα
1990, σ. 169-170.
44

Γιά τόν χρόνο θανάτου τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων
μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 191, ὑποσημ. 48.
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NIKOΛΑΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
ἐπισκοπική ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, μέσα σέ μιά
διαδρομή 17 περίπου αἰώνων βίου της, ἔχει καταγράψει σπουδαῖες
ἐκκλησιαστικές μορφές, οἱ ὁποῖες λάμπρυναν τόν ἀρχιερατικό θρόνο τῆς θεσσαλικῆς πρωτεύουσας. Μερικοί ἀπό αὐτούς μέ τόν ἐνάρετο βίο τους ἁγιοποιήθηκαν, ἀρκετοί μέ τίς ἱκανότητές τους ἀναρριχήθηκαν στόν μέγα οἰκουμενικό
θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἄλλοι γιά τήν ἐθνική τους δράση μαρτύρησαν
ἔνδοξα, ὁρισμένοι ἀναδείχθηκαν ἔνθερμοι προστάτες τῶν γραμμάτων καί τῆς
παιδείας καί κάποιοι ποίμαναν μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση καί εὐεργέτησαν τό
ποίμνιό τους μέ σημαντικά ἔργα. Ἀπό τούς ἁγιοποιηθέντες ἐπισκόπους οἱ ἅγιοι
Ἀχίλλιος καί Βησσαρίων εἶναι οἱ πιό εὐρέως γνωστοί ἀπό μιά ὁμάδα ἁγίων ἐπισκόπων τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης. Ἐξάλλου εἶναι καί οἱ μόνοι στούς ὁποίους
ἡ πόλη ἀνήγειρε εὐκτήριους οἴκους γιά νά τούς λατρεύει, νά τούς δοξάζει καί
νά τούς προσκυνᾶ. Καί ἐνῶ γιά τόν ἅγιο Ἀχίλλιο ἡ ἱστορία ἀναφέρει ὅτι ἀπό
τά βυζαντινά ἀκόμη χρόνια ὁ ναός του ἦταν ἡ καθέδρα τῆς Μητροπόλεως
Λαρίσης, κτισμένος στό κεντρικότερο σημεῖο τῆς πόλεως, στόν λόφο τῆς ἀρχαίας Ἀκροπόλεως, γιά τόν ἅγιο Βησσαρίωνα μᾶς εἶναι γνωστή ἡ παρουσία ναοῦ
του μόλις ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα, στήν ἀρχή ὡς παρεκκλήσιο στόν χῶρο
τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, τῆς γνωστῆς ἱστορικά ὡς Βασιλικῆς τοῦ Καλλιάρχη, καί ἀργότερα ὡς μικρός ναΐσκος στήν περιοχή τῶν
Παλαιῶν Ἀνακτόρων, στόν χῶρο ὅπου σήμερα στεγάζεται τό Δημοτικό Ὠδεῖο.
Πρόθεσή μας εἶναι μέ τό κείμενο αὐτό νά παρακολουθήσουμε τήν ἱστορική διαδρομή διακοσίων καί πλέον χρόνων τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος στή
Λάρισα καί νά παρουσιάσουμε σπάνιες ἀπεικονίσεις του, οἱ ὁποῖες παριστάνουν ποιά ἦταν ἡ ἀρχιτεκτονική του καί πῶς ἦταν διαμορφωμένος ὁ περιβάλλων χῶρος, μέχρις ὅτου φθάσει στή σημερινή γνωστή μορφή του.

Ἡ
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Ὁ ἅγιος Βησσαρίων
Θά ἀναφέρουμε ὁρισμένα μόνον ἱστορικά στοιχεῖα τοῦ ἁγίου, ὅσα χρειάζονται γιά τήν πληρέστερη κατανόηση τοῦ ναοῦ, ἀφοῦ πληρέστερη βιογραφία
του θά βρεῖτε σέ ἄλλες σελίδες τοῦ περιοδικοῦ. Γεννήθηκε γύρω στά 1490
στήν Πόρτα Παναγιά, στόν σημερινό μικρό οἰκισμό ὁ ὁποῖος βρίσκεται δίπλα
στήν ὁμώνυμη βυζαντινή ἐκκλησία, πολύ κοντά στήν Πύλη Τρικάλων1. Στήν
τρυφερή ἡλικία τῶν 10 ἐτῶν προσῆλθε ὡς ὑποτακτικός στόν μητροπολίτη
Λαρίσης Μάρκο (1499-1527) στά Τρίκαλα. Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ἀπό τά μέσα
του 14ου αἰῶνα, ἐπί μητροπολίτου Λαρίσης Κυπριανοῦ, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης εἶχε μεταφερθεῖ προσωρινά στήν πόλη τῶν Τρικάλων λόγω
κυρίως τῆς ἔντονης καί ἐνοχλητικῆς παρουσίας τῶν Ὀθωμανῶν τῆς πόλεώς
μας2. Τελικά ἡ μεταφορά αὐτή τῆς ἕδρας διήρκησε μέχρι τό 1739. Δηλαδή γιά
περίπου 400 χρόνια, ἡ Λάρισα μόνον εὐκαιριακά ἀντίκριζε τόν ποιμένα της,
ὁ ὁποῖος κατοικοῦσε ἄλλοτε στά Τρίκαλα καί ἄλλοτε στόν Τύρναβο. Κοντά
στόν μητροπολίτη Μάρκο ὁ Βησσαρίων μαθήτευσε μέ ἐπιμέλεια καί ὑπακοή,
καί ὅταν τό 1516 ὁ θρόνος τῆς ἐπισκοπῆς Ἐλασσόνος καί Δομενίκου χήρευσε,
χειροτονήθηκε ἀπό τόν πνευματικό του πατέρα Μάρκο ἐπίσκοπος τῆς
περιοχῆς Ἐλασσόνος. Ὅμως δέν κατόρθωσε ποτέ νά ἐγκατασταθεῖ στήν
Ἐλασσόνα καί δέν ἔγινε δεκτός ἀπό τό ποίμνιο ἐπειδή «ἡ πόλις αὕτη ἐτετίμητο ἀρχιεπισκοπῆς», δηλαδή οἱ κάτοικοί της δέν δέχονταν νά ἀναγνωρίσουν
δικαιώματα τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης στήν περιφέρειά τους3, ἐπειδή
πίστευαν ὅτι ἡ ἐπισκοπή τούς εἶχε ἀνακηρυχθεῖ ἀρχιεπισκοπή. Ὡς γνωστόν,
τήν περίοδο ἐκείνη ἡ Μητρόπολη Λαρίσης εἶχε ὑπό τήν ἐποπτεία της περίπου

1
Σοφιανός Δημ. Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα ἀναφερόμενα στόν μητροπολίτη Λαρίσης καί κτήτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου Ἅγιο Βησσαρίωνα (†1540), περ. Τρικαλινά, τ. 14, Τρίκαλα (1994) σελ. 40.
2

Οἱ Δημητριεῖς (οἱ Μηλιῶτες λόγιοι καί ἱερωμένοι Γρηγόριος Κωνσταντᾶς καί Δανιήλ Φιλιππίδης)
ἀναφέρουν στό βιβλίο τους «Νεωτερική Γεωγραφία», ἔκδοση τοῦ 1791 στή Βιέννη ὅτι «… οἱ Λαρισαῖοι Τοῦρκοι εἶναι μισόχριστοι εἰς ἄκρα καί θηριώδεις: δέν ὑποφέρουν νά ἰδοῦν ἄλλη θρησκεία
καί μάλιστα τή δική μας: ἀνυπόφορο τούς εἶναι νά ἰδοῦν μπροστά τους ἱερέα ἤ καλόγερο μέ τό
σχῆμα τοῦ ἐπαγγέλματός του: ὁ ἴδιος ὁ μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος μετά τόν ὑστερινό πόλεμο [Οἱ
Δημητριεῖς ἐννοοῦν ἐδῶ τά γνωστά Ὀρλωφικά τοῦ 1769] κάθεται ὅλο εἰς τόν Τούρναβο μέ ὅλα
του τά φερμάνια, μέ συστολή καί ἀγνώριστος ἐμβαίνει. […] Εἰς τόν Τούρναβο οἱ ἐγκάτοικοι Τοῦρκοι
εἶναι πολλά ὀλίγοι, ὅλοι σχεδόν εἶναι Ρωμαῖοι».
3
Μακρῆς Θρασύβουλος. «Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων», ἐφ. Λαρισαϊκός Τύπος, Λάρισα, 15 Σεπτεμβρίου
1943. Ἡ ἐφημερίδα αὐτή ἦταν ἀπό κοινοῦ ἔκδοση τῶν ἐφημερίδων «Ἐλευθερία» καί «Κῆρυξ»
Λαρίσης κατά τή διάρκεια τῆς κατοχικῆς περιόδου, ὑποκείμενη σέ αὐστηρή λογοκρισία.
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δώδεκα ἐπισκοπές στήν περιοχή τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Φθιώτιδος, μεταξύ
τῶν ὁποίων ἦταν καί τῆς Ἐλασσόνος. Στήν οὐσία ὅμως ὁ Βησσαρίων δέν ἦταν
ἐπιθυμητός στήν περιοχή καί γιά τό νεαρόν της ἡλικίας του. Ἦταν μόλις 26
ἐτῶν ὅταν χειροτονήθηκε ἀρχιερέας. Ἀφοῦ ἀπέτυχε ἡ ἐνθρόνισή του στήν
Ἐλασσόνα (Δομένικο), παρέμεινε κοντά στόν μητροπολίτη Μάρκο μέχρι τό 1521,
χρονολογία κατά τήν ὁποία τοποθετήθηκε ἔξαρχος τῆς ἐπισκοπῆς Σταγῶν
(Καλαμπάκας). Τόν Μάρτιο τοῦ 1527, μετά τόν θάνατο τοῦ Μάρκου, τόν διαδέχθηκε στόν θρόνο τῆς Λαρίσης. Ἦταν πολύ ἀγαπητός στό ποίμνιό του, ἔκανε πολλά θεάρεστα ἔργα στήν περιοχή τῆς δικαιοδοσίας του καί ἀπεβίωσε σχετικά νέος, σέ ἡλικία 50 ἐτῶν, τήν Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 1540 ἤ σύμφωνα μέ
ἐνθύμηση κάποιου λειτουργικοῦ βιβλίου στίς 15 Σεπτεμβρίου τοῦ 1541. Ἡ μνήμη
του τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία μᾶς κάθε χρόνο στίς 15 Σεπτεμβρίου.
Ὁ ἅγιος Βησσαρίων στούς ἐπισκοπικούς καταλόγους ἀναφέρεται ὡς Β΄ ἤ
τοῦ Σωτῆρος τῶν Μεγάλων Πυλῶν ἤ ὁ Νέος, γιά νά διαχωρίζεται ἀπό τόν Βησσαρίωνα Α΄ τόν ἐπιλεγόμενο πρώην, ὁ ὁποῖος ἔγινε μητροπολίτης Λαρίσης τό
ἔτος 1489/1490, ἔπειτα ἀπό προαγωγή καί μετάθεσή του ἀπό τήν ἐπισκοπή
Δημητριάδος4. Στή γλώσσα τοῦ λαοῦ ὁ ἅγιος ἀποκαλεῖται καί «Βλησσάριος» ἤ
«Ἁϊ-Βλησσάρης» ἤ καί, ἐσφαλμένα βεβαίως, «ἅγιος Βελισσάριος».
Στόν ἅγιο Βησσαρίωνα ἀποδίδονταν σέ ὁλόκληρη τή Θεσσαλία καί ἰδιαιτέρως στή Λάρισα, θαυματουργικά χαρίσματα. Σύμφωνα μέ τό συναξάρι του,
ἀρκετές εἶναι οἱ περιπτώσεις πού καταδίωξε θαυματουργικά τήν φοβερή λοιμική νόσο πανούκλα (πανώλη), ἡ ὁποία ἐμφανιζόταν τακτικά στή Θεσσαλία,
μέ παράξενες ἐπιδημικές μορφές. Γιά τοῦτο καί σέ ὁρισμένες ἀπεικονίσεις
παριστάνεται φορώντας τήν ἀρχιερατική του στολή νά δαμάζει, καταπατώντας μέ τά πόδια του, τή συμβολικά διαβολική μορφή τῆς ἀσθένειας.
Ἐκτός τῶν ἄλλων, στή συνείδηση τῶν κατοίκων τῆς Β.Δ. Θεσσαλίας, ἔμεινε
σεβαστή ἡ ἀνάμνησή του καί γιά τά ἔργα εὐποιΐας πού κατασκεύασε. Γιά
παράδειγμα, μέχρι καί σήμερα, σχεδόν πεντακόσια χρόνια, παραμένει σέ λειτουργία ἡ μεγάλη μονότοξη γέφυρα κοντά στή Πόρτα Παναγιά, στήν Πύλη
Τρικάλων, ἡ ὁποία κτίσθηκε μέ δαπάνες του. Ἐπίσης συνέβαλε ἀποφασιστικά
ὡς κτήτορας καί εὐεργέτης, στήν ἀνέγερση καί ἐπιβίωση τῆς μονῆς τῶν Μεγάλων Πυλῶν, τή γνωστή Ἱερά Μονή Δουσίκου, κοντά στήν Πύλη, μία ἀπό τίς
σπουδαιότερες καί ἱστορικότερες μονές τῆς Θεσσαλίας.

4
Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, Ἡ Λάρισα. Τοπογραφική καί ἱστορική μελέτη, Εἰσαγωγή-ΣχόλιαἘπιμέλεια, Κώστας Σπανός, Λάρισα (2001), σσ. 87-92.
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Ὁ ναός τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος στή Λάρισα
Ὁ ἅγιος Βησσαρίων λατρεύεται ἀπό τούς πιστούς σέ ὁλόκληρη τή Θεσσαλία καί τιμᾶται μέ εὐλάβεια. Γι’ αὐτό ἀπό καιρό πολλοί ναοί ἔχουν ἀνεγερθεῖ
στή μνήμη του. Στή Λάρισα ἡ πρώτη ἱστορικά τεκμηριωμένη παρουσία ναοῦ
τοῦ ἁγίου ἐντοπίζεται στά 1794, ὅταν ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ὁ
Καλλιάρχης5 ἀνήγειρε τόν πυρποληθέντα τό 1769 ἀπό τόν μουσουλμανικό
ὄχλο μητροπολιτικό ναό τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, μέ ἄδεια πού κατόρθωσε νά ἀποσπάσει ἀπό τήν Ὑψηλή Πύλη, ἔπειτα ἀπό μεγάλες προσπάθειες. Στή νοτιοανατολική πλευρά τῆς βασιλικῆς ἐνσωματώθηκε κατά τήν ἀνέγερσή της μικρό
παρεκκλήσιο πρός τιμήν ἑνός ἄλλου ἁγίου ἱεράρχη τῆς μητροπόλεως Λαρίσης,
τοῦ Βησσαρίωνος τοῦ Β΄6. Τό ἐσωτερικό τοῦ παρεκκλησίου ἦταν στολισμένο
μέ ὡραῖες εἰκόνες, καί μάλιστα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἰωάννης Οἰκονόμος-Λογιώτατος, ἕνας τοῖχος του ἦταν διακοσμημένος μέ τετράστιχο ἐπίγραμμα τοῦ ἐπισκόπου Σταγῶν Παϊσίου (1784-1808), ἀφιερωμένο στόν κτήτορα τοῦ ναοῦ
μητροπολίτη Διονύσιο Καλλιάρχη7. Τό παρεκκλήσιο αὐτό κατεδαφίσθηκε στά
τέλη τοῦ 19ου αἰώνα μαζί μέ τήν ὑπόλοιπη βασιλική του ἁγίου Ἀχιλλίου καί
στή θέση τοῦ ὑψώθηκε νέος μεγαλοπρεπής μητροπολιτικός ναός, σέ ἀρχιτεκτονικό ρυθμό σταυροειδοῦς βασιλικῆς μέ τροῦλο, μέσα στόν ὁποῖο συμπεριλήφθηκε καί ὁ χῶρος πού κατεῖχε πρίν τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος8. Ἔτσι ὁ μικρός αὐτός ναός δίπλα στή Βασιλική του Καλλιάρχη εἶχε ζωή

5
Ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ὁ Καλλιάρχης (1791-1806) διαδέχθηκε στή Λάρισα τόν
παραιτηθέντα τοῦ θρόνου Μελέτιο Γ΄ Καλλιάρχη, ὁ ὁποῖος ἦταν κατά σάρκα θεῖος του. Ἦταν
γόνος ἐπιφανοῦς οἰκογένειας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἀρκετά μορφωμένος. Ἐκτός της ποιμαντικῆς του δραστηριότητας καί τῆς μεγάλης συμβολῆς στήν ἀπόκτηση τῆς ἀπαραίτητης ἄδειας
ἀπό τούς κατακτητές Ὀθωμανούς γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, βοήθησε
σημαντικά καί στήν ἐκπαίδευση τῶν χριστιανῶν κατοίκων τῆς μητροπολιτικῆς του περιφέρειας.
Τό 1806 μετατέθηκε στή μητρόπολη Ἐφέσου καί τό 1821 ἀπαγχονίστηκε στήν Κωνσταντινούπολη
μαζί μέ ἄλλους δύο ἱεράρχες, ἀκριβῶς τήν ἡμέρα ἀπαγχονισμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Γρηγορίου Ε΄.
6
«…καί ὡς ἐνθυμοῦνται τοῦτον οἱ γεροντότεροι Λαρισαῖοι, τρισυπόστατος […] καί μετά παρακειμένου παρεκκλησίου εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, Μητροπολίτου καί τούτου Λαρίσης».
Βλέπε: Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, ὅ.π., σ. 190.
7
Τό ἐπίγραμμα ἔχει ὡς ἑξῆς: “Δι’ οὗ τέτυκτο Διονυσίου πόνοις, / Βυζαντίου τε καί Λαρίσσης ποιμένος, / ὁ ναός οὗτος Ἁγίου Ἀχιλλίου. / Ὅν Χριστέ Σῶτερ στερέωσον ἐς τέλος”. Βλέπε: Ἰωάννης
Οἰκονόμος-Λογιώτατος, Ἱστορική Τοπογραφία τῆς τωρινῆς Θετταλίας (1817), Εἰσαγωγή-ΣχόλιαἘπιμέλεια, Κώστας Σπανός. Λάρισα (2005) σ. 91.
8

Παπαθεοδώρου Νίκ. Οἱ Νεοκλασικές ἐπεμβάσεις στό ναό τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης στό
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ἑκατό περίπου χρόνων καί κατόπιν ἐξαφανίσθηκε.
Ὅμως σέ κάποιο ἄλλο σημεῖο τῆς πόλεως, εἶχε ἀρχίσει ἀπό τά τελευταῖα
ἀκόμα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας (πρίν ἀπό τό 1870), νά λατρεύεται καί ἐδῶ
ὁ ἅγιος Βησσαρίων. Σύμφωνα μέ προφορική παράδοση, τήν ὁποία καταγράφει
τό 1943 ὁ δημοσιογράφος καί ἐκδότης παλαιότερα τῆς ἐφημερίδας «Ἡ Μικρά»
Θρασύβουλος Μακρῆς9, στόν χῶρο τοῦ σημερινοῦ Δημοτικοῦ Ὠδείου καί τοῦ
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, ὑπῆρχε πολύ πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς
πόλεως ἀπό τούς Τούρκους (1881) μεγάλη οἰκία, ἀληθινό ἀνάκτορο, τοῦ ὁποίου οἰκοδέσποινα ἦταν ἡ Νουριέ χανούμ, στενή συγγενής του Ἀλῆ πασᾶ καί
κρυπτοχριστιανή. Ἐπέτρεψε λοιπόν στό ὑπηρετικό προσωπικό τοῦ ἀρχοντικοῦ, τό ὁποῖο προερχόταν ἀπό τή χριστιανική κοινότητα τῆς πόλεως, νά χρησιμοποιήσουν ἕνα ἀπό τά δωμάτια ὅπου στεγάζονταν τά «ὀτζάκια», δηλαδή
οἱ βοηθητικοί χῶροι τοῦ σπιτιοῦ (μαγειρεῖα, πλυσταριά, ἀποθῆκες, καταλύματα τοῦ προσωπικοῦ κ.λπ.) καί νά τό μετατρέψουν σέ πρόχειρη ἐκκλησία.
Ἦταν ἡ περίοδος κατά τήν ὁποία εἶχε ἐπικρατήσει κάποια σχετική ἀνεκτικότητα τῶν Τούρκων σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τή θρησκευτική λατρεία τοῦ χριστιανικοῦ
πληθυσμοῦ καί οἱ λατρευτικές συνάξεις συνήθως δέν ἐμποδίζονταν. Στό μέσον
του δωματίου εἶχαν τοποθετήσει κάποια παλιά εἰκόνα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος, μπροστά ἀπό τήν ὁποία ἔκαιγε μέρα-νύχτα κανδήλα. Οἱ χριστιανοί τοῦ
ἀρχοντικοῦ καί ἀρκετοί γείτονες προσέρχονταν τίς Κυριακές καί τίς μεγάλες
ἑορτές γιά νά ἀνάψουν μιά λαμπάδα καί νά προσκυνήσουν τήν εἰκόνα τοῦ
ἁγίου. Κάποια νύχτα ὅμως τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1872 μιά πυρκαγιά ἀποτέφρωσε
ὅλους τούς βοηθητικούς χώρους τοῦ ἀρχοντικοῦ. Ἡ οἰκοδέσποινα ἀπέδωσε
τό καταστρεπτικό γεγονός σέ ὀλιγωρία τοῦ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ. Ἐκεῖνο
τό βράδυ εἶχαν ξεχάσει νά ἀνάψουν τήν κανδήλα καί, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ ἅγιος Βησσαρίων θέλησε νά τούς τό ὑπενθυμίσει μ’ αὐτόν τόν τραγικό
τρόπο. Ὅμως ἔπειτα ἀπό μικρό χρονικό διάστημα οἱ ζημιές ἀποκαταστάθηκαν
καί ἡ λειτουργία τοῦ ὑποτυπώδους παρεκκλησίου συνεχίσθηκε.
Μετά τόν θάνατο τῆς Νουριέ χανούμ τό μεγάλο αὐτό ἀρχοντικό (κονάκι)
περιῆλθε στήν κατοχή τοῦ ἀνεψιοῦ της, Χουσνῆ μπέη. Ὁ Θρασύβουλος
Μακρής ἀναφέρει ὅτι μέχρι τό 1878, ὅταν κηρύχθηκε ἡ Θεσσαλική Ἐπανάσταση, σέ ἕνα ἀπό τά δωμάτιά του σωζόταν ἡ χρυσοποίκιλτη σπάθη τοῦ κατα-

τέλος τοῦ 19ου καί στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα. Πρακτικά του συνεδρίου Ὁ Νεοκλασικισμός στή
Θεσσαλία. Μέσα 19ου αἰ.-1920, Λάρισα (2005), σελ. 166-179.
9

Μακρῆς Θρασύβουλος, ὅ.π.
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κτητῆ τῆς Θεσσαλίας Τουρχάν μπέη. Ἡ σπάθη αὐτή θεωρεῖτο θαυματουργική,
«τοποθετημένη δέ ἐπί τῆς κοιλίας τῶν ἐπιτόκων ἐπέφερε ταχύν καί αἴσιον τόν
τοκετόν αὐτῶν». Ἀπό τή χρονολογία αὐτή ὅμως ἡ σπάθη χάθηκε καί πιστεύεται ὅτι τήν πῆρε μαζί του στήν Κωνσταντινούπολη ὁ Χουσνή μπέης, ὁ ὁποῖος
ἐγκατέλειψε τή Λάρισα πολύ πρίν τήν ἐνσωμάτωση τῆς Θεσσαλίας. Ὅταν στίς
ἀρχές Ὀκτωβρίου τοῦ 1881, ἕνα μῆνα περίπου μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Λάρισας ἀπό τούς Τούρκους, ὁ βασιλιάς Γεώργιος Α΄ ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη
φορά τήν πόλη μας, ὁ Χαϊρή μπέης, ἀδελφός του Χουσνῆ μπέη, εὐγενικά προσέφερε τό ἀρχοντικό του ἀδελφοῦ του γιά νά καταλύσει ὁ βασιλιάς μέ τήν
ἀκολουθία του. Ἱκανοποιημένος ἀπό τήν ἄνεση, τήν εὐρυχωρία, τίς διευκολύνσεις τοῦ κτηρίου καί τήν ἀπέραντη αὐλή του, ὁ Γεώργιος τό ἀγόρασε ἀπό
τόν μουσουλμάνο ἰδιοκτήτη του στίς 11 Ὀκτωβρίου 1881 μέ τήν ὑπ’ ἀριθμό 4
συμβολαιογραφική πράξη τοῦ «συμβολαιογραφοῦντος εἰρηνοδίκου Λαρίσσης
Ἀποστόλου Γεωργίου Μαλαχατοπούλου... ἀντί τοῦ μεταξύ των συμφωνηθέντος τιμήματος λιρῶν ὀθωμανικῶν χιλίων ἑκατόν (1100), ἤτοι δραχμῶν εἴκοσι
ἑπτά χιλιάδων ἑπτακοσίων πεντήκοντα δύο (27.752)10». Μετά τήν ἀγορά του
ὁ Γεώργιος Α΄ τό διαμόρφωσε σέ ἀνάκτορο καί διέμενε σ’ αὐτό γιά ἀρκετές
ἡμέρες κάθε φθινόπωρο, ὅταν ἐπισκεπτόταν τή Λάρισα γιά νά παρακολουθεῖ
τά ἐτήσια γυμνάσια τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ.
Μέ τήν προτροπή τοῦ Γεωργίου Α΄, ἡ σύζυγός του βασίλισσα Ὄλγα, Ρωσίδα
τήν καταγωγή καί ἔντονα θρησκευόμενη προσωπικότητα, γοητευμένη ἀπό τήν
παράδοση τοῦ ὑποτυπώδους ναΐσκου τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος σέ ἕνα ἀπόμερο
μέρος τοῦ χώρου τῶν ἀνακτόρων, ἀποφάσισε τό 1898 νά ἀνεγείρει στόν χῶρο
ὅπου ὑπῆρχαν τά δωμάτια τοῦ προσωπικοῦ, ναό μικρῶν διαστάσεων ὡς ἀνακτορικό παρεκκλήσιο (Εἰκ. 1). Γράφει σχετικά ἡ ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν «Ἑλλάς»
σέ ἀνταπόκρισή της ἀπό τήν πόλη μας: «Ἀπό πολλῶν ἡμερῶν ἤρχισεν ἡ ἀνέγερσις τοῦ μικροῦ ναΐσκου εἰς τόν περίβολον τῶν ἐνταύθα ἀνακτόρων. Εἰς τόν
ναόν τοῦτον θά ἐκκλησιάζονται τά μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας, ὁσάκις μᾶς
ἐπισκέπτονται»11. Ὁ δημοσιογράφος Κώστας Περραιβός ἀναφέρει σέ κάποιο
σημείωμά του στήν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα «Λάρισα» ὅτι μετά τήν ἀποπεράτωσή του, ὁ ναός αὐτός διακοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες Ρώσων ζωγράφων πού
φρόντισε νά καλέσει ἡ βασίλισσα Ὄλγα. Ἐπίσης ἐμπλουτίσθηκε μέ ἀφιερώματα

10

Ἀπόσπασμα ἀπό τό αὐθεντικό συμβόλαιο, τό ὁποῖο βρίσκεται στό ἀρχεῖο τῆς Φωτοθήκης
Λάρισας.

11

Ἐφ. Ἑλλάς, Ἀθῆναι, φ. τῆς 29 Ἰουνίου 1898.
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φιλοθρήσκων Λαρισαίων καί
φιλοξένησε τίς εἰκόνες, τά ἱερά
σκεύη καί τά ἄλλα ἱερά κειμήλια
τοῦ προσφάτως κατεδαφισθέντος παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος στή βασιλική του
Ἁγίου Ἀχιλλίου. Λόγω τῆς
παρουσίας του μέσα στόν αὔλειο
χῶρο τῆς βασιλικῆς κατοικίας, ὁ
ναός αὐτός γιά ὅσο διάστημα ἡ
βασιλική οἰκογένεια διέμενε στή Εἰκ. 1. Ἐκκλησία Ἀνακτόρων Λαρίσσης. Ἐπιστολικό
τοῦ Γεωργίου Βελώνη, στό ὁποῖο ἀπεικονίΛάρισα, ἀποτελοῦσε τό παρεκ- δελτάριο
ζεται ὁ ναΐσκος τοῦ Ἁγ. Βησσαρίωνος στήν ἀρχική του
κλήσιο τῶν ἀνακτόρων12. Ἀρχιτε- μορφή. Φωτογραφία ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα.
κτονικά ἦταν μονόχωρη σταυροειδής κατασκευή μέ τροῦλο, ἀρκετά ψηλή γιά τίς διαστάσεις της. Ὁ τροῦλος
ἑδραζόταν πάνω σε τετράγωνη βάση, ἡ ὁποία κάλυπτε τό μεγαλύτερο τμῆμα
τῆς στέγης καί εἶχε στήν περιφέρειά του ὀκτώ πλευρές, κάθε μιά ἀπό τίς ὁποῖες
ἔφερε ἀπό ἕνα παράθυρο. Ὁλόκληρος ὁ τροῦλος καλυπτόταν ἀπό παχιά φύλλα μολύβδου (μολυβδοσκέπαστη). Οἱ κεραῖες τοῦ σταυροῦ τῆς ὀροφῆς εἶχαν
διαμορφωμένες δίρριχτες στέγες13. Ἡ τοιχοποιΐα του ἦταν ἀπό πελεκημένη
πέτρα καί γύρω ἀπό τά τρίλοβα παράθυρα τῶν πλάγιων ἐξωτερικῶν τοίχων
ὑπῆρχαν κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις.
Τό 1913 ὁ βασιλέας Γεώργιος, ὡς γνωστόν, δολοφονήθηκε στή Θεσσαλονίκη
καί ὁλόκληρος ὁ χῶρος τῶν παλαιῶν ἀνακτόρων περιῆλθε στήν κατοχή τοῦ
δευτερότοκου γιοῦ του, πρίγκιπα Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἀποφάσισε νά πουλήσει τή νέα ἰδιοκτησία του ἄμεσα. Ἔπειτα ἀπό διαβουλεύσεις πού ἄρχισαν τήν
ἄνοιξη τοῦ 1914, ἀγοράσθηκε τελικά ὁλόκληρος ὁ χῶρος ἀπό τόν Δῆμο τό 1916,
ἐπί δημαρχίας Μιχαήλ Σάπκα. Στή συνέχεια ἐκχωρήθηκε στόν ἐπιχειρηματία
Χαλήμαγα γιά νά δημιουργήσει χώρους ἀναψυχῆς. Αὐτός κατεδάφισε τό 1918
τό ἀνάκτορο, διαμόρφωσε τή μεγάλη αὐλή μέ κήπους καί διατήρησε τόν ναό
τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος, εὐπρεπίζοντας τόν περιβάλλοντα χῶρο.

12
Καλογιάννης Βάσος, Ἡ χρυσή βίβλος τοῦ Δήμου Λαρίσης. Ἀπό τή μακραίωνη ἱστορία τῆς
Θεσσαλικῆς πρωτευούσης, Λάρισα (1963) σελ. 198.
13

Παλιούγκας Θεόδ. Ἡ Λάρισα κατά τήν Τουρκοκρατία (1423-1881), τ. Α΄, Λάρισα (1896), σελ.
228.
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Εἰκ. 2. Ὁ ναΐσκος τοῦ Ἁγ. Βησσαρίωνος σέ
μεταγενέστερη μορφή, ἀπό ἐπιστολικό δελτάριο τοῦ 1930 περίπου. Ὁ περιβάλλων χῶρος
ἔχει διαμορφωθεῖ σέ πλούσια ἐπιμελημένο
πάρκο.

Εἰκ. 3. Ἡ πρόχειρη παράγκα ἡ ὁποία ἀντικατέστησε προσωρινά τόν κατεστραμμένο ἀπό τόν
σεισμό μικρό ναό τοῦ Ἁγ. Βησσαρίωνος. Φωτογραφία τοῦ Τάκη Τλούπα τοῦ 1950 ἀπό τό
ὕψος τοῦ γειτονικοῦ μιναρέ τοῦ Γενί τζαμιοῦ.

Τήν ἴδια χρονιά ὁ ἑστιάτορας Κωνσταντῖνος Γεωργ. Νατάκιας14, πού ἦταν
συμπολίτης φιλόθρησκος καί φιλεύσπλαχνος, μέ δαπάνες του ἀνακαίνισε τό
ἐκκλησάκι, κάλυψε μέ ἐπίχρισμα τούς ἐξωτερικούς τοίχους καί τήν κεραμοπλαστική διακόσμηση (Εἰκ. 2), ὁλοκλήρωσε τήν ἁγιογράφησή του καί ἐμπλούτισε τό ἐσωτερικό του μέ ἱερά σκεύη καί ἔπιπλα. Ἔτσι ὁ μικρός ναός τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος περιῆλθε στήν κατοχή τῶν Λαρισαίων καί ἀποδόθηκε στήν
κοινή λατρεία τῶν πιστῶν τῆς περιοχῆς.
Δυστυχῶς ὅμως ὁ καταστρεπτικός γιά τήν πόλη μας σεισμός τῆς 1ης Μαρτίου τοῦ 1941 μεταξύ τῶν ἄλλων ἰσοπέδωσε σχεδόν ὁλοκληρωτικά καί τό
ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος. Τά χρόνια τῆς Κατοχῆς κατεδαφίσθηκε
καί στή θέση του στήθηκε προσωρινά ξύλινο παράπηγμα15, γιά νά ἐξυπηρετήσει τίς θρησκευτικές ἀνάγκες τῶν περιοίκων (Εἰκ. 3). Ὁ πρόχειρος αὐτός
ναός ἦταν μονόχωῶρος, οἱ τοῖχοι ξύλινοι καί ἡ στέγη χαμηλή καί δίρριχτη,
καλυμμένη μέ κεραμίδια. Δυτικά ὑπῆρχε ὑποτυπώδης ὑπαίθριος νάρθηκας καί
γενικά ὅλη ἡ κατασκευή ἦταν πρόχειρη. Ὁ χῶρος τῆς πλατείας μπροστά εἶχε

14
Βλέπε: Παπαθεοδώρου Νικόλαος, «Ξενοδοχεῖον φαγητοῦ ‘ Ἡ Ἀφθονία’ τοῦ Γεωργίου Νατάκια»,
ἐφ. Ἐλευθερία, φύλλο τῆς 21ης Φεβρουαρίου 2018.
15

Παρόμοια πορεία εἶχε καί ὁ μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, βαριά λαβωμένου ἀπό
τόν ἰσχυρό σεισμό τῆς 1ης Μαρτίου 1941. Ἀρχικά κτίσθηκε σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ Λόφου πρόχειρο
ξύλινο παράπηγμα (παράγκα), γιά νά ἐξυπηρετήσει τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν τῆς ἐνορίας. Βλέπε: Παπαθεοδώρου Νικόλαος, Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης. Ἱστορική διαδρομή
15 αἰώνων, περιοδική ἔκδοση “Ἀχιλλίου Πόλις”, Λάρισα, τεύχ. 1 (Μάιος 2019) σελ. 139-141.

116

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.qxp_Layout 1 20/10/2019 17:43 Page 117

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ

Εἰκ. 4. Ὁ σημερινός ναός τοῦ Ἁγ. Βησσαρίωνος
στήν ὁμώνυμη πλατεία, δίπλα ἀπό τό κτήριο
τοῦ Δημοτικοῦ Ὠδείου, ὅπως τόν ἔκτισε ἡ
εὐλάβεια τῶν διοικούντων τόν ΟΥΗΛ. 1975
περίπου.

Εἰκ. 5. Ἡ Βαϊοφόρος. Τοιχογραφία τοῦ
Ἀγήνορος Ἀστεριάδη καί τῶν μαθητῶν
του στόν σημερινό ναό τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος. 1961.

μικρή πισίνα, ἐνῶ οἱ δημοτικές ὑπηρεσίες εἶχαν διαμορφώσει ὄμορφα τόν ὑπόλοιπο χῶρο μέ ἄφθονες νησίδες πρασίνου.
Λίγα χρόνια μετά τό τέλος τοῦ πολέμου, μέ πρωτοβουλία τοῦ Δήμου καί τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἀναλήφθηκε προσπάθεια ἀνέγερσης νέου ναοῦ. Ἔγιναν τά σχέδιά του μέ ὑπόδειξη τῶν τεχνικῶν τοῦ Δήμου, τά ὁποῖα καί ὑλοποιήθηκαν μόλις τό 1955, χάρη στήν ἔνθερμη οἰκονομική ὑποστήριξη τοῦ τότε
ΟΥΗΛ (Ὀργανισμός Ὑδρεύσεως Ἠλεκτρισμοῦ Λαρίσης), κοινωφελοῦς ἰδιωτικοῦ ὀργανισμοῦ, προδρόμου τῆς σημερινῆς ΔΕΥΑΛ, καί τή ζωηρή ἐπιθυμία
τόσο τοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν προέδρου τοῦ ΟΥΗΛ Κώστα Ταμπασούλη, ὅσο καί
τοῦ δικηγόρου Γεωργίου Ζιαζιᾶ, προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τήν
περίοδο ἐκείνη καί ἀκάματου ἱστοριοδίφη τῆς πόλεώς μας μέχρι τόν θάνατό
του16. Τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ ἔγιναν στίς 13 Ὀκτωβρίου 1957 (Εἰκ. 4). Τό
1961 ἁγιογραφήθηκε μέ δαπάνη καί πάλι τοῦ ΟΥΗΛ ἀπό τόν Λαρισαῖο ζωγρά16

Ζιαζιᾶς Γεώργ. «Τό ναΐδριο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνα», ἐφ. Ἐλευθερία, Λάρισα, φ. τῆς
15.8.1998.
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φο Ἀγήνορα Ἀστεριάδη καί τούς μαθητές του μέ θαυμάσιες τοιχογραφίες (Εἰκ.
5), χάρη στίς ὁποῖες ὁ ναός ἔχει καταστεῖ σήμερα ἕνα σημαντικό μνημεῖο νεώτερης τέχνης.
Στίς μέρες μας ὁ ναΐσκος αὐτός κοσμεῖ τήν πλατεία τοῦ Δημοτικοῦ Ὠδείου
καί εἶναι σημεῖο ἀναφορᾶς γιά πολλούς συμπολίτες μας. Ἐκκλησιαστικά ἀνήκει
ὡς παρεκκλήσιο στή δικαιοδοσία καί τήν ἐνορία τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τοῦ
ἁγίου Ἀχιλλίου. Τελευταία οἱ πολύτιμες τοιχογραφίες του εἶχαν ἀρχίσει νά ἐμφανίζουν σέ ὁρισμένα σημεῖα διαβρώσεις λόγω ὑγρασίας. Πιστεύεται ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι θά δώσουν τή δέουσα προσοχή, δέν θά ἀδρανήσουν καί θά ἀποδώσουν
τό μικρό αὐτό κομψοτέχνημα τῆς πόλεώς μας στή μορφή πού τοῦ ἀξίζει.
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ΜΑΡΙΑ Π. ΒΟΥΒΟΥΣΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, MSC

ENA KATAΣΤΙΧΟ ΤΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
(ΔΟΥΣΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1832
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Μονή τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος (Δουσίκου) εἶναι γνωστή γιά τόν
μεγάλο ἀριθμό τῶν κωδίκων τούς ὁποίους περιλαμβάνει ἡ
βιβλιοθήκη της. Παρά τίς κατά καιρούς ἀπώλειες καί τή μεταφορά ἀρκετῶν
στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη (ΕΒΕ), σώζονται μέχρι σήμερα 123 κώδικες1. ΄Ἕνας
ἀπό τούς κώδικες αὐτούς εἶναι καί ὁ ὑπ’ ἀριθ. 87. Πρόκειται γιά ἕναν
αὐτόγραφο κώδικα τοῦ ὀλιγογράμματου μοναχοῦ χατζη-Γεράσιμου, τόν ὁποῖο
ἄρχισε τό 1825 καί τόν ὁλοκλήρωσε τό 1839. Ὁ ἐν λόγω κώδικας εἶναι χάρτινος
(21Χ14 ἐκ.), μέ Α-Β φύλλα καί 356 σελίδες2. Ὁ χατζη-Γεράσιμος καταχώρισε
στόν κώδικά του καταλόγους χειρογράφων, ἐγγράφων, κειμηλίων, σκευῶν,
κτημάτων κ.ἄ. τῆς μονῆς του. Στίς σελίδα 279-2803 καταχώρησε ἕναν κατάλογο
μέ τά ἱερά κειμήλια τά ὁποῖα σώζονταν στή Μονή τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος,
τό ἔτος 1832. Τόν κατάλογο αὐτό θά παρουσιάσω στό σύντομο ἄρθρο μου.
Ἐπειδή ὁ κωδικογράφος χατζη-Γεράσιμος εἶναι πολύ ἀνορθόγραφος, στήν
ἔκδοση τοῦ καταλόγου προβαίνω σέ φιλολογική ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου.

Ἡ

1
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός – Φώτιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος, Τά χειρόγραφα τῆς Μονῆς Δουσίκου
Ἁγίου Βησσαρίωνος. Κατάλογος περιγραφικός, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ΚΕΜΝΕ, Ἀθήνα 2004.
2

Δημήτριος Ζ. Σοφιανός – Φώτιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος, ὅ.π., σ. 183.

3

Ἕνα φωτοαντίγραφο τοῦ ἐν λόγω κώδικα, ἀπό τό φωτογραφικό ἡλεκτρονικό ἀρχεῖο τοῦ
ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, κατέχει ὁ ἐκδότης τοῦ Θεσσαλικοῦ Ἡμερολογίου κ. Κώστας Σπανός, ὁ ὁποῖος ἔθεσε
στή διάθεσή μου τίς σχετικές σελίδες.
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Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
Ἱερά κειμήλια
Κατάστιχον διά τά ἱερά σκεύη καί ἅγια λείψανα ὁπού ἔχομεν ἡ ἁγία μονή
[καί] μετόχια, εἰς τούς 1832: Αὐγούστου 15. Ἐκατεστάθην ἐκεῖ ἕνας δικός της
ἐπίτροπος μετά τοῦ κύρ Στεφάνου καί πάλιν εἰς τούς 1838, Ἰουλίου πρώτη,
πάλιν τά ἐθεωρήσαμεν μετά τοῦ ἁγίου σκευοφύλακος κύρ Εὐγενίου καί
εὑρέθησαν σῶα καί ἀνελειπή, καί τώρα ἀνοίξαμε τό μοναστήριον καί τά
ἀποθησαυρίσαμεν ὅλα εἰς τό σκευοφυλάκιον νά στέκωνται τεταμιευμένα. 1839
ἰουλίου 31. Ὁ τοῦ Δουσίκου ταπεινός ἀρχι(μαν)δ(ρίτης) Γεράσιμος ἐπιβεβαιοῖ.
Ἐν πρώτοις, κάρα καί σιαγών τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν Βησσαρίωνος
ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης, τοῦ θαυματουργοῦ καί κτίτορος τῆς ἰδίας μονῆς
αὐτῆς, καί τά δύο μέρη ξεχωριστά χρυσοαργυρωμένα.
Κάρα τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἰω(άννου) τοῦ νέου μέ ἀσήμι.
1 μέρος τοῦ ὠτίου ἐκ τῆς κάρας τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους.
1 μέρος ἐκ τῆς κάρας τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου ἀργυρό καί
κεκοσμημένη μέ πετράδια τριγύρω καί μέρη ἁγίου λειψάνου τοῦ ἁγίου Στεφάνου,
τοῦ ἁγίου Μοδέστου, τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Αὐτά εἶναι
εἰς τά Σέρρας.
1 μέρος ἐκ τῆς κάρας τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, ἦταν πρῶτα εἰς τό
σκευοφυλάκιον.
1 μέρος ἐκ τῆς κάρας τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους καί χείρ τοῦ ἁγίου Κηρύκου,
ἡ δεξιά, σώα συρμοδεμένη, εἰς Θεσσαλονίκη.
1 μέρος ἐκ τῆς κάρας τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρειοπαγίτου.
σελίδα 280
1 πλάκα μέ μέρη ἁγίων λειψάνων εἰς τό σκευοφυλάκιον.
1 πλάκα μέ μέρη ἁγίων λειψάνων, ἦτον εἰς τόν κύρ Νάσιον Μπακαλόπλου4
καί τά ἐλάβαμε εἰς τούς 1838 Μαΐου 15 καί ἔχει μέρη Χριστοφόρου,
Βαρθολομαίου […] καί Παντελεήμονος.
1 πλάκα μέ μέρη ἁγίων λειψάνων Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Μιχαήλ
Συνάδων, Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τῆς ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἰακώβου
τοῦ Πέρσου.
1 πλάκα μέ μέρη ἁγίων λειψάνων τοῦ ἁγίου Μοδέστου, τῆς ἁγίας Φωτεινῆς

4

Μπακαλόπλος < Μπακαλόπουλος, γιός τοῦ μπακάλη, παντοπώλη.
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καί τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου καί Χαραλάμπους καί Ἐλευθερίου καί Τρύφωνος.
1 πλάκα ἔχουσα μέρη Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί Προκοπίου καί
Χρυσοστόμου.
1 πλάκα ἔχων μέρη τοῦ ἁγίου Μοδέστου καί Ἀχιλλίου καί Μάμαντος καί
τῆς ἁγίας Βαρβάρας.
1 πλάκα μέ μέρη Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καί Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου καί Στεφάνου Πρωτομάρτυρος καί τρία μέρη ἀνώνυμα.
1 πλάκα μέ μέρη Κοσμᾶ τοῦ Ἀναργύρου καί Παντελεήμονος καί
Εὐστρατίου καί Τρύφωνος.
5 κομμάτια ἅγια λείψανα χωρίς ἀσήμι ἀνώνυμα.
1 μεγάλος σταυρός ὡσάν εὐαγγέλιον ἀργυροχρυσός μέ μαργαριτάρια, ἔχει
καί μέρη ἁγίων λειψάνων, Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί Χρυσοστόμου καί
Χριστοφόρου τοῦ Ρέπρεβου (;) καί ἁγίας Παρασκευῆς καί Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου.
1 πλάκα ἑξάγωνη μέ 4 ὀδόντας τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος καί στή μέση ἕνα
ἀνώνυμον ἅγιον λείψανον.
Μερικά ἀπό τά λείψανα, ἄγνωστο γιατί, βρίσκονταν μακριά ἀπό τή Μονή
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος. Κάποια στίς Σέρρες καί κάποια στή Θεσσαλονίκη.
Σχετικά μέ τά ὀνόματα τῶν ἁγίων καί τά λείψανά τους, ὅπως ἀναφέρονται
στόν ὡς ἄνω κατάλογο, διαπιστώνουμε τά ἑξῆς:
Δύο ἁγίων, τοῦ Βησσαρίωνος καί τοῦ Ἰωάννη ἱερομάρτυρος τοῦ νέου,
ὑπῆρχε ἡ κάρα. Τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ἀναφέρεται καί ἡ σιαγών. Τριῶν
ἁγίων, τοῦ Διονυσίου Ἀρειοπαγίτη, τοῦ Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτη καί τῆς
ἁγίας Παρασκευῆς ὑπῆρχε μέρος τῆς κάρας τους. Τεσσάρων ἁγίων, τοῦ
Βαρθολομαίου, τοῦ Κηρύκου, τοῦ Παντελεήμονος καί τοῦ Χριστοφόρου
ὑπῆρχε ἕνα χέρι. Τέλος, τῶν ὑπόλοιπων ἁγίων, γιά δώδεκα ἀπό αὐτούς
ὑπῆρχε ἀπό ἕνα μέρος τοῦ λειψάνου τους καί γιά ἐννέα ἀπό δύο-τρία τμήματα
τοῦ λειψάνου τους. Περιττό, θεωρῶ, νά προσθέσω ὅτι ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν
λειψάνων δείχνει τό πόσο σέβονταν οἱ μοναχοί τους ἁγίους. Ἀναλυτικά ὁ
ἀλφαβητικός κατάλογος τῶν ἁγίων μέ τά λείψανά τους ἔχει ὡς ἑξῆς:
ὄνομα τοῦ ἁγίου
κειμήλια τοῦ ἁγίου
———————————————————————————————————————————————Ἀνδρέας Πρωτόκλητος
μέρος λειψάνου (3 φορές)
Ἀχίλλιος
μέρος λειψάνου
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Βαρβάρα
Βαρθολομαῖος
Βησσαρίων
Γεώργιος Τροπαιοφόρος
Διονύσιος Ἀρειοπαγίτης
Ἐλευθέριος
Εὐθύμιος
Εὐστράτιος
Θεόδωρος Στρατηλάτης
Ἰάκωβος ὁ Πέρσης
Ἰωάννης Χρυσόστομος
Ἰωάννης ἱερομάρτυς νέος
Κήρυκος
Κοσμᾶς Ἀνάργυρος
Μάμας
Μιχαήλ Συνάδων
Μόδεστος
Παντελεήμων
Παρασκευή
Προκόπιος
Στέφανος
Τρύφων
Φωτεινή
Χαράλαμπος
Χριστόφορος
ἀνωνύμων ἁγίων

μέρος λειψάνου (2 φορές)
χέρι
κάρα, σιαγών, 4 ὀδόντες
μέρος λειψάνου (3 φορές)
μέρος τῆς κάρας
μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου
μέρος τῆς κάρας, μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου (2 φορές)
κάρα
χέρι
μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου (3 φορές)
χέρι, μέρος λειψάνου (2 φορές)
μέρος κάρας, μέρος λειψάνου (2 φορές)
μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου (2 φορές)
μέρος λειψάνου (2 φορές)
μέρος λειψάνου
μέρος κάρας, μέρος λειψάνου, μέρος ὠτίου
χέρι, μέρος λειψάνου
μέρος λειψάνου, 9 φορές
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ΜΕΡΟΣ Γ´

Τοῦ τόπου μας
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ
Δρ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΟ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟ ΕΛΑΣΜΑ
(ΜΑΪΟΣ 842) ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΡΕΣΠΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ*
ά λείψανα τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, ὅταν ὁ Σαμουήλ τό 985 κατέκτησε τή
Λάρισα1, μεταφέρθηκαν στήν Πρέσπα, στόν Ἅγιο Ἀχίλλιο στό ὁμώνυμο
νησί, ὅπου ἀνακαλύφθηκαν στόν τάφο τοῦ Διακονικοῦ2 μαζί μέ ὑπόλοιπο
ἀπό ξύλινο κιβώτιο3, εἴτε αὐτό πού μεταφέρθηκε ἀπό τή Λάρισα εἴτε ἄλλο.

Τ

*

Ἀφιερώνεται στήν μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Ἰγνατίου Μητροπολίτη Λαρίσης (1994-2018).

1

Ioaannes Thurn (ed.), Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, CFHB, Berlin - New York, 1973,
330, στχ. 5-9: «μετήγαγε δέ καί τό λείψανον τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐπισκόπου Λαρίσσης
χρηματίσαντος…καί εἰς Πρέσπαν ἀπέθετο, ἔνθα ἦσαν αὐτῷ τά βασίλεια [προσθήκη κωδίκων
ACEU:] «οἶκον κάλλιστον καί μέγιστον ἐπί τῷ ὀνόματι αὐτοῦ δομησάμενος». Δημήτριος
Τσουγκαράκης, Κεκαυμένος Στρατηγικόν, Μετάφραση-Εἰσαγωγή-Σχόλια, Ἄγρωστις, Ἀθήνα 1993,
214-216 (κεφ. 73). Ἄννα Ἀβραμέα, Ἡ βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι τοῦ 1204, Συμβολή εἰς τήν
ἱστορικήν γεωγραφίαν, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 27, Ἐν Ἀθήναις, 1974, 127-128.
2
Νικόλαος Μουτσόπουλος, Ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου στήν Πρέσπα. Ἕνα μνημεῖο
κιβωτός τῆς τοπικῆς ἱστορίας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1999, 128-131, ὅπου ἡ
ἐπιχειρηματολογία του ὡς ὀργανώσαντος τίς ἀνασκαφές καί σχετικές ἔρευνες ἀπό τή δεκαετία
1960. Συνοψίζεται στά ἑξῆς: α) Ὁ χῶρος εἶναι ὁ μοναδικός ἐπίσημος στόν ναό, δίπλα στό Ἱερό
Βῆμα, στό Διακονικό. β) Ὁ τάφος περιεῖχε στοιχεῖα λατρευτικῶν τιμῶν, ἐφόσον μέσω μιᾶς ὀπῆς
στήν καλυπτήρια πλάκα προορισμένης γιά χοές, οἱ πιστοί ἔριχναν καί νομίσματα, συνήθεια πού
κράτησε αἰῶνες. [Γιά ἄλλα ἑλλαδικά παραδείγματα πού ἀφοροῦν κυρίως σέ ἐπισκόπους καί
μάρτυρες ὅπως ὁ ἅγιος Δημήτριος βλ. Νικόλαος Λάσκαρης, «Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά
ταφικά μνημεῖα τῆς Ἑλλάδος. Διαπιστώσεις καί προβλήματα», Βυζαντιακά, 16 (1996), 295-350,
313].
3
Σέ ξύλινο κιβώτιο βρέθηκαν τά λείψανα σέ ταφικό ἀρκοσόλιο τῶν «ὁσίων Πέτρου καί
Ὀνουφρίου» τῆς μονῆς Ἰβήρων, βλ. Θεοχάρης Παζαρᾶς, ,Οἱ κτητορικοί τάφοι στό καθολικό τῆς
μονῆς Ἰβήρων, Βυζαντινά, 26 (2006), 125-151, 128129. [ὁ τάφος ἀνοίχτηκε τό 1983]. Ξύλινα φέρετρα,
ἐπάργυρα, ἀναφέρονται σέ πηγές, βλ. Susan Boyd, Literary Evidence for Silver Tomb Revetments
in the Early Christian Period, Θυμίαμα στή Μνήμη τῆς Λασκαρίνας Μπούρα, τόμος Ἰ, Κείμενα,
Μουσεῖο Μπενάκη, Ἀθήνα 1994, 35-37, ὅπου βιβλιογραφία.
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Τότε ἴσως προστέθηκαν καί τά λείψανα ἄλλων δύο ἁγίων, ἐξ αὐτῶν πού ὁ
Σαμουήλ κατέσχε σέ καταληφθεῖσες πόλεις4. Στή Λάρισα παρέμεινε ἕνα μέρος
τοῦ λειψάνου5.
Ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, στό «Φρούριο» τῆς Λάρισας, ὅπου
βρισκόταν μέχρι τότε τό λείψανο, κτίσθηκε τόν 6ο αἰ., ἀλλά διαπιστώθηκε ὅτι
ἀνοικοδομήθηκε πάλι ἐκ βάθρων τόν 8ο-9ο αἰ.6. Σύμφωνα μέ τόν ἀρχικό Βίο
τοῦ ἁγίου, τό λείψανο τοῦ ἱεράρχη μετά τήν ταφή του λησμονήθηκε γιά τρεῖς
αἰῶνες, ἀλλά «φανερώθηκε» τῇ 10ῃ Φεβρουαρίου ἀγνώστου ἔτους7. Εἶχε γίνει
ἀνακομιδή (φανέρωσις) τοῦ λειψάνου ἀπό τόν τάφο του, ἀπείραχτο ὥς τότε,
ἀλλά ὄχι ἀναγκαστικά καί ἀπαρατήρητο. Σχολιάζονται λεπτομέρειες
κατασκευῆς του: ὁ ἐπίσκοπος Ἀχίλλιος μόλις ἔνιωσε ὅτι θά ἀποβιώσει,
φρόντισε νά ἀνεγερθεῖ ὁ τάφος του σέ «ἱερό τόπο»8. Ἀργότερα, προφανῶς
4

Νικ. Μουτσόπουλος, Ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου 1999, 115 κ.ε.: «...μία ἐνδελεχής
ἀνατομική ἐξέτασή τους ἀπέδειξε ὅτι πρόκειται γιά ὀστᾶ πού ἀνήκουν σέ περισσότερους ἀπό
ἕναν σκελετούς…», πίν. 98-100, 105-111 (ξύλινο κιβώτιο), ὅπου φωτογραφίες ἀπό τεμάχια ὀστῶν
τριῶν σκελετῶν (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), 128. Ὁ ἴδιος πρότεινε ὅτι ἦταν λείψανα τῶν ἁγίων Οἰκουμενίου Τρίκκης
καί Ρηγίνου Σκοπέλου, ἀλλά τό θέμα θέλει ἐπανεξέταση, ἀφοῦ ὁ Σαμουήλ κατέσχεσε καί τό
λείψανο τοῦ ἁγίου Τρύφωνα ἀπό τό Κάταρον/Κότορ, βλ. Σταῦρος Γουλούλης, «Στό περιθώριο
τοῦ Βυζαντίου: Ὁ ἀρχιεπισκοπικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Πρέσπας», 38ο Συμπόσιο Βυζαντινῆς
καί Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης, Πρόγραμμα καί περιλήψεις εἰσηγήσεων καί
ἀνακοινώσεων, Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσεῖο, Ἀθήνα 11-13 Μαΐου 2018, σσ. 51-52.
5
Δημήτριος Σοφιανός, «Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικός ἀνέκδοτος Βίος (Θ΄ αἰ.) καί ἡ
μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ΄αἰ.). Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα», Μεσαιωνικά καί Νέα
Ἑλληνικά, 3 (1990), 97-213, 171, στχ. 703-704: «Ἡ λάρναξ δέ παρά Λαρισαίοις καί τί μέρος τοῦ
σώματος…».
6

Βασιλική Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, «Λείψανα γλυπτοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ διακόσμου ἀπό τή
Βασιλική «τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου» Λάρισας. Συμβολή στή μελέτη τῆς οἰκοδομικῆς ἱστορίας τοῦ
μνημείου», ΑΕΘΣΕ, 2, 2006, Βόλος 2009, 457-473. Λάζαρος Δεριζιώτης, «Ἡ βασιλική καί ὁ
τάφος τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου στή Λάρισα», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 67 (2015), 255-263. Ὡστόσο οἱ
ἀρχαιολόγοι κ.κ. Σταυρούλα Σδρόλια καί Ἄννα Γιαλούρη, σέ συζήτηση πού εἶχα μαζί τους,
ἔχοντας πληρέστερη εἰκόνα ὅλης της ἀνασκαφῆς ἐντός καί πέριξ της βασιλικῆς, χρονολογοῦν τήν
ἐκ βάθρων ἀναστήλωσή της τόν 9ο αἰῶνα.
7
Δημ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης, 147, στχ. 400-402: «...διημάρτανον ἐπί τριακοσίοις,
ὡς φάσιν, ἔτεσιν...». Σέ κώδικα τῆς μονῆς Κρυπτοφέρρης Ρώμης ὁρίζεται στίς 8 Φεβρουαρίου, βλ.
Joseph Schirò, Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae Inferioris, IX, Canones Maii, C.
Nikas collegit et intruxit, Roma, 1973, 176: «μηνί Φεβρουαρίω η΄ του ἁγίου Ἀχιλλίου» Cl.
[=Crypt.Δ.α.ΙΧ]. Γιά τό θέμα βλ. πιό κάτω.
8
Δημ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης, 146, στχ. 373-376: «λιθοξόοις αὐτίκα
μετακαλεῖται καί κελεύει λάρνακα λιθίνην ἐτοιμᾶσαι τούτω εἰς ὑποδοχήν τοῦ τληπαθοῦς…
σώματος…τῇ ἑτοιμασθείσῃ ἐνθέμενοι λάρνακι ἐν ἱερῷ τόπῳ κρυφίως κατέθεντο». Στή
Διασκευή τοῦ Βίου (13ος αἰ.), δέν σχολιάζεται ἀνάλογά τό ζήτημα αὐτό, βλ. Δημ. Σοφιανός,
ὅ.π., 170, στχ. 673-680: «τῇ παρ’αὐτοῦ κατεσκευασμένη λάρνακι, -ἔτι γάρ ζῶν ἐκεῖνος ταύτην
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κάποιο διάστημα μετά τή «Φανέρωση» τῆς 10ης Φεβρουαρίου, καθιερώθηκε
ὡς πολιοῦχος τῆς πόλεως, ὁ δέ ναός μέ τόν τάφο του κατέστη προσκύνημα9.
Ἔκτοτε ἐπικράτησε νά τιμᾶται ἡ μνήμη του στίς 15 Μαΐου (συναξάρια
Κων/πόλεως - Βασιλείου Β΄)10 ἤ στίς 16 Μαΐου (κώδικας Κρυπτοφέρρης
Ρώμης)11. Ὁ «ἱερός τόπος» πρέπει νά εἶναι ὁ προηγούμενος ναός πού
κατεδαφίστηκε. Ἑπομένως ἡ «Φανέρωση» τοῦ ἁγίου θά προέκυψε ἀπό τό
ἔργο τῆς ἀνακατασκευῆς τοῦ ναοῦ περί τόν 9ο αἰῶνα.
Στήν πρόταση αὐτή συμβάλλει τό πιό σημαντικό ἀπό τά εὑρήματα στόν
τάφο τῆς Πρέσπας, ἕνα ἐνεπίγραφο μολύβδινο ἔλασμα σέ μορφή
ἀναδιπλωμένου κυλίνδρου, τό ὁποῖο βρισκόταν στό ξύλινο κιβώτιο καί
χρονολογεῖται ὁμοίως στόν 9ο αἰώνα. Θά δειχθεῖ ὅτι τοποθετήθηκε, ὅταν ἔγινε
κατάθεση τῶν λειψάνων στόν νέο ναό.
Παριστάνεται στό κέντρο, ἐπάνω, σταυρός μέ τό «Ic Xc Νι Κα» ἔχοντας 34 ἐγκάρσιες κεραῖες, ἐφόσον ὁ τεχνίτης ἤθελε νά ἀποδώσει τόν τύπο τοῦ
σταυροῦ τῆς Ἀναστάσεως12. Περιέχει χαραγμένο ἕνα κείμενο χωρίς στίξη,
τονισμό ἤ πνεύματα (δεῖγμα ἀρχαιότητας): 1. Ἀριστερά: «ΨΦΚ» + «Ἐν ὀνόματι
τοῦ π(α)τρός (καί) τοῦ [υἱοῦ] κ(αί) τοῦ [ἁ]γίου πν(εύματο)ς / νῦν κ(αί) ἀεί κ(αί)
εἰς τούς αἰῶν(ας) τῶν αἰών(ω)ν». / «ἀνεστή(θη)». 2. Δεξιά: «Ἐν τόπῳ κρανίου
ἐστ(αυ)ρώθ(ης) / ὧ Χ(ριστό)ς, ἐν φάτνη ἐγενήθης ἐωτρη (σωτήρ;)». 3. Κάτω
ἀριστερά: ς/τν (=6350). Κάτω δεξιά: 4. «Μαΐου. / τοῦ δούλ(ου) / [τ]οῦ [Θ]εοῦ /
Ἰβάνη Κουανουμς / κ(αί) ἐξόδ(ου) Καρφκήζυ»13. [EIK. 1]

ἁγιοπρεπέστερον ὠκονόμησεν...». Γιά τό θέμα τῶν τελευταίων στιγμῶν ἑνός ἁγίου βλ.
Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης, «Τά κατά τήν τελευτήν ἔθιμα τῶν Βυζαντινῶν ἐκ τῶν ἁγιολογικῶν
πηγῶν», ΕΕΒΣ, Κ΄(1950), 75-171, 85-87 (τελευταία θέληση, παραγγελίες περί ταφῆς:
ὑποθῆκες, ἀποχαιρετισμός).
9
Σταῦρος Γουλούλης, «Ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου καί ἡ τιμή τῶν λειψάνων του στή Λάρισα
μέχρι τό 985», Πρακτικά του A΄ Ἱστορικοῦ-Ἀρχαιολογικοῦ Συμποσίου “Λάρισα: Παρελθόν καί
Μέλλον. Λάρισα 26-28/4/1985”, Λάρισα 1985, 211-240, 220-222, 235-236, ὅπου οἱ πηγές πού
κάνουν λόγο γιά τάφο. Ἐπίσης Ἄννα Ἀβραμέα, Ἡ βυζαντινή Θεσσαλία, 127-128, 130-131.
Γιά τή χρησιμοποιούμενη ἀπό τίς πηγές ὁρολογία (λάρνακα, τάφος, θήκη, κτλ), βλ. Νίκος Ἔλ.
Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο τῆς ταφῆς στό Βυζάντιο, Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeshichte, Athener Reihe, Ἐκδόσεις Ἀντ. Ν. Σάκκουλα, Ἀθήνα 1989, 257 κ.ε.
10

Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, στ. 686. PG, 117, στ. 457.

11

Jos. Schiro, Analecta Hymnica Graeca, 176, 398.

12
Ἀλεξάνδρα Β. Καραγιάννη, «Ὁ Σταυρός στή βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική. Ἡ λειτουργία
καί τό δογματικό του περιεχόμενο», ΚΒΕ-ΒΚΜ 55, Θεσσαλονίκη 2010, 165-169.
13

Στήν ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου συνέβαλε ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Ν.Μ. Παναγιωτάκης, ἐκ
τῶν πλέον εἰδικῶν στήν ἑλληνική παλαιογραφία, βλ. Νικ. Μουτσόπουλος, Ἡ Βασιλική τοῦ

125

ΓΟΥΓΟΥΛΗΣ 2.qxp_Layout 1 20/10/2019 17:44 Page 126

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

‘Αντίγραφο τοῦ χαράγματος στό μολύβδινο ἔλασμα,
πού βρέθηκε στόν τάφο τοῦ Διακονικοῦ τῆς βασιλικῆς.

Τό κείμενο εἶναι συμπιεσμένο νοηματικά, παρουσιάζοντας πληρότητα,
χωρισμένο σέ τρία μέρη, ἀρχή, μέση καί τέλος, ἕναν κλασικό βυζαντινό κανόνα
στά δημιουργήματα λόγου καί τέχνης. Ἡ χρονολογία δείχνει νά προέρχεται
ἀπό τόν ναό τῆς Λάρισας, σέ κιβώτιο πού συνελέχθησαν μόνο τα λείψανα τοῦ
ἁγίου Ἀχιλλίου, χωρίς νά ἔχει σχέση μέ τά δύο λείψανα πού βρέθηκαν στόν
τάφο14.
Μέ τή μετακίνηση ἐλάχιστων λέξεων ἀποκτᾶ τήν ἑξῆς μορφή: α) Εἰσαγωγή:
ἐπίκληση στήν Ἁγία Τριάδα: + «Ἐν ὀνόματι τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος / νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». β) Κυρίως

Ἁγίου Ἀχιλλείου (1999), 98-106, εἰκ. 89-91, 92-107. Πρβλ. τήν ἀρχική ἀνακοίνωση: Νικ.
Μουτσόπουλος, Ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου στήν Πρέσπα. Συμβολή στή μελέτη τῶν
βυζαντινῶν μνημείων τῆς περιοχῆς, ΑΠΘ-ΚΒΕ, τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1989, 425-427 (177-179).
14

Ἄν ἦταν ἐξαρχῆς τρία λείψανα καί ὑπῆρχε τέτοιο ζήτημα, θά ἔπρεπε νά τό μαρτυρεῖ ἐπιγραφή
στό ἴδιο το ἔλασμα, κάτι πού δέν συμβαίνει. Προφανῶς προστέθηκαν μετά ἀπό κατασχέσεις τοῦ
Σαμουήλ, ὁπότε ἰσχύει ὡς ἕνα ἀκόμη κριτήριο (Βλ. σημ. 2) ὅτι ὁ τάφος τῆς Πρέσπας εἶναι τοῦ
ἁγίου Ἀχιλλίου.
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θεολογικό θέμα-σχόλιο: «Ἐν τόπω κρανίου ἐσταυρώθης /ὁ Χριστός, ἐν φάτνῃ
ἐγεννήθης σωτήρ (;)». / «Ἀνεστή(θης)...». γ) Ἐπίλογος: Χρονολογία καί
ἀφιερωτές: ς /τν Μαΐου / τοῦ δούλου / τοῦ Θεοῦ / Ἰβάνη Κουανουμς / καί
ἐξόδου Καρφκηζυ». Ἐφόσον εἶναι στήν ἴδια σειρά ἡ χρονολογία: «ς/τν Μαΐου»,
ἀναφέρεται στήν χρονολογία Μάιος τοῦ ἔτους 6350 ἀπό κτίσεως κόσμου,
δηλαδή τό ἔτος 842.
Τό σχόλιο μπορεῖ νά ἀποκατασταθεῖ ὡς διπλός ἰαμβικός δωδεκασύλλαβος:
+ Ἐν τόπω κρανίου ἐσταυρώθης, Χριστέ. [12 στίχοι, ὁ Χριστός=13 συλλ.]
Ἐν φάτνῃ ἐγεννήθης, σωτήρ, ἀνεστήθης! (13 συλλ., παρατηρεῖται ὅμως
χασμωδία μεταξύ φθόγγων 3ου (νή) καί 4ου (ἔγ), ἀλλά γίνονται 12 ἄν θεωρηθεῖ
ὅτι γίνεται συνίζηση15.
Πρόκειται γιά μία προσαρμογή σέ β ΄ πρόσωπο καί χρήση ὁμοιοκαταληξίας16,
πού ἔκανε κάποιος μέ γνώση τῆς βυζαντινῆς μετρικῆς, σύνηθες στούς κύκλους
τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ἀλλά ὁ χαράκτης δέν εἶναι μορφωμένος. Διακρίνονται
δύο «χέρια», ὁ ἀρχικός συντάκτης, κάποιος λόγιος, π.χ. ὁ τοπικός
μητροπολίτης, καί ὁ χαράκτης ἤ αὐτός πού τοῦ τό ὑπαγόρευσε17. Ὁ διπλός
ποιητικός ἔμμετρος στίχος εἶναι ἀποτέλεσμα συνένωσης τοῦ εὐαγγελικοῦ
χωρίου γιά τή Σταύρωση (Ἰω. 19.17-18: «…εἰς τόν λεγόμενον Κρανίου τόπον…
ὅπου αὐτόν ἐσταύρωσαν...») καί στίχων ἀπό τό κοντάκιο τῶν Χριστουγέννων
τοῦ Ρωμανοῦ Μελωδοῦ (Οἶκοι, β΄: «...ὁ σωτήρ τῶν βρεφῶν, βρέφος ἐν φάτνῃ
ἔκειτο… σύ γάρ …ἐγεννήθης εὐδοκήσας παιδίον νέον...». Οὐσιαστικά ὁ ποιητής
ἀπομονώνει τό «ἀνεστήθης!», ὁπότε θά πρέπει νά τοποθετηθεῖ ἕνα
θαυμαστικό ὡς δήλωση βεβαιότητας ἀπέναντι στά τεκμήρια πού παραθέτει
(τόπος Κρανίου, φάτνη σπηλαίου) (Γιά τά τεκμήρια τῆς πίστεως βλ. πιό
κάτω).
Στό ὅλο κείμενο συνυπάρχει πεζό καί ἔμμετρο κείμενο18, ἕνα μικρό ἐπίγραμμα.
15
Ἀθανάσιος Κομίνης, Τό βυζαντινόν ἱερόν ἐπίγραμμα καί οἱ ἐπιγραμματοποιοί, Ἀθήνα
1966, 86-87.
16

Γιά τήν ἀκρίβεια εἶναι ἐπαναληπτικότητα ρημάτων παθητικοῦ Ἀορίστου. Γιά τήν ὁμοιοκαταληξία
Ἀθανάσιος Κομίνης, Τό βυζαντινόν ἱερόν ἐπίγραμμα, 88-90. Πρβλ. τό τροπάριο τῆς Μ. Πέμπτης:
«Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ, …, ἐκεντήθης τήν πλευράν… τοῖς ἤλοις...».

17
Δέν ἀποφεύγονται ὀρθογραφικά λάθη, ἤ ἀλλάζοντας λέξεις (π.χ. «ὁ Χριστός» ἀντί «Χριστέ» (ὁ
τύπος «Σωτήρ» ἀντί «Σῶτερ» χρησιμοποιεῖται), «Μάιος» ἀντί «Μαΐου», ἤ παραλείποντας τή λέξη
«ἔτους» (842), ἐνῶ λησμονεῖ τήν ἡμερομηνία. Ἐπίσης στόν σταυρό τῆς Ἀναστάσεως προσθέτει
μία ἐπιπλέον κεραία. Δεῖγμα ἀτεχνίας εἶναι οἱ 13 συλλαβές τοῦ διστίχου. Ἑπομένως τό κείμενο
τοῦ ὑπαγορεύτηκε ἤ τό διάβασε ἀλλά δέν ἀπέφυγε τά λάθη.
18

Π.χ. ὁ γνωστός διπλός δωδεκασύλλαβος «Θεοδόχε Δέσποινα, πιστῶν το κέρας / σῶζε, φύλαττε
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Πλήν ὅμως δέν ἔχει σχέση μέ τήν τεχνική του ἀφιερωματικοῦ ἐπιγράμματος19, ἤ
πιό εἰδικά ἐκείνου πού χρησιμοποιεῖται στίς λειψανοθῆκες20, ἀλλά συγκρίνεται
μέ τήν τυπική δομή βυζαντινοῦ ἐγγράφου: 1. πρωτόκολλο, ἐπίκληση
(σπανίως) πού ἀντικαθίσταται μέ σταυρό ἤ ὅπως ἐδῶ μέ σταυρό καί τήν
ἀναφορά στήν Ἁγία Τριάδα, 2. ἔκθεση (σπανίως ὑπεισέρχονται στήν
αἰτιολόγηση) ἐπί τοῦ θέματος καί ἀπόφαση. 3. ἐσχατόκολλο μέ χρονολογία καί
ὑπογραφή τοῦ ἐκδότη21. Ἐδῶ εἶναι ἀπόσπασμα ἐγγράφου ἤ ὑπάρχει ἐπίδραση
ἐγγράφου. Ὁ τεχνίτης χάραξε τό κείμενο σέ εὐδιάκριτα μέρη τοῦ ἐλάσματος
(κατά τόν τρόπο γραφῆς: ἀριστερά, δεξιά, κάτω ἀριστερά, κάτω δεξιά), μέ βάση
τήν ἀνωτέρω τριμερῆ διάκριση τοῦ περιεχομένου:
Σταυρός Ἀναστάσεως
1. Ἐπίκληση
2. Ἔκθεση
3.α. Χρονολογία + 3.β. Ἀφιερωτές
Ἀνάλογα ἐγχάρακτα ἐλάσματα καταθέσεως λειψάνων βρέθηκαν, καί
μάλιστα στήν ἴδια περιοχή: 1) μολύβδινο ἔλασμα (ἀντίγραφο ἐγγράφου) στήν
Telergma (Djebel Teioualt, ΒΑ. Ἀλγερία - Μουσεῖο Κωνσταντίνης), τό ὁποῖο
περιγράφει ἀναλυτικά τήν κατάθεση ἐν ἔτει 636 τῶν λειψάνων τῶν μαρτύρων

τῷ σῷ πιστῶ ἱκέτη.., / ὄνομα δεῖνα, κτλ.», βλ. Α.Κ. Ὀρλάνδος - Λέανδρος Βρανούσης, Τά
χαράγματα τοῦ Παρθενῶνος, Ἀθήνα 1973, 14 (ἀρ. 25), 136 (ἀρ. 169), 149 (ἀρ. 186), κτλ.
19

Ἡ δομή τοῦ ἀφιερωματικοῦ ἐπιγράμματος εἶναι τριμερής: 1) Marc Lauxtermann, The Byzantine
Epigram in the Ninth and Tenth Centuries: A Generic Study of Epigrams and Some Other Forms of
Poetry, PhD diss., University of Amsterdam, 1994, 23: α) δωρητής; β) ἀντικείμενο ἀφιέρωσης, γ)
ἐπίκληση γιά σωτηρία. 2) Andreas Rhoby, The Structure of inscriptional dedicatory Epigrams in
Byzantium, Στό: La poesia tardoantica e medievale IV Convegno internazionale di studi Perugia, 1517 novembre 2007. Atti in onore di Antonino Isola per il suo 70° genetliaco, eds. Clara Burini De
Lorenzi, and Miryam De Gaetano, Quaderni 5. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2010, 309-332: α)
αἰτιολογία τῆς δωρεᾶς, παρουσίαση τοῦ δωρητῆ, ἐπίκληση γιά σωτηρία στήν Τελική κρίση. 3)
Foteini Spingou, Words and Artworks in the Twelfth Century and Beyond: The Thirteenth-Century
Manuscript Marcianus gr. 524 and the Twelfth-Century Dedicatory Epigrams on Works of Art, DPhil
thesis, University of Oxford, 2012, 185-197: α) εἰσαγωγή: γενικότητες, τό ὑπέδαφος τῆς ἀφιέρωσης,
στιγμιότυπα τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου, β) Κύριο μέρος: κίνητρο ἀφιέρωσης, γεγονότα πού σχετίζονται
μέ τήν ἀφιέρωση, παρουσίαση τοῦ ἀφιερωτῆ, γ) τελική πρόταση: ἐπίκληση τοῦ δωρητῆ.
20

Bradley Hostetler, The Function of Text: Byzantine Reliquaries with Epigrams, 843-1204 (PhD
diss.), Florida State University, College of Fine Arts, 2016, 137-138: α) ταυτότητα ἱερᾶς μορφῆς ἤ
λειψάνων, β) παρουσίαση τοῦ ἀφιερωτῆ, γ) ἀμοιβή γιά τή δημιουργία τῆς λειψανοθήκης.

21
Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Βυζαντινή διπλωματική. Τά ἔγγραφα τῶν δημοσίων
λειτουργῶν, Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν 23, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2015, 67-κ.ε. Στά
αὐτοκρατορικά ἔγγραφα βλ. Ἰωάννης Καραγιαννόπουλος, «Βυζαντινή διπλωματική. Α.
Αὐτοκρατορικά ἔγγραφα», ΚΒΕ-ΒΚΜ 4, Θεσσαλονίκη 1972, 131 κ.ε.
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Στεφάνου, Φωκᾶ, Θεοδώρου, Βίκτορος καί Corona. Προέρχεται ἀπό πιό
συστηματικό (ἐπαγγελματία) συντάκτη, τόν Martius, κρατικό προφανῶς
ἐντολοδόχο ἐπί ἐπάρχου Ἀφρικῆς Πέτρου πατρικίου καταγράφοντος τήν
ἐπίσημη πράξη, ἑπομένως εἶναι ἀντίγραφο αὐθεντικοῦ ἐγγράφου22. 2)
Βασιλική 1 τῆς Sila (Bordj el Ksar), μολύβδινο ἔλασμα: κατάθεση λειψάνων τῶν
ἁγίων Marcus, Optatus καί 108 μαρτύρων (Μουσεῖο Κωνσταντίνης) τό 58523.
3) Βασιλική Henchir Akrib, ἐπιγραφή τοῦ loculus/ἐγκαινίου μέ κατάθεση
λειψάνων τῶν ἁγίων Ἰουλιανοῦ καί Λαυρεντίου (Μουσεῖο Ἀλγερίου) τό 58024.
Στά τρία ἀνωτέρω παραδείγματα, ἰδίως στό τρίτο, συνδυάζεται ἡ λογική
ἐγγράφου καί κτιτορικῆς ἐπιγραφῆς.
Διαφορετικό κλίμα ὑπάρχει σέ ἐπιγραφή λειψανοθήκης πού βρέθηκε στό
ἐγκαίνιο τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Θεσσαλονίκης μέ ὀνόματα τῶν ἁγίων Ὑπατίου
καί Στεφάνου, τῶν ὁποίων λείψανα περιέχει, σέ μία ποιητική (θεατρική)
πρόσκληση νά ἔλθουν στά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ25. Τό ἔλασμα τῆς Πρέσπας,
φερόμενο κι αὐτό ἐπωνύμως, εἶναι στό ἐνδιάμεσο τῶν δύο τάσεων, τό

22
Yvette Duval - Paul-Albert Février, «Procès-verbal de déposition de reliques de la région de
Telergma (VIIe s.)», Mélanges de l’école française de Rome, 1969, pp. 257-320, 266 (κείμενο), 301310 (χρονολογία): 1. Στήν ἀρχή ἐπίκληση εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος, 2. Χρονολόγηση ἐπί
αὐτοκράτορα Ἡρακλείου (μέ βάση τίς ἀναλήψεις τῶν ἀξιωμάτων του πού συμπίπτουν τό 636),
3. Ἡμερομηνία καταθέσεως τήν 10η ἰνδικτιῶνα (=1 Σεπ. 636-31 Αὐγ. 337), πιθανόν τήν 8η
Σεπτεμβρίου στό Γενέσιο Θεοτόκου (ἐναλλακτική πρόταση ἡ 10η Μαρτίου 636), 4. Ὀνόματα
πέντε Μαρτύρων, 5. Ὀνόματα τεσσάρων ἐπισκόπων πού ἐνήργησαν τήν κατάθεση τῶν λειψάνων
ἐπί Πέτρου πατρικίου ἐπαρχίας Ἀφρικῆς, καί 6. Στό τέλος ὑπογράφει ὁ «debotissimus (εὐσεβής)
Martius iscrissi et suscrissi». Ὁ χαράκτης μπορεῖ νά εἶναι ἄλλο πρόσωπο. Πρβλ. Yvette Duval,
Loca Sanctorum Africae. Le culte de Martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècle, École française de
Rome, I, 1982, 231-239.
23
Yvette Duval, Loca Sanctorum Africae, 215-220: 1. Ἐπίκληση εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, Υἱοῦ,
Ἁγίου Πνεύματος, 2. Ὀνόματα μαρτύρων, 3. Ἡμερομηνία καταθέσεως (6 Μαΐου 585), 4. Ὄνομα
ἐπισκόπου Βονιφατίου, 4. Ἐπί βασιλέων Μαυρικίου καί Κωνσταντίνης, Γενναδίου magistri militum Ἀφρικῆς.
24
Yvette Duval, Loca Sanctorum Africae, 259-264: 1. Ἐπίκληση εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, Υἱοῦ,
Ἁγίου Πνεύματος, 2. Ὀνόματα Μαρτύρων, 3. Ὄνομα ἐπισκόπου Columbus (per manus, διά χειρός)
τῆς Ecclesiae Nicivensis, καί (per instantia, ἐπιμέλεια) πρεσβυτέρου Donatus, 4. Ἐπί βασιλείας
Τιβερίου, 4. Ἡμερομηνία 6 Ὀκτωβρίου 580. γιά τόν Loculus ἐγκαίνιο βλ. Yvette Duval, 548 κ.ε.,
561-572.
25

Χρησιμοποιήθηκε μία ὑπάρχουσα λειψανοθήκη, ὅταν ὁ ναός ἀνανεώθηκε περί τό 1500, βλ.
Εὐτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ναός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Θεσσαλονίκη, ἐκδόσεις
Καπόν, 2008, 42-46 (σέ ἀποκατεστημένη ὀρθογραφία): Α. «Τίμιον φέρω αἷμα μαρτύρων Ὑπατίου
τέ φημί Χριστοῦ μάρτυρος τοῦ Πρωτάθλου». Β. «Ἐλθόντες ἅμα οἱ Χριστοῦ μάρτυρες ἀθλοθῦται
ἐγκαινίσαντες τόν ναόν τῆς Παρθένου». Εὐτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, «Τό ἐγκαίνιο τοῦ ναοῦ
τοῦ Σωτῆρος στή Θεσσαλονίκη», Ἡ Θεσσαλονίκη, 1 (1985), 205-217.
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γραφειοκρατικό δεῖγμα του πού ἐντοπίσθηκε στήν ἀφρικανική Δύση καί τό
ποιητικό τῆς Ἀνατολῆς, προσθέτοντας ἀντί αἰτιολογίας ἐπίγραμμα
ἀφιερωμένο στόν Χριστό, μία ποιητική θεολογική ἀναφορά μέ ἐμφανῆ
ὑπαινιγμό στόν ἅγιο, τά λείψανα τοῦ ὁποίου προσδιόριζε τό ἔλασμα. Προῆλθε
κάτω ἀπό εἰδικές συνθῆκες, ἀπό μία διαφορετική κοινωνία, πού μόλις ἄρχιζε
νέα πορεία στά ἐκκλησιαστικά, σέ μία διαφορετική ἐποχή (843 κ.ἑ.).
Ἡ χρονολογία ἀποδίδοντας κατάθεση λειψάνων (842) σηματοδοτεῖ
ἐξελίξεις, ἄν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι τήν ἴδια χρονιά, ἀμέσως μετά τόν θάνατο τοῦ
αὐτοκράτορα Θεοφίλου (20 Ἰανουαρίου τοῦ ἴδιου ἔτους), ὁ Ἰωσήφ
Ὑμνογράφος προερχόμενος ἀπό Κρήτη καθ’ ὁδόν πρός Κων/πολη, διερχόταν
διά ξηρᾶς ἀπό Θεσσαλία, ὁπότε ὑπάρχουν πολλές πιθανότητες νά ἔγραψε
τότε τό πρῶτο χρονολογημένο κείμενο τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, τόν Κανόνα, ἑστιάζοντας στόν τάφο τοῦ ἁγίου26. Ἡ φορά τῶν πραγμάτων ἦταν τέτοια, ὥστε δέν
ἀποκλείεται νά συνεγράφη τήν ἴδια περίοδο καί ὁ ἀρχικός Βίος27.

Ἱστορικά σχόλια
Ἡ ἀνάλυση τῶν δεδομένων τοῦ ἐλάσματος τοῦ 842 προβάλλει δύο θέματα,
κείμενο (ἔγγραφο) καί εἰκόνα, ἐκφράζοντας γραπτό-εἰκαστικό λόγο28. Στήν
οὐσία εἶναι ἕνα μικρό εἰκονογραφικό πρόγραμμα μέ τόν Σταυρό καί σκηνές

26
Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀχιλλίου ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ,
ἔκδ. Γεωργίου Μακρῆ, Ἐν Λαρίσσῃ 1896, σ. 13, ὠδή α΄, τρόπ. 3ο. σ. 16, ὠδή δ΄, τροπ. 3ο. Δημ.
Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος, 100-103. Γιά τόν θεωρούμενο ἀπό τόν ἴδιο ὡς δεύτερο Κανόνα τοῦ
Ἰωσήφ, πού γράφτηκε ὅμως τόν 13ο αἰ. βλ. Stavros Gouloulis, “Καί νῦν τῶν θαυμάτων σου
ἀφθόνως ἀπολάβουσι”: The “Ἕτερος κανών” to Saint Achillios of Larissa (13th c. ) and the Honour
of his Relics in the new national Churches of Balkan, Church Studies, 12 Nis 2015, 459-472.
27
Ἡ πρόταση τοῦ Δ. Σοφιανοῦ γιά τή χρονολόγηση τοῦ A΄ Βίου στά χρόνια της ἀναστηλώσεως
τῶν εἰκόνων (843-845) τεκμηριώνεται ἀπό τό ἴδιο τό κείμενο, στό ὁποῖο δίδονται πληροφορίες
σχετικές μέ τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, βλ. Δημ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος, 98-105, 120, 143,
στχ. 275-276: «ὁ μέγας Ἀχίλλιος… τούς ὀρθοδόξους ἐν τῇ πίστει ἐστήριξε, τούς πολεμίους κατά
κράτος ἐτροπώσατο», 143, στχ. 282-283: «μή καί θυμοῦ ἔργον οἱ δείλαιοι τοῖς ὀρθοδόξοις
γένωνται», 144, στχ. 295-296: «...οὗτος τούς αἱρεσιάρχας καταβαλῶν, δόξα δέ τοῖς ὀρθοδόξοις
γενόμενος». 145, στχ. 339-344: «...ὅν τρόπον καί νῦν ἀντετάξατο (ὁ Κύριος) καί κατέβαλε τούς
ἀλαζόνας αἱρετικούς, μετ’ ἤχου ἀπολέσας τό ἐκείνων μνημόσυνον. τήν δέ ὀρθόδοξον πίστιν
ἐκράτυνεν στερεώσας αὐτήν εἰς αἰῶνα αἰῶνος…».
28
Ἐφαρμόζεται τριπλή λειτουργία: ἐπικυρωτική, διδακτική / ὑπομνηματιστική, διαμεσολαβητική,
βλ. Μαρία Καζανάκη-Λάππα, «Οἱ ἐπιγραφές καί ἡ λειτουργία τους στίς βυζαντινές εἰκόνες»,
ΔΧΑΕ, Δ΄, ΛΕ΄(2014), 313-328.
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(Γέννηση, Σταύρωση καί Ἀνάσταση). Ἀρκετές λειψανοθῆκες ἤδη ἀπό τόν 4ο
αἰῶνα ἔχουν παραστάσεις μέ ἀνάλογο νόημα [Βλ. Παράρτημα, Α΄]. Ἀσφαλῶς
δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο πού ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου δέν κατέγραψε τό ὄνομα
τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου. Στήν πράξη δέν θά τό ἔβλεπε ποτέ κανείς, ἐφόσον τό πᾶν
ὅριζε ὁ περιβάλλων χῶρος. Σέ ἀνασκαμμένα ἐγκαίνια/loculi μέ ἅγια λείψανα
δέν βρίσκονται συνήθως ἐπιγραφές29, ἀλλά ἐνίοτε συμβαίνει τό ἀντίθετο30.
Στά χριστιανικά κοιμητήρια-κατακόμβες τῆς Ρώμης ὑπάρχουν ἐπιγραφές
μέ τά ὀνόματα τῶν ἁγίων (Μαρτύρων): στίς θῆκες καταγράφονται τά ὀνόματα
τῶν νεκρῶν, ἰδίως τῶν ἐπισκόπων ἤ Μαρτύρων31. Ἐπίσης σέ τάφους ἁγίων,
29
Παραδείγματα ἀπό τόν ἑλλαδικό χῶρο: 1) Βασιλική ἐκτός τειχῶν Φιλίππων, βλ. Στυλιανός
Πελεκανίδης, «Ἡ ἔξω των τειχῶν παλαιοχριστιανική βασιλική των Φιλίππων, Μελέτες
Παλαιοχριστιανικῆς καί Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1977, 333-394 [=
Ἀρχαιολογική Ἐφημερίς 1955 (1961), 114-179], 338-339 (140, σχ. 2= ἐγκαίνιο Ροτόντας), ὅπου
βιβλιογραφία. 2) Ἅγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, βλ. Ἀριστ. Μέντζος, Τό προσκύνημα τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Θεσσαλονίκης στά βυζαντινά χρόνια, Ἑταιρεία Φίλων του Λαοῦ-Κέντρον Ἐρεύνης
Βυζαντίου, Ἀθῆναι 1994, 37-42, ὅπου βιβλιογραφία. [Βρέθηκαν μόνον δύο λυχνάρια]. 3)
παλαιοχριστιανική βασιλική (6ος αἰ.) στήν Ἄζωρο (Καστρί) στή θέση Παλιοκκλήσι, βρέθηκαν ὀστᾶ,
ἀλλά χωρίς ἐπιγραφή, βλ. Λάζαρος Δεριζιώτης-Σπύρος Κιουγιουμτζόγλου, «Ἀνακαλύπτοντας
τήν ἄγνωστον χριστιανικήν περραιβικήν Τρίπολιν», Θωράκιον, Ἀφιέρωμα στή μνήμη Παύλου
Λαζαρίδη, Ἀθήνα 2004, 63-73, 65, πίν. 26 α-β. 4) Βασιλική Ἁγίου Λεωνίδη στό Κλαυσεῖον, βλ.
Μαν. Χατζηδάκης, ΠΑΕ, 1965, σ. 60, δέν βρέθηκε κάτι. 4) Ἀγχίαλος Θράκης (ΒΧΜ ἀρ. 4160) καί
Βασιλική Ἀσκληπιείου Ἀθηνῶν (5ος αἰ.), βλ. Eugenia Lazaridou (ed.), Transition to Christianity.
Art of Late Antiquity, 3rd-7th Century AD, Hellenic Ministry of Culture & Tourism, Byzantine &
Christian Museum, Athens 2011, 140, 141.
30
Βλ. καί H. Leclercq, «Reliques et reliquaires», DACL, 14.2, Paris 1948, 2338-2343 (XX. Autentiques de reliques). Ἐκτός ἀπό τό ἐγκαίνιο τοῦ Σωτῆρος Θεσσαλονίκης παραδείγματα ὑπάρχουν,
π.χ.: 1) Βασιλική Ν. τῆς Sbeilra, κάλυμμα τοῦ loculus, μέ ἐπιγραφές τῶν ἁγίων Γερβασίου,
Προτασίου καί Τρύφωνος, βλ. Yvette Duval, Loca Sanctorum Africae (ὅπως σημ. 22), 81-83. Henchir Akrib, ναός, loculus, ἅγιοι Ἰουλιανός καί Λαυρέντιος cum sociis suis, βλ. Yvette Duval, ὅ.π.,
259-264, ﬁg. 2. 2) Ain Guicba, κάλυμμα loculus, ἅγιος Ἰουλιανός, βλ. Yvette Duval, ὅ.π., 277-281:
Beni Fouda, κάλυμμα loculus, ἅγιοι Λαυρέντιος καί Ἰππόλυτος, βλ. Yvette Duval, ὅ.π, 299-301.
Ἐπίσης: 3) Στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἱεροσολύμων (439), αὐτοκρατορικό ἵδρυμα, κατωθεν
τῆς Ἁγίας Τραπέζης λίθινη λάρνακα μέ λείψανα: «+(Τά) δ’ ὀστᾶ τά τίμια ἅ ἦγεν τόδε ἡ σεμνή
Εὐδοκία σεβαστή τῶν ἐνδοξοτάτων μαρτύρων …Καλλινίκου …Δομνίνου ….Θέκλης καί τῶν ἄλλων.
+ Αὐτοῖς ἁγίοις ἡ δόξα», βλ. H. Leclercq, «Reliques et reliquaires», DACL, 14.2, Paris 1948, 2294
κ.ε., 2323-2325, ὅπου βιβλιογραφία. Ἰωάννης Μπαρνέα, Τό παλαιοχριστιανικόν θυσιαστήριον,
Ἐν Ἀθήναις 1940, 80-81, 81 κ.ε., ὅπου καί ἄλλα παραδείγματα. 4) Λίθινη Λειψανοθήκη
παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς ἀπό τό νησί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στή Σωζόπολη Βουλγαρίας, ὅπου
δίπλα βρέθηκε λίθος μέ ἐπιγραφή «Κύριε βοήθει τῷ δούλω σου Θωμά» καί τήν ἡμερομηνία «24
Ἰουνίου» (ἡμέρα ἐγκαινίων τοῦ ἀνωτέρω ναοῦ τοῦ Προδρόμου), βλ. Anne O’ Connor, An Early
Christian Reliquary in the Shape of a Sarcophagus in the University of Winsconsin-Milwake Art Collection, University of Winsconsin-Milwake, 2013, 1 κ.ε., 13, 32-33.
31

Arne Eﬀenberger, Frühchristiliche Kunst und Kultur von Anfängen bis zum 7 Jahrhundert, Verlag C.H.Beck, München, 1986, 51 κ.ε., 55-59. Γεώργιος Γούναρης, Εἰσαγωγή στήν
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π.χ. στή σαρκοφάγο τοῦ ἐκ Δορυστόλου Μάρτυρα Δασίου στήν Ἀγκόνα (β΄
μισό 6ου αἰ.)32, στόν τάφο τοῦ Κληματίου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν33 ἤ σέ τράπεζα
προσφορῶν Μαρτύρων τῆς Λάρισας34. Παρομοίως στή συγγενῆ κατηγορία, τίς
φορητές λειψανοθῆκες, ἀναγράφονται σύντομες πληροφορίες σχετικές μέ τήν
ταυτότητα τοῦ ἀφιερωτῆ, τοῦ ἁγίου, ἐνίοτε καί τοῦ τόπου πού εὑρίσκεται τό
λείψανο35.
Ἑπομένως τό ἔλασμα δείχνει νά συνοδεύει ἅγια λείψανα, προφανῶς τοῦ
ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἄν ὄντως αὐτό ἰσχύει, τό ζητούμενο εἶναι νά εὑρεθεῖ τί τό
συνδέει μέ τή βασιλική της Λάρισας τοῦ 8ου-9ου αἰ., κυρίως ἄν κατατέθηκε
ἐξαρχῆς, δηλαδή στά ἐγκαίνια τοῦ νέου ναοῦ. Τό ξύλινο κιβώτιο πού
βρέθηκε στόν τάφο τῆς Πρέσπας, ἄν εἶναι τό ἀρχικό ἀπό τή Λάρισα, θά ἦταν
τοποθετημένο εἴτε στόν ἐκεῖ τάφο τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, γιά τόν ὁποῖο κάνουν
λόγο οἱ πηγές (σημ. 9), εἴτε –τό πιό πιθανό– κάτω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα36.
παλαιοχριστιανική Ἀρχαιολογία, Β΄, Ζωγραφική, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007, 4245. Γιά πολυτελεῖς τάφους μαρτύρων πού καταγράφονται ὀνομαστικά, βλ. Susan Boyd, Silver
Tomb Revetments (ὅπως σημ. 3), 36-37: Ἁγία Ἁγνή Ρώμης (βλ. Liber Pontiﬁcalis), 234, Ἀλέξανδρος
Δριζιπάρα Θράκης ἀλλά καί τοῦ πατριάρχη Ταρασίου (+805) (Θεοφάνης, Χρονογραφία, C. De
Boor, Λειψία 1883, 279, 500), τοῦ Mar Θωμά στή Ἔδεσσα, στόν ναό τοῦ ἁγίου Σεργίου στή
Ρέσαφα, ὅπως καί τοῦ ἁγίου Δημητρίου στή Θεσσαλονίκη. Ἐπίσης: Λειψανοθήκη Ἰωάννου
(Προδρόμου), Ἀποστόλων, Χριστοφόρου, Στεφάνου, βλ. Eugenia Lazaridou (ed.), Transition to
Christianity (ὅπως σημ. 29), 130-131.
32

Margherita Guarducci, Epigraﬁa Greca, IV, Roma 1978, IV, 518-521.

33

Eugenia Lazaridou (ed.), Transition to Christianity, 48.

34

Π.χ. Στήν τράπεζα προσφορῶν τῶν ἁγίων Πέντε Λαρισαίων μαρτύρων (4ος-5ος αἰώνας)
περιέχονται τά ὀνόματα, ἡ ἡμερομηνία τῆς ἑορτῆς (18 Δεκεμβρίου), μέ βάση τόν τύπο ἐκφωνήσεως
στό τοπικό ἁγιολόγιο, βλ. Στ. Γουλούλης, Οἱ πρῶτοι Μάρτυρες καί τό ἀρχαῖο θέατρο Λάρισας,
Λεπέτυμνος. Μελέτες Ἀρχαιολογίας καί τέχνης στή μνήμη τοῦ Γεωργίου Γούναρη. Ὕστερη
ρωμαϊκή, βυζαντινή, μεταβυζαντινή περίοδος [=Βυζαντινός Δόμος, 26 (2018)], 487-498, ὅπου
βιβλιογραφία: «Μαρτύρων Ἰωάννου, Λουκᾶ, Ἀνδρέου, Λεωνίδου, […] τῇ πρό ιε΄ καλανδῶν
Ἰανουαρίων…].
35
Εἶναι τά ἑξῆς: α) ὄνομα ἀναθέτη (ὑπέρ εὐχῆς δεῖνα), β) ὀνόματα ἁγίων, γ) ὀνόματα μαρτύρων,
δ) ὀνόματα ἁγίων καί ἀφιερώσεις ναῶν, βλ. Marie Christine Comte, Les Reliquaires Du ProcheOrient et de Chypre a la Periode Protobyzantine (IVe -VIIIe Siecles): Formes, Emplacements, Fonctions et Cultes, Bibliotheque de l’Antiquite Tardive (BAT 20), Turnhout 2012, 99-108, 102. Τό ὀνόματα
τῶν ἁγίων καί ἄλλα στοιχεῖα ταυτότητας (χρονολογία) περιέχουν λίθινες λειψανοθῆκες πού
βρέθηκαν σέ σημαντικό ἀριθμό στή Βόρεια Ἀφρική, βλ. Yvette Duval, Loca Sanctorum Africae,
(ὅπως σήμ. 22) 160-163 (Dalaa, Μουσεῖο Λούβρου), 165-167 (Khenchela, Μουσεῖο Ἀλγερίου), 192197 (Κωνσταντίνη), 202-207 (Ain Abid), 264-267 (Henchir Akrib), κτλ.
36
Ἰωάννης Μπαρνέα, Τό παλαιοχριστιανικόν θυσιαστήριον (ὅπως σημ. 30), 81 κ.ε. Jean Cagé,
«Membra Christi et la deposition des reliques sous l’ autel», Revue Archeologique, 29 (1929), 137153, 139 κ.ε. H. Brandenburg, «Altar und Grab. Zu einem Problem des Martyrerkults im 4. und 5.
Jh.», Martyrium in Multidisciplinary Perspective; Memorial Louis Reekmans, edited by M. Lamberigts
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Ἡ ἀνάλυση τῶν τριῶν μερῶν τοῦ κειμένου μέ ἀντίθετη σειρά δείχνει τά
ἑξῆς:
Α. Ἐπίλογος [γ]) (ἐσχατόκολλο): Οἱ ἀφιερωτές εἶναι ἑλληνόφωνοι λαϊκοί,
ἀλλά τά ὀνόματα ἔχουν ὑποστεῖ ἐπίδραση ἀπό τή σλαβική: [Ἰβάνης/Ἰωάννης,
Καρφ(ι)κίζης, μέ ὑποψία σλαβικῆς παραγωγικῆς κατάληξης [ί(τ)ζης]. Τό ὄνομα
τοῦ δεύτερου, τοῦ Καρφκ(ι)ζῆ, ὁ ὁποῖος προέβη σέ κάποια ἔξοδα, δύσκολα
ἐτυμολογεῖται37. Ὁ πρῶτος, ὁ Ἰβάνης, καί ἡ δυσνόητη λέξη πού τόν ἀκολουθεῖ
[Κουανούμ(η)ς: θεσσαλική προφορά κόβει τό τελικό <η>], δημιουργεῖ ζήτημα.
Δύσκολο νά δηλώνει ἀξίωμα (οἰκονόμος), τό ὁποῖο ἀσκοῦσαν κληρικοί, ἤ νά
ὑποδηλώνει κάποια φροντίδα στήν ἐκτέλεση μείζονος ἔργου, ἐφόσον στή
μεσαιωνική περίοδο αὐτά τά φροντίζουν οἱ ἐπίσκοποι ἤ ἄλλοι ἱερεῖς38. Ὅμως
λαϊκοί ἤ κληρικοί δωρίζουν λειψανοθῆκες39. Ἡ καταγραφή τῶν δύο «μαρτύρων»
φαίνεται νά γίνεται μέ τήρηση ἱεραρχίας. Ὁ πρῶτος, πού πιθανόν λεγόταν
Κονόμης/Κονομῆς [μέ ἔκταση Κουνούμης, Κού<α>νούμ(η)ς)], ἴσως ἦταν
ἐπίγονος κληρικοῦ οἰκονόμου τῆς Μητροπόλεως, προηγεῖται τοῦ δευτέρου
and P. Van Deun, Leuven, University Press, 1995, 72-98. Εἶχε ἤδη σημειωθεῖ ἐξέλιξη τῆς λατρείας
ἀπό τήν Ἐκκλησία στό Ἱερό Βῆμα/Ἁγία τράπεζα καί μετά στό λείψανο, στό ἐγκαίνιο τῆς
Τραπέζης.
37

Θά μποροῦσε ἴσως νά δηλώνει «καρφωτή» (μεσαιωνικό ρῆμα «καρφώνω» (καρφίον, καρφίν,
καρφωτός=καρφωμένος), τεχνίτη μεταλλικῶν μικροαντικειμένων, ὁπότε ἴσως σημαίνει ὅτι τό ἴδιο
πρόσωπο ὡς τεχνίτης τῆς πόλης πού κατασκεύασε τό ἔλασμα παρέδωσε δωρεάν τό ξύλινο
κιβώτιο τοῦ λειψάνου. Ἤ ἐπίσης ἀπό τό «καρφιχτίζομαι» (ἐκ τοῦ «καρφίχτης»=καθρέπτης,
δηλαδή «καθρεφτοποιός»), βλ. Ἔμμ. Κριαρᾶς, Λεξικό Μεσαιωνικῆς καί Δημώδους Γραμματείας,
τόμ. 8, 377-378 (1982), 378-379. Δέν ὑπάρχει ἄλλη μεσαιωνική λέξη πλησιέστερη, ἐκτός ἄν εἶναι
λέξη σλαβική.

38
Ἀρχοντούλα Ἀναστασιάδου, Ἡ χορηγία στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας.
Ἀφιερωματικές καί κτητορικές ἐπιγραφές ναῶν τῆς Μ. Ἀσίας (4ος-15ος αἰ.), τόμος Α΄, ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη 2005, 80-83 (ὅπου παραδείγματα γιά τόν οἰκονόμο: κουράτωρ, ἐργολάβος, ἐπιστήκων,
ἐπιστάτης, πάντως διαχειριστής τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀπό τή Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο/26ος
κανών, κατώτερου κληρικοῦ), 127 κ.ε. (Μέση βυζαντινή περίοδος). Γιά τόν οἰκονόμο βλ. Ἰάκωβος
Πηλίλης, Τίτλοι, ὀφφίκια καί ἀξιώματα ἐν τῇ βυζαντινῇ αὐτοκρατορίᾳ καί τῇ χριστιανικῇ Ὀρθοδόξῳ
Ἐκκλησίᾳ, Ἀθῆναι 1985, 53-58: εἶχε διακόνημα ἐκτέλεση ἔργων. Ἐδῶ δέν πρόκειται γιά κάτι τέτοιο ἤ
γιά κουράτορα (φροντιστή κτημάτων), βλ. Κίμων-Ἐμμανουήλ Πλακογιαννάκης, Τιμητικοί τίτλοι καί
ἐνεργά ἀξιώματα στό Βυζάντιο, Ἰανός, Θεσσαλονίκη 2001, 252 κ.ε.
39
2) Λειψανοθήκη Metropolitan Museum Νέας Ὑόρκης 2002.483.3a, b. (δωρεά Miriam Ν. Rosen)
μέ τήν ἐπιγραφή τοῦ δωρητῆ, βλ. Holger A. Klein, «Materiality and the Sacred. Byzantine Reliquaries and the Rhetoric of Enshrinement», ed. Synthia Kahn - Holger A. Klein, Saints and Sacred
Matter. The Cult of relics in Byzantium and Beyond, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 239, ﬁg. 12.5: «Ὑπέρ εὐχῆς Ἰωάννου ἐπισκόπου». 3) Λειψανοθήκη Ferrell Collection, Kansas City, βλ. Holger A. Klein, ὅ.π., 239-240, ﬁg. 12.6: «Ὑπέρ ἀναπαύσεως Ἀντωνίνου καί Λεοντίας
καί σωτηρίας Συμεωνίου καί Μαρίας» (ἀπόδοση ἀπό τήν ἀγγλική μετάφραση, δωρητές τό β΄
δίδυμο).
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πού ἐνεργεῖ δωρεά καί ἴσως εἶναι τεχνίτης40. Οἱ δύο λαϊκοί, ὅπως ὁ Martius
στό ἔλασμα τῆς Telergma, «ὑπογράφουν» στιγμιαῖα, ἕως ὅτου τό ἔλασμα
κλεισθεῖ στό κιβώτιο. Πρᾶγμα πού ὑποδηλώνει κάποια εἰδική πράξη.
Β. Τό ἔμμετρο θεολογικό σχόλιο πού περιέχει o διπλός δωδεκασύλλαβος
[β], μία σύνοψη τῆς Χριστολογίας, ἀντιστοιχεῖ μέ τό δεύτερο μέρος ἐγγράφου,
τήν αἰτιολογία-ἔκθεση ἤ ἀπόφαση ἐπί ζητήματος. Ἐκφράζει τά τρία κεντρικά
σημεῖα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ: Γέννηση, Σταύρωση, Ἀνάσταση, προφανῶς μέ
εὐχαριστιακές ὑποδηλώσεις λόγω Ἁγίας τραπέζης. Εἶναι ἐμφανῶς συνέχεια
μιᾶς παράδοσης τῆς ταφικῆς λατρείας γνωστῆς ἀπό τήν προχριστιανική
περίοδο.
Ὁ τάφος, χῶρος θανάτου, νοεῖται ὡς χῶρος ἀναγέννησης, βίωσης τῶν
πέραν αὐτοῦ. Ἐνεπίγραφα χρυσά ἐλάσματα ἀπό τάφους μυημένων Ὀρφικῶν
περιγράφουν τή σωτηριολογική τους ἐπαγγελία, μία διατύπωση ἀνώτερου
Ἱεροῦ νόμου, πού βιώνουν στά Ἠλύσια Πεδία, στήν πηγή τῆς ζωῆς (πηγή
Λήθης καί Μνήμης)41. Ἡ εἰκονογραφική παράδοση τῶν τάφων, δείχνει πῶς ἡ
τάση αὐτή μεταφέρθηκε στήν Ἐκκλησία μέ νέα μέσα καί στόχους42. Στή
χριστιανική σκέψη ὅμως τό λείψανο, κατάλοιπο τοῦ σώματος, δέν εἶναι ὅπως
στόν Ὀρφισμό, φυλακή τῆς ψυχῆς (σῶμα-σῆμα), ἀλλά τό ἀντίθετο, θεωρεῖται
ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος43, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Θεός Λόγος
ἔγινε Ἄνθρωπος. Ἀνάλογη προσέγγιση σέ μεταφυσικό κόσμο, θεωρούμενο
Πηγή ζωῆς, ἀπαντᾶ στήν ἀρχαία μαντική τέχνη44.
40
Στή λειψανοθήκη τοῦ Πρωτάτου (βλ. Bradley Hostetler, «The Iconography of Text. The Placement of an Inscription on a Middle Byzantine reliquary», Eastern Chritian Art, 8 (2011), 49-55) ὁ
πρῶτος (Ζωσιμᾶς) εἶναι ὁ ἰδιοκτήτης καί ὁ δεύτερος (Νικόλαος) ὁ τεχνίτης. Πρβλ. Bradley Hostetler, Byzantine Reliquaries with Epigrams (ὅπως σημ. 20), 149-151, 172-173, ὅπου βιβλιογραφία.
41
Yannis Tzifopoulos, Paradise Earned: The Bacchic-Orphic gold lamellae of Crete, Center for
Hellenic Studies, Hellenic Studies 23, Washington DC, 2010. Πρβλ. Margherita Guarducci, Epigraﬁa Greca (ὅπως σημ. 32), 258 κ.ἑ., 268: «χαῖρε παθῶν τό πάθημα τό δ’ οὔπω πρόσθε
ἐποπόνθεις ./ θεός ἐγένου ἐξ ἀνθρώπου. ἔριφος εἰς γάλα ἔπετες. / Χαῖρε, χαῖρε δεξιάν ὁδοιπορῶν,
/λειμώνας τέ ἱερούς καί ἄλσεα Φερσεφονείας…». Ἡ ψυχή τοῦ μυημένου ταυτίζεται μέ τόν παθόντα
Διόνυσο.
42

Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται τό βιβλίο γιά τήν ἔκθεση: Ἀπό τά Ἠλύσια Πεδία στόν Χριστιανικό
Παράδεισο, 9η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη, 1997.

43
Νικ. Γκιολές, «Οἱ Δέκα ἅγιοι Μάρτυρες τῶν Μεγάρων», ΔΧΑΕ, Δ, ΚΓ΄(2002), 83-98, 83, ὅπου
βιβλιογραφία.
44

Τήν ἀποτυπώνουν τά χρηστήρια ἐλάσματα τῆς Δρυός τῆς Δωδώνης (Δένδρο ζωῆς) μέ πρακτικές
συνήθως ὁδηγίες, Σωτ. Δάκαρης - Ἰ. Βοκοτοπούλου - Ἀ.Φ. Χρηστίδης, Τά χρηστήρια
ἐλάσματα τῆς Δωδώνης τῶν ἀνασκαφῶν Δ. Εὐαγγελίδη, Ι. Ἐπιγραφές 1-2220, ΙΙ. Ἐπιγραφές
2221-4216, ἐπιμ. Σωτήρη Τσέλικα, Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία ἀρ. 285, Ἀθήνα 2013.
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Τί ἀκριβῶς ὅμως θέλει νά αἰτιολογήσει; Ἀντί λεπτομερειῶν ἐπί αὐτοῦ εἶναι
διατυπωμένος ὁ κατεξοχήν πνευματικός νόμος. Ὅ,τι ἐμπίπτει στό βιωματικό
πρότυπο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἔχει διαρκῆ ἰσχύ. Οὐσιαστικά γίνεται
ἀναγωγή στήν πηγή ὅλων των πραγμάτων. Γι’ αὐτό στίς λειψανοθῆκες τό ἅγιο
λείψανο ἐγκωμιάζεται ὡς Πηγή ζωῆς, Ἄνω Ἱερουσαλήμ, Νέα Ἐδέμ45. Στόν
τάφο τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Πρέσπας, ὅπου βρέθηκε τό ἔλασμα, ὑπῆρχε
μαρμάρινη πλάκα μέ παράσταση Ξύλου τῆς ζωῆς στήν Καινή Ἱερουσαλήμ46.
Ἀπάντηση στό ἐρώτημα δίνει τό παράδειγμα τῆς βασιλικῆς της Belezma
Κωνσταντίνης (Lemasha Νουμιδίας), ὅπου βρέθηκε κάτωθεν τῆς Ἁγίας
τραπέζης ὠοειδής loculus μέ δοχεῖο, στό ὁποῖο προβάλλεται ὄχι τό ὄνομα τοῦ
Μάρτυρα ἤ τῶν Μαρτύρων ἀλλά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ δύο φορές [ἐπιγραφή
στό κάλυμμα: «In isto vaso s(an)cto congregabuntur membra X(risti)» (τά
λείψανα τῶν ἁγίων) καί στό κυρτό μέρος τοῦ ἀγγείου: «Εcce locus inquirendi
domin(u)m ex toto corde amen X(ri)ste»]. Εἶναι τό πλησιέστερο στό ἔλασμα
τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐξ αἰτίας του ὅτι στήν Ὀρθόδοξη καθολική
παράδοση ἡ τιμή τῶν Μαρτύρων (membra Christi, μέλη Χριστοῦ),
ἀντιμετωπίζεται ὡς κατώτερη αὐτῆς τοῦ Χριστοῦ47. Πρέπει νά ληφθεῖ ὅμως
ὑπόψη μία βασική ἀντίληψη: Ἡ Ἁγία τράπεζα ὁρίζεται ὡς τάφος τοῦ
Χριστοῦ48, ὁπότε καί τό λείψανο τῶν ἁγίων στό ἐγκαίνιο ἀποκτᾶ ἀνάλογη
θέση σέ αὐτόν τόν χῶρο.
Ὡς πρός τήν ἀναγωγή στήν Πηγή τῆς ζωῆς: 1) Στήν Ἁγία τράπεζα τοῦ
Ἁγίου Στεφάνου Ἱερουσαλήμ ἐπιγραφή τοῦ πλαισίου γράφει: «Τῶν ξύλων

45
Andreas Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Banden 1 und 2,
OAW 35, Band 3.1, Wien 2014, 595-597. Brad Hostetler, Byzantine Reliquaries with Epigrams
(ὅπως σημ. 20), 1. Α.50, σσ. 189-150: ἐπίγραμμα μάρτυρος Γλυκερίας στή Ραιδεστό/Tekirdag (9ος10ος αἰ.) ὡς Πηγή ζωῆς: «...Γλυκερίας θείαν κάραν βρύουσαν ὄμβρον θαυμάτων…ὡς κρήνη
βλύζουσα ζωῆς ρεῖθρα». 2. Β.8, σσ. 108-113, 197: Σταυροθήκη Εἰρήνης Δούκαινας (11ος αἰ.) ὡς
Οὐράνια Ἱερουσαλήμ. 3. Λειψανοθήκη ἁγίου Δημητρίου (11ος-12ος αἰ., κῶδιξ Marc. Gr. 524, f. 35v
(XIII s.): Β.10, σ. 198 (ὡς νέα Ἐδέμ). Πρβλ. Georges Kazan, «Arks of Constantinople. The New
Jerusalem: The Origins of the Byzantine Sarcophagus Reliquary», Byzantion 85 (2015), 77-125.
46
Σταῦρος Γουλούλης, «Ἡ ἀνάγλυφη ἐπιτύμβια πλάκα ἀπό τό Διακονικό του Ἁγίου Ἀχιλλείου
Πρέσπας», 39ο Συμπόσιο Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης, Ἀθήνα 30,
31 Μαΐου, 1 Ἰουνίου 2019, Ἀθήνα 2019, σσ. 82-83.
47

Ἰωάννης Μπαρνέα, Τό παλαιοχριστιανικόν θυσιαστήριον (ὅπως σημ. 30), 84-85. Μέσω τῶν
μαρτύρων γίνεται ἡ αἰσθητή ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ βλ. Jean Gagé, Membra Christi, 139143, ὅπου πηγές γιά τά λείψανα τοῦ Μαρτύρων ὡς μελῶν τοῦ Χριστοῦ.

48

Π.χ. Γερμανός Κων/πόλεως, PG 98, 388-389. Ἰωάννης Μπαρνέα, Τό παλαιοχριστιανικόν
θυσιαστήριον, 87-90.
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φύλαξ», ὑπενθυμίζοντας κατά μία ἄποψη τό ἔργο τῶν διακόνων νά ὑπηρετοῦν
τίς τράπεζες (Πράξεις 6.2), ἀνάλογη πρός αὐτό τῶν Χερουβείμ, τά ὁποῖα
«ἐφύλαττον τήν ὁδόν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς» (Γένεσις 3.24)49. 2) Στoν σταυρό τοῦ
τύπου τῆς Ἀναστάσεως (πίσω ὄψη) ἀπό τή σταυροθήκη τοῦ Limburg πού
παρήγγειλε ὁ Κωνσταντῖνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος (πέρ. 948-959) ἴσως ὡς ἡ
μοναδική μέ σχετικό πρός τό ἔλασμα θεολογικό σχόλιο: «Θεός μέν ἐξέτεινε
χείρας ἐν ξύλῳ /ζωῆς δι᾽ αὐτοῦ τάς ἐνεργείας βρύων… Καί πρίν μέν Ἅιδου
Χριστός ἐν τούτω πύλας /θραύσας ἀνεζώωσε τούς τεθνηκότας. Κοσμήτορες
τούτου δέ νῦν στεφηφόροι θράση δι᾽ αὐτοῦ συντρίβουσι βαρβάρων»50. Εἶναι,
βεβαίως, κείμενο δραματοποιημένο καί ὑπέρ τῆς δυναστείας, ὅπως καί σέ
ἄλλα συναφῆ ἔργα πού δέν ἔχουν θεολογικά σχόλια, ἀλλά δηλώνουν
ἀντίστοιχα ἐγκώμιο τοῦ κτήτορα ἤ τοῦ αὐτοκράτορα51. 3) Σχέση τοῦ σταυροῦ
μέ τήν Ἀνάσταση [Βλ. Παράρτημα, Α΄] ἐμφανίζει μαρμάρινη βάση ἀπό
μνημειώδη παλαιοχριστιανικό σταυρό ἀπό τή Συρία, ἐξαίροντας μάλιστα τόν
μυστηριακό του χαρακτῆρα52.
49

Ἰωάννης Μπαρνέα, Τό παλαιοχριστιανικόν θυσιαστήριον, 160-161, ὅπου βιβλιογραφία.

50

Joh. Koder, «Ὁ Κωνσταντῖνος Πορφυρογένητος καί ἡ Σταυροθήκη τοῦ Λίμπουργκ»,
Κωνσταντῖνος Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννητος καί ἡ ἐποχή του, Β΄ Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση,
Δελφοί, 22-26 Ἰουλίου 1987, Εὐρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφῶν, Ἀθήνα 1989, 165-184, 171176, ὅπου βιβλιογραφία. Λασκαρίνα Μπούρα, «Ὁ Βασίλειος Λεκαπηνός παραγγελιοδότης ἔργων
τέχνης», Κωνσταντῖνος Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννητος καί ἡ ἐποχή του, ὅ.π., 397-434, 410-431, 416. Holger
Klein, «Eastern Objects and Western Desires. Relics and reliquvaries between Byzantium and the
West», DOP, 58 (2004), 283-314, 304, ﬁg. 12.
51

Antony Eastwood, «The Heavenly Court, courtly Ceremony, and the Great byzantine Ivory Triptychs of tenth Century», DOP, 69 (2015), 71-69, 94-114 (κατάλογος ἔργων μέ ἐπιγράμματα πού εἶναι
σχόλια σε σέ ἐγκώμια καί εὐχές δωρητῶν καί αὐτοκρατόρων. Ἐπίσης: 1) Σταυρός τοῦ Λέοντα
Δαμοκρανίτη (μετά τό 959), βλ. Werner Seibt, «Das Reliquiarkreuz de Leon “Damokratites”
(πατρίκιος καί δομέστικος τῆς Δύσεως, Βυζάντιος). Festschrift für Herbert Hunger, Wien 1984,
301-310. 2) λειψανοθήκη καί κιβωτίδια τοῦ ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης (11ος-12ο αἱ.), βλ.
Ἀριστ. Μέντζος, Τό προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης (ὅπως σημ. 29), 129 κ.ε.,
129-130, 137: α) Λειψανοθήκη τῆς Μόσχας σέ μορφή ναΐσκου (ἑξαγωνικοῦ κιβωρίου) ἀντιγράφει
τό κιβώριο τῆς Θεσσαλονίκης ἀλλά στίς τρεῖς πλευρές εἰκονίζεται ἡ στέψη αὐτοκρατόρων
(Κωνσταντίνου Δούκα καί Εὐδοκίας 1059-1067), καί στίς ἄλλες δύο πλευρές ἡ ἀφιέρωση κάποιου
ἀξιωματούχου: «Σαφής πέφυκα τοῦ κιβωρίου τύπος… Δημητρίου…». Ἀναφέρεται στή στέψη τῶν
αὐτοκρατόρων καί στό ὄνομα τοῦ ἀφιερωτῆ, ἔχει ἐγκωμιαστικό χαρακτήρα, χωρίς κανένα
θεολογικό σχόλιο. Τά κιβωτίδια μέ ἐπιγραφές ἀναφέρουν τό περιεχόμενο μέ λατρευτικά κατάλοιπα
τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ἀποδεικνύοντας τήν ταυτότητα τοῦ καθενός. Ἐπίσης στή μικρή
λειψανοθήκη τῆς Dumbarton Oaks Collection ὁ κάτοχος Σέργιος ἀναφέρεται στό λείψανο (αἷμα,
μύρο) τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὅπως καί τῶν μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου, βλ. Andre Grabar, «Un
reliquaire de saint Demetrios», DOP, 8 (1954), 307-313.
52
Gary Vican, Catalogue of the Sculpture in the Dumbarton Oaks Collection from Ptolemaic Period
to the Reinassance, Washington D.C., 1995 (ἀρ. 31), 75-77: «ὁ σταυρ[ός] ὅς ἀ[νέστησι] (?)» καί «ἔσω
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Οὕτως ἤ ἄλλως δέν διαπιστώνεται νοηματική σύνδεση μέ τόν κανόνα τοῦ
Ἰωσήφ Ὑμνογράφου εἰς τόν ἅγιο Ἀχίλλιο, ἀλλά μέ ποιητικά κείμενα ἤ ἄλλες
ἀναγραφές πού ὑπῆρχαν στήν Ἁγία τράπεζα ἤ τό Ἱερό βῆμα ἀπό ἱδρύσεως.
Ὅμοια εἶναι ἡ ἀναθηματική ἐπιγραφή τῆς νέας Ἁγίας τραπέζης στήν Ἁγία
Σοφία Κων/πόλεως ἀπό τά ἐγκαίνια στά Χριστούγεννα τοῦ 562 (32ο ἔτος
Ἰουστινιανοῦ, μετά τήν πτώση τοῦ τρούλλου): «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί
προσφέρομεν [λεκτική φόρμουλα, ἐπίκληση στή Μετουσίωση] οἱ δοῦλοι σοί
Χριστέ, Ἰουστινιανός καί Θεοδώρα / εὐμενῶς πρόσδεξαι Υἱέ καί Λόγε τοῦ
Θεοῦ, ὁ σαρκωθείς ὑπέρ ἡμῶν καί σταυρωθείς ὑπέρ ἡμῶν καί ἡμᾶς ἐν τῇ
ὀρθοδόξω πίστει σου διατήρησον... πρεσβείαις τῆς... Θεοτόκου...»53. Ὁ Δημ.
Πάλλας στό ἴδιο ἄρθρο βρίσκει σχέση μέ τό τροπάριο πού συνέγραψε ὁ
Ἰουστινιανός (τό 528 βλ. Θεοφάνης, Χρονογραφία, Ι, 337, Niebuhr, πού
ἐντάχθηκε στήν ἀρχή τῆς Θείας Λειτουργίας, στά Εἰρηνικά, ὡς ἐφύμνιο τοῦ β΄
ἀντιφώνου): «Τῷ δ’ αὐτῷ ἔτει παρέδωκεν Ἰουστινιανός τῷ ψάλλεσθαι ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις τό Ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀθάνατος ὑπάρχων καί
καταδεξάμενος διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας
Θεοτόκου... ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ ὁ Θεός, θανάτῳ
θάνατον πατήσας, εἷς ὧν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρί καί τῷ
Ἁγίω Πνεύματι...»54. Ὁ ὕμνος τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἀναφέρεται καί στήν
Ἀνάσταση, συγχρόνως μέ ἐπίκληση στήν Ἁγία Τριάδα, ὁπότε μπορεῖ νά
θεωρηθεῖ πιό ἄμεσο πρότυπο τοῦ κειμένου τοῦ ἐλάσματος, ὡς πολύ γνωστός
ὕμνος, λόγω τῆς κοινῆς σύνδεσης μέ τά τελούμενα στήν Ἁγία τράπεζα.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι καί τά δύο κείμενα συνάπτονται μέ τά διπλά ἐγκαίνια

ἱερ[όν] ὁ σταυρός» (μεταφράζεται ὡς ἱερεῖον, σφάγιον).
53

Κεδρηνός, ἔκδ. Βόννης, 677. PG 121, 737C-740AB. Δημήτριος Πάλλας, «Παλαιοχριστιανικές
ρυθμικές ἐπιγραφές», Rivista di Studi Byzantini et Neoelleniki, 10-11/XX-XXI (1973-1974), 17-56, 4749, ὅπου πηγές καί βιβλιογραφία [=Συναγωγή μελετῶν βυζαντινῆς ἀρχαιολογίας (τέχνη, λατρεία,
κοινωνία), τόμ. Β΄, Ἀθήνα 1987/88, 535-566, 557-559]. Ἰωάννης Μπαρνέα, Τό παλαιοχριστιανικόν
θυσιαστήριον (ὅπως σημ. 30), 158-160. Ἡ μεταφορά τέτοιων κειμένων στήν ἐπαρχία ἦταν κάτι
ἀναμενόμενο, ὅπως φαίνεται μέ τό κοντάκιο τῶν νέων ἐγκαινίων τῆς Ἁγίας Σοφίας Κων/πόλεως
(562) στίχοι τοῦ ὁποίου μεταφέρθηκαν σέ ἀνάφλυφο κοσμήτη βασιλικῆς στά Πηγάδια Καρπάθου
(10ος-11ος αἱ.), βλ. Angeliki Katsioti - Georges Kurtzian, «Epigraphica Carpathica», στό: Christos
Stavrakos ed.), Inscriptions in the Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art, Wiesbaden, 2016, 137-157.
54
Πρβλ. ἐπίσης Κεδρηνός, ἔκδ. Βόννης, Niebuhr, 650. PG, 121, 709B: δέχεται ὅτι ὁ συγκεκριμένος
ὕμνος συντάχθηκε στά πρῶτα ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Ἰουστινιανοῦ (537): «Τούτω τῷ ἔτει
ἀνεκαίνισεν ἐκ θεμελίων Ἰουστινιανός τήν τοῦ Θεοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν…παραδούς καί τό
τροπάριον αὐτή ὑπ’αὐτοῦ μελισθέν ψάλλεσθαι: ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος...».
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τῆς Ἁγίας Σοφίας (27 Δεκ. 537, 23 Δεκ. 562), δηλαδή τόν ἀντίστοιχο
καθαγιασμό τῆς Ἁγίας τραπέζης.
Στήν οὐσία ἡ θεανδρική θεολογία ἐγκολπώνει τά ὀστᾶ ὅλων των χριστιανῶν, ἰδιαιτέρως ὅμως τά ἐξαγιασμένα λείψανα, τά ὁποῖα μεταμορφώνει ὁ
ἐνσαρκωθείς (θανῶν καί ἀναστάς) Χριστός καί ἀναμένουν τήν ἔγερση τῶν
νεκρῶν55. Ἡ σχέση τῶν λειψάνων μέ τή σειρά τῶν θεανδρικῶν Μυστηρίων
τονίζεται στήν εἰκονογραφία μερικῶν λειψανοθηκῶν [Παράρτημα, Α´],
ἐντοπίζεται ὅμως καί σέ ἄλλα σύνολα σχετικά μέ τή μετά θάνατον ζωή τοῦ
νεκροῦ: Ἡ Ἐνσάρκωση ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση, κι ἔτσι ἐξηγεῖται λ.χ. γιατί
γίνεται θέμα ταφικῶν ἐπιγραφῶν μέσω εἰδικῆς φόρμουλας «ΧΜΓ» ἤ
ὁλογράφως (Χριστόν Μαρία Γεννᾶ, συνδυάζεται ἐνίοτε μέ ἐπίκληση στήν Ἁγία
Τριάδα)56. Ἀφοῦ ἔγινε τό θαῦμα τῆς Ἐνσαρκώσεως, μέ τή δύναμη τοῦ
τριαδικοῦ Θεοῦ μέλλει νά γίνει καί τό θαῦμα τῆς ἀναστάσεως τῶν Νεκρῶν ἤ
ἡ Πρώτη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καταλήξει στή Δευτέρα Παρουσία. Τά
λείψανα διατηροῦνται στούς τάφους μέχρι τήν Τελική Κρίση57, καλυπτόμενα
ἀπό τήν σκέπη τοῦ Χριστοῦ58. Ἡ μολύβδινη λειψανοθήκη πού κατατέθηκε
στό ἐγκαίνιο τοῦ Σωτῆρος Θεσσαλονίκης (σημ. 25) προϋποθέτει μία ποιητικήὀντολογική παρουσία τῶν ἴδιων των ἁγίων, τόσον στά τελούμενα ἅπαξ
ἐγκαίνια, ὅσο καί διαρκῶς59.
55
Στή χριστιανική ἐποχή, οὐσιαστικά μετά τόν Ἰουστινιανό, ὁ τάφος λογίζεται ὡς κοιμητήριο,
χῶρος ἀναπαύσεως γιά τήν ψυχή μέχρι τήν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, σέ περιβάλλον ὅπου αὐτή ἡ
προσωπική ὑπόθεση ἐντασσόταν στά δημόσια, βλ. Νίκος Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο τῆς ταφῆς,
275-276, 301 κ.ε. Στήν ἑλληνορωμαϊκή Ἀρχαιότητα ἦταν ἕνα δημόσιο βῆμα γιά διαρκῆ μνήμη τοῦ
νεκροῦ, ἐξασφαλίζοντας τήν ἑνότητα οἰκογένειας καί κοινωνίας.
56
Margherita Guarducci, Epigraﬁa Greca (ὅπως σημ. 32), 459-461 (5ος αἰ.): «+ ἐν ὀνόματι τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Κύριε ἀνάπαυσον τήν ψυχήν τῆς δούλης… καί
στῆσον αὐτῆς ἐκ δεξιᾶς σου ἐπί θρόνου δικαιοσύνης καί πότισον αὐτῆς ἐπί ὕδατος
ἀναπαύσεως… Χριστόν Μαρία Γεννᾶ…».
Σέ ἐπιγραφές ἐπικλήσεων στόν Θεό ἀναφέρεται ἡ ἐνσάρκωση καί σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, βλ.
Dennis Feissel, «Recueil des inscriptions chretiennes de Macedoine du IIIe au Vie siecle», BCH
Supplement VIII, Paris 1983, 189-191, ὅπου βιβλιογραφία (ἐπιγραφή Φιλίππων): «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ γεννηθείς ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας σταυρωθείς δι’ ἡμᾶς βοήθει τῇ πόλει ταύτῃ...».
57

Στυλιανός Π. Ντάντης, Ἀπειλητικαί ἐκφράσεις εἰς τάς ἐπιτυμβίους παλαιοχριστιανικάς
ἐπιγραφάς, διδ. διατριβή, Ἀθῆναι, 1983, 166 κ.ε.

58

Πρβλ. τήν ἐπιγραφή ἀπό τό Παγγαῖον (6ος αἰ.), βλ. Dennis Feissel, Recueil des inscriptions
chretiennes de Macedoine, 184-185: «Ἐνθάδε κεῖται Κυριακός μετά τῆς συμβίου αὐτοῦ...
βασιλεύοντος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί βασιλέσι...».

59

Ἀνδρέας Ι. Φυτράκης, Λείψανα καί τάφοι μαρτύρων κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας,
Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, χ.χ., 98-101 (Γιά τούς μάρτυρες καί τήν Ἁγία τράπεζα ὡς θυσιαστήριο).
Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁ ἄγιος καί ὁ μάρτυρας; ὡς μιμητής τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου, 100. Peter
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Γ. Ἡ εἰσαγωγή [α] (πρωτόκολλο) προσφέρει τό γενικό νόημα. Ὑπάρχει ὁ
σταυρός τῆς Ἀναστάσεως, πρωτεῦον εἰκονογραφικό-τελετουργικό στοιχεῖο, ὅπως
ἀπαντᾶ σέ ὅλους τους τάφους, ἀλλά καί στίς λειψανοθῆκες60. Ὁ σταυρός μέ τήν
ἐπιγραφή «Ic Χc Νικᾶ» εἶναι ἐπίσημο κρατικό σύμβολο, μάλιστα
χρησιμοποιεῖταισέ νομίσματα ἀπό τήν ἀρχή τῆς Εἰκονομαχίας ὥς τόν 10ο αἰώνα61.
Τά γράμματα «ΨΦΚ» ἄν ἀποτελοῦν κρυπτόγραμμα πού προσδιορίζεται
ἀπό τόν σταυρό, τό 2ο καί 3ο γράμμα μποροῦν νά ἀποδίδουν μία ἔκφραση,
ὅπως π.χ. «Φῶς Κόσμου», φῶς Ἀναστάσεως62, πού ἐξαίρει ὁ διπλός
12σύλλαβος. Μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ στόν τιμώμενο ἅγιο Ἀχίλλιο, ἀσκοῦντα
ἱεραποστολικό ἔργο κατά τόν Α΄ Βίο63, ὅπως ἡ ἐπιγραφή (Ψαλμ. 131, 15-16)
τοῦ ἐπιστυλίου ἀπό τό κιβώριο τοῦ μαυσωλείου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
στήν Ἔφεσο/Ἀγιασολούκ ἐξαίρει τόν Μαθητή καί εὐαγγελιστή ὡς τό φῶς τοῦ
λύχνου τοῦ Χριστοῦ, ἄν καί τό ὄνομα τοῦ Ἰωάννη δέν ἀναφέρεται στό
Brown, Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago, University of Chicago Press, 1981, 109. Ἡ ἀντίληψη αὐτή ὑπάρχει σέ ἐπιγραφές μέ ταφική-εὐχαριστιακή ἀντίληψη:
1) Ταφική στήλη πρεσβυτέρου Κυπριανοῦ (6ος-7ος αἰ.): γίνεται ἐπίκληση ὅσων βιώνουν τήν
Ἀνάσταση, βλ. Dennis Feissel, Recueil des inscriptions chretiennes de Macedoine, 36-37:
«...πάντων των ἁγίων, ἀγγέλων, προφητῶν, ἀποστόλων καί μαρτύρων τοῖς σοί ἀρέσασι ἀπό
καταβολῆς κόσμου. Ἀμήν...», μία μεταφορά ἀπό τήν ἐπίκληση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, 2)
Παρουσία διά τῆς μνήμης ὄχι ἁγίων ἀλλά κοινῶν θνητῶν, συγγενῶν τοπικοῦ ἐπισκόπου,
προϋποθέτει ἡ ἀργυρή ἐπένδυση τάφου ἤ τό πιθανώτερο τράπεζας (ὡς προσφορά στόν Χριστό)
ἀπό τόν θησαυρό τῆς Σιών (Kumluca), βλ. Susan Boyd, Silver Tomb Revetments (ὅπως σημ. 3),
35, πίν. 17, ὅπου βιβλιογραφία: «+Παρήγορος ἐλάχιστος ἐπίσκοπος ὑπέρ μνήμης καί ἀναπαύσεως
τῶν αὐτοῦ γονέων καί ἀδελφῶν καί Σεβήρου καί Ἀπφιανοῦ ἀναγνώστου Χριστῷ ἀληθινῷ Θεῷ
προσφέρει». Ἐπίσης Susan Boyd, «Art and the Service of the Liturgy». Byzantine Silver Plate, ed.
Linda Safran, Heaven on Earth, Art and the Church in Byzantium, University Park Pennsylvania,
1998, 152-185, 158-160, ﬁg. 6.7. 3) Ἐπιγραφή μαρμάρινης Ἁγίας τραπέζης στόν Ἅγιο Νικήτα
Κηπούλας, βλ. Νικ. Β. Δρανδάκης, Βυζαντινές τοιχογραφίες τῆς Μέσα Μάνης, Ἀθῆναι 1995,
340-341, εἰκ. 2 (δυτική πλευρά πλασίου: «Μνήσθητι Κύριε τοῦ δούλου σου Μάμα, ἅμα συμβίῳ
καί τέκνοις αὐτοῦ, τοῦ πόθῳ κτίσαντος...».
60
Κurt Weitzmann (ed.), «Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to
Seventh Century. Catalogue of the Exhibition at The Metropilitan Museum of Art, November, 19,
1977, through February 12, 1978», The Metropolitan Museum of Art, New York, 1979, 630-636.
Brandley Hostetler, Byzantine Reliquaries wit Epigrams, ὅ.π. (σημ. 20).
61

Ἀλεξάνδρα Καραγιάννη, Ὁ σταυρός (ὅπως σημ. 12), 36. Πρβλ. καί Βασιλείου-Seibt στή σημ. 69.

62

Ἄν τό πρῶτο γράμμα γράφτηκε λοξά, μπορεῖ νά εἶναι Ξ ἀντί Ψ, θά μποροῦσε νά θρωρηθεῖ ὡς
Ξύλον (σταυρός). Εἶναι γνωστά τα: ΦΧΦΠ (Φῶς Χριστοῦ Φαίνει Πᾶσι) καί ΞΖΣΚ (Ξύλον Ζωῆς
Σωτῆρος Κυρίου, πρβλ. Catherine Asdracha, Ἀρχ. Δελτίον, 43 (1988), σ. 269. Ἐδῶ μία λύση θά
ἦταν: Ξ(Ζ)ΦΚ) [=Ξύλον (Ζωῆς ;) Φῶς Κόσμου ;]. Ὡστόσο παραμένει εἰκασία. Γιά τό Ιc Χc Νι Κα
καί ΦΧΦΠ βλ. σταυρό λιτανείας τοῦ 6ου αἰ., Eugenia Lazaridou, Transition to Christianity (ὅπως
σημ. 29), 146.
63

Δημ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος, 139, στχ. 145-152.
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σωζόμενο μέρος64. Ἀλλά τό φῶς συνοδεύει τήν ψυχή τοῦ νεκροῦ65, εἶναι θέμα
πού ἐξαίρεται σέ ἐπιγραφές λειψανοθηκῶν, γενικά στά ἐγκώμια τοῦ
σταυροῦ66. [Βλ. Παράρτημα, Β΄]
Ἡ ἐπίκληση στήν Ἁγία Τριάδα γίνεται στήν ἀρχή ἑνός ἐγγράφου –στό
ἔλασμα τῆς Telergma ἀναφέρεται στόν Χριστό Σωτῆρα–, σάν ἕνα εἶδος
ἐπίσημης μαρτυρίας (ὅρκου)67, ἀλλά δέν ἰσχύει στό βυζαντινό ἐπίγραμμα.
Ὑπάρχει καί σέ τάφους ὅπως στή σλαβική ἐπιγραφή τοῦ τάφου συγγενῶν τοῦ
Σαμουήλ (993=6500/1 ἔτος ἀ.κ.κ.), πού ἀρχίζει μέ ἐπίκληση στά τρία πρόσωπα
τῆς Ἁγίας Τριάδος πιστοποιώντας τά λείψανα, δείχνει ἐπίδραση ἀπό
ἔγγραφα68. Ὁ σταυρός ὡς στοιχεῖο χριστιανικῆς ταυτότητας συνάδει μέ
64
Γ.Α. Σωτηρίου, «Ἀνασκαφαί τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ Ἰωάννου Θεολόγου ἐν Ἐφέσω», Ἀρχ.
Δελτίον, 7 (1921/22) (1924), 89-226, 116 κ.ε., 156-159: «[Αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος...
τούς πτωχούς α]ὐτῆς χορ[τάσω ἄρτων.] Τούς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω [σωτηρίαν… Ἠτοίμασα λύχνον
τῷ Χριστῷ μου…]». Τό ἴδιο ἐκφράζεται: 1) γιά ναό τοῦ Προδρόμου, βλ. Ἐπιγραφή Ἁγίας Τραπέζης
(12ος αἰ.) τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, βλ. Andreas Rhoby, Byzantinische Epigramme
(2014) (ὅπως σημ. 45), 154-158: «Ὤ λύχνε φωτός, ὤ λαλιά τοῦ Λόγου, …προδραμῶν Πατρός
φάους, Ἰωάννη μέγιστε, κῆρυξ Τριάδος...». 2) γιά ναό τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου στή Θήβα (871/2),
βλ. Andreas Rhoby, ὅ.π., 367: «…δόμον, τό γρήγορον φῶς τῶν Θεοῦ αὐγασμάτων...». 3) Γιά κτίσμα
(κτιτορική ἐπιγραφή) αὐτοκράτορα: ἐπιγραφή Piazzola di Brenta, Vicenza (9ος-10ος αἱ.), βλ.
Andreas Rhoby, ὅ.π., 434-435: «Ἄναξ Λέων ἔστησε πύργον ἐνθάδε, λύχνω προβαίνειν τούς λόχους
τῶν βαρβάρων».
65

Πρβλ. ταφική ἐπιγραφή ἀπό Ραβέννα, Museo Arcivescovile (χρόν. 625-643), Andreas Rhoby,
Byzantinische Epigramme (2014), 444-446: «Γρηγορίου μέν σῶμα κρύπτεται κάτω, ἄνω δέ πρός
τό θεῖον ἡ ψυχή μένει ποθοῦσα φῶς ἄφθαρτον ὅ τρανῶς βλέπει...».

66
Ὁ Ἰωάννης Μαυρόπους PG, 120, 1172: ἀναφέρει ἐπίγραμμα λειψανοθήκης τοῦ Κωνσταντίνου
Μονομάχου, ὅπου ἐξαίρεται «Σταυροῦ πάλιν φῶς, καί πάλιν Κωνσταντῖνος ὁ πρῶτος εἶδεν τόν
τύπον δι᾽ ἀστέρων...», τόν ὁποῖο τιμοῦν οἱ δύο αὐτοκράτορες, βλ. Ἀλεξάνδρα Καραγιάννη, Ὁ
σταυρός (ὅπως σημ. 12), 30. Σέ ἄλλη σταυροθήκη τοῦ 10ου ὁ συντάκτης μεταφέρεται στό «φῶς»
τοῦ χρυσοῦ, βλ. Henry M. Willard, «The Staurotheca of Romanus at Monte Cassino», DOP, 30
(1976), 57-64: «Ξύλον τό λύσαν τήν φθοράν τήν ἐν ξύλω /κοσμεῖ Ρωμανός εὐπρεπῶς τῷ χρυσίω,
/Χριστός γάρ αὐτῶ κόσμος, οὐ τό χρυσίον». Τό «Ξύλον λῦσαν φθοράν» εἶναι ἕνα παράδειγμα τοῦ
πῶς μπορεῖ νά σχηματισθεῖ ἕνα τέτοιο κρυπτόγραμμα.
67
Εἶναι προσφώνηση πού συνοδεύεται σέ ἔγγραφα μέ συναπτή ἀναφορά τοῦ ὀνόματος τοῦ
αὐτοκράτορα (δηλαδή χρονολογημένα), βλ. C. Zuckerman, «On the titles of the byzantine
βασιλεύς», Τ.Μ., 16 (2000), 874-876: «Ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καί ζωοποιοῦ Τριάδος...» ἤ «Ἐν ὀνόματι
τοῦ Κυρίου καί δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ...» (Αἴγυπτος, 7ος αἰ.).
68
Α.-Α. Ν. Ταχιάος, Τό ἐφήμερο κράτος τοῦ Σαμουήλ (976-1018). Προβλήματα καί ἐρωτηματικά,
Ἑλληνική Ἑταιρεία Σλαβικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1990, 378-384, ὅπου βιβλιογραφία (ἑλληνική
μετάφραση). «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐγώ ὁ δοῦλος τοῦ
θεοῦ ὁ Σαμουήλ ἀποθέτω ἐπάνω εἰς σταυρούς αὐτούς μνήμη τοῦ πατέρα, τῆς μητέρας καί τοῦ
ἀδελφοῦ. Τά ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων [εἶναι αὐτά: Τ.]: Νικόλαος, δοῦλος Θεοῦ, <Ριψιμία>
[δούλη Θεοῦ: Μ], Δαβίδ. Ἐγράφη τό ἔτος 6501 ἀπό κτίσεως κόσμου, ἰνδικτιῶνος ς΄». Ν.Κ.
Μουτσόπουλος, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά Μνημεῖα τῆς Μακεδoνίας. Ἐκκλησίες τοῦ νομοῦ
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ὁμολογία στήν Ἁγία Τριάδα, τό πλήρωμα τῆς Θεότητος, ἐξ οὗ καί ἡ ἀρχή
τοῦ κειμένου τοῦ ἐλάσματος (Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός...). Τό σημεῖον τοῦ
σταυροῦ ἐκπέμπει τή λογική τῆς γνησιότητας, τήν ἀρχή ὅπου ὁριοθετοῦνται
ὅλα. Κάτι ἀνάλογο ὑπῆρχε σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Εἰκονομαχίας καί μετά ἀπό
αὐτή σε ἕναν νέο τύπο αὐτοκρατορικοῦ μολυβδόβουλλου πού εἰσήγαγε ὁ
Λέων Γ΄ (717-741) ἔχοντας σταυρό καί τήν ἐπιγραφή «Ἐν ὀνόματι τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»69. Ἀλλά ἤδη ἀπό τόν 4ο αἰῶνα στίς
ταφικές ἐπιγραφές τῶν κατακομβῶν τῆς Ρώμης, ὅταν γίνονται πιό
μακροσκελεῖς, παρέχουν μαζί μέ κάποιο χριστιανικό εἰκονογραφικό σύμβολο
ὡς πρῶτο το ὁμολογιακό στοιχεῖο: δηλώσεις πίστεως στόν Θεό, τόν Χριστό ἤ
τό Ἅγιον Πνεῦμα, δηλαδή στήν Ἁγία Τριάδα70. Κάτι ἀνάλογο μεταφέρεται σέ
πρώϊμα εἰκονογραφικά προγράμματα. [Βλ. Παράρτημα, Γ΄]
Συναφής τρόπος ὁμολογίας ἀπό τόν προσευχόμενο πιστό εἶναι ὁ
Τρισάγιος ὕμνος (ἤ τρισάγιον), πού εἶδε σέ ὅραμα ὁ προφήτης Ἠσαΐας,
ὑπαινιγμός στήν Ἁγία Τριάδα, ἀλλά στήν εἰκονογραφία ὡς θέμα συναρτᾶται
ἀπό τό λάβαρο τοῦ στρατοῦ τῶν Ρωμαίων71. [Βλ. Παράρτημα, Δ΄] Συγγενής
ἐπίκληση εἶναι τό Τρισάγιον ὡς ἀρχή κάθε εὐχῆς ἤ ἀκολουθίας. Ὁ Σταυρός
τοῦ Λούβρου περιέχει τήν ἀρχή τοῦ ὕμνου «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός…»
καί τόν Ἀμνό στή διασταύρωση τῶν κεραιῶν72. Τό Τρισάγιον τείνει στό νά
ἐξαρθεῖ ὁ τόπος, ὁ χριστιανικός ναός, o τιμώμενος ἅγιος. [Βλ. Παράρτημα, Ε΄]
Ἡ χρήση τοῦ Σταυροῦ, πού εἶναι ἡ πιό ἔγκυρη σφραγίδα, ὑπῆρξε ἀπόλυτα
διαδομένη στά παλαιότερα εἰκονογραφικά προγράμματα, κι ὄχι μόνον ἐπί
Εἰκονομαχίας, σέ κεντρική θέση συνήθως στήν ἁψίδα, ὁρίζει τόν τόπο καί τή
λειτουργία του [Βλ. Παράρτημα, ς΄]. Ἄλλωστε ἡ σύνδεση τοῦ σταυροῦ ἐν τόπῳ
ἰσχύει μέ τήν πήξη τοῦ κατά τήν ἵδρυση (θεμελίωση) ναοῦ ἀφιερωμένου σέ

Φλώρινας, Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2003, 70 κ.ε., 73-79, ὅπου βιβλιογραφία.
69

Ἀλεξάνδρα-Κυριακή Βασιλείου-Seibt, «Σύμβολον ζωηφόρον. Παραστάσεις σταυρῶν σέ
βυζαντινά μολυβδόβουλλα», Φιλοτιμία. Τιμητικός τόμος γιά τήν Ὁμότιμη καθηγήτρια Ἀλκμήνη
Σταυρίδου-Ζαφράκα, Ἐκδόσεις Βάνιας 2011, 669-685, 670.
70

Γεώργιος Γούναρης, Εἰσαγωγή στήν Παλαιοχριστιανική ἀρχαιολογία (ὅπως σημ. 31), 46.

71

Andre Grabar, «La precieuse croix de la Lavra Saint Athanase au Mont Athos», C. Arch., XIX
(1969), 101-125, 124-127.
72
Anna Kartsonis, The Emancipation of the Cruciﬁxion, Byzance et les Images, Cycle des conferences organises au musee du Lοuvre par le service culturel du 5 octobre au 7 decembre 1992, Paris
1994, 174, ὅπου βιβλιογραφία. Πρβλ. τμῆμα ἐπιγραφῆς ἀπό Ἀθήνα, βλ. Erkki Sironen, The Late
Roman and Early Byzantine Inscriptions of Athens and Attica, Helsinki 1997, 346 (ἀρ. 343).
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ἁγίους ἤ πατριαρχικοῦ (σταυροπηγιακοῦ) ναοῦ73. Σέ κτιτορική ἐπιγραφή (5ος6ος αἰ.) προϋπάρχοντος ναοῦ στή θέση τοῦ σημερινοῦ Ἁγίου Νικολάου στόν
Λόγγο Ἐδέσσης [Ἀρχ. Σύλλ. Ἐδέσσης, ΑΚΕ 84] ἀποτυπώνεται: «+Κύριε
Παντοκράτωρ Σαβαώθ στήριζε τόν οἶκον τοῦτον»74. [=ὑπαινιγμός στόν
Ἐπινίκιο ὕμνο βλ. Παράρτημα, Δ΄] Μέ τόν σταυρό, ὁρίζεται ἡ ἀποκάλυψη τοῦ
Θεοῦ σέ συγκεκριμένο τόπο, ὁ ὁποῖος τίθεται στήν ὑπηρεσία τῆς ὀρθῆς
πίστεως εἰς τόν Θεό, τόν Ἰησοῦ Χριστό, γεννηθέντα, σταυρωθέντα καί
ἀναστάντα, τήν πηγή τῆς ζωῆς. Παρομοίως ὁ σταυρός ὁρίζει τόν ἱερό «Τόπο»,
τόν καθοσιώνει μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ γιά νά συμπεριλάβει τά ἅγια
λείψανα.
Ἐφόσον ὁ σταυρός, τεκμήριο τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ, προϋποθέτει τήν
Ἐνσάρκωση, ἐκφράζει τό θριαμβικό στοιχεῖο τοῦ θείου Πάθους πού ὁδηγεῖ
στήν Ἀνάσταση75. Ἑπομένως τό θεολογικό περιεχόμενο τοῦ ἐλάσματος
ἐκφράζει ὅ,τι καί ἡ λειτουργική τέχνη πού οἰκονομεῖ τήν εὐχαριστιακή
ἱεροπραξία, ἡ ὁποία προϋποθέτει ἕνα ἅγιο λείψανο (Μάρτυρος ἤ ἀσκητῇ).
Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί τό περιεχόμενό του ἀποτελεῖ μία σύντομη περιγραφή τοῦ
κεντρικοῦ μυστηρίου πού τελεῖται στόν ναό, ἀλλά καί ἀναλογεῖ πρός τό
εἰκονογραφικό πρόγραμμα. Τό ἅγιο λείψανο εἶναι τό ἐνδιάμεσο στοιχεῖο
γιά νά ἐξαγιασθεῖ ὁ ναός, ὥστε νά συνδεθεῖ μέ τόν πνευματικό κόσμο πού
ὁρίζει ὁ ἐνσαρκωθείς, σταυρωθείς καί ἀναστάς Χριστός, ἡ Πηγή τῆς ζωῆς καί
τῆς ἀθανασίας, παρέχων τόν οὐράνιο κόσμο τοῦ Παραδείσου, ἰδιαίτερα
προβεβλημένο στήν εἰκονογραφία τῶν λειψανοθηκῶν.
Ὁ ἐντοπισμός τοῦ τρόπου σύνδεσης τοῦ κειμένου τοῦ ἐλάσματος μέ τά
λείψανα τοῦ ἁγίου εἶναι τελικά ζήτημα θεολογικῆς παράδοσης καί ποιητικῆς
προσαρμογῆς, ἀλλά καί μιμήσεως ἐγγράφου, γεγονός πού ὑποδηλώνει μιά
διοικητική ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος. Τό τελευταῖο ἐνδιαφέρει ἄμεσα γιά τήν
ἀποκάλυψη τῆς ἱστορικῆς ταυτότητας τοῦ ἀντικειμένου. Ὁ εἰσηγητής του
73

Jacobus Goar, Εὐχολόγιον sive rituale Gracorum, Βενετία 1730, 485 («Τάξις γενομένη ἐπί
θεμελίῳ ἐκκλησίας… Εἶτα λαβῶν (ὁ ἀρχιερεύς) ἕνα τῶν λίθων καί χαράξας δι᾽ αὐτοῦ σταυρόν...,
τίθησιν ἐν τῷ θεμελίῳ...», «Εὐχή λεγομένη ἐπί θεμελίῳ ἐκκλησίας ὅπερ καί σταυροπήγιον τινές
ὠνόμασαν… Εἴτα λαμβάνει ὁ ἀρχιερεύς σταυρόν ξύλινον... οἰκειοχείρως πήγνυσι δέ αὐτόν μέσον
του κτιζομένου ναοῦ...», 487-490 (περί σταυροπηγίου). Ἤδη ὁ 4ος κανών τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου ὁρίζει τά σχετικά μέ τό σταυροπηγιακό καθεστώς μονῶν.
74

Λουκρητία Γουναροπούλου-Π. Πασχίδης-Μ. Β. Χατζόπουλος, Ἐπιγραφές Κάτω Μακεδονίας
(μεταξύ Βερμίου ὄρους καί Ἀξιοῦ ποταμοῦ), Τεῦχος Β΄, Μέρος A΄, Ἐπιγραφές Ἀλώρου, Αἰγεῶν,
Μίεζας, Μαρινίας, Σκύδρας, Νεαπόλεως, Ἐδέσσης, Ἀθήνα 2015, 409.

75

Ἀλεξάνδρα Β. Καραγιάννη, Ὁ Σταυρός (ὅπως σημ. 12), 109 κ.ε.
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ἔβλεπε κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο, στό πλαίσιο μιᾶς εὐρύτερης παράδοσης
στή θεολογία καί τέχνη τῆς α΄ χιλιετίας.
Συμπέρασμα: Τό κείμενο τοῦ ἐλάσματος φαίνεται νά ἀπαντᾶ ἔμμεσα στό
ὅτι τό κιβώτιο (τάφος) πού τέθηκε ἐξ ἀρχῆς στά 842 εἶχε λείψανα ἁγίου,
ἐκφράζοντας τήν ἀναγωγή στό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ: 1) ὁ νεκρός ἔγινε ἅγιος,
ἔχοντας βιώσει τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ, ὄντας μέτοχος τῆς Ἀναστάσεως76. 2)
Ἀνταποκρίνεται στόν πυρήνα τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, τή Θεία Εὐχαριστία, τήν
Ἁγία τράπεζα, ἐφόσον τό λείψανο ἦταν ἀπαραίτητο γιά τήν τέλεση τῆς Θείας
Εὐχαριστίας μέ βάση τήν ὁριστική ρύθμιση πού ἔγινε μέ τόν 7ο κανόνα τῆς Ζ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787), στό πλαίσιο τῆς λειτουργίας πού εἶναι στό
σύνολό της ταφική77. Τά ἅγια λείψανα ὁρίζουν τή βάση τῆς Εὐχαριστίας, τή
νέα Θυσία ὡς νέα Γέννηση τοῦ Χριστοῦ78. Ἀπό ἐδῶ προκύπτει ἡ ἄμεση
ἐξάρτηση τοῦ κειμένου ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τόν ὕμνο τοῦ
Ἰουστινιανοῦ.
Ἄν ἡ κατευθυντήριος ἀρχή μιᾶς ἱερῆς πράξεως ὅπως ἡ δημόσια παραδοχή
τῆς ἁγιότητας ἑνός λειψάνου λησμονημένου ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἀπότομα
γίνεται πολιοῦχος, φερώνυμος τοῦ νέου κεντρικοῦ ναοῦ τῆς πόλης του, ἔγκειτο
στό ἄν ἀποκαλύπτει τόν Ἐνσαρκωθέντα, Παθόντα καί Ἀναστάντα Χριστό,
αὐτό θά ὑποδήλωνε μιά ἐποχή, ὅπως στά 842-843, στό τέλος τῆς
Εἰκονομαχίας, 120 ἔτη ἀγῶνα ὑπέρ τῶν ὑλικῶν, ὁρατῶν τεκμηρίων τῆς
ἁγιότητας, τῶν εἰκόνων, τῶν λειψάνων. Ἡ ἡμέρα τῆς Φανερώσεως (ἀνακομιδῆς)
76
Ἀνδρέας Ι. Φυτράκης, Λείψανα καί τάφοι μαρτύρων (ὅπως σημ. 59), 98-101 (Γιά τούς
μάρτυρες καί τήν Ἁγία τράπεζα ὡς θυσιαστήριο). Γεώργιος Μεταλληνός, «Ὁ ἅγιος καί ὁ
μάρτυρας ὡς μιμητής τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου», Ὁ ἅγιος καί ὁ μάρτυρας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
Εἰσηγήσεις ΙΒ΄ Συνεδρίου Πατερικῆς θεολογίας, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1994, 56-68.
77

Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, Ὁ Χριστιανικός ναός. λειτουργική καί
θεολογική θεώρηση, Ἐκδόσεις Ἄθως, Ἀθήνα 2007, 173-211, ἰδιαίτερα 178-182, 185-187. Νίκος Ἑλ.
Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο τῆς ταφῆς, σ. 424. Todor Enchev, «The Belief in Martyrs and Relics
in the Light of Church Canons», Early Christian Martyrs and Relics and their Veneration in East
and West, International Conference, Varna, November 20th - 23th, 2003, Acta Musei Varnaensis,
IV (2006), 43-49.
78

Ἀκολουθία τῆς Προθέσεως, βλ. Γρηγόριος Ἱερομόναχος, Ἡ Θεία λειτουργία, σχόλια, Σύναξη,
Ἀθήνα 1982, 83 κ.ε.: 1. Ἐνσάρκωση-νέα Γέννηση: «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ. Ἤνοικται πάσιν ἡ Ἐδέμ.
Εὐτρεπίζου Εὐφραθᾶ, ὅτι τό ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ σπηκαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου.
Παράδεισος καί γάρ ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τό θεῖον φυτόν…Χριστός γεννᾶται,
τήν πρίν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα». Στή συνέχεια ἡ Θυσία: 2. «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς
κατάρας τοῦ νόμου, τῷ σταυρῷ προσηλωθεῖς καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς…».

143

ΓΟΥΓΟΥΛΗΣ 2.qxp_Layout 1 20/10/2019 17:44 Page 144

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

δέν εἶναι σίγουρο ὅτι ὑπῆρξε καθιερωμένη γιορτή, κι ἄν ἦταν, θά παρέμεινε
ὑποτονική. Ἀντίθετα, ἡ ἑορτή τῶν ἐγκαινίων ἑνός ναοῦ (φωτοδρόμιο) εἶναι
εὐρεία στά ἐπίσημα ἁγιολόγια τῆς Κων/πόλεως, καί ἀφορᾶ σέ ἁγίους, ἀλλά καί
δεσποτικές ἑορτές79. Ὁ προηγούμενος ναός στή Λάρισα, ἀφοῦ ἐπί αἰῶνες δέν
ὑπῆρχε τιμή τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου (Α΄ Βίος) καί πιθανώτατα δέν ἦταν γνωστή ἡ
ἡμερομηνία τοῦ θανάτου του80, θά ἦταν ἀφιερωμένος σέ ἄλλη ἑορτή
(δεσποτικές, Ἀποστόλων ἤ Μαρτύρων). Ἡ κατάθεση τῶν λειψάνων τό 842
φαίνεται ὅτι ἦταν ταυτόχρονα ἁγιοκατάταξη ἀλλά καί ἐγκαίνια ἑνός νέου
ναοῦ πρός τιμήν τοῦ μέχρι τότε μή τιμώμενου ἁγίου, τότε δηλαδή θά
ὁριζόταν νά φέρει τή μνήμη του. Τό πιό πιθανό, ἑπομένως, εἶναι νά λανθάνει
ἡ ἑορτή τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ του. Ἄλλωστε τό ἄμεσο πρότυπο τοῦ διπλοῦ
δωδεκασύλλαβου εἶναι τά ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας Σοφίας Κων/πόλεως.
Τά ἐγκαίνια, πάντα μέ βάση τό ἔλασμα, θά εἶχαν προγραμματισθεῖ ἀπό
καιρό τόν Μάιο τοῦ 842. Ὡς ἔτος (6350 ἀπό κτίσεως κόσμου) ἀντιστοιχεῖ σέ
μεγάλη ἐπέτειο, ὅταν στό Βυζάντιο γίνονταν μεγάλα ἔργα καί εἰδικά ἐγκαίνια
ναῶν81. Ὁμοίως ὑποδηλώνει κατάλοιπο τῶν ἐγκαινίων ὁ μήνας (Μάϊος),
ἐφόσον ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου τελεῖται στίς 15 Μαΐου (Θεσσαλία,
Κων/πολη, Μηνολόγιο Βασιλείου Β΄) ἤ τήν 16η Μαΐου (Ρώμη). Μέ δεδομένο ὅτι
τό Πάσχα τή χρονιά αὐτή συνέπιπτε στίς 2 Ἀπριλίου, ἡ γιορτή τοῦ ἁγίου
Ἀχιλλίου (15η ἤ 16η Μαΐου) θά ἦταν μεταξύ Ἀναλήψεως καί Πεντηκοστῆς
[Ἀνάληψη: Πέμπτη 11 Μαΐου, Δευτέρα 15 Μαΐου, Τρίτη 16 Μαΐου, Πεντηκοστή:
Κυριακή 21 Μαΐου]82. Προκύπτει μία ἁπλή καθημερινή ἡμέρα. Συμβαίνει ὅμως
ἡ Κυριακή 14 Μαΐου, μεταξύ Ἀναλήψεως καί Πεντηκοστῆς, νά ἀντιστοιχεῖ μέ
τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου! Ἡ σύνδεση μέ
τόν ἅγιο Ἀχίλλιο εἶναι δεδομένη, ἐπικυρώνοντας τήν πληροφορία πού

79
Ἀρχιμ. Γεώργιος Θανάσος, Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων. Ἱστορικολειτουργική θεώρηση καί
ἔντυπες ἐκδόσεις, ΕΚΠΑ, Ἀθήνα 2016, 127-135.
80

Στίς ταφικές ἐπιγραφές συνηθέστατα ὑπάρχει ἡ ἡμερομηνία θανάτου, ἀλλά στήν περίπτωση
τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, δέν πρέπει νά σώθηκε τέτοια ἐπιγραφή, ἄν ὑπῆρξε ποτέ σέ μάρμαρο καί ὄχι
σέ ἄλλο ὑλικό. Παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Κανών τοῦ Ἰωσήφ Ὑμνογράφου ἀναφέρεται στήν κοίμησή
του, βλ. Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀχιλλίου (ὅπως σημ. 26), σ. 37: «Ἡμέραν
εὐφροσύνης καί φωτισμοῦ… ποιούμενοί σου τήν σεπτήν κοίμησιν...», ὁ Α΄ Βίος δέν ἀναφέρει
ἡμερομηνία κοιμήσεως.
81
Στ. Γουλούλης, «Οἱ ἐπέτειοι τῆς ἐκατονταετίας καί ὁ ρόλος τους στήν δημιουργία ἔργων λόγου
καί τέχνης», Βυζαντιακά 20 (2000), 79-117, 106-111 (γιά ἔτος ἀ.κ.κ.) καί 111-115 (γιά ἐγκαίνια,
ἀνανέωση ναῶν καί λατρεία ἁγίων).
82

Venance Grumel, La Chronologie, PUF, Paris, 1958, 251.
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παραθέτουν ὁ κανών τοῦ Ἰωσήφ καί ὁ Α΄ Βίος γιά τή συμμετοχή του στήν
Σύνοδο τῆς Νικαίας83. Ὁ τόπος ὅπου ἔγινε ἀργότερα μετετράπη σέ ναό τῶν
Ἁγίων Πατέρων τῆς Συνόδου, ἄρα ἡ γιορτή ὑπάρχει ἀπό τότε, δηλαδή πρίν
ἀπό τόν 8ο αἰ.84. Ἡ 14η Μαΐου 842 ἀποτελεῖ μία νέα μαρτυρία γιά τή σχέση
τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου μέ τή Σύνοδο αὐτή85.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ 15η καί ἡ 16η Μαΐου ἀντιστοιχοῦν σέ δύο καθιερωμένες
τελετές, καθαγιασμό τοῦ ναοῦ καί καθαγιασμό τῆς Ἁγίας Τραπέζης (θεία
λειτουργία) μέ τή μεταφορά τῶν ἁγίων λειψάνων86. Προκύπτει πώς ὁ νέος ναός
λειτούργησε ὡς δημόσιος χῶρος: 1. τήν Κυριακή (14/5) ὡς εἰσαγωγή μέ τιμές
στούς Πατέρες τῆς Α΄ Συνόδου, μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, ἕνα
εἶδος ἀποκατάστασης τῆς μνήμης του μέ τούς τότε σύγχρονους ὅρους, ἦταν
ἐπίσημη ἀναγνώριση ὡς ἁγίου ἑνός ἐξ αὐτῶν. 2. Τή Δευτέρα (15/6) θά ἔγινε ἡ
καθιέρωση τοῦ ναοῦ, καί 3. τήν Τρίτη (16/5) τά κανονικά ἐγκαίνια, ἡ κατάθεση
τῶν λειψάνων (τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου πιθανώτατα)87.
Στίς 14 Μαΐου 842 στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, θά μποροῦσε νά ἀναγνωσθεῖ καί ὁ ἀρχικός Βίος τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου,
ἤ ἕνα κείμενο πάνω στόν ὁποῖο βασίσθηκε. Ἄν ἑτοιμάστηκε ὁλόκληρος ναός,
γιατί νά μήν δόθηκε παραγγελία νά συγγραφεῖ ὁ Βίος γιά ἕναν νέο ἅγιο; Τότε
μπορεῖ νά ἐψάλη ἡ ἀκολουθία καί ὁ κανών τοῦ Ἰωσήφ, ἐφόσον δέν κάνουν

83

1) Α΄ Βίος, βλ. Δημ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος, 141-145. 2) Κανών Ἰωσήφ, βλ. Ἀκολουθία τοῦ
ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀχιλλίου, σ. 14 (ὠδή γ΄, τρόπ. 1): «...ἀπεμείωσας Ἀρείου τήν πλάνην,
συμπληρῶν τόν ἀριθμόν τῶν ἐν Νικαίᾳ πρότερον, ἱερουργῶν πατέρων...», σ. 15-16 (ὠδή δ΄, τρόπ.1),
σ. 16 (ὠδή ς΄, τρόπ. 3).

84

Cyril Mango, «The Meeting-Place of the First Ecumenical Council and the Church of the Holy
Fathers at Nicaea», ΔΧΑΕ, πέρ. Δ΄, τόμ ΚΣΤ’ (2005), Ἀθήνα 2005, 27-34, 28 κ.ε.

85
Ἡ συμπερίληψη τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου στόν γνωστό κατάλογο τῶν πατέρων τῆς A´ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου δέν εἶχε συντελεσθεῖ, κατά μία πρόταση τουλάχιστον περί τό 700, βλ. Cyril Mango, The
Meeting-Place, 27. E. Honigmann, «La liste originale des peres de Nicee», Byzantion 14 (1939), 58 κ.ε.
86

Τό τυπικό τῶν ἐγκαινίων ναῶν πού διαμορφώνεται αὐτή τήν ἐποχή περιλαμβάνει δύο πράξεις
βάσει τῆς παλαιᾶς ρωμαϊκῆς παράδοσης: α) τῆς καθιέρωσης τοῦ χώρου (consecration),
καθαγιασμός τοῦ θυσιαστηρίου καί τοῦ ναοῦ καί β) τῶν ἐγκαινίων (dedication), μεταφορᾶς τῶν
λειψάνων, πρώτη θεία λειτουργία, βλ. Πρωτοπρ. Κων. Καραϊσαρίδης, Ὁ Χριστιανικός Ναός
(ὅπως σημ. 77), 174 κ.ε. Ἰωάννης Φουντούλης, Ἐγκαίνια, ΘΗΕ, 5, 319-323. Γεώργιος Θανάσος,
Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων (ὅπως σημ. 79), 99 κ.ε.
87
Εἶναι ἄγνωστο ἄν τό λείψανο εἶχε χωρισθεῖ σέ δύο μέρη, τό 842 ἤ ἀργότερα, τόν 10ο αἰῶνα,
ὅταν ἐμφανίζεται ἡ μυροβλυσία μέ βάση τόν Κανόνα τοῦ Ἀρσενίου (10ος αἰ.) ἕνα σέ εἰδική
λάρνακα γιά προσκύνηση τῶν πιστῶν, καί ἕνα μαζί μέ ἄλλα λείψανα στήν Ἁγία τράπεζα. Πιθανόν
τό δεύτερο εἶναι αὐτό πού ἔμεινε στή Λάρισα καί ὁ Σαμουήλ νά ἔλαβε τό τμῆμα στή λάρνακα
τοῦ ἁγίου πού θά ἦταν καί φορητό. Μπορεῖ ὅμως νά ἀποκλεισθεῖ καί τό ἀντίθετο;
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εἰδική ἀναφορά στή μυροβλυσία τοῦ ἁγίου, πιθανόν γιατί τό λείψανο στήν
ἀρχή ἦταν τοποθετημένο κάτω ἀπό τήν Ἁγία τράπεζα, ὅπως ὑποδηλώνεται
μέ τό ἔλασμα καί ἡ παράδοση πού αὐτό περικλείει.
Τό 842 μόνον τό λείψανο τοῦ Ἀχιλλίου μποροῦσε νά εἶναι τό πρωτεῦον. Ὁ
Σαμουήλ τό 985 τό πῆρε, ἀφήνοντας μέρος τοῦ λειψάνου στή Λάρισα, ἀλλά
τό ἔλασμα θά ἦταν στή μεταφερθεῖσα (μᾶλλον ξύλινη) λάρνακα, ὅπου
ἀργότερα προστέθηκαν καί ἄλλα ἅγια λείψανα. Ὁ κύριος στόχος τῶν
πληροφοριῶν τοῦ ἐλάσματος θά ἦταν ἡ ἐγκυρότητα τῆς ἁγιότητας τοῦ
λειψάνου, ἐκπληρώνοντας τίς προϋποθέσεις λειτουργίας ἑνός νέου
ἐγκαινιαζόμενου ναοῦ. Τό ἔλασμα φαίνεται νά ἐπικαιροποιεῖ τή γνησιότητα
τοῦ περιεχομένου τῆς ξύλινης λάρνακας. Ἡ πρώτη καί κύρια θεώρηση τοῦ
ἐλάσματος, ἑπομένως, εἶναι ἡ πνευματική διάσταση τῆς σοροῦ τῶν λειψάνων,
οἱ ρίζες τῆς θεολογίας-λατρείας τοῦ Χριστοῦ, Πηγή τῆς ζωῆς, βάση γιά τήν
ἵδρυση τοῦ φερώνυμου ναοῦ τοῦ ἁγίου της Λαρίσης.
* * *
Ἀπό τό σημεῖο ὅμως αὐτό ἀρχίζει μία ἄλλη, δεύτερη θεώρηση. Τό
μολύβδινο ἔλασμα τῆς λειψανοθήκης τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Πρέσπας ἀνήκει μέν
στήν κατηγορία τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου, ἀλλά ὡς ἄγραφος θρησκευτικός θεσμός,
δημιουργεῖ Δίκαιο. Ἡ ἀναφορά στήν Ἁγία Τριάδα, ἡ τριπλῆ πορεία τοῦ
Χριστοῦ, ἀποτελοῦν καί πιστοποίηση ἐγκυρότητας, τήν ὁποία καταθέτουν μέ
ἐπισημότητα, ὅπως ἔπρεπε σέ μία εὐνομούμενη κοινωνία, ὁ Ἰβάνης
Κού<α>νούμ(η)ς καί ὁ δωρητής Καρφ(ι)κίζης. Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί, ἐνῶ τό
ἔλασμα ἀποτυπώνει στήν οὐσία ἕνα ἔγγραφο, ἡ αἰτιολόγηση στό κύριο μέρος
του μεταφέρεται σέ χῶρο ἐκτός στενῆς ὑπηρεσιακῆς δεοντολογίας, στή
μεταφυσική, ἐφόσον τά στάδια τῆς πορείας τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀναγνωρισμένα
τεκμήρια στό ρωμαϊκό κράτος88. Τά λείψανα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῶν
ἁγίων θεωρήθηκαν ἐπίσης τεκμήρια, ὅπως καί οἱ τόποι τῆς Παρουσίας τοῦ
Χριστοῦ στή Γῆ89. Δέν εἶναι τυχαῖο πού σέ μερικές σημαντικές λειψανοθῆκες

88
Τήν προοπτική αὐτή ἔδωσε ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας θεωρώντας τόν Πανάγιο Τάφο ὡς
«Μαρτύριον», τεκμήριο πίστεως στόν Χριστό, βλ. Βίος Κωνσταντίνου, ΙΙΙ.28, 30.1, 33.1, 34-40. Α.Ι.
Φυτράκης, Λείψανα καί τάφοι μαρτύρων (ὅπως σημ. 59), 57-58.
89

Κύριλλος Ἱεροσολύμων, Κατήχησις 10.19: «Πολλαί τυγχάνουσιν... περί Χριστοῦ μαρτυρίαι…ὁ
Γολγοθάς ὁ ἅγιος…Τό Μνῆμα τῆς ἁγιότητος …ὁ λίθος…τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν…». Πρβλ. Galit NogaBanai, «Visual Rhetoric of Early Christian Reliquaries», The Oxford Handbook of Early Christian
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τονίζεται ἡ ὑπεροχή τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ (Θεσσαλονίκης, San Nazaro
Μιλάνου, Pola/ Βιέννης, Samagher/Βενετίας) [Βλ. Παράρτημα, Α΄], γι’ αὐτό καί
θεωροῦνται ὅτι ἐξαρτῶνται ἀπό τό περιβάλλον τῆς Ρώμης.
Τή λογική του τεκμηρίου ἀποδεικνύει ἡ ἀρχαία ἑλληνορωμαϊκή παράδοση
νά δημοσιεύονται ἔγγραφα στίς ἐπιγραφές, γιά τήν ἐξ αὐτῶν διατήρηση τῆς
νομιμότητας εἰς τό διηνεκές. Ἡ ἀντίληψη αὐτή πέρασε στήν Ἐκκλησία, ὅπως
π.χ. σέ ἐνεπίγραφη ποιμαντική ἐπιστολή τοῦ ἐπισκόπου της Ἐφέσου
Ὑπατίου, ὅπου προβάλλεται, ὅπως καί στό ἔλασμα, τό πρότυπο τοῦ
Χριστοῦ90.
Μέσω τῶν δημοσίων ἐπιγραφῶν, ἰδίως τῶν τάφων, ἐπιδιώκεται ἡ
νομιμοποίηση, πέρα ἀπό τή διαρκῆ καταξίωση. [Ἐνδιαφέρει ἐπίσης πού ἡ
ἀναγωγή στήν τάξη (σέ ὑποκειμενικό ἐπίπεδο) συμβαίνει σέ τάφους, ἀλλά μέ
ἀρνητική διάσταση (κακοποιό, πού εἶναι ὅμως τιμωρητική)91.] Οἱ ταφικές
ἐπιγραφές τῶν κατακομβῶν στή Ρώμη ἀπό τόν 4ο αἰ. περιέχουν νομικές
διατάξεις πού ὁρίζουν τήν κυριότητα τοῦ τάφου, τήν κατασκευή του, ὅταν
ἦταν ἐν ζωῇ ὁ κάτοχος, ἀκόμη καί πράξεις ἀγοραπωλησίας92. Μερικές
περιπτώσεις λειψανοθηκῶν ἁγίων Μαρτύρων εἶναι χαρακτηριστικές: 1)
Archaeology, Edited by William R. Caraher, Thomas W. Davis, and David K. Pettegrew, Oxford
University Press, 2018 (www.oxfordhandbooks.com), 221. Ἡ λογική αὐτή καθιερώθηκε μέ τόν ἀντίμονοφυσιτικό «Ὁδηγό» τοῦ Ἀναστασίου Σιναΐτη (7ος αἰ.), προβάλλοντας τίς «πραγματικές
παραστάσεις» (ἀντιαιρετικός λόγος, ἀποδείξεις, αἰσθητές ἀναπαραστάσεις) τῶν Γραφῶν, ἀκόμη
καί εἰκαστικά ἔργα, βλ. Anna Kartsonis, Anastasis. The Making of an Image, Princeton University
Press, Princeton, 1986, 40 κ.ε., 43, σημ. 5. (PG, 89.40, 196. Anna Kartsonis, The Emancipation of
the Cruciﬁxion (ὅπως σημ. 72), 164-166. Ἔτσι ὁ Σταυρός ὑπῆρξε ὁρατός ἀπό ὅλους, ὅπως καί ὁ
Τάφος, ἐνῶ ἡ Ἀνάσταση ἔγινε ἀντιληπτή μόνον ἀπό Πιστούς. Τώρα ἡ Ἀνάσταση εἶναι πού
ἐξαίρεται παραδειγματικῶς, μέσω τῆς μυστικῆς θεολογίας.
90

Ἀφορᾶ σέ δωρεές πιστῶν ὑπέρ τοῦ ὑπάρχοντος διπλοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου Ἐφέσου (Double
eglise, χρονολόγηση περί τό 531-537) ὁ τοπικός ἐπίσκοπος Ὑπάτιος, προβάλλει ὡς πρότυπο
φιλανθρωπίας τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ὑπέστη σταυρικό θάνατο καί ταφή στόν τάφο
ἑνός ἄλλου προσώπου, τοῦ Ἰωσήφ, βλ. Margherita Guarducci, Epigraﬁa Greca (ὅπως σημ. 32),
401-404, ὅπου στήν ἀρχή τοῦ κειμένου σημειώνεται: «Τοῖς κατά τήν Ἐφεσίων πιστοῖς. Ὑπάτιος
ὁ ἐλάχιστος ἐν Κυρίῳ χαίρειν.... (ὁ Χριστός) ὑπέρ ἀφάτου φιλανθρωπίας γυμνός καί ἄταφος
ἀπορριπτεῖται».
91
Ὁ τάφος γίνεται ἐνδιάμεσο πρός κακοποιό ρόλο γιά ὑποδεικνυόμενα ἄτομα, ἀλλά μέ ἀναγωγή
στήν πηγή τοῦ κακοῦ, ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ συνήθεια τῶν μολύβδινων καταδέσμων, κειμένων (5ος
αἰ. π.Χ.-5ος αἰ. μ.Χ.) μέ κακόβουλη τάση, θίγοντας ἀνταγωνισμούς σέ θέματα ὄχι ἰδεολογικά, ἀλλά
πρακτικά (ἐπαγγελματικά, δικανικά, ἀγωνιστικά), βλ. Ὄλγα Δημητρίου, «Κατάδεσμοι, ἀρές καί
κατάρες», Κτίτωρ, Ἀφιέρωμα στόν δάσκαλο Γεώργιο Βελένη, ἐπιστ. Ἐπιμέλεια: Ι. Δ. Βαραλῆς Φλ. Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη 2017, 107-122, ὅπου βιβλιογραφία. Φαίδων Κουκουλές,
Βυζαντινῶν βίος καί πολιτισμός, τόμος ς΄, Ἐν Ἀθήναις 1955, 169 κ.ἑ.
92

Γεώργιος Γ. Γούναρης, Εἰσαγωγή στήν παλαιοχριστιανική ἀρχαιολογία (ὅπως σημ. 31), 46.
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Λειψανοθήκη μαρμάρινη τοῦ ἁγίου Τροφίμου (Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο
Κων/πόλεως ἀρ. 2811 (5ος-6ος αἰ.)93. Στά βασικά στοιχεῖα ταυτότητας τοῦ
μάρτυρα τίθεται κανόνας νά μήν παραβιασθεῖ ἡ ἀσφάλεια τῆς λειψανοθήκης
πού ἰσοδυναμεῖ μέ βεβήλωση τοῦ λειψάνου. 2) Ἀργυρό ἐλλειπτικό κιβωτίδιο
ἀπό τό Grado (c. 500) ὅπου ἐπιγράφονται ὀνόματα Μαρτύρων καί δωρητῶν
γιά ἐγκυρότητα94.
Τό ἔλασμα θέτει τό ζήτημα τῶν πρακτικῶν τοῦ jus sepulchri μέ ὅσα
στοιχεῖα ἀντικειμενικά (κανόνες δικαίου) καί ὑποκειμενικά (δυνατότητες
ἐξουσίας) ἐξασφαλίζονταν95: α) Προσδιορίζεται ἡ πνευματική ταυτότητα τοῦ
νεκροῦ ἤ τοῦ ἁγίου λειψάνου ὀνομαστικά σέ κάθε τάφο ἤ λειψανοθήκη πού
εἶναι φορητός τάφος. β) Ἐξασφαλίζονται τά δίκαια τοῦ κατόχου τοῦ τάφου,
διατηροῦντος τή μνήμη ἐπίσημου προσώπου ἤ ἐκ τῶν ὑστέρων τιμωμένου ὡς
ἁγίου, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ὅταν ζοῦσε καθόρισε μέ τή βουλή του ἤ τή διαθήκη
του, δηλαδή ποῦ καί πῶς θέλει νά εἶναι θαμμένος96.
Ἕνα συγγενές παράδειγμα θεσμικοῦ κανονισμοῦ, καί μάλιστα τήν ἡμέρα
ταφῆς τοῦ νεκροῦ (ἐγκαινιαστική ἡμέρα, ἡμέρα μνήμης ἁγίων), ἀφορᾶ στούς
κτίτορες τῆς μονῆς Βατοπεδίου. Στόν τάφο στό καθολικό βρέθηκε ἕνα
μολύβδινο ἐνεπίγραφο πινακίδιο ἀνάμεσα στά ὀστᾶ. Περιέχει τόν «κανόνα»
τοῦ ἡγουμένου Ἀθανασίου (ἀναφέρεται σέ ἔγγραφα μεταξύ 1020-1048, ἀφοῦ
ἀπεβίωσε μετά τά μέσα του 11ου αἰ.), ὁ ὁποῖος δίνει ἐντολή (μέ βάση τόν
ἄγραφο πνευματικό νόμο τῶν μοναχῶν, τήν ὑπακοή, πού εἶναι ἕνα
ὑποκειμενικό στοιχεῖο) νά μήν παραβιαστεῖ ὁ τάφος τοῦ ἴδιου καί τοῦ
πνευματικοῦ του (προκατόχου ἡγουμένου), συνδυάζοντας τήν λαϊκή
παράδοση «ἀρᾶς» στόν παραβάτη97. Εἶναι μία ἐντολή προϊσταμένου πρός

93
Ayse Aydin, Reliquaries of the Sarcophagus Type, Lahit Formlu Rolikerler, Antalya 2011, σ. 56
(no. 6): «Ὧδε ἕνα Τροφίμου τοῦ μάρτυρος ὀστέα. Τίς ἄν δέ ταῦτα τά ὀστέα ἐκβάλη πότε, ἔσται
αὐτῶ πρός τόν Θεόν».
94
Galit Noga-Banai, The Trophies of the Martyrs. An Art historical Study of Early Christian Silver
Reliquaries, Oxford Studies in Byzantium, Oxford University Press, 2009, 156-163, 160: μάρτυρες
Cantius, Cantianus, Cantianilla, Quirinus (τῆς Siscia), Latinus (τῆς Brescia) καί οἱ δωρητές «Ioannis», «Nicephorus».
95

Νίκος Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο τῆς ταφῆς (ὅπως σημ. 9), 299 κ.ε.

96

Νίκος Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιo τῆς ταφῆς στό Βυζάντιο, 240 κ.ε.

97

Θεοχάρης Παζαρᾶς, «Ὁ τάφος τῶν κτητόρων στό καθολικό τῆς μονῆς Βατοπεδίου»,
Βυζαντινά, 17 (1994), 407-440, 408-409, 412-413, 421, ὅπου βιβλιογραφία. (ἀποκαθίσταται ἡ
ὀρθογραφία): «+Ἀθανάσιος μοναχός καί ἡγούμενος τοῦ Βατοπεδίου. [Ἐν]τολήν ἔχετε ἀπό πατρός
ἐμοῦ κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Ἀθανασίου ἥν [….] τόν τάφον τόν καλοτηράμενον [….] [καί ε]ἴ τις
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μοναχούς, διαθήκη ἤ ἐπιστολική ὑποθήκη, πράξη πού συνήθιζαν οἱ μοναχοί,
ἀποφεύγοντας νά γνωρίσουν τιμές ἁγίου98.
Τό ἔλασμα-ἔγγραφο τοῦ τάφου τῆς Πρέσπας παρουσιάζει μοναδικότητα
σέ σχέση μέ τά ἀνωτέρω, δέν ὁρίζει τή βουλή, τή φωνή τοῦ νεκροῦ, ἐφόσον
ἐκεῖνος ἔζησε αἰῶνες πρίν ἀπό τό ἔτος κατασκευῆς (842), ἤ ἀκόμη τήν κρίση
τῶν συγχρόνων του, ἀλλά προβάλλει τή θεολογική κατοχύρωση πρῶτα καί
μετά τή θεσμική (νομική) πού ἐφαρμόζεται σέ ἕναν τόπο ταφῆς θρησκευτικῆς
αὐθεντίας. Ἡ ἐξάρτηση τοῦ λειψάνου ὡς πρός τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση
τοῦ ἐνσαρκωθέντος Χριστοῦ φέρει αὐτό πρῶτα στήν Πηγή τῆς ζωῆς, τήν
ὁποία ἀναγνωρίζουν ὡς τεκμήριο ἁγιασμοῦ οἱ Ἰβάνης Κου<α>νούμης καί ὁ
δωρητής Καρφ(ι)κίζης, ἐξ οὗ καί ἡ ἐπίκληση στήν Ἁγία Τριάδα διά τοῦ λόγου
τό ἀληθές. Ἄν ὁ δεύτερος εἶναι αὐτός ποῦ δωρίζει –ἄσχετα ἄν κατασκεύασε
ἤ ὄχι– τό ἐπίσημο κιβώτιο τῶν λειψάνων, μιά φορητή λάρνακα, ὁ πρῶτος μέ
βάση τά παραδείγματα τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς θά ἦταν κάποιος ὑπάλληλος
ποῦ ἐνεργεῖ γιά λογαριασμό τοῦ κράτους [ὁ ἁρμόδιος γιά τήν ἀσφάλεια
(φύλαξη) τοῦ λειψάνου;]. Τό ἱερό λείψανο εἶναι πλέον τεκμήριο (μαρτύριο) τοῦ
πάθους καί τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ θέση του πλέον εἶναι στήν
Ἁγία τράπεζα (βλ. Τράπεζα Ἁγίας Σοφίας, σταυροθήκη Limburg), ἄρα
ἐμφανίζεται ὡς μαρτυρία (ἐγγύηση) τῆς Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν τῆς ὁποίας
προηγεῖται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ (Ἀποκάλυψη, κεφ. 20-21). Εἶναι μέν ἕνα
πνευματικό, ὑποκειμενικό θέμα, ἀλλά ἔχει ἀντικειμενικές νομικές συνέπειες.
Στήν οὐσία ἐπικυρώνεται ὅτι τό λείψανο εἶναι ἑνός ἱεράρχη, τοῦ Ἀχιλλίου,
αὐτό καί ὄχι ἄλλο, καί ὅτι διαθέτει τό πνευματικό χάρισμα, τήν ἁγιότητα, ὡς
σύνδεση μέ τήν Πηγή τῆς ζωῆς. Ὁπότε παραδίδεται στήν κοινωνία τῆς
Λάρισας.
Ἡ ἀνάγκη τῆς παρουσίας μαρτύρων γιά πιστοποίηση τῆς αὐθεντικότητας
τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου ὡς φορέων ἁγιαστικῆς δυνάμεως τοῦ
ἀναστάντος Χριστοῦ, εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀποκαλύπτοντας καί
τήν τυπική νομική διάσταση τοῦ θέματος, πιθανόν ὀφείλεται καί σέ ἕναν ἄλλο
λόγο: μία ἐκδηλωμένη ἀμφισβήτηση ὡς λειψάνων ἁγίου, σέ τοπικό ἐπίπεδο.
Ἐδῶ ἴσως πρέπει νά ληφθεῖ ὑπόψη ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου
πονηρῶς... ἀρᾶν τῶν [...] πατέρων...». Πρβλ. τοῦ ἰδίου, «Ὁ τάφος τῶν κτητόρων στό καθολικό τῆς
μονῆς Βατοπεδίου», Τό Ἅγιον Ὅρος Χθές Σήμερα Αὔριο, Θεσσαλονίκη 1996, 247-257, εἰκ. 3.
98

Ὅπως π.χ. ὁ ἅγιος Νεόφυτος Ἔγκλειστος στήν Κύπρο, βλ. Νίκος Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο
τῆς ταφῆς, 248, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἅγιος ἤθελε ὁ τάφος του νά μήν διακρίνεται στό ἔδαφος
πού θά πατοῦσαν οἱ προσερχόμενοι.
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πού ἀναφέρει ὁ Β΄ Βίος (Διασκευή) τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου (13ος αἰ.), μέ τό πού
ἀναφέρει τήν ὕπαρξη κάποιων «βεβήλων», ἡ ἀπειλή τῶν ὁποίων πρός τό
λείψανο ἐπέβαλε γιά ἕνα διάστημα τήν ἀπόκρυψή του, προφανῶς ἀφοῦ
«φανερώθηκε» μετά ἀπό αἰῶνες, γιά τόν ἀρχικό Βίο 300 χρόνια99.
Καί τά δύο διαφορετικά γεγονότα κατατάσσονται σημειολογικῶς στήν ἴδια
κατηγορία, κατά τήν ἀρχή τῶν λατρευτικῶν τιμῶν τοῦ ἀφανοῦς ἕως τότε
ἁγίου. Ὁ συγγραφέας τῆς Διασκευῆς (Β΄ Βίος), ἐνῶ στό σημεῖο αὐτό
ἀντιγράφει πλήρως τόν Ἀρχικό (Α΄ Βίος)100, προβαίνει σέ μία ἀπό τίς ἐλάχιστες
διαφοροποιήσεις τοῦ κειμένου του. Τά 300 χρόνια τῆς λήθης τοῦ τάφου τοῦ
Α΄ Βίου τά ἐξοβελίζει καί στή θέση τους περιγράφει μία διαμάχη (σύγχυσις)
μεταξύ τῶν «εἰσερχομένων» στόν ναό (θεῖο σύνταγμα) καί ἀποτέλεσε τήν αἰτία
νά ἀποκρυφτεῖ τό λείψανο γιά κάποιο διάστημα. Στήν οὐσία παραθέτει ἕνα
ἄλλο ἄγνωστο περιστατικό, ταυτόχρονα λογοκρίνοντας τό παλαιό κείμενο,
ἀποσιωπώντας τήν πληροφορία τοῦ ἀρχικοῦ Βίου γιά τά 300 χρόνια λήθης
τοῦ λειψάνου, τήν ὁποία μᾶλλον δέν συμμερίζεται.
Ὑπάρχει, ἑπομένως, σοβαρό ἐνδεχόμενο οἱ «Βέβηλοι» πού ἀπειλοῦσαν τό
λείψανο νά εἶναι κάποιοι πού εἶχαν δύναμη αὐτήν τή μεταβατική περίοδο (842843). Ἐφόσον τό λείψανο ἐμφανίζεται μετά τά 300 χρόνια, βρισκόμαστε κάποια
χρόνια πρίν ἀπό τά 842 (t.a.q.), δηλαδή ἀκριβῶς στό τέλος τῆς Εἰκονομαχίας. Ὁ
λαός δέν θά εἶχε λόγο νά ἀπορρίψει ἕναν παλαιό καί γνωστό ἱεράρχη, ἁπλῶς
δέν ἐτιμᾶτο ἐπίσημα ὡς ἅγιος. Ἀπομένουν κάποιοι τοπικοί παράγοντες μέ
ἐξάρτηση ἀπό τήν κεντρική διοίκηση πού θά εἶχαν ἐνστάσεις στήν περίοδο

99
Τό ἐπίμαχο σημεῖο, ἡ νέα προσθήκη στή μέχρι τότε ἁγιολογική παράδοση τοῦ Ἀχιλλίου τόν 13ο
αἰώνα εἶναι τό ἑξῆς: Δημ Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης, 170, στχ. 687-691: «...οὐκέτι στάσις
τῶν εἰσιόντων ἐγίνετο οὐδέ τίς παῦσις πρός τήν συνδρομήν τέ καί τήν συγκίνησιν. Σύγχυσις διά
ταῦτα τοῖς εἰσερχομένοις τῷ θείῳ συντάγματι γίνεται. καντεῦθεν ἡ λάρναξ κρύπτεται καί
καλύπτεται σῶμα ἱερόν, ἴνα χεῖρες βεβήλων μή ἅπτωνται».
100

Εἶναι τό μοναδικό σημεῖο πού διαφοροποιεῖται, ἐνῶ μέχρι αὐτό παραφράζει ἐπί τό
ἀναλυτικότερον τόν Α΄ Βίο, βλ. Δημ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος, σ. 146, στχ. 367-370 (A΄ Βίος):
«Οὕτω τόν πάντα βίον οἰκονομῶν ὁ θαυμάσιος καί οὕτω τοῖς ἐκ Θεοῦ δεδομένοις αὐτῷ
διαλάμπων χαρίσμασιν, ἐπεί τριακοστόν ἤδη καί πέμπτον ἔτος αὐτῷ ἐν τῷ τῆς ἀρχιερωσύνης
βαθμῷ διηνύετο, μηνύεται παρά Θεοῦ ἡ ποθουμένη ἀνάλυσις..». Δημ. Σοφιανός, σ. 167, στχ. 591595 (Β΄ Βίος): «ἡ τῆς ἐκδημίας τοῦ σώματος αὐτοῦ ἡμέρα». Γιά τό ζήτημα βλ. Στ. Γουλούλης, Ὁ
τάφος τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου (ὅπως σημ. 9), 211-216. Ἡ «λάρναξ», αὐτή πού ἀποκρύφθηκε, μπορεῖ
νά ἀντιστοιχεῖ μέ τή φορητή ξύλινη ἤ ἄλλη κατασκευή πού ἑτοιμάστηκε μετά τήν Φανέρωση τῆς
10ης Φεβρουαρίου καί ὄχι τήν λιθίνη λάρνακα πού διέταξε ὁ Ἀχίλλιος νά κατασκευαστεῖ πρίν
ἀποθάνει. Ἐκτός ἄν ὁ λίθινος τάφος «κρύπτεται» (δηλαδή καταχώθηκε), καί τό λείψανο (σῶμα
ἱερόν) «καλύπτεται», ἔμεινε στήν ἀφάνεια.
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αὐτή101. Τό θέμα ὅπως διαπιστώθηκε ἦταν πρῶτα νομικό. Ἡ δεύτερη φάση τῆς
Εἰκονομαχίας τόν 9ο αἰῶνα102, ἄν καί ὄχι τόσο ἔντονη, παρέμεινε ἀπορριπτική
κατά τῶν εἰκόνων, ὅπως καί κατά τῶν λειψάνων καί τῆς λατρείας τῆς
Θεοτόκου103, παρ᾽ ὅλο πού ὁ ἑλλαδικός χῶρος δέν ὑπῆρξε πεδίο διώξεων κατά
τῶν λειψάνων. Ἄν ἡ ἀποκάλυψη τοῦ λειψάνου μέ τό ἄνοιγμα τοῦ τάφου
προσδιορίζεται τότε πού ἄρχισαν τά ἀνακαινιστικά ἔργα τῆς βασιλικῆς τοῦ
Φρουρίου τοῦ 6ου αἰ., μερικά χρόνια πρίν, ὅλο το ἐνδιάμεσο διάστημα μέχρι τό
842 –τυπικά μέχρι τόν θάνατο τοῦ Θεοφίλου στίς 20 Ἰανουαρίου– τό λείψανο
θά πρέπει νά ἦταν κρυμμένο. Τά ὅποια ἐπεισόδια ἔγιναν εἴτε ὅσο ὁ ναός κτιζόταν
–δέν εἶναι γνωστό πόσο διήρκεσε ἡ οἰκοδόμηση–, εἴτε ὄχι, πάντως θά ἐντάθηκαν,
ὅταν τέθηκε τό θέμα τῆς ἀφιερώσεως τοῦ νέου ναοῦ στόν ἅγιο Ἀχίλλιο, πού
ὅπως ἔδειξε ἡ Ἱστορία, τελικά ἐπικράτησε. Οἱ «βέβηλοι» ἑπομένως πρέπει νά
εἶναι ὅσοι, ἐκπροσωπώντας τό δίκαιο τοῦ αὐτοκράτορα, δέν ἤθελαν μέν νά
καταστρέψουν τό λείψανο προκαλώντας τό κοινό αἴσθημα, εἶχε παρέλθει ἡ
ἐποχή τῶν ὑπερβολῶν, ὅμως δέν ἐνέκριναν νά δοθεῖ στή δημόσια λατρεία.
Πέρα ἀπό αὐτό τό εὔλογο ζήτημα, σημασία ἔχει ὅτι σέ αὐτό τό κρίσιμο
σημεῖο ἡ παρουσία τῶν δύο λαϊκῶν Κου<α>νούμη καί Καρφ(ι)κίζη
ἀνταποκρίνεται στό ἐνδιαφέρον τῆς κοινωνίας τῆς Λάρισας γιά τό κυρίως
θέμα, τήν θαυματουργική ἰδιότητα τῆς σοροῦ τοῦ τοπικοῦ ἱεράρχη. Οἱ
περιπτώσεις μετακομιδῆς τῶν λειψάνων κοινῶν θνητῶν, ὅπως θά ἐθεωρεῖτο ὁ
Ἀχίλλιος μέχρι τή φανέρωση τῆς 10ης Φεβρουαρίου, ἦταν ὑπόθεση τοῦ
ὑπάρχοντος δικαίου. Ἀκόμη καί γιά τήν συντήρηση καί ἐπισκευή τοῦ τάφου
101

Τήν πρόταση εἶχα καταθέσει παλαιότερα Στ. Γουλούλης, Ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, 231-235.

102

Μετά τήν προσωρινή εἰρήνη (787 κ.ε.), ἡ Εἰκονομαχία ἐνέσκηψε, ἄν καί πιό μετριοπαθής, ἀφοῦ
οἱ εἰκόνες δέν θεωροῦνται πιά εἴδωλα, πάλι στό α΄ τέταρτο τοῦ 9ου αἰ. (815 ἐπί Λέοντος Ε΄, ἕως
τό 820), ἐνῶ ὑπῆρξε διασπορά τῆς παλαιᾶς διαμάχης στήν ἐπαρχία. Οἱ διάδοχοι Μιχαήλ Β΄ (820829), ὀπαδός τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως -ὅμως προώθησε πατριάρχη τόν
Ἀντώνιο (821-837) πού εἶχε συνδράμει στήν εἰκονομαχική σύνοδο τοῦ 815- καί ὁ γιός του Θεόφιλος
(829-842) ὑπῆρξαν μετριοπαθεῖς καί κατά τῶν ὑπερβολῶν τῶν εἰκονομάχων, βλ. Αἰκ.
Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ἱστορία, τόμ. Β΄1 (610-867), ἔκδ. Βάνιας 1993, 187-192, 202-203.
103

Mansi, XII, 537: «Κωνσταντῖνος ἄθεον ἐποιήσατο σύνοδον ἐν ᾗ Χριστοῦ καί ἁπάντων των ἁγίων
τάς σεβασμίας εἰκόνας ἀπεκάλεσαν εἴδωλα …καί τά θεοτίμητα πυρί παρέδωκε λείψανα...».
Γερμανοῦ Κων/πόλεως, Πρός Ἄνθιμον διάκονον, PG 98, 80: «...Τά γάρ τῶν... μαρτύρων λείψανα, …
καί ἐν τιμίοις κιβωτίοις σωρηδόν ἐντεθέντα ἀπογυμνώσαντες πυρί κατηνάλωσαν...». Θεοφάνης,
Χρονογραφία, ἔκδ. Βοnn, I. Classeni, 1839, σ. 621: «καί πάντων των ἁγίων καί τά λείψανα αὐτῶν
ὁ παμμίαρος… ἐβδελύττετο...». Κων. Ἄμαντος, Ἱστορία τοῦ βυζαντινοῦ κράτους, τόμ. Α΄, ἔκδ. Γ΄,
Ἀθῆναι 1963, 356. Βασίλειος Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική ἱστορία, Ἀθῆναι 1978, 256, ὅπου πηγές
μέ μαρτυρίες ὅτι κατεστράφησαν λείψανα ἁγίων. Βλάσιος Φειδᾶς, Ἐκκλησιαστική ἱστορία, ΙΙ,
Ἀθῆναι 1977, 15.
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ἀπαιτεῖτο ἄδεια ἀπό τόν αὐτοκράτορα - ἱερατεῖο (Ρώμη) ἤ τόν αὐτοκράτορα
καί τούς κληρικούς (Βυζάντιο)104. Ἑπομένως δόθηκε ἄδεια ἀπό κάποιους
ὑπεύθυνους γιά νά ἀνοιχτεῖ ὁ τάφος στίς 10 Φεβρουαρίου. Ἀλλά καί γιά τή
μετακίνηση λειψάνου ὁμοίως ἀπαιτεῖτο ἄδεια εἴτε ἀπό τήν κεντρική εἴτε ἀπό
τήν τοπική ἐξουσία, π.χ. τόν ἐπίσκοπο. Ὅταν ἕνα τέτοιο θέμα ἀφοροῦσε σέ
ἁπλούς πιστούς, ἡ μετακίνηση γινόταν καί χωρίς ἄδεια, ἐθεωρεῖτο δεδομένη105.
Ἀφ’ ἧς στιγμῆς συζητήθηκε ἄν πρέπει νά ἀνακηρυχθεῖ ἅγιος, θά ἦταν μεταβολή
ἔχουσα ἔννομες συνέπειες, θά ἔπρεπε νά δοθεῖ ἔγκριση ἀπό τήν ἐξουσία, ὡς
θεσμική μεταβολή στή ζωή τῆς πόλεως. Ἕνας τάφος εὑρισκόμενος σέ ἱερό
τόπο [Α΄ Βίος: «ἐν ἱερῷ τόπῳ κατέθεντο»), δηλαδή στά ὅρια τοῦ προγενέστερου
ναοῦ, δέν ἐθεωρεῖτο locus religiosus. Ἡ ἰδιότητα αὐτή δινόταν σέ ἰδιωτικούς
χώρους ταφῆς, στούς ἰδιοκτῆτες, νόμιμους, κυρίους], ἀφοῦ ὁ ναός στό σύνολό
του ἐθεωρεῖτο ἱερός καί –ὡς ἐκ τούτου– στόν χῶρο του «ἦταν πρᾶγμα ἐκτός
συναλλαγῆς»106, ἄρα χρειαζόταν συναίνεση γιά νά θεωρηθεῖ τέτοιος. Ὁ
συγκεκριμένος τάφος πού ἀγνοεῖτο ἤ δέν ὑπολογιζόταν ἐπίσημα ἐπί 300
χρόνια (Α΄ Βίος), ἔγινε ἀπότομα ἀντικείμενο νομικῆς σχέσεως. Οἱ Ἀρχές τῆς
πόλεως δέν θά συμμερίζονταν, λόγω πάγιων ἐντολῶν ἀπό τήν κεντρική ἐξουσία
τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀνακαλυφθέντος λειψάνου ὡς ἁγίου. Τό πολύ νά
ἐπιτρεπόταν νά μεταφερθεῖ μέ δέουσες τιμές σέ νέο τάφο κοινοῦ θνητοῦ, ἤ
λόγω ἔλλειψης χώρου, σέ ὀστεοφυλάκιο, κοιμητήριο κ.ο.κ.107 Ὅπως καί θά ἔγινε
γιά ἕνα διάστημα μέχρι νά κτισθεῖ ὁ ναός, ὅσο οἱ «βέβηλοι» εἶχαν ἰσχύ. Κι
ἐφόσον ἐφάρμοζαν ἐντολές αὐτοκράτορα πού εἶχε πολιτική νά μήν
ἀναδεικνύονται λείψανα, τό λείψανο τοῦ Ἀχιλλίου θά εἶχε τήν ἀντιμετώπιση
ἑνός ἁπλοῦ ἱερωμένου. Γιά ὁρισμένους ἦταν ἅγιος, γιά ἄλλους ἕνας μακαριστός
κληρικός. Τό μολύβδινο ἔλασμα καταγράφει, μᾶλλον, τή στιγμή πού
μεταφέρεται ἀπό τό ὀστεοφυλάκιο, γενικά τόν χῶρο φύλαξης. Ἀπό κοινοῦ οἱ
δύο λαϊκοί, ὁ ἕνας ὡς ἐντολοδόχος τῆς διοικήσεως, ὁ ἄλλος ὡς δωρητής,
παραδίδουν ὡς δημόσιο κεκτημένο τό λείψανο ἑνός παλαιοῦ ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος
τότε προβαλλόταν ὡς ἅγιος πρώτη φορά, καί μάλιστα σέ νέο ναό ἀφιερωμένο
στή μνήμη του. Τά ὀστᾶ πού πρέπει φυλάσσονταν ὥς τότε, ἀποδείχθηκε μετά
ἀπό γνωμάτευση τῆς Ἐκκλησίας ὅτι δέν ἦταν ἑνός κοινοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά
104

Νίκος Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο τῆς ταφῆς (ὅπως σημ. 9), 307-308.

105

Νίκος Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο τῆς ταφῆς, ὅ.π., 378-383, ὅπου πηγές.

106

Νίκος Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο τῆς ταφῆς, ὅ.π., 356-357, 359, 364.

107

Νίκος Ἐμμανουηλίδης, Τό δίκαιο τῆς ταφῆς, ὅ.π., 381.
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πληροῦσαν τή βασική προϋπόθεση τοῦ χριστολογικοῦ προτύπου, περιεῖχαν
στοιχεῖα μιᾶς τεκμαρτῆς πλέον ἁγιότητας. Δέν εἶναι μόνον ἐγκώμιο γιά ἕναν
τιμώμενο, ἀφοῦ δέν καταγράφεται τό ὄνομα, ἀλλά ἔγγραφο, εἶδος
πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβῆς, ἀπό ἕναν λειτουργό γιά τή δημόσια
χρήση του, μέ ταυτόχρονη κάλυψη τῶν ἐξόδων κατασκευῆς τῆς (ξύλινης
προφανῶς) λάρνακας. Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἁγίου χρειαζόταν τά θριαμβικά
στοιχεῖα πού χαράχθηκαν στό ἔλασμα, ἡ σύνδεση μέ τήν Πηγή τῆς ζωῆς. Ὁ
ἅγιος ἐπέστρεφε ἐν δόξῃ στήν πόλη του.
Δέν ἀποκλείεται ἑπομένως ὡς ἔγγραφο, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἀπόφαση
τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἁγιότητα τοῦ λειψάνου νά μεταφέρεται ἀπό ἕνα
μεγαλύτερο κείμενο, δηλαδή νά εἶναι ἀπόσπασμα ἐγγράφου, ὅπου κάποιο
στέλεχος (π.χ. ὁ τοπικός μητροπολίτης, ἀκόμη καί ὁ πατριάρχης), γνωματεύει
γιά τήν ἁγιότητα τῶν λειψάνων τοῦ παλαιοῦ ἱεράρχη τῆς Λάρισας,
ἀποτυπώνοντας τήν ὅλη θεολογία ἱδρύσεως τοῦ νέου ναοῦ, τό εἰκονογραφικό
πρόγραμμα ἐνδεχομένως, π.χ. κάποιες ἐπιγραφές στό Ἱερό βῆμα, κοντά στόν
τάφο τοῦ ἁγίου, δηλώνοντας τήν πηγή τῆς ἀθανασίας, τήν Καινή Ἱερουσαλήμ.
Τό ὁποῖο κείμενο θά ἦταν ἐπίσημο στηριζόμενο σέ ὑλικό (φιλολογία, τέχνη)
ἀπό τήν πρώτη χιλιετία σέ συνάρτηση μέ ὁμόλογα ἔργα (τάφους ἁγίων ἤ
ἐπισήμων ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, λειψανοθῆκες, ταφικές ἐπιγραφές, Ἁγίες
τράπεζες πού συμβολίζουν τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ, ἐπιγραφές καί νομίσματα.
Οἱ δρόμοι ὅμως ὁδηγοῦν στήν Κων/πολη (ὕμνος Ρωμανού Μελωδοῦ, ὕμνος
Ἰουστινιανοῦ, Τράπεζα Ἁγίας Σοφίας). Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀρχικοῦ λογίου κειμένου
διασταυρώνεται μέ τή διαπίστωση ὅτι ὁ διπλός δεκαπεντασύλλαβος ὅπως
ἀποκαταστάθηκε ὑπῆρξε πρότυπο γιά τό κείμενο πού κατέγραψε
παραλλαγμένο καί βρῖθον λαθῶν ὁ χαράκτης.
Τόσο σαφής καί ἰσορροπημένη θεολογική τοποθέτηση σέ ἕνα ὁπωσδήποτε
μικρό ἀλλά ὀργανωμένο κείμενο πού δέν θά ἔβλεπε κανείς, μέ τεχνίτη νά τό
παραλλάσσει καί τό ἁπλοποιεῖ μέ ἀνορθόγραφο τρόπο, δέν θά μποροῦσε νά
ἀποτυπωθεῖ, ἄν οἱ συντάκτες δέν τό εἶχαν διαβάσει κάπου γραπτῶς. Τό
ζήτημα εἶναι δημόσιο καί κρατικό, ἐφόσον πάνω στό λείψανο ἐφαρμοζόταν τό
δίκαιο. Ἀντίθετα, κείμενα πού ἦταν πρός δημόσια θέα σέ τάφους καί
λειψανοθῆκες εἶχαν τό ὄνομα γραπτό, γιά ἔμφαση στήν ταυτότητα τοῦ ἁγίου
κι ὄχι τόσο στή διατύπωση θεολογικῶν ὅρων, ἀλλά στόν ἔπαινο τῶν
ἀφιερωτῶν, ἰδίως ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας, καί ὁπωσδήποτε τοῦ τιμωμένου.
Ἄν ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Ν. Παναγιωτάκη ἀποδίδει τή χρονολογία 842,
τότε εἶναι ἕνα ἀκόμη τεκμήριο ὅτι τό μολύβδινο ἔλασμα προέρχεται ἀπό τή
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Λάρισα καί ὅτι ἀναφέρεται μόνον στόν ἅγιο Ἀχίλλιο, κι ὄχι σέ αὐτούς πού
ἀνῆκαν τά ἄλλα δύο λείψανα, τά ὁποῖα προστέθηκαν ἀργότερα.
Τό μολύβδινο ἔλασμα ὑπῆρξε εἰδικό κείμενο πού χαράχθηκε ὡς
ἀπόσπασμα-περίληψη ἄλλου ἐγγράφου. Ἔχοντας ἐξάρτηση ἀπό τήν Ἁγία
Σοφία Κων/πόλεως, κρύβει μία ὁλόκληρη τοπική ἱστορία ἱδρύσεως
καθεδρικοῦ ναοῦ καί ταυτόχρονα ἔπαινο σέ μία τεκμηριωμένη μεταφυσική
τοῦ σώματος. Τό κείμενο, εἰδικά ὁ διπλός 12σύλλαβος, δέν εἶναι ὅπως στό
ἔλασμα τῆς Telergma (καί γενικά των βορειοαφρικανικῶν μνημείων) καθαρά
διοικητική πράξη, ἀλλά ἀποτυπώνει ποιητικά-θεολογικά τήν ὀρθόδοξη θέση
γιά τό λείψανο ἁγίου μιμητῆ τοῦ Χριστοῦ, μέσα στόν ζῆλο πού προέκυψε στήν
αὐγή τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας. Μετά τόσους ἀγῶνες φάνηκε ὅτι ἡ τιμή
τοῦ λειψάνου εἶναι ἕνα τεκμήριο τῆς χριστιανικῆς πνευματικῆς ζωῆς, τῆς
μιμήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἐξηγεῖται γιατί ὁ συγγραφέας τοῦ διπλοῦ
δωδεκασύλλαβου ἐπιγράμματος παραθέτει τεκμήρια (Γολγοθᾶς, Σπήλαιο
Βηθλεέμ), ἀλλά τήν Ἀνάσταση τεκμηριώνει τό ἴδιο το λείψανο!
Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου ναοῦ εἶχαν προγραμματισθεῖ (μετά τή Φανέρωση τῆς
10ης Φεβρουαρίου) γιά τό 842 ἀπό τήν εἰκονομαχική ἐξουσία, ἀλλά πραγματοποιήθηκαν ἀπό τούς κληρονόμους τοῦ Θεοφίλου. Ἡ ἀνακομιδή ὑπῆρξε
ἀναγκαία γιά τήν οἰκοδόμηση νέου ναοῦ, ἀφοῦ κατεδαφίστηκε ὁ παλαιός τοῦ
6ου αἰ., ὁπότε τό λείψανο κατατέθηκε προσωρινά σέ κάποια κρύπτη ἤ
ὀστεοφυλάκιο. Οἱ δύο λαϊκοί συντάκτες ἐνεργοῦν, ὅταν πλέον εἶχε καταξιωθεῖ
τό λείψανο τοῦ ἄρτι φανερωθέντος ἁγίου ἐπισκόπου, μέσω τῆς θεολογίας τῆς
ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεως, στή συνέχεια τῆς παράδοσης τῶν ὀστῶν πού
ἀναγεννῶνται στήν Πηγή τῆς ζωῆς, πού εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος Θεός Λόγος,
Ἐνσαρκωθείς καί Ἀναστάς. Ἄν ὁ Καρφικίζης εἶναι δωρητής, ὁ Ἰβάνης
Κουανούμης πρέπει νά εἶναι ὁ ἐντολοδόχος, συντάκτης τοῦ κειμένου ὡς
ὑπεύθυνος γιά τή φύλαξη τοῦ λειψάνου. Αὐτοί οἱ δύο μετά τή γνωμάτευση τῆς
Ἐκκλησίας παρέδωσαν τό λείψανο μέ ἐπίσημη πράξη εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Τό συλλογικό ὑποκειμενικό γεγονός τεκμηριώνεται ἀπό τήν ἀλήθεια
τῆς θεολογίας, ἐξελίσσεται σέ ὁμολογία πίστεως καί συνάμα ἀναγνώριση
ἁγιότητας, ἡ ὁποία γίνεται νόμος τοῦ κράτους. Τό ἔλασμα τοποθετήθηκε ὄχι
τόσο γιά νά δηλώσει κάποιους ἀφιερωτές, τή στιγμή πού κανείς δέν θά τό
ἔβλεπε, ὅσο τήν ἐπικυρωμένη ἱεροπραξία πρός τήν τελική κατάθεση τῶν
λειψάνων, κάτι πού σήμαινε αὐτόματα τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ἐπισκόπου καί
τοποθέτηση τῶν λειψάνων του στήν ἁγία Τράπεζα ἤ σέ εἰδική λάρνακα, ἤ καί
τά δύο συγχρόνως, σέ ἕναν νέο ναό πού θά ἔφερε τό ὄνομά του. Μαζί μέ τά
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ἐλάσματα-ἐπιγραφές τῆς Β. Ἀφρικῆς καί τό ἔλασμα τῆς Μ. Βατοπαιδίου, εἶναι
ἕνα ἀκόμη πού τίθεται στήν καθιέρωση ἱεροῦ χώρου (ναοῦ ἤ τάφου).
Στίς 14-16 Μαΐου 842, μέ τά ἐγκαίνια τοῦ νέου ναοῦ, κατατέθηκε ἐν δόξῃ
καί τιμῇ σέ δημόσια χρήση μέ κρατική ἔγκριση, ἀφοῦ πλέον ὅλα εἶχαν ἀλλάξει
μετά τόν θάνατο τοῦ Θεοφίλου. Οἱ «βέβηλοι» παραμερίσθηκαν.

Παράρτημα: Πηγή τῆς ζωῆς (δείγματα ἀπό τή βυζαντινή τέχνη)
Α΄ (Σύνοψη Χριστολογίας): Ἡ σύνδεση τοῦ περιεχομένου τοῦ κιβωτίου, τοῦ
λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, μέ τό πρότυπο τοῦ Ἐνσαρκωθέντος, Σταυρωθέντος
καί Ἀναστάντος Χριστοῦ οὐσιαστικά συνεχίζει μία παλαιότερη παράδοση στήν
ὁποία ἐμπίπτει ἡ τέχνη μέ τίς συμβάσεις της. Ἐκφράζει τή χριστιανική
μεταφυσική πού ἔχει ρίζες στήν Πηγή τῆς ζωῆς, τόν Παράδεισο, ὅπου θά
κλείσει ὁ κύκλος τῆς ζωῆς μέ τήν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Σύνδεση τῆς Χριστολογίας καί ἁγίων λειψάνων ἐκφράζουν: ἡ σταυρόσχημη
λειψανοθήκη τοῦ Metropolitan Museum Νέας Ὑόρκης ἤ Fieshi Morgan, α΄
τέταρτο 9ου αἰ. (ὅπως καί μία σειρά μεταγενέστερων λειψανοθηκῶν)
περιέχοντας τίς σκηνές: Εὐαγγελισμός-Γέννηση, Σταύρωση, Ἀνάσταση108. Ἡ
Λειψανοθήκη Sancta Sanctorum [Βατικανό, Museo Sacro (περί τό 600)]
ἐμφανίζει πέντε σκηνές ἀλλά ὡς ἐκφάνσεις τῶν Ἁγίων Τόπων, προσκυνήματα
[Βηθλεέμ, Ἰορδάνης, Γολγοθάς (τό κέντρο, ἡ ἑστία τῆς λειψανοθήκης), Πανάγιος
Τάφος, Ἐλαιώνας], τόποι μαρτύρια τῆς γήινης παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Οἱ
γνωστές Εὐλογίες τῶν Ἁγίων Τόπων (6ος αἰ.-7ος αἰ.), ἐξαίροντας τόν Γολγοθά,
τόν Πανάγιο τάφο ἤ τόν Ἐλαιώνα, ἔρχονται, ὡς λαϊκό πρότυπο109. Μέ εἰδικές
λειψανοθῆκες μεταφέρονται ὑλικά των Ἁγίων Τόπων110.
Στήν πρώϊμη περίοδο μερικές λειψανοθῆκες περιέχουν σκηνές μέ
108

Anna Kartsonis, Anastasis (ὅπως σημ. 89), 94-125. Οἱ ὑπόλοιπες σταυροθῆκες πού εἶναι
μεταγενέστερες ἔχουν περισσότερες σκηνές καί γενικῶς χρονολογοῦνται μέχρι τόν 12ο αἱ. (βλ.
σ.101). Anna Kartsonis, The Emancipation of the Cruciﬁxion (ὅπως σημ. 72), 151-187, 164-166.

109

Anna Kartsonis, The Emancipation of the Cruciﬁxion, 157, 161.

110

1) Λειψανοθήκη τοῦ Πρωτάτου (11ος-12ος αἱ.) ποῦ φιλοτέχνησαν ὁ Κοσμᾶς καί ὁ Νικόλαος,
περιέχουσα κατάλοιπα ἀπό τούς Ἁγίους Τόπους (Πανάγιος Τάφος, Σταύρωση, Βηθλεέμ,
Γεθσημανῆ), βλ. Bradley Hostetler, The Iconography of Text (ὅπως σημ. 40), 49-55. 2) Ἐγκόλπιο
τοῦ Μιχαήλ Ἀλουσιάνου Ἁγιοθεοδωρίτη (Τίμιο ξύλο, λίθος ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, Τάφο τῆς
Θεοτόκου, Ὅρος Ἐλαιῶν, Γολγοθά) (β΄μισό 12ου αἰ., βλ. Bradley Hostetler, Byzantine Reliquaries
with Epigrams (ὅπως σημ. 20), 202 (Β.14).
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διηγηματικό ἤ συμβολικό νόημα. Χωρίζονται σέ δύο ὁμάδες, αὐτές πού
εἰκονογραφοῦν Μάρτυρες καί αὐτές πού ἐξαίρουν εἰκόνες τῶν Ἁγίων Τόπων111.
H εἰκονογραφία τους εἶναι ποικίλη (Μάρτυρες ἤ σκηνές ἀπό τή βιβλική
Ἱστορία), μέ τήν ὁποία δίδεται ἔμφαση στόν οὐράνιο κόσμο, τήν Πηγή τῆς
ζωῆς, ἀλλά καί στόν νόμο πού ἔδωσε ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ112. Ξεχωρίζει τό
κιβώτιο (ξύλινο μέ ἐλεφαντοστέϊνη ἐπένδυση) (c. 440) πού βρέθηκε κάτω ἀπό
τήν Ἁψίδα τῆς Βασιλικῆς του Ἁγίου Ἑρμαγόρα στό Samagher κοντά στήν
Pola, σήμερα στό Museo Archeologico Βενετίας113.
Β΄ (Φῶς): Μέ φῶς καί πῦρ παρομοιάζεται ἡ Ἁγία τράπεζα (Νικόλαος
Καβάσιλας, PG, 150, 636A). Τό φῶς (τῶν λαμπάδων) εἶναι βασικό τελετουργικό
στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς ταφικῆς λατρείας114. Ὁμοίως τό φῶς (τό ἄναμμα) τῆς
ἀκοίμητης κανδήλας τοῦ ναοῦ εἶναι κεντρικό στοιχεῖο τοῦ τυπικοῦ τῶν
ἐγκαινίων115. Ὁ Σταυρός τοῦ Μωυσῆ στή μονή Σινᾶ (6ος αἰ.) περιγράφει ἀντί
γιά τό φῶς τή θεοφάνεια πού ἔγινε ἀντιληπτή στήν κορυφή τοῦ ὅρους Σινᾶ
(Ἔξοδος, 19.16-18)116. Ὁμοίως στό πρόγραμμα τῆς κόγχης τῆς μονῆς Σινᾶ ὁ
111

Galit Noga-Banai, Visual Rhetoric (ὅπως σημ. 89), 221-236, 223.

112

1) Π.χ. ἡ λειψανοθήκη τοῦ San Nazaro (Βasilica Apostolorum) τοῦ Μιλάνου πού τοποθέτησε ὁ
Ἀμβρόσιος στό ἐγκαίνιο τό 386: Παριστάνεται ὁ Χριστός καί οἱ Ἀπόστολοι, δείχνοντας πώς
παρέσχε τή σωτηρία μέ τόν Νόμο, ὁ ὁποῖος προσημάνθηκε ἤδη ἀπό τόν παλαιό Νόμο (σκηνές:
Κρίση τοῦ Σολομῶντα, Τρεῖς Παῖδες, Δανιήλ, Τρεῖς Μάγοι), βλ. Galit Noga-Banai, Visual Rhetoric, 223. 2) Λειψανοθήκη Νέας Ἡράκλειας, Βυζαντινοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης, βλ. Maria
Panayiotidi - André Grabar, «Un reliquaire paléochretien récement decouvert près de Théssalonique», C. Arch. XXIV (1975), 33-48. Galit Noga-Banai, ο.π. 227-228: τό Χρίσμα στό κάλυμμα, α)
Traditio Legis (πρόσοψη), β) Νομοδοσία τοῦ Σινᾶ, 6), γ) Τρεῖς παῖδες, δ) Δανιήλ καί λέοντες (β΄
μισό 4ου αἰ.): ὁ Χριστός δίνει τόν νόμο καί σώζει τούς πιστούς μέ τόν θρίαμβο τοῦ θανάτου του.
3) Στή λειψανοθήκη (σέ ἑξαγωνική μορφή) τῶν ἀρχῶν 5ου αἱ., ποῦ βρέθηκε κάτω ἀπό τό δάπεδο
τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Pola (Pula) τῆς Istria (σήμερα στή Βιέννη, Kunsthistorisches Museum)
ἔχει ἕξι μορφές: Χριστό, Πέτρο, Παῦλο, καί τρεῖς τοπικούς Μάρτυρες, τῶν ὁποίων λείψανα
περιέχονταν ἐντός. Στό κάλυμμα ὑπάρχουν πάλι προτομές τῶν ἴδιων μορφῶν πού ἀναπαριστοῦν
ἕνα οὐράνιο συμβούλιο, βλ. Galit Noga-Banai, ὅ.π. 223-224. 4) Τοπικοί ἅγιοι εἶναι καί στή
λειψανοθήκη τοῦ Grado (c.500), ὅπου στό κάλυμμα εἰκονίζεται Σταυρός μέ δύο ἀμνούς (ψυχές,
στήν Πηγή τῆς ζωῆς), βλ. Galit Noga-Banai, ὅ.π. 224-225.
113

Galit Noga-Banai, Visual Rhetoric, 229-230, ὅπου βιβλιογραφία: α) κάλυμμα μέ τή σκηνή τῆς
παράδοσης τοῦ Νόμου στούς Ἀποστόλους, β) Στό μέτωπο ἡ Ἑτοιμασία τοῦ θρόνου μέ τρεῖς καί
τρεῖς Ἀποστόλους, γ) στίς πλευρές κιονοστοιχία μέ βῆλα καί ἐνδιάμεσα μορφές, ἐνῶ στό ὄπισθεν
τμῆμα ὅπου ὑπάρχει κιβώριο μέ ραβδωτούς κίονες (ὅπως τοῦ Ἁγίου Πέτρου) καί τέσσερις μορφές,
δύο ἄνδρες καί δύο γυναῖκες. Μέσα στό κιβώριο ἕνα ἀνδρόγυνο, ὅπου ἡ γυναίκα κρατεῖ βρέφος.
Προτάθηκε ὅτι εἰκονίζεται ἐπίσκεψη μιᾶς οἰκογένειας σέ ναούς τῆς Ρώμης ἤ καί σέ ἐγκαίνια ναοῦ.
114

Alfred C. Rush, Death and Burial in Christian Antiquity, Washington D.C., 1941, 221 κ.ε.

115

Ἀρχιμ. Γεώργιος Θανάσος, Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων (ὅπως σημ. 79), 124-125.

116

Kurt Weitzmann-Ihor Ševčenko, «The Moses Cross at Sinai», DOP, 17 (1963), 385-398:
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Σταυρός στό μέτωπο τοῦ τόξου εἶναι κάτω ἀπό τόν Χριστό – ἐκπορεύοντα τίς
ἀκτίνες τῆς Μεταμορφώσεως, ὅπου ἦταν παρών ὁ Μωϋσῆς117. Στόν Σταυρό
«λιτανείας» τῆς Ἰαλυσοῦ Ρόδου (6ος αἰ. κ.ε.) νοηματικῶς συνδράμει ἡ ἐπιγραφή:
«Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου Κύριε» (Ψαλμ. 4.7, ἀλλά καί
μέρος τῆς εὐχῆς μετά τό δεῖπνο)118. Τό τρισάγιον συνδυάζεται μέ τό φῶς σέ
ἐπιγραφή ἀπό τό Κορωπί119. Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως προβάλλει ἡ
Σταυροθήκη τοῦ Πορφυρογεννήτου.
Γ΄ (Ἁγία Τριάδα): Ἐξαίρεται στά προγράμματα. Στήν ἁψίδα τῆς Βασιλικῆς
των Ἀποστόλων στή Nola (ἀρχές 5ου αἰ.) πού περιγράφει ὁ ἐπίσκοπος
Παυλῖνος, ὅπου ὑπολογίζεται ὅτι εἰκονιζόταν ὁ Σταυρός, οἱ ἐπιγραφές
ἀναφέρονται στήν Ἁγία Τριάδα (Τrinitas), τή φωνή τοῦ Πατέρα (Vox Patris),
τόν Ἀμνό (Christus Agnus) καί τήν περιστερά (Columba Spiritus Sanctus)120.
Γενικά ἀπό τό τέλος τῆς ἀρειανῆς διαμάχης στά προγράμματα τῆς ἁψίδας
τονίζεται ἡ σχέση τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ121. Στό πλαίσιο τῆς Ἁγίας
Τραπέζης τοῦ μουσείου Borely Μασσαλίας εἰκονίζεται τό Χριστόγραμμα καί
περιστερές καί στήν ὄπισθεν πλευρά τοῦ πλαισίου ὁ Ἀμνός μέ τούς
ἀποστόλους ἀμνούς122. Συναφῆ σύνθεση θεολογικῶν ἀντιλήψεων ἐκφράζει ὁ
σταυρός ἀπό τήν Ἰαλυσό Ρόδου, ὅπου προστίθενται καί εἰκονογραφικά
στοιχεῖα, στά ὁποῖα ἐξαίρονται ἡ Ἐνσάρκωση, τό Πάθος, καί ὁ Θρίαμβος123.

«...ἐγένετο φωναί καί ἀστραπαί καί νεφέλαι… +Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν Κύριε. ὑπέρ
σωτηρίας Θεοδώρας τῆς φιλοχρίστου ὑπέρ ἀναπαύσεως Πρόκλου καί Δομετίας...».
117

Γεώργιος Γούναρης, Εἰσαγωγή στήν Παλαιοχριστιανική Ἀρχαιολογία (ὅπως σημ. 31), 269-273.
Πρβλ. Jerzy Miziolek, «Transﬁguratio Domini in the Apse at Mount Sinai and the Symbolism of
the Light», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 53 (1990), 42-60.

118
Ἄννα Νίκα, «Προεικονίσεις τῆς Θεοφάνειας τοῦ Χριστοῦ σέ παλαιοχριστιανικό σταυρό
λιτανείας ἀπό τήν Ἰαλυσό Ρόδου», Χάρις Χαῖρε, Μελέτες στή μνήμη τῆς Χάρης Καντζιᾶ, τόμος
Β΄, ΥΠΟ-Ἀρχαιολογικό Ἰνστιτοῦτο Αἰγαιακῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα 2004, 159-173, ὅπου τό χωρίο
θεωρεῖται ὡς παραλλαγή τροπαρίων τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων.
Σέ μεταγενέστερη ἐποχή (11ος αἰ.) σέ σταυρούς ἐκτός ἀπό τίς μορφές αὐτές προστίθενται σκηνές,
βλ. Cyril Mango, «La croix dite des Michel le Céroulaire et la croix de Saint-Michel de Sykéôn»,
C. Arch., 36 (1988), 41-49.
119

Erkki Sironen. Inscriptions of Athens and Attica (ὅπως σημ. 72), 348 (ἄρ. 344): «ἅγιε, ἅγιε, ἅγιε,
Κύριε, φῶς ζώντων, φῶς ζώντων, φῶς ζώντων, ἅγιος ἅγιος ἅγιος».

120

Josef Engemann, «Zu den Apsis-Tituli des Paulinus von Nola», JAC, 17 (1974), 21-46.

121

Jean-Michel Spieser, «The Representation of Christ in the Apses of Early Christian Churches»,
Gesta, 37, No. 1 (1998), 63-73.

122

Ἰωάννης Μπαρνέα, Τό παλαιοχριστιανικόν θυσιαστήριον, ὅ.π. 164-165.

123

Περιέχει ὡς σύμβολο τοῦ Πάθους προτομές τοῦ Χριστοῦ (διασταύρωση κεραιῶν), Περιστερᾶς
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Δ΄ (Ἐπινίκιος ὕμνος): Σέ τράπεζα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν μέ
παράσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς Ἀμνοῦ, ἐπιγράφεται «Ἅγιος, ἅ[γιος ἅγιος Κύριος
Σαβαώθ...]» (ἀπό τό ὅραμα τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ (Ἠσαΐας 6.3), ἀλλά εἶναι
ὕμνος πρίν ἀπό τόν καθαγιασμό τοῦ ἄρτου στή Λειτουργία124. Ἐντυπώνεται
στήν κόγχη παρεκκλησιῶν τῆς Αἰγύπτου: ἡ ἀρχή τοῦ Ὕμνου γράφεται στό
εὐαγγέλιο πού κρατεῖ ὁ Χριστός σέ σύνθεση μέ τά τέσσερα ζῶα ἤ σέ ἐπιγραφή
(πιθανόν Ἁγία τράπεζα) ἀπό Ἐλευσίνα (4ος-5ος αἰ.)125. Σέ σφραγίδα ἄρτου
πιθανόν ἀπό τήν Ἱεράπολη τῆς Φρυγίας (6ος-7ος αἰ.), τό Ἱερό του Φιλίππου,
ἐπιγράφεται τό πλῆρες χωρίο126. Στή βασιλική Θύρσου Τεγέας στό δάπεδο τοῦ
παρεκκλησίου (τέλη 5ου αἰ.) ὑπάρχει συναφής ἐπιγραφή127. Ὁ σταυρός ἀπό
τόν θησαυρό τῆς Ἀντιόχειας στό Metropolitan Museum of Art στή Νέα Ὑόρκη
περιέχει τόν τρισάγιο ὕμνο καί στή συμβολή τῶν κεραιῶν τή μορφή τοῦ
Χριστοῦ128. Ἀλλά ἡ συνεκφορά τοῦ Τρισαγίου ὕμνου καί τοῦ σημείου τοῦ
σταυροῦ ἐκφράζει καί μιά πιό πρακτική πλευρά τῆς ζωῆς, τήν προστασία ἀπό
τό κακό. Σέ μερικά ἀντικείμενα-φυλακτά φυσικῶν προσώπων συνδυάζεται ὁ
τρισάγιος ὕμνος μέ τή σφραγίδα τοῦ Σολομῶντος129. Ὁμοίως τόν ὕμνο
(ἄνω κεραία), Θεοτόκου (κάτω κεραία, πού ὑποδηλώνει τήν Ἐνσάρκωση), Μιχαήλ καί Γαβριήλ
(πλάγιες ἀπολήξεις). Ἡ Περιστερά (πρίν ἀπό τόν 11ο αἰώνα ἀναφέρεται στόν θρίαμβο τοῦ
Χριστοῦ καί ὄχι στήν Ἁγία Τριάδα) καί οἱ δύο ἀρχάγγελοι ὑποδηλώνουν τήν οὐράνια ἱεραρχία,
ἑπομένως τόν θρόνο τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ τό φῶς ὡς συμπληρωτικό τοῦ σταυροῦ παραλληλίζεται
μέ τόν θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως. Ἄννα Νίκα, Προεικονίσεις τῆς Θεοφάνειας τοῦ Χριστοῦ, 159173.
Σέ μεταγενέστερη ἐποχή (11ος αἰ.) σέ σταυρούς ἐκτός ἀπό τίς μορφές αὐτές προστίθενται σκηνές,
βλ. Cyril Mango, «La croix dite des Michel le Céroulaire et la croix de Saint-Michel de Sykéôn»,
C. Arch., 36 (1988), 41-49.
124

Μαρία Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ΤΑΠΑ, Ἀθήνα
1999, 32, ὅπου βιβλιογραφία.

125

Γεώργιος Γούναρης, Εἰσαγωγή στήν Παλαιοχριστιανική Ἀρχαιολογία (ὅπως σημ. 31), 110,
ὅπου βιβλιογραφία. Βλ. καί Erkki Sironen, Inscriptions of Athens and Attica (ὅπως σημ. 72), 343
(ἀρ. 340): Ἰ. Ματθαῖος, Λουκᾶς, ἀμνός καί σταυρός μέ ΑΩ, Μάρκος, Ἰωάννης (τά τέσσερα ζῶα
συμβολίζουν μεταξύ ἄλλων καί τούς εὐαγγελιστές). ΙΙ. «(ἅγιος) ἅγιος ἅγιος Κύριος Σαβαώθ...».
126

Kurt Weitzmann (ed.), Age of Spirituality (ὅπως σημ. 60), 590-591, ὅπου βιβλιογραφία.

127

Παν. Ἀσημακοπούλου-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα τῶν παλαιοχριστιανικῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων τῆς
Ἑλλάδος, ΙΙ, Πελοπόννησος-Στερεά Ἑλλάδα, ΚΒΕ-ΒΜ 7, Θεσσαλονίκη 1987, 79: «Ἅγιος, Ἅγιος,
Ἅγιος Ἅγ[ιος] (Κύριος ὁ Θεός) σύν Υἱῷ κ(αί) Πνεύματι…».
128

Anna Kartsonis, The Emancipation of the Cruciﬁxion (ὅπως σημ. 72), 174-175, ὅπου
βιβλιογραφία. Ἐπίσης γιά σταυρό πού βρέθηκε στήν Κων/πολη, στόν Ἱππόδρομο, μέ ἐπιγραφές:
1. Ic Xc ΝΙΚΑ, 2. ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, βλ. Brigitte Pitarakis, Les Croix-reliquaires pectorales byzantines en bronze, Picard, Paris 2006, 123.
129

Vicky A. Foskolou, «The Magic of written Word: the Evidence of Inscriptions on Byzantine
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ἀποτυπώνει φυλακτό ἀπό τό Ἐρμιτάζ130.
Ε΄ (Σταυρός ὡς τρόπαιο): Ὁ Σταυρός προβάλλεται ἀπό τόν στρατό. Στόν
ναό τῆς Rusguniae/Bordj el Bahri, ἐπιγραφή (Μουσεῖο Ἀλγερίου, σήμερα
ἀπωλεσθεῖσα) τονίζει τόν ρόλο ἑνός ἀξιωματικοῦ του Ἱππικοῦ καί τῆς
οἰκογενείας του131. Μαρμάρινος σταυρός πού βρέθηκε στό Ἕβδομον, τό
στρατιωτικό κέντρο τοῦ Βυζαντίου, ἴσως ἀφιέρωμα τοῦ Λέοντος Α΄ (457474)132, εἶναι ἔργο μητροπολιτικοῦ κέντρου. Μεταφυτεύθηκε στήν ἐπαρχία,
ὅπως δείχνει ἡ ὕπαρξη ἀνάλογων μαρμάρινων σταυρῶν ναῶν τῆς Κρήτης
(Γαλιᾶ, Βρέλι Γόρτυνας, Γόρτυνα / Ἅγιοι Δέκα). Στόν σταυρό τῆς Γαλιᾶς (πιθ.
7ου αἰ.) πού εἶναι πιό πλήρης, ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή τοῦ τριαδικοῦ ὕμνου
(Ψαλμ. 117.20)133. Στόν σταυρό τῆς Γόρτυνας ἀναφέρεται ὁ ἅγιος Νικόλαος,
ἀλλά ἀπό πηγές ἀναφέρουν ὅτι ὁ σταυρός ὡς χριστιανικό τρόπαιο ἦταν σέ
κοινή λατρεία μέ τόν τοπικό ἤ ἐπώνυμο ἅγιο134. Τόν θρίαμβο τοῦ Σταυροῦ
magical Amulets», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τόμ. ΛΕ΄ (2014), Ἀθήνα 2014, 329-348, 338: «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος,
Σαβα(ώθ)», ὅπου βιβλιογραφία γιά τόν Τρισάγιο ὕμνο. Ἐπίσης ἀπαντᾶ σέ περιδέραιο στή Συλλογή
τοῦ Houston (6ος-7ος αἰ.), βλ. Marlia Mundel Mango, Silver from Byzantium. The Kaper Koraon
and Related Treasuries (The Walter Art Gallery Publications in Art History), Baltimore, 1986, 265266 καί σέ βραχιόλι τῆς Νέας Ὑόρκης (σ. 266-267).
130

André Grabar, «Amulettes byzantines du Moyen âge», Melanges d’ Histoire de religions oﬀerts
à Henri-Carles Puech, Paris 1974, 531-541, 536. pl. V: «Ἅγιος, Ἅγιος κ(υρί)ου Σαβαώθ ὁ πλήρης
οὐρανός».
131

Yvette Duval, Loca Sanctorum Africae (ὅπως σημ. 22), 351-353: «De sancto lingo crucis Salvatoris adlato (μεταφερθέντος) adque hic sito» ἀφιερώνεται ἀπό στρατιωτικό του ἱππικοῦ «Flavius
Nuvel ex praepositis equitum armigerorum iuniorum…» Ὁ ναός ἐγκαινιάσθηκε μέ Τίμιο Ξύλο, ἴσως
ἦταν ἀφιερωμένος στόν Τίμιο Σταυρό.
132
Catherine Asdracha, «Inscriptions chrétiens et protobyzantines de la Thrace orientale et d’ ile
d’ Imbros (III-VIIe siecles. Préséntation et commentaire historique», Ἀρχ. Δελτίον, 53 (1998),
Μελέτες, 455-521, 432-434. 1. Τρισάγιον: «Ἅγιος ὁ Θεός...». 2. «ὑπέρ εὐχῆς τοῦ βασιλέως Λέοντος
Α(ὐ)γούστου ..».
133
Ὄλγα Γκράτζιου, «Ὁ σταυρός ὡς λατρευτικό ἀντικείμενο τοῦ πρωτοβυζαντινοῦ ναοῦ. Ἕνα
παράδειγμα ἀπό τήν Κρήτη», ΔΧΑΕ, Δ΄, Κ΄(1998), Ἀθήνα 1999, 71-79. [Πρβλ. Anastasius Bandy,
Χριστιανικαί ἐπιγραφαί τῆς Ἑλλάδος, τόμος Ἰ, Μέρος Α΄, Δ΄-Θ΄ αἰ., μ.Χ., ΧΑΕ, Ἀθῆναι 1970, ἀρ.
24, 51-53, 81-82: «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς...» καί «Αὕτη ἡ πύλη
Κυρίου. Δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ».] Τό ψαλμικό χωρίο, τό πλέον συνηθισμένο στήν τέχνη,
χρησιμοποιεῖται σέ κτιτορική ἐπιγραφή (435 κ.ε.), ὅπως στήν βασιλική Παναγίας στήν
Παλαιόπολη Κέρκυρας, βλ. Margherita Guarducci, Epigraﬁa Greca (ὅπως σημ. 32), 347-350.
Συναφῆ σχέση λόγω καί λειτουργικῶν ἐξαρτήσεων ὑποδηλώνει ἡ εἰκονογράφηση τοῦ σταυροῦ
στόν δυτικό τοῖχο ναῶν, πλαισιούμενο ἀπό τούς Κωνσταντῖνο καί Ἑλένη, βλ. Natalia Teteriatnikov, «The True Cross ﬂanked by Constantine and Helena. A Study in the Light of the Post-Iconoclastic Re-evaluation of the Cross», ΔΧΑΕ, Δ΄, ΙΗ΄ (1995), 169-188, 176-182.
134
Ὄλγα Γκράτζιου, Ὁ σταυρός, 77-78, σήμ. 38, ἀναφέρει δύο παραδείγματα, ὅπου βιβλιογραφία:
1) Ναός ἁγίου Δημητρίου στήν Καππαδοκία, Ἰωάννης Σταυράκιος, βλ. Ἰωακείμ Ἰβηρίτης,
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κατά τῶν «Ἐχθρῶν καί τῶν Ἐπανισταμένων» περιέχει ἡ ἐπιγραφή τοῦ
σταυροῦ τῆς Λαύρας (10ος-11ος αἰ.) μέ τόν Ψαλμ. 43 (44).5135. Τόν θρίαμβο
ἐκφράζουν οἱ λιτανεῖες τοῦ Σταυροῦ136.
ΣΤ΄ (Σταυρός-κυριότητα τόπου): Ὁ σταυρός σέ δόξα στήν κόγχη στόν Ἅγιο
Ἀπολλινάριο In Classe ἐπισκιάζει τόν τοπικό πολιοῦχο ἅγιο ἐπίσκοπο τῆς
Ραβέννας καί τό ποίμνιό του137. Ἡ τοπικότητα ἐκφράζεται σέ σταυρούς
λιτανείας πού ἀναφέρονται στόν τόπο ἀφιερώσεως, γιά τήν ἀκρίβεια
τελετουργικῆς «πακτώσεως»: 1) Ὁ σταυρός τοῦ Μωυσῆ τῆς μονῆς Σινᾶ πού
σχετίζεται μέ τόν τοπικό ἅγιο, τόν θεόπτη Μωϋσῆ (βλ. πιό πάνω). 2) Σταυρός
τῆς Walter Art Gallery (τέλη 6ου αἰ.)138. 3) Ὁ ἀσημένιος σταυρός τοῦ Dumbarton Oaks ἀπό τή Συρία (τέλη 6ου αἰ.-ἀρχές 7ου αἰ.)139. 4) Ὁ μεταλλικός
σταυρός τοῦ Μουσείου Κανελλοπούλου (10oς αἰ.)140. 5) Ὁ σταυρός λιτανείας
τοῦ Cleveland Museum of Art (μέσα 11ου αἰ.)141. 6) Ὁ β΄ Σταυρός τοῦ Divriği,
ὅπου ὁ Ἀρμένιος δωρητής, ἀφιερώνοντας ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τόν δωρίζει
ὡς ἰδιοκτησία τοῦ ἴδιου ναοῦ142. 7) Σταυρός χάλκινος τῆς Sbeitla ἑξαίροντας
τούς ἁγίους Πέτρο καί Nasor143.

Ἰωάννου Σταυρακίου, Λόγος εἰς τά θαύματα τοῦ ἅγιου Δημητρίου, Μακεδoνικά 1 (1940), σ. 366:
«τό μέν φαινόμενον ὁ τροπαιοφόρος σταυρός, ὁ μάρτυς δέ τό νοούμενον...». 2) Συκεώνας (;) τῆς
Μ. Ἀσίας, στόν ναό τοῦ Μιχαήλ, ὅπου ὁ Ἡράκλειος ἐπιστρέφοντας νικητής ἀπό Περσία
τοποθέτησε σταυρό, βλ. Μιχαήλ Ψελλός, Michaelis Pselli, Scripta Minora, ἔκδ. Ed. Kurtz - Fr.
Drexl, Μilano1936, σ 124-127.
135

Andre Grabar, La precieuse croix de la Lavra, 101-125, 100-101.

136

Ἀλεξάνδρα Καραγιάννη, Ὁ Σταυρός (ὅπως σημ. 12), 63-64.

137

Anna Kartsonis, The Emancipation of the Cruciﬁxion (ὅπως σημ. 72), 157-159.

138

Kurt Weitzmann (ed), Age of Spirituality, 695 (ὅπως σημ. 60): «Κυριακός εὐξάμενος
προσήνεγκεν τῷ ἁγίῳ Σεργίῳ».

139

Handbook of the Byzantine Collection, Dumbarton Oaks, Washington DC, Trustees for Harvard
University, 1967, no. 73: «’Ἐπί Ἰωάννου πρεσβυτέρου (κατακορ. κεραία) τῆς Θεοτόκου οὗ κώμ<η>
Φέλα» (ὁριζόντια κεραία).
140
The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261, ed. Hellen
C. Evans and William D. Wixom, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1997, 58: «+ Ὁ
Ἅγιος Πέτρος Ἠολήου). [Ὑαλίου (;), Ἰουλίου (;), κ.ο.κ].
141
The Glory of Byzantium, 60-62: Κατασκευάστηκε σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή «…ἐπ’ ὀνόματι
τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα…» ἀπό τόν Νικόλαο Πρεσβύτερο, κτίτορα τῆς μονῆς Γλαστινῆς.
142

Timothy Greenwood, «A Corpus of Early Medieval Armenian Silver», DOP, 69 (2015), 115-146.
135-144.

143

Yvette Duval, Loca Sanctorum Africae (ὅπως σημ. 22), 79-81.
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ»

ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Ε.Β.Ε. 1472 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1647-1868
πως εἶναι γνωστό, στή Μητρόπολη τῆς Λάρισας ὑπάγονταν πολλές
ἐπισκοπές, καθώς ἡ ἐκκλησιαστική ἐπαρχία της ἐκτεινόταν ἀπό τόν
Ὄλυμπο μέχρι τό Λιδορίκι τῆς Φωκίδας. Στόν πολύτιμο κώδικά της, τόν
σημερινό 1472 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, ἔχουν καταχωρισθεῖ 91 ὑπομνήματα
ἐκλογῆς ἐπισκόπων της Μητρόπολης καί στά τελευταῖα φύλλα του καί
κάποιες ἄλλες πληροφορίες ἀναφερόμενες σ’ αὐτούς.
Μέ βάση τά ὑπομνήματα τοῦ ἐν λόγω κώδικα, τήν περίοδο 1647-1868, στή
Μητρόπολη τῆς Λάρισας ὑπάγονταν 12 ἐπισκοπές, οἱ ὁποῖες μέ τόν ἀριθμό
τῶν ὑπομνημάτων τῶν ἐπισκοπῶν τους ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ὅ

1) Ἐπισκοπή Γαρδικίου, ὑπομνήματα 9
2) Ἐπισκοπή Δημητριάδος ὑπομνήματα 3
3) Ἐπισκοπή Διοκλείας ὑπομνήματα 1
4) Ἐπισκοπή Ζητουνίου (Λαμίας) ὑπομνήματα 13
5) Ἐπισκοπή Θαυμακοῦ (Δομοκοῦ) ὑπομνήματα 12
6) Ἐπισκοπή Λιτζᾶς καί Ἀγράφων ὑπομνήματα 8
7) Ἐπισκοπή Λιδορικίου ὑπομνήματα 10
8) Ἐπισκοπή Περιστερᾶς ὑπομνήματα 2
9) Ἐπισκοπή Ραδοβισδίου ὑπομνήματα 13
10) Ἐπισκοπή Σκιάθου καί Σκοπέλου ὑπομνήματα 5
11) Ἐπισκοπή τῶν Σταγῶν ὑπομνήματα 7
12) Ἐπισκοπή τῆς Τρίκκης ὑπομνήματα 8
Στό παρόν ἄρθρο θά παρουσιάσω τά 91 ὑπομνήματα τῶν ἱεραρχῶν, κατά
ἐπισκοπή, συνοπτικά, ὥστε ὁ ἐνδιαφερόμενος νά τά ἀναζητήσει στόν κώδικα.
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Ἐκτός ἀπό τό φύλλο τοῦ κώδικα, σημειώνω, σέ παρένθεση, καί τή σελίδα τῆς
σύγχρονης ἔκδοσής του. Στήν περίπτωση πού κάποιο ὑπόμνημα ἔχει
δημοσιευθεῖ πρίν ἀπό τήν ἔκδοση τοῦ συνόλου τοῦ κώδικα 1472, παραπέμπω
στό σχετικό δημοσίευμα.
ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνθίμου (14.3.1674), φ. 19β (σ. 26).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Φιλοθέου (Ἰανουάριος 1686), φ. 25α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 25β (σ. 30-31).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παγκρατίου (Σεπτέμβριος 1707), φ. 45β καί ἡ
ὁμολογία πίστεώς του, φ. 46α (σ. 44-45).
4) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνανία (29.12.1751), φ. 59β (σ. 55-56).
5) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παϊσίου (7.5.1783), φ. 71α (σ. 65).
6) Παραίτηση τοῦ Ἀνανία Β΄ (17.6.1808), φ. 105β (σ. 119-120).
7) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἱερωνύμου (27.6.1808), φ. 106α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 106β (σ. 120-121).
8) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνθίμου Β΄ (4.8.1839), φ. 169α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του (Αὔγουστος 1839), φ. 169 (σ. 198-199).
9) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἰεροθέου (15.3.1860), φ. 196β, ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 197α (σ. 230) καί μία σύστασή του (25.3.1860), φ. 197α (σ. 229-231).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Διονυσίου (1663), φ. 9β καί ἡ ὁμολογία πίστεώς του,
φ. 11α (σ.19-20).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Καλλινίκου (13.10.1688), φ. 29β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 30α (σ. 32-33).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Τιμοθέου (15.5;1651), φ. 151α (σ. 183-184).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΙΟΚΛΕΙΑΣ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Χρυσάνθου (23.6.1850), φ. 176β, ἡ ἄδεια χειροτονίας
του (23.5.1850), φ. 177β, συνυποσχετικά τοῦ Λαρίσης Ἀνανία καί τοῦ Διοκλείας
Χρυσάνθου (24.6.1850), φ. 179α καί ἡ ὁμολογία πίστεώς του (24.6.1850), φ.
181α (σ. 204-208).
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ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΖΗΤΟΥΝΙΟΥ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Γρηγορίου (Μάρτιος 1647), φ. 167α (σ. 196-187).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Νεοφύτου (7.4.1659), φ. 6α, ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 7α (σ. 17-18) καί ἡ παραίτησή του (16.3.1674), φ. 20β (σ. 26-27).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Μελετίου (Μάρτιος 1674), φ. 21α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 21β (σ. 27).
4) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἱερεμία (19.1.1689), φ. 31α, ἡ ὁμολογία πίστεώς του,
φ. 31β (σ. 34) καί ἡ παραίτησή του (11.6.1692), φ. 33β (σ. 33-35).
5) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Φιλοθέου (25.10.1698), φ. 37β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του (25.10.1698), φ. 38α (σ. 38) καί (1692), φ. 34α (σ. 35-36).
6) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Νικηφόρου (Ἰούλιος 1710), φ. 46β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 47α (σ. 45-46).
7) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἰωαννικίου (Μάρτιος 1716), φ. 47β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 48α (σ. 46-47).
8) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Γερασίμου (24.12.1716), φ. 48β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 49α (σ. 47-48).
9) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνθίμου (21.12.1720), φ. 50β καί ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 51α (σ. 49).
10) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Μακαρίου (12.6.1752), φ. 59β (σ. 56).
11) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀμβροσίου (12.4.1771), φ. 65α (σ. 60).
12) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνθίμου (1.5.1786), φ. 73β καί ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 74α (σ. 67-68).
13) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Νικηφόρου (11.6.1819), φ. 110α, ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 110β. Ἐπιπλέον, α) τό περί τῆς εἰδήσεως γράμματός του (12.6.1819), φ.
111α (σ. 124-125). β) πρός τούς ἐπαρχιώτας αὐτοῦ, φ. 111β. Πράξη τοῦ
Θεοδοσίου τῆς Λάρισας γιά τόν Νικηφόρο (12.6.1819), φ. 112α-β (σ. 124-128).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΑΥΜΑΚΟΥ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Συμεῶνος (1659), φ. 153α (σ. 184-185).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἰωάσαφ (1663), φ. 9α, ἡ ὁμολογία πίστεώς του, φ.
9β (σ. 19) καί ἡμιτελές τό ὑπόμνημα στό φ. 151β (σ. 184).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνθίμου (1683), φ. 24α καί ἡ ὁμολογία πίστεώς του,
φ. 24β (σ. 29-30).
4) Παραίτηση τοῦ Ἀρσενίου (1692), φ. 37α (σ. 37-38).
5) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Διονυσίου (21.10.1727), φ. 51β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 32α (σ. 49-50).
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6) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Κυρίλλου (14.10.1773), φ. 68α (σ. 60-61, 64 εἰκ.).
7) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Εὐγενίου (5.4.1777), φ. 69α (61-62).
8) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀθανασίου (22.7.1802), φ. 102α (σ. 116) καί ἡ
ὁμολογία πίστεώς του (23.7.1802), φ. 100α (σ. 113-114) καί εὐχαριστίες του πρός
τόν μητροπολίτη τῆς Λάρισας Ἰάκωβο (22.7.1802), φ. 102β (σ. 118).
9) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Κυρίλλου Β΄ (11.4.1820), φ. 109α (σ. 123).
10) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Νικηφόρου (Μάρτιος 1854), φ. 184β, ἕνα
συστατικό του, φ. 185β-186β (σ. 212-215).
11) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Χρυσάνθου (22.12.1857), φ. 194α, διευθέτηση
οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεών του (1857-1859), φ. 194β-195β (σ. 226-229).
12) Ἐκλογή τοῦ Χρυσάνθου Β΄ (28.6.1867) καί σύστασή του (29.9.1867), φ. 197β198α, συνοδευτικό του (19.10.1867) καί τακτοποίηση χρεῶν τοῦ (17.7.1867), φ.
198α-199α (σ. 231-234).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΙΤΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνθίμου (1647), φ. 166α (σ. 196).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἰακώβου (Νοέμβριος 1657), φ. 4α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 5α (σ. 16-17).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Γρηγορίου (17.1.1690), φ. 32α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 33 (σ. 34-35).
4) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Διονυσίου [τοῦ Χίου] (1.8.1693), φ. 35β καί ἡ
ὁμολογία πίστεώς του, φ. 36α (σ. 36-37).
5) Παραίτηση τοῦ Διονυσίου [τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων] (1.2.1739), φ. 54β (σ. 52).
6) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Κωνσταντίου (2.2.1739) καί ἡμιτελές, φ. 55α καί ἡ
ὁμολογία πίστεώς του, φ. 55β (σ. 52-53).
7) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Διονυσίου [Λαρισαίου] (28.10.1766), φ. 62β (σ. 59)
καί ἡ παραίτησή του (15.7.1793), φ. 76β (σ. 70-71).
8) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Δοσιθέου (16.7.1793), φ. 77α (σ. 71-72).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνθίμου (1647), φ. 164α (σ. 194-195)
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Συμεῶνος (1652), φ. 152α (σ. 184).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παγκρατίου (Ὀκτώβριος 1663), φ. 11β, ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 12α (σ. 21) καί ἡ παραίτησή του (4.5.1668), φ. 12β (σ. 20-21).
4) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παγκρατίου Β΄ (1668), φ. 13α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 13β (σ. 22).
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5) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Γερμανοῦ (21.3.1673), φ. 18α καί ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 18β (σ. 25-26).
6) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Μητροφάνη (9.1.1681), φ. 22α (σ. 28).
7) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Νεοφύτου (24.12.1706), φ. 44β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 45α (σ. 43-44).
8) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Θεοδοσίου (14.3.1758), φ. 3α (σ. 15-16).
9) Παραίτηση τοῦ Γαβριήλ (1.6.1793), φ. 74β (σ. 68-69).
10) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Διονυσίου (1.6.1793), φ. 75α καί ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 75β (σ. 68-70).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παϊσίου (26.7.1800), φ. 98α καί ἡ ὁμολογία πίστεώς
του (26.7.1802), φ. 98β (σ. 112-113).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Καλλινίκου (25.9.1807), φ. 101β (σ. 115-116).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΑΔΟΒΙΣΔΙΟΥ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Μωυσέως (1647), φ. 165α καί ἡ παραίτησή του
(Ἰανουάριος 1648), φ. 165β (σ. 195-196).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Καλλίστου (1648), φ. 149α (σ. 182) καί ἡ παραίτησή
του (1653), φ. 7β (σ. 18).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Δαβίδ (8.4.1659), φ. 8α (σ. 18) καί ἡ παραίτησή του
(Δεκέμβριος 1669), φ. 14β (σ. 22-23).
4) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Καλλινίκου (Δεκέμβριος 1669), φ. 15α, ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 15α (σ. 23) καί ἡ παραίτησή του (25.10.1680), φ. 22β (σ. 28).
5) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀρσενίου (24.3.1681), φ. 23α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του (25.3.1681), φ. 23β (σ. 28-29).
6) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Σεραφείμ (Μάρτιος 1705), φ. 44α (43).
7) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παρθενίου (16.12.1720), φ. 49β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 50α (σ. 48-49).
8) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνανία (8.9.1738), φ. 53β καί ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 54α (σ. 51-52).
9) Παραίτηση τοῦ Ἀμβροσίου (12.4.1771), φ. 64β (σ. 59-60).
10) Παραίτηση τοῦ Εὐγενίου (Ἀπρίλιος 1777), φ. 68β (σ. 61).
11) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παϊσίου (10.3.1778). φ. 69β, ἡ ὁμολογία πίστεώς του
(Μάρτιος 1778), φ. 70α καί ἡ παραίτησή του (Μάιος 1783), φ. 70β (σ. 62-63).
12) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παρθενίου (5.8.1783), φ. 71β καί ἡ ὁμολογία
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πίστεώς του (6.8.1783), φ. 72α (σ. 65-66).
13) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Γρηγορίου (1.5.1810), φ. 107α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 107β (σ. 121-122).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
1) Παραίτηση τοῦ Καλλίστου (28.7.1671), φ. 16β (σ. 24).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἰωάσαφ (9.8.1671), φ. 17α καί ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 17β (σ. 24-25).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Κλήμεντος (3.2.1700), φ. 43α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 43β (σ. 42-43).
4) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Διονυσίου (Ἰανουάριος 1732), φ. 52β καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 53α (σ. 50-51).
5) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἰωσήφ (1648), φ. 150α (σ. 183).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΤΑΓΩΝ
1) Παραίτηση τοῦ Δανιήλ (Ἀπρίλιος 1687), φ. 26β (σ. 31).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀρσενίου (Ἀπρίλιος 1687), φ. 27α καί ἡ ὁμολογία
πίστεώς του, φ. 27β (σ. 32).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Φιλοθέου (5.9.1749), φ. 57β καί ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 59α (σ. 54-55).
4) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Παϊσίου (11.5.1784), φ. 72β, ἡ ὁμολογία πίστεως, φ.
73α (σ. 66-67) καί ἡ παραίτησή του (17.1.1808), φ. 105α (σ. 119).
5) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Γαβριήλ (12.4.1808), φ. 104α (σ, 118-119).
6) Καθαίρεση τοῦ Κυρίλλου (Ἰούνιος 1854), φ. 183β-184α, καταγραφή τῶν
πραγμάτων του (Ἰούλιος 1854), φ. 185α (σ. 211-213).
7) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Θεοφίλου (Ἰούνιος 1854), φ. 187α (σ. 215-216).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡΙΚΚΗΣ
1) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Κωνσταντίου (5.4.1739), φ. 56α, ἡ ὁμολογία πίστεώς
του, φ. 56β (σ. 53-54) καί ἡ παραίτησή του (2.4.1764), φ. 61β (σ. 57-58).
2) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀμβροσίου (2.4.1764), φ. 62α (σ. 58) καί ἡ
παραίτησή του (6.6.1796), φ. 94α (σ. 109-110).
3) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Γαβριήλ (6.6.1796), φ. 94β (σ. 110-111).
4) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἰωσήφ (23.5.1842), φ. 172α, ἡ ὁμολογία πίστεώς του,
φ. 172α καί συστατικά του Λαρίσης Ἀνανία γιά τόν Ἰωσήφ (23.8.1842), φ. 173α175α (σ. 200-203).
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5) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Προκοπίου (Μάιος 1849), φ. 175β καί ἡ ὁμολογία
τῆς πίστεώς του (6.5.1849), φ. 176α (σ. 203-204) καί τακτοποίηση ὑποθέσεών
του (13.5.1857), φ. 191β-192α (σ. 222-223).
6) Ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ Ἀνθίμου (13.9.1864),φ. 188α, συγκατάθεση ἐκλογῆς
τοῦ (30.8.1854), φ. 187α, συστατικά του, φ. 188β (σ. 216-217) καί διευθέτηση
χρέους του (15.5.1856-4.6.1856), φ. 192β-193β (σ. 223-225).
7) Ἐκλογή τοῦ Μελετίου (10.12.1860), φ. 197α (σ. 230).
8) Ἐκλογή τοῦ Κωνσταντίου (4.12.1868), φ. 199α, εἰδοποίησή του (10.12.1868)
καί συνοδική ἐπιστολή ἐκλογῆς του (7.12.1862), φ. 199β-201α (σ. 234-237).
Πρίν ἀπό λίγα χρόνια, ὁ κώδικας αὐτός ἐκδόθηκε ὡς παράρτημα τοῦ
Θεσσαλικοῦ Ἡμερολογίου. Βλ. Δημήτριος Γ. Καλούσιος, Ὁ Κώδικας τῆς
Μητροπόλεως Λαρίσης. ΕΒΕ 1472: 1647-1868. Λάρισα 2009, σ. 286. Πρώτη
παρουσίαση τοῦ κώδικα ἀπό τόν Κ. Ι. Δυοβουνιώτη: «Συμβολαί εἰς τήν
ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης», Ἱερός Σύνδεσμος, 20
(1916-1917).
Μετά τά δημοσιεύματα τοῦ Κ. Ι. Δυοβουνιώτη, στόν Ἱερό Σύνδεσμο,
παρουσιάσθηκαν ἀρκετά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων, ἀρχικά ἀπό τόν
Πάνο Βασιλείου καί στή συνέχεια ἀπό τούς Γιῶργο Ντρογκούλη, Κώστα
Σπανό, Βασίλη Κ. Σπανό, Δημήτριο Γ. Καλούσιο, Μάρκο Γκιόλια καί Θάνο
Ἀθανασόπουλο.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς τῶν ἐπισκόπων τοῦ Γαρδικίου
Ἀνθίμου (1674) καί Φιλοθέου (1686)», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 25 (Λάρισα
1994) 156.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα...», ὅ.π., σ. 158-160.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἕξι ἐπισκόπων τοῦ Γαρδικίου
(1707-1860)», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 26 (1994) 210.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἕξι ἐπισκόπων τοῦ Γαρδικίου...»,
ὅ.π., σ. 211-212.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἕξι ἐπισκόπων τοῦ Γαρδικίου...»,
ὅ.π., σ. 214-215.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἕξι ἐπισκόπων τοῦ Γαρδικίου...»,
ὅ.π., σ. 217.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἕξι ἐπισκόπων τοῦ Γαρδικίου...»,
ὅ.π., σ. 218-219.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἕξι ἐπισκόπων τοῦ Γαρδικίου...»,
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ὅ.π., σ. 219-220· Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΙΗ΄»,
Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 35 (1999) 220-221.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς τριῶν ἐπισκόπων τῆς Δημητριάδος,
1651-1688 (Τιμοθέου, Διονυσίου, Καλλινίκου)», ὅ.π., 35 (1999) 230-231.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς τριῶν ἐπισκόπων τῆς Δημητριάδος...»,
ὅ.π., σ. 234.
Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς τριῶν ἐπισκόπων τῆς Δημητριάδος...»,
ὅ.π., σ. 227.
Κ. Δυοβουνιώτης, «Συμβολαί εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν τῆς Μητροπόλεως
Λαρίσης», Ἱερός Σύνδεσμος, ἔτος ΙΒ (Κ), ἀρ. 286 (Ἀθῆναι 1.4.1917) 7.
Κώστας Σπανός, «Πέντε ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τοῦ Ζητουνίου
(Μάρτιος τοῦ 1647-29.10.1698», Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Φθιωτικῆς Ἱστορίας
4-6.11.2003, Λαμία 2007, 237-238.
Κώστας Σπανός, «Πέντε ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τοῦ Ζητουνίου...»,
ὅ.π., σ. 238-239.
Κώστας Σπανός, «Πέντε ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τοῦ Ζητουνίου...»,
ὅ.π., σ. 239-240.
Κώστας Σπανός, «Πέντε ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τοῦ Ζητουνίου...»,
ὅ.π., σ. 241.
Ἡ δεύτερη ὁμολογία πίστεως (1692), ἐνῶ τό ὑπόμνημα ἐκλογῆς συντάχθηκε
στίς 25.10.1698, εἶναι προβληματική. Ἴσως πρόκειται γιά λάθος ἀντιγραφῆς.
Ἐκτός κι ἄν πρόκειται γιά ἄλλον ὁμώνυμο ἐπίσκοπο, γιά τόν ὁποῖο ὅμως δέν
ὑπάρχει καμία ἄλλη ἀναφορά.
Γεώργιος Ντρογκούλης, «Ἡ ἐκλογή τοῦ ἐπισκόπου Ζητουνίου Ἀνθίμου στή
Λάρισα τό 1786 καί ἡ ὁμολογία πίστεώς του. Δύο ἀνέκδοτα ἔγγραφα ἀπ’ τόν
κώδικα τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης», Φθιωτικά Χρονικά, 2 (Λαμία 1981) 103104.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ὑπομνήματα ἐκλογῆς καί πληροφορίες γιά ἐπισκόπους
τοῦ Θαυμακοῦ (Μάιος 1659-22.12.1857», Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Φθιωτικῆς
Ἱστορίας, 4-6.11.2003, Λαμία 2007, 231.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ὑπομνήματα ἐκλογῆς καί πληροφορίες γιά ἐπισκόπους
τοῦ Θαυμακοῦ...», ὅ.π., σ. 227-228.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ὑπομνήματα ἐκλογῆς καί πληροφορίες γιά ἐπισκόπους
του Θαυμακοῦ...», ὅ.π., σ. 229.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ὑπομνήματα ἐκλογῆς καί πληροφορίες γιά ἐπισκόπους
τοῦ Θαυμακοῦ...», ὅ.π., σ. 229-230.
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Βασίλης Κ. Σπανός, «Ὑπομνήματα ἐκλογῆς καί πληροφορίες γιά ἐπισκόπους
τοῦ Θαυμακοῦ...», ὅ.π., σ. 231.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ἑφτά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τῆς Λιτζᾶς
καί Ἀγράφων (1647-15.7.1793)», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 49 (2006) 161-180 [τοῦ
Ἰακώβου σ. 165-167].
Πάνος Ι. Βασιλείου, Ἡ Ἐπισκοπή Λιτζᾶς καί Ἀγράφων ἐπί Τουρκοκρατίας,
Ἀθήνα 1960, 154· Μάρκος Α. Γκιόλιας, Ἱστορία τῆς Εὐρυτανίας στούς νεότερους
χρόνους (1393-1821), Πορεία, Ἀθήνα 1999, 357· Βασίλης Κ. Σπανός, «Ἑφτά
ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τῆς Λιτζᾶς καί Ἀγράφων...», ὅ.π., σ. 167-170.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ἑφτά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τῆς Λιτζᾶς
καί Ἀγράφων....», ὅ.π., σ. 171-172.
Πάνος Ι. Βασιλείου, ὅ.π., σ. 160· Μάρκος Α. Γκιόλιας, ὅ.π., σ. 257-258·
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ἑφτά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τῆς Λιτζᾶς καί
Ἀγράφων...», ὅ.π., σ. 173.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ἑφτά ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τῆς Λιτζᾶς
καί Ἀγράφων...», ὅ.π., σ. 176-177.
Πάνος Ι. Βασιλείου, ὅ.π., σ. 188-189.
Πάνος Ι. Βασιλείου, ὅ.π., σ. 194· Θάνος Κ. Ἀθανασόπουλος, «Ὁ Σοφαδίτης
Δοσίθεος Παναγιωτίδης (1762-1842) ἐπίσκοπος Λιτζᾶς καί Ἀγράφων»,
Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 22 (1992) 85.
Γεώργιος Ντρογκούλης, «Ἕνας Νικιώτης ἐπίσκοπος τῆς Ἐπανάστασης τοῦ
1821», Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ἱστορικῶν Σπουδῶν τῆς Νίκαιας, Νίκαια 1994,
99-102· Βασίλης Κ. Σπανός, «Συμβολή στήν ἱστορία τῆς Ἐπισκοπῆς
Περιστερᾶς. Ἡ ἐκλογή τῶν ἐπισκόπων Παϊσίου (1800) καί Καλλινίκου (1807)»,
Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 33 (1998) 249.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ὑπομνήματα ἐκλογῆς καί πληροφορίες γιά
ἐπισκόπους του Θαυμακοῦ…», ὅ.π., σ. 228-229.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΔ΄», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο,
43 (2003) 306-307.
Βασίλης Κ. Σπανός, «Ἡ καθαίρεση τοῦ ἐπισκόπου τῶν Σταγῶν Κυρίλλου
μέ βάση τόν κώδικα 1472 τῆς ΕΒΕ (Ἰούνιος 1854)», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 34
(1998) 189-192.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα Κ΄», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο,
376 (2000) 331.
Μετά τήν ἐπανασύσταση τῆς Ἐπισκοπῆς Τρίκκης καί τήν ἐπιστροφή στή
Λάρισα τοῦ μητροπολίτη της.
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Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Ὁ ἐπίσκοπος τῆς Τρίκκης Ἀμβρόσιος (2.4.17646.6.1796)», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 44 (2003) 257-258.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Ὁ ἐπίσκοπος τῆς Τρίκκης Ἀμβρόσιος...», ὅ.π.,
258-260.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΙΘ΄», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο,
36 (Λάρισα 1999) 273-280.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΙΘ΄», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο,
36 (Λάρισα 1999) 283.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

TO XEIΡΟΓΡΑΦΟ 573 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: ΕΝΑΣ
ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
κώδικας 573 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τῶν Μετεώρων
ἀνακαλύφθηκε ἀπὸ τὸν Νίκο Βέη στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα.
Ἔμπειρος παλαιογράφος καὶ φιλόλογος μὲ εὐρύτερη κατάρτιση ὁ Βέης,
διαπίστωσε ἀμέσως ὅτι βρισκόταν ἐνώπιον ἑνὸς θησαυροῦ τοῦ δεκάτου αἰῶνος.
Τὸ χειρόγραφο περιεῖχε ἄγνωστα κείμενα τῆς πρώϊμης πατερικῆς γραμματείας,
ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα ξεχωρίζει μία πραγματεία, στὴν ὁποία ἑρμηνεύονται
χριστολογικὰ οἱ εὐλογίες τοῦ πατριάρχου Ἰακὼβ στοὺς δώδεκα γιούς του. Ἂν
καὶ ἀπὸ τὸν κώδικα τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποδίδεται στὸν ἅγιο Εἰρηναῖο ἐπίσκοπο
Λουγδούνου, ὁ μεγάλος Γερμανὸς πατρολόγος Harnack διαπίστωσε ὅτι τὸ ἔργο
προέρχεται ἀπὸ τὴν γραφίδα τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου Ρώμης. Γιὰ πρώτη φορὰ τὸ
ἔργο ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Βέη καὶ τὸν Ἕλληνα θεολόγο Κ. Δυοβουνιώτη1, ἐνῶ
ἀργότερα τὸ κείμενο ἐπανεκδόθηκε ἀπὸ τοὺς Γάλλους πατρολόγους Brière,
Mariès καὶ Mercier2, οἱ ὁποῖοι διατύπωσαν ὁρισμένες ἐπιφυλάξεις, σχετικὰ μὲ
τὸ ἂν τὸ χειρόγραφο παραδίδει τὸ κείμενο στὴν μορφὴ ἀκριβῶς ποὺ τὸ
συνέθεσε ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος ἢ ἀντιπροσωπεύει μεταγενέστερη ἐπεξεργασία
του. Οἱ τελευταῖοι ἐκδότες ἔλαβαν ὑπόψη τους καὶ τὶς μεταφράσεις τοῦ
κειμένου στὴν ἀρμενικὴ καὶ τὴν γεωργιανὴ γλῶσσα, τὶς ὁποῖες ἐξέδωσαν
παράλληλα μὲ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο, τὀ ὁποῖο προφανῶς δὲν ἔκαναν τὸ κόπο
νὰ τὸ ἀντιβάλουν ξανὰ πρὸς τὸ χειρόγραφο τῶν Μετεώρων.

Ὁ

1
Hippolyts Schrift über die Segnungen Jakobs von C. Diobouniotis and N. Beis. Hippolyts Danielcommentar in Handschrift 573 des Meteoronkloster von C. Diobouniotis (Texte und Untersuchungen
zur Geschichte der Altchristlichen Literatur 3. Reihe 8. Band, Heft 1), Leipzig 1911, 11-43.
2

Hippolyte de Rome Sur les benedictions d’Isaac, de Jacob et de Moise par M. Brière, L. Mariès, B.Ch. Mercier (Patrologia Orientalis 27, Fasc. 1 et 2, no. 130/131), Paris 1954.
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Ὡστόσο, τὸ ἔργο τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου δὲν εἶναι ὁ μόνος θησαυρὸς ποὺ
περιέχει ὁ κώδικας. Τὸ χειρόγραφο παραδίδει ἐπίσης ἄγνωστα ἀρχαῖα σχόλια
στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ποὺ ἐξέδωσε πρῶτος ὁ Harnack3, ὁ ὁποῖος ταύτισε τὸν συγγραφέα τους μὲ τὸν Ὠριγένη. Ἡ ἀπόδοση τοῦ
κειμένου στὸν Ὠριγένη ἀμφισβητήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸν Π. Τζαμαλῖκο, ὁ
ὁποῖος, μὲ ἰσχυρὴ ἐπιχειρηματολογία, ὑποστήριξε ὅτι τὰ σχόλια προέρχονται
ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὸ χαμένο ὑπόμνημα τοῦ Διδύμου τοῦ Τυφλοῦ στὴν
Ἀποκάλυψη. Στὴν νέα ἔκδοση τῶν σχολίων4 ὁ Τζαμαλῖκος ὑποστήριξε ἐπίσης
ὅτι τὰ κείμενα τοῦ ἁγίου Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου ποὺ περιέχονται στὸ ἴδιο
χειρόγραφο καὶ θεωροῦνταν ὣς πρόσφατα μεταφράσεις στὰ ἑλληνικὰ τῶν
πρωτότυπων λατινικῶν κειμένων, δὲν ἀνήκουν στὸν Ἰωάννη Κασσιανό, ποὺ
ἵδρυσε, ὑποτίθεται, μονὴ κοντὰ στὴν Μασσαλία ἀφοῦ περιπλανήθηκε στὰ
μοναστήρια καὶ τὶς σκῆτες τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ συντέθηκαν ἀπὸ τὸν μοναχὸ
Κασσιανὸ τὸν Ρωμαῖο, ἡγούμενο τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Σάββα τῆς Παλαιστίνης
τοῦ ἕκτου αἰῶνος, πρόσωπο γνωστὸ ἀπὸ ἄλλες πηγὲς τῆς ἐποχῆς, ὁ ὁποῖος
ἐπεξεργάστθηκε καὶ ἄλλα κείμενα τοῦ κώδικα, ὅπως τὰ σχόλια στὴν
Ἀποκάλυψη, δίνοντάς τους τὴν ὁριστικὴ πλέον μορφή τους.
Ὅσο κι ἂν ἡ τελευταία αὐτὴ θεωρία τοῦ Τζαμαλίκου γιὰ τὴν προέλευση
τῶν κειμένων τοῦ κώδικα εἶναι συζητήσιμη, ἡ συμβολὴ τοῦ Ἕλληνα ἐρευνητῆ
στὴν προώθηση τῆς μελέτης τῶν ζητημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν κώδικα
573 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως εἶναι ἀναμφισβήτητη. Στὴν συνέχεια
θὰ παρατεθοῦν ὁρισμένες παρατηρήσεις φιλολογικοῦ χαρακτήρα στὸ κείμενο
τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου καὶ στὰ σχόλια στὴν Ἀποκάλυψη. Ἀκολουθοῦν οἱ
παρατηρήσεις στὸ κείμενο τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου.
Κεφ. 1 (σ. 2, 2-3) Τοὺς περὶ εὐλογιῶν τοῦ Ἰακὼβ ποιούμενος λόγους, αὐτός,
αὐτὸς τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου εὐλογίαν αἰτῶ. Τὸ πρῶτο αὐτὸς πρέπει νὰ
ὀβελισθεῖ. Πρόκειται γιὰ κλασσικὴ περίπτωση διττογραφίας.
Κεφ. 8 (σ. 36, 11) ἵνα νοήσωμεν τὸ εἰρημένον. Τὸ χειρόγραφο παραδίδει τῷ
εἰρημένῳ. Προτιμότερο εἶναι νὰ γραφεῖ τὰ εἰρημένα.
Κεφ. 12 (σ. 50, 6-7) Τῶν οὖν ἁγίων γραφῶν κατὰ πάντα λόγον πληροφορῶν
ἡμᾶς διὰ τῶν προφητῶν πειρώμενοι ἴδωμεν ἐν τοῖς ἑξῆς τι λέγει. Ὁ κώδικας
3

Der Scholien-Kommentar des Origenes zur Apokalypse Johannis nebst einem Stuck aus Irenaeus,
Lib. IV, graece. Entdeckt und herausgegeben von C. Diobouniotis und A. Harnack (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Altchristlichen Literatur 3. Reihe 8. Band, Heft 2), Leipzig 1911.

4

P. Tzamalikos, An Ancient Commentary on the Book of Revelation. A Critical Edition of the Scolia
in Apocalypsin, Cambridge University Press 2013.
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παραδίδει πληροφορεῖν ἡμᾶς διὰ τῶν πληρωμένων ἴδωμεν. Προτείνω νὰ
γραφεῖ τὴν οὖν ἁγίαν γραφὴν κατὰ πάντα λόγον πληροφορεῖν ἡμᾶς διὰ τῶν
πεπληρωμένων <εἰδότες>, ἴδωμεν ἐν τοῖς ἑξῆς τί λέγει. Μία ἄλλη λύση θὰ
ἦταν νὰ γράψουμε τὴν οὖν ἁγίαν γραφὴν κατὰ πάντα λόγον πληροφορεῖν
ἡμᾶς διὰ τῶν πεπληρωμένων εἴδομεν. Τί ἐν τοῖς ἑξῆς λέγει;
Κεφ. 12 (σ. 52, 4-6) πῶς συμφωνήσει τὸ προκείμενον ποτὲ μὲν προφητεῖαι
δεικνύμεναι, ποτὲ δὲ εὐλογίαι ὀνομαζόμεναι. Μήπως πρέπει νὰ γραφεῖ ποτὲ
μὲν προφητεία δεικνύμενον, ποτὲ δὲ εὐλογία ὀνομαζόμενον. Τὸ χειρόγραφο
ἄλλωστε παραδίδει εὐλογίαν ὀνομαζομένην.
Κεφ. 12 (σ. 50, 2-4) Καὶ οὕτω οὐκ ἀργὸς ἦν Παῦλος ὁ ἀπόστολος,
τρισκαιδέκατος μετὰ τοὺς ἀποστόλους ἐκλεγεὶς ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν φυλῶν,
κατελογίσθη καὶ οὕτως τοῖς ἔθνεσι ἀπόστολος ἐπέμφθη. Γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ
ἡ σύνδεση μὲ τὰ προηγούμενα προτείνεται νὰ γραφεῖ τρισκαιδέκατος, <ὃς>. Τὸ
οὗτος τοῖς ἔθνεσι τοῦ κώδικα δὲν χρειάζεται νὰ διορθωθεῖ.
Κεφ. 13 (σ. 54, 4-5) φαίνεται ἔλεγχος εἶναι μᾶλλον [ ] τοῦ γεγονότος
πράγματος ἢ μέλλοντος γενέσθαι. Μήπως πρέπει νὰ γραφεῖ ἢ <προφητεία>;
Κεφ. 13 (σ. 56, 5) καὶ τοῦτο μὲν [ ] τινες [ ] φέρουσιν ἐπὶ τὸν σωτῆρα…
ἐπειδὴ Ῥουβὴμ. Στὴν ἔκδοση τῶν Βέη-Δυοβουνιώτη τὸ χωρίο ἐκδίδεται ὡς
ἑξῆς: καὶ τοῦτο μὲν τρίτον τινὲς ἀλληγοροῦντες φέρουσιν ἐπὶ τὸν σωτῆρα. Τὸ
μόνο ποὺ ἐπιβάλλεται ἐδῶ εἶναι νὰ διορθώσουμε τὸ ῥητὸν τινὲς
ἀλληγοροῦντες. Δεδομένου ὅτι ὁ κώδικας παραδίδει ἀντὶ ἐπειδὴ Ῥουβὴμ τὴν
λέξη παιδίον Ῥουβὴμ, διορθώνω ἐπειδὴ ὁ Ῥουβήμ.
Κεφ. 13 (σ. 58, 11) ἥλους χερσὶν ἐμπηγνύοντες. Τὸ χειρόγραφο παραδίδει
ἐμπήσσοντες, τὸ ὁποῖο δὲν χρειάζεται νὰ διορθωθεῖ.
Κεφ. 15 (σ. 72, 7) τὸ δ’ ἐκ κοιλίας ἡγιασμένον ἤδη παρὰ Θεοῦ εὐλογεῖται.
Ἐνδεχομένως πρέπει νὰ γραφεῖ εὐλόγηται.
Κεφ. 15 (σ. 74, 4) Ἀντὶ αὐτοῦ τὸ χειρόγραφο ἔχει τοῦ Ἰακώβ.
Κεφ. 16 (σ. 74, 11) ἤτοι διὰ τῆς ἐκτάσεως. Τὸ χειρόγραφο παραδίδει ἤτοι ὅτι
διὰ τῆς ἐκτάσεως.
Κεφ. 17 (σ. 80, 3) ὅτι μὴν οὐ. Ὁ κώδικας παραδίδει ὅτι μὲν οὖν οὐκ.
Κεφ. 18 (σσ. 82, 11-84, 1) ὀφθαλμοὶ γὰρ οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐγένοντο οἱ
προφῆται. Μᾶλλον πρέπει νὰ γραφεῖ οἷον τοῦ Χριστοῦ.
Κεφ. 20 (σ. 84, 11-12) ἅτινα νῦν παραλίαν κατοικοῦντα. Ὁ κώδικας
παραδίδει παραλία, ποὺ μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ καὶ σὲ παράλια (ἐπιρρηματικὸ
κατηγορούμενο).
Κεφ. 22 (σ. 92, 3-4) καὶ τὸν Ἰούδαν πτερνίσας κατέλαβεν. Ἐνδεχομένως
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πρέπει νὰ γραφεῖ κατέβαλεν.
Κεφ. 24 (σ. 96, 10) ἡ αἰώνιος διάπυρος κόλασις. Πρέπει νὰ γραφεῖ διὰ
πυρός.
Κεφ. 24 (σ. 98, 1) ὁ γὰρ νῦν προσήμερος ἐστὶν θάνατος. Τὸ χειρόγραφο
παραδίδει πρὸς μέρος, τὸ ὁποῖο σαφῶς πρέπει νὰ διορθωθεῖ σὲ πρόσκαιρος.
Οἱ παρατηρήσεις τώρα στὰ σχόλια στὴν Ἀποκάλυψη.
Σχόλιο 7 (σ. 108) Ὁ τοιαύτας ὥς ἐστι θείας θεωρίας ἀνηγμένως νοήσας. Τὸ
χειρόγραφο παραδίδει Ὁ ταύτας ὡς ἔχει. Προτείνεται να γραφεῖ Ὁ ταύτας ὡς
ἔχει <τὰς> θείας θεωρίας ἀνηγμένως νοήσας.
Σχόλιο 7 (σ. 108) καὶ πρῶτος καὶ ἔσχατος πάλιν οὐ κατὰ χρόνον, ἀλλ’ ὡς
ἀρχὴ και τέλος ἐπάγων. Τὰ γὰρ ἄκρα τῶν στοιχείων ὡς ἀρχὴ καὶ τέλος
ἐλήφθησαν καὶ τὰ ἄλλα μέσα περιέχοντα. Προτείνω τὴν διόρθωση ἐλήφθη,
<ὡ>ς ἂν καὶ τὰ ἄλλα μέσα περιέχοντα.
Σχόλιο 7 (σσ. 108-109) καὶ νεκρὸς μὲν γεγονέναι ὡμολόγησεν, ζωή δὲ οὐ
γέγονεν, ἀλλ’ εἶναι διεβεβαιώσατο. Προτείνεται νὰ γραφεῖ οὐ γεγονέναι, ἀλλ’
εἶναι διεβεβαιώσατο.
Σχόλιο 12 (σσ. 119) λόγῳ γὰρ δεῖ ἐκτέμνειν καὶ ἀναιρεῖν. Τὸ χειρόγραφο
παραδίδει ἀνέρεσιν, το ὁποῖο πρέπει νὰ διορθωθεῖ μᾶλλον σὲ ἀναιρέσειν.
Σχόλιο 14 (σ. 121) παντὸς αἰσθητοῦ δηλουμένου περὶ τῆς ψήφου. Μᾶλλον
πρέπει νὰ γραφεῖ παρὰ τῆς ψήφου.
Σχόλιο 15 (σσ. 123-124) χαλκὸς διὰ τὸ τοῖς κτίσμασι συνκαταβαίνειν ἦχον
ποιῶν τινὰ ἐπιπορευόμενος διεγερτικὸν τῶν κοιμωμένων. Ὁ κώδικας
παραδίδει ἦχον ποιεῖν, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ, ἂν γράψουμε <καὶ>
ἦχον ποιεῖν. Μία ἄλλη λύση θὰ ἦταν να γραφεῖ συγκαταβαίνων ἦχον ποιεῖν.
Τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ χαλκοῦ εἶναι ὅτι βγάζει ἦχο.
Σχόλιο 23 (σ. 139) ὅπερ δηλοῖ τὴν πρὸς πάντα ῥᾳδίαν μετάπτωσιν.
Δεδομένου ὅτι τὸ χειρόγραφο παραδίδει μετάκλησιν, ἐπιβάλλεται νὰ
γράψουμε μετάκλισιν.
Adnotatio ad scholium XXIV (σ. 141) Ὢ σοῦ πάντως ἀκούειν <τὰ>
ἐπιστημονικὰ λέγοντος, ᾗ μόνον τοῦ κατὰ τὴν ἐπιστήμην εἰθισμένου. Οὕτω
σοι πάντως ἐστὶν ἀκούειν τοῦ Πνεύματος, ᾗ μόνου τοῦ πνευματικὸν ἔχοντος
ὠτίον προστεθειμένον αὐτῷ θεόθεν. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ τὴν
ἀρχὴ τοῦ ἑπομένου σχολίου, τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 25, πρᾶγμα ποὺ καθίσταται
ἐμφανέστερο ἂν γράψουμε: Οὐ τοῦ παντὸς ἀκούειν ἐπιστημονικὰ λέγοντος ἢ
μόνον τοῦ κατὰ τὴν ἐπιστήμην εἰθισμένου. Οὐ τοῦ παντὸς ἐστὶν ἀκούειν τοῦ
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Πνεύματος ἢ μόνου τοῦ πνευματικὸν ἔχοντος ὠτίον προστεθειμένον αὐτῷ
θεόθεν. Τὸ χωρίο τοῦ Διδύμου τοῦ Τυφλοῦ ποὺ παρατίθεται στὴ σημείωση 1
οὐ παντὸς γὰρ ἔστιν τοῦτο εἰπεῖν στηρίζει τὶς προτεινόμενες ἐδῶ διορθώσεις.
Σχόλιο 25 (σ. 144) σημαίνει δὲ τὸ οὕτω λεχθὲν τὴν ἐννόησιν <τῆς>
μεγαλοφωνίας μετὰ σαφηνείας γενομένης πρὸς αὐτόν. Τὸ χειρόγραφο
παραδίδει μεγαλωφωνίαν … γενομένην. Προτείνεται νὰ γραφεῖ τὴν ἐν νοήσει
μεγαλοφωνίαν μετὰ σαφηνείας γενομένην πρὸς αὐτόν.
Σχόλιο 27 (σ. 149) καθ’ ὃν κρίσεις Θεοῦ ἐπάγονται τοῖς ἀνθρώποις ἡδέα τε
καὶ ἀηδῆ. Τὸ χειρόγραφο παραδίδει ἐπάγεται. Διορθώνω κρίσει (δοτικὴ ἑνικοῦ)
Θεοῦ ἐπάγεται τοῖς ἀνθρώποις ἡδέα τε καὶ ἀηδῆ (ἀττική σύνταξη).
Σχόλιο 27 (σ. 150) μόνου τοῦ ἐκ σπέρματος Δαυὶδ τὸ κατὰ σάρκα ὄντος
φανέντος ἀξίου πρᾶξαι τὰ ἐμφερόμενα ἐν τῷ βιβλίῳ. Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ
γραφεῖ ὄντως.
Σχόλιο 28 (σ. 152) ἀρνίον ἑστηκός ὡς ἐσφαγμένον. Μετὰ <τὴν> ἀνάστασιν
γὰρ καὶ ἀνάληψιν ὀφθὲν τὸ ἀρνίον οὐκέτι ἐσφαγμένον ὤφθη, καὶ ἐπιεικτὸν,
τουτέστιν οὐκέτι ἀλλοιούμενον. Ὁ ἐκδότης διόρθωσε τὸ ἐπιεστὸς τοῦ κώδικα
σὲ ἐπιεικτόν. Προτείνω νὰ γραφεῖ ἐπ<ε>ὶ ἑστός.
Σχόλιο 30 (σ. 159) Ἐκ τῶν γραφῶν ἔστιν εὑρεῖν <ὅτι> ὥσπερ σῶμα Θεοῦ,
ἅγιαί εἰσί τινες <δυνάμεις> οἷον αἱ ὑπηρετικαὶ χεῖρες καὶ ἐποπτικοὶ ὀφθαλμοὶ
καὶ ἐπὶ τῶν εὐχῶν τεταγμένα ὦτα κολαστικοὶ προνοίᾳ Θεοῦ πόδες τοῖς κατὰ
γῆν διατωμένοις. Οἱ προσθῆκες λέξεων εἶναι μᾶλλον περιττές. Τὸ οἷον αἱ
μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ σὲ οἱονεὶ, ἐνῶ τὸ ἐπελεστικαὶ τοῦ κώδικα πρέπει νὰ
διορθωθεῖ σὲ ἐπελευστικοὶ, ὄχι σὲ κολαστικοί.
Σχόλιο 30 (σ. 161) ἵνα δύνηταί τις παραστῆσαι, <εἰ> διὰ τήν τινος ἀμέλειαν
καὶ παράλειψιν τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτῷ ὑπὲρ ἀνθρώπων ἐν ἁμαρτήματι ἢ
αἰτίᾳ γέγονεν. Ἡ προσθήκη τοῦ εἰ εἶναι περιττή. Πρέπει ἁπλῶς τὸ τινος να
γίνει ἐρωτηματικό: τίνος.
Σχόλιο 30 (σ. 161) εἰς τὴν κατὰ τὸν Θεοῦ λόγον ἀνατροφὴν πρὸς τοὺς
υἱούς. Ἐνδεχομένως πρέπει νὰ γραφεῖ ἀναστροφήν.
Σχόλιο 32 (σ. 169) καὶ ἐὰν λαμβάνῃς ταύτας τὰς σωματικὰς <ὡς>
λεγομένας ἐν τῷ Ἰσραήλ. Τὸ χειρόγραφο παραδίδει τὰς σωματικὰς λεγομένας,
τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ διορθωθεῖ, ὅπως προτείνει ὁ Harnack, σὲ τὰς σωματικῶς
λεγομένας.
Σχόλιο 33 (σ. 171) πρὸς ταῖς λευκαῖς στολαῖς ἅς εἰσιν περιβεβλημένοι. Ὁ
κώδικας παραδίδει αι, τὸ ὁποῖο πρέπει μᾶλλον νὰ διορθωθεῖ σὲ αἷς.
Σχόλιο 34 (σ. 176) ἤδη προτεθεωρημένα ὡς ἀνίστανται ἄφθαρτα καὶ
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πνευματικά. Προτείνω τὴν διόρθωση προτεθεωρημένου.
Σχόλιο 35 (σ. 179) δηλοῦντα ὡς προσκυνοῦσι τινὲς τὰ δαιμόνια τὰ χρυσᾶ.
Ἴσως πρέπει νὰ γραφεῖ δηλοῦντος.
Σχόλιο 37 (σ. 186) ἐπὶ τὸ λαβεῖν ἕκαστος ἐπαξίως τῶν βεβιωμένων.
Προτείνω νὰ γραφεῖ ἐπὶ τὸ λαβεῖν ἕκαστος <μισθοὺς> ἐπαξίους τῶν
βεβιωμένων.
Σχόλιο 38 (σ. 191) ἅτινα ἄστρα θείας δυνάμεις οὔσας <ἔπεισεν>
συναποστῆναι αὐτῷ καὶ συγκατενεχθῆναι τῷ δράκοντι, ὡς Ἠσαΐας φησιν. Ἡ
προσθήκη τοῦ ἔπεισεν καθίσταται περιττή ἂν γράψουμε τῷ δράκοντι ὁ
Ἠσαΐας φησίν. Ὁ ὠριγενιστικὸς τόνος τοῦ κειμένου εἶναι προφανής.
Σχόλιο 38 (σ. 192) ὡς σίτος εἴη τοῦ Θεοῦ. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει πρῶτο
πρόσωπο, προτείνω νὰ γραφεῖ εἴην.
Σχόλιο 39 (σ. 195) καὶ οὔ περ ἡττωμένη αὕτη ἡ ζήτησις. Προτείνω νὰ
γραφεῖ οὐ περατουμένη.
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ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΛΥΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ (ΤΣΑΓΕΖΙ)*
ό καθολικό τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στό Στόμιο (τέως Τσάγεζι)
τοῦ Νομοῦ Λαρίσης (εἰκ. 1, 2)1, κτισμένο στήν ἀνατολική πλαγιά τοῦ
ὄρους Κίσσαβος (Ὄσσα)2 καί κοντά στίς ἐκβολές τοῦ Πηνειοῦ, ἦταν

T

*
Ἀπό τή θέση αὐτή ὀφείλω νά εὐχαριστήσω τήν προϊσταμένη τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Ν.
Λαρίσης κ. Σταυρούλα Σδρόλια γιά τήν παραχώρηση ἀδείας μελέτης τῶν γλυπτῶν της μονῆς, ὅσο
καί τόν φίλο Δρα Φιλολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Σταῦρο Γουλούλη γιά τίς συζητήσεις πού εἴχαμε γύρω
ἀπό τήν ἱστορία καί τήν ἀρχιτεκτονική της Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Στομίου. Θερμές
εὐχαριστίες ὀφείλω ἐπίσης καί στούς πατέρες τῆς μονῆς γιά ὅλες τίς διευκολύνσεις πού μοῦ
παρεῖχαν κατά τήν ἐπιτόπια ἔρευνά μου.
1
Σχετικά μέ τήν ἱστορία τῆς μονῆς βλ. Α. Ἀρβανιτόπουλου, «Ἀνασκαφαί καί ἔρευναι ἐν Θεσσαλίᾳ
κατά τό ἔτος 1910 [2.Ἀρχαϊκά καί βυζαντιακά εὑρήματα ἐν τῇ λεγομένῃ μονῇ Κομνηνῶν]», ΠΑΕ
1910, Ἀθήνα 1911, 191-194· Γ. Σωτηρίου, «Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας ΙΓ΄ καί ΙΔ΄ αἰῶνος. 2.
Ἡ μονή τῆς Παναγίας καί τοῦ Ἁγίου Δημητρίου παρά τό Τσάγεζι», ΕΕΒΣ Ε΄ (1928), 348-375· Ν.
Νικονάνος, Βυζαντινοί ναοί τῆς Θεσσαλίας. Ἀπό τόν 10ο αἰώνα ὥς τήν κατάκτηση τῆς περιοχῆς
ἀπό τούς Τούρκους τό 1393. Συμβολή στή βυζαντινή ἀρχιτεκτονική, Ἀθήνα 1979, 99, 141, 152, 156160, 166· Ν. Παπαδημητρίου, Ἡ ἐπισκοπή Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου (Ἱστορική ΓεωγραφίαΤοπική Ἐκκλησιαστική Ἱστορία), Ἀθήνα ²2007, 259-287· Σ. Γουλούλης, «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἤ
“Οἰκονομεῖον” στό Στόμιο (Τσάγεζι): Ἱστορική ταυτότητα καί ἀνάπτυξη μιᾶς βυζαντινῆς μονῆς»,
στό: Σ.Γ. Γουλούλης-Σ.Τ. Σδρόλια (ἐπιμ.), Ἅγιος Δημήτριος Στομίου. Ἱστορία - Τέχνη - Ἱστορική
Γεωγραφία τοῦ μοναστηριοῦ καί τῆς περιοχῆς τῶν ἐκβολῶν τοῦ Πηνειοῦ, Λάρισα 2010, 19-48.
2
Ἡ ἀνατολική πλαγιά τοῦ Κισσάβου στά βυζαντινά χρόνια ἀποτέλεσε μοναστική κοινότητα, ἡ
ὁποία ἦταν γνωστή ὡς «Ὄρος τῶν Κελλίων». Βλ. σχετικά Σ. Γουλούλης, «Ὄρος τῶν Κελλίων».
Συμβολή τοπογραφική καί ἱστορική», Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Ἀρχαία Θεσσαλία στή μνήμη τοῦ
Δημήτρη Θεοχάρη. Πρακτικά, Ἀθήνα 1992, 473-498· Σ. Γουλούλης, «Ἡ ἀνατολική Ὄσσα καί ἡ
μοναστική “κοινότητα” τῶν Κελλίων (Νεώτερα δεδομένα: χρονολογικά καί τοπογραφικά ὅρια)»,
στό: Ἅγιος Δημήτριος Στομίου, ὅ.π., 187-204· Σ. Μαμαλοῦκος-Σ. Σδρόλια, «Τό ἀρχικό καθολικό
καί ὁ παλαιός περίβολος τῆς Μονῆς Στομίου», στό: Ἅγιος Δημήτριος Στομίου, ὅ.π., 93-106· Σ.
Μαμαλοῦκος-Σ. Σδρόλια, «Ἀρχαιολογικά Κατάλοιπα στό Ὄρος τῶν Κελλίων», στό: Ἅγιος
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Εἰκ. 1: Τό καθολικό τῆς Μονῆς Ἁγίου
Δημητρίου Στομίου τό 1851
(σχέδιο τοῦ A. Normand).

Εἰκ. 2: Τό καθολικό ἀπό τά ΒΔ
(σχέδιο τοῦ A. Normand).

Εἰκ. 3: Ἄποψη τοῦ ἐρειπωμένου ναοῦ
πρίν ἀπό τίς ἐργασίες ἀναδόμησης
(φωτ. Π. Στρούλιας).

Εἰκ. 4: Κάτοψη τοῦ καθολικοῦ
(Χ. Μπούρας).

ἐρειπωμένο γιά πολλά χρόνια (εἰκ. 3). Πρόκειται γιά ἕνα τρίκογχο ναό,
«ἀνεπτυγμένου τύπου», δηλαδή σύνθετο τετρακιόνιο σταυροειδῆ
ἐγγεγραμμένο, μέ πλευρικές κόγχες (χορούς), μέ δικιόνια λιτή, μέ τυπικαριά
καί περίστωο (σχήματος Π) πού συνδέεται μέ τή λιτή καί μέ τά ἀνατολικά του
ἄκρα νά ἀπολήγουν σέ παρεκκλήσια (εἰκ. 4). Τό καθολικό, ἄν καί
μισοερειπωμένο γιά μεγάλο διάστημα, ἀπασχόλησε ἀπό νωρίς τήν
ἐπιστημονική ἔρευνα3. Αἰτία ἀπετέλεσε τό μεγάλο του μέγεθος γιά ναό καί ἡ
Δημήτριος Στομίου, ὅ.π., 205-258· Ἀρχιμανδρίτης Ν. Δρόσος, Οἱ Ἐπισκοπές Βεσαίνης, Χαρμένων,
Κατρίας: Ἡ ἐκκλησιαστική περιφέρεια Ἁγιᾶς κατά τήν βυζαντινή καί μεταβυζαντινή περίοδο
(Ἀδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα Βυζαντινῆς Ἱστορίας τῆς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 2012, κυρίως 301-389.
3

Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, 348-375· Ν. Νικονάνος, Βυζαντινοί ναοί τῆς
Θεσσαλίας, 152, ὑποσημ. 553· P. Vocotopoloulos, «Church architecture in Thessaloniki in the 14th
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ἐκπληκτική ὁμοιότητα πού παρουσιάζει ἡ κάτοψή του μέ τήν ἀντίστοιχη τοῦ
ὑστεροβυζαντινοῦ ναοῦ τῆς Θεσσαλονίκης πού σήμερα εἶναι γνωστός ὡς
«Προφήτης Ἠλίας»4. Καί ἄν ὁ τελευταῖος ἔχει γενικά χρονολογηθεῖ περί τό
1360-13705, ἤ τόν 15ο αἰῶνα6, παρά τίς κατά καιρό προταθεῖσες ἀπόψεις γιά
ταύτισή του (ὅπως αὐτή τοῦ Θ. Παπαζώτου γιά τή Μονή Ἀκαπνίου)7 πού
ἴσως παραπέμπουν σέ προγενέστερες χρονολογήσεις, ἐντούτοις γιά τόν ναό
τοῦ Στομίου δέν ἔχουμε κάποια ἀξιόπιστη πληροφορία σχετικά μέ τή
χρονολογία τῆς ἵδρυσης καί τόν κτήτορά του. Γιά καλή μας τύχη ἡ περιγραφή
τοῦ Γάλλου ἀρχαιολόγου A. Mezieres –καί κυρίως δύο σχέδια τοῦ 1851 τοῦ
ὁμοεθνῆ του ἀρχιτέκτονα A. Normand, πού τόν συνόδευε στήν ἀποστολή του

century. Remarks on the typology», στό: L’Art de Thessalonique et des pays Balkaniques et les
courants spirituels au XIVe siècle (Recueil des rapports du Vie Colloque Serbo-Grec, Belgrade 1985),
Belgrade 1987, 114· P. Mylonas, Le Catholicon de Kutlumus (Athos). La dernière étape de la formation
du catholicon athonite: l’apparition des typicaria, Α 42 (1994), 83, ὑποσημ. 46· Σ. Βογιατζῆς, Συμβολή
στήν ἱστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδος κατά τόν 16ο αἰ. Οἱ μονές
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος (Δούσικο) καί τοῦ Ὁσίου Νικάνορος (Ζάβορδα), Ἀθήνα 2000, 129, ὑποσημ.
66· Χ. Μπούρας, «Ἡ ἀρχιτεκτονική της Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Στομίου (τ. Τσάγεζι)», ΔΧΑΕ 4/24
(2003), 145-162· Θ. Παπαζῶτος, «Ἡ Μονή Ἀκαπνίου-Ὁ ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία», Θεσσαλονικέων
Πόλις, περίοδος Β΄, τ. 2 (2007), 34-73· Β. Μεσσῆς, «Τό καθολικό τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
στό Τσάγεζι. Ζητήματα οἰκοδομικῶν φάσεων», 29ο Συμπόσιο ΧΑΕ. Πρόγραμμα καί περιλήψεις
εἰσηγήσεων καί ἀνακοινώσεων, Ἀθήνα 2009, 78-79· Β. Μεσσῆς, «Σκέψεις καί στοιχεῖα σχετικά μέ
τήν οἰκοδομική ἱστορία καί τήν ἀρχιτεκτονική τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στό
Τσάγεζι», στό Ἅγιος Δημήτριος Στομίου, 83-92· V. Messis, «Le catholicon du monastère de SaintDémétrius a Tsajézi sur le mont Kissavos en Thessalie orientale: questions de periodes
architecturales», Byzantinoslavica LXX (2012), 1-2, 220-240.
4
Γιά τόν ναό καί τίς ἀπόψεις πού ἔχουν διατυπωθεῖ σχετικά μέ τήν ταύτιση καί τή χρονολόγησή
του βλ. κυρίως Γ.Ι. Θεοχαρίδης, «Ἡ Νέα Μονή Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 3 (1956), 334-352· Γ.Ι.
Θεοχαρίδης, «Δύο νέα ἔγγραφα ἀφορῶντα εἰς τήν Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 4
(1955-1960), 315-351· A. Goulaki-Voutira, «Zur Identifizierung von Palaologenzeitlichen Kirchen in
Saloniki», JÖB 34 (1980), 255-264· Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία τῆς Θεσσαλονίκης κατά τήν
ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη 1983, 301-303· T. Papazotos, «The
identification of the Church of “Profitis Elias” in Thessaloniki», DOP 45 (1991), 121-127· Θ.
Παπαζῶτος, Ἡ Μονή Ἀκαπνίου, 34-73· Α. Τάντσης, «Προφήτης Ἠλίας», Ἀποτυπώματα. Ἡ
βυζαντινή Θεσσαλονίκη σέ φωτογραφίες καί σχέδια τῆς Βρετανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (18881910), Θεσσαλονίκη 2012, 184- 195· Α. Τάντσης, «Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἡ Ἄννα τῆς Σαβοΐας καί ἡ
Αὐλή τοῦ Συργῆ», Βυζαντινά 33 (2013-2014), 241-257.
5

P. Vocotopoloulos, Church architecture in Thessaloniki, 114, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε - κατά τήν
ἄποψή μας ὀρθά - ὅτι ὁ ναός «τοῦ Προφήτη Ἠλία» λειτούργησε ὡς πρότυπο γιά τόν ναό στό
Τσάγεζι, τόν ὁποῖο μάλιστα χρονολόγησε στόν 14ο αἰώνα.
6

P. Mylonas, Le Catholicon de Kutlumus, 83, ὑποσημ. 46.

7

Α. Παπαζῶτος, Ἡ Μονή Ἀκαπνίου, 154-207.
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Εἰκ. 7: Ἐσωτερικό του ναοῦ.
Τό νεότερο τέμπλο (2013).
Εἰκ. 5: Ἄποψη τοῦ ἀναδομημένου
καθολικοῦ ἀπό τά ΝΔ (2013).

Εἰκ. 6: Ὁ ἀναδομημένος
βόρειος χορός τοῦ καθολικοῦ (2013).

(εἰκ. 1 καί 2)8– μᾶς πληροφοροῦν τουλάχιστον γιά τή μορφή καί τή διάρθρωση
τῶν ὄγκων τοῦ θεσσαλικοῦ μνημείου πρίν ἀπό τήν καταστροφή του ἀπό
πυρκαγιά τό 18689. Μέ βάση τίς πληροφορίες τῶν δύο σχεδίων, συντάχθηκαν
καί τά σχέδια τῆς μελέτης ἀνακατασκευῆς τοῦ καθολικοῦ στή μορφή πού
παρουσίαζε στά μέσα του 19ου αἰῶνα, ἐνῶ πρόσφατα ὑλοποιήθηκε τό σχετικό
ἔργο (εἰκ. 5, 6, 7)10.
Οἱ παλαιότεροι ἐρευνητές ἀπέδωσαν χρονικά τα ἐρείπια τοῦ καθολικοῦ
της Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Στομίου στήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο καί
–λόγω τῆς ὁμοιότητας τῆς κάτοψης– πολύ κοντά στήν πιθανή χρονολογία τῆς
ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ τοῦ «Προφήτη Ἠλία» Θεσσαλονίκης. Ὁ Γεώργιος
Σωτηρίου χρονολόγησε τό καθολικό τοῦ ναοῦ μας στό τέλος τοῦ 13ου-ἀρχές

8

Ὁ κύριος στόχος του ἦταν ἡ ἀνεύρεση χειρογράφων. Βλ. A. Mezières, Mémoire sur le Pélion et
l’Ossa, Paris 1853, καί μετάφραση στά ἑλληνικά: «Περιγραφή τοῦ Πηλίου καί τῆς Ὄσσας (1852)μέρος 5ο (τελευταῖο)», μετάφραση ἀπό τά γαλλικά Henri-Pierre Corrieu, σχόλια Κ. Σπανός, στό
Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο 41 (2002), 89-95. Ο Normand σχεδίασε ἐπιπλέον καί μιά κάτοψη τοῦ
καθολικοῦ πού δημοσιεύτηκε ἀπό τόν Mezières.
9

Τά σχέδια τοῦ Α. Normand, ἀπό τό Ἀρχεῖο τῆς Ἀκαδημίας τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Παρισιοῦ,
δημοσιεύτηκαν γιά πρώτη φορά στό: M.-C. Hellmann, «Les architectes de l’ École Française
d’Athènes», BCH 120 (1996), 195, εἰκ. 4 καί 5.

10
Κατά τήν ἄποψή μας, ἡ ἐπέμβαση αὐτή δέν εἶναι ἐπιτυχημένη, ὄχι ἀπό τή σκοπιά τῆς
δεοντολογίας καί χρήσης τῶν νέων ὑλικῶν, ἀλλά λόγω του ὅτι δέν ὑπῆρχαν στοιχεῖα γιά τό ὕψος
τοῦ ναοῦ ἐπάνω ἀπό τόν ἐσωτερικό κοσμήτη πού ὁρίζει τίς γενέσεις τῆς θολοδομίας. Εἶναι
προφανές ὅτι ἡ νέα ἀνακατασκευή τοῦ καθολικοῦ βασίστηκε μόνο σέ ὑποθέσεις, ὑπολογισμούς
καί ἀναγωγές στά προοπτικά σχέδια τοῦ A. Normand.
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τοῦ 14ου αἰῶνα11. Μέ τήν ἄποψη αὐτή συμφώνησαν ἀρκετοί ἐρευνητές12, ἐνῶ
ὁ καθηγητής Παῦλος Μυλωνᾶς πρότεινε τή χρονολόγηση τοῦ ναοῦ
τουλάχιστον στό τέλος τοῦ 14ου ἤ ἔστω στίς ἀρχές τοῦ 15ου αἰώνα13. Τήν
ἀπόδοση τοῦ Γ. Σωτηρίου ἀμφισβήτησαν καί οἱ Σωτήρης Βογιατζής14 καί
Σταῦρος Γουλούλης15. Πρίν ἀπό λίγα χρόνια ἡ προσεκτική ματιά τοῦ καθηγητῆ
Χαράλαμπου Μπούρα χρονολόγησε τήν κατασκευή τοῦ ναοῦ, στή μορφή πού
ἀπεικονίζεται στά σχέδια τοῦ Normand, στά μέσα τοῦ 16ου αἰῶνα16, ἄν καί
βέβαια δέν λείπουν κάποιες μικρές ἐπιγραφές πού μᾶς πληροφοροῦν γιά
μεταγενέστερες ἐπισκευές τοῦ ναοῦ17. Ὁ X. Μπούρας ἀπέδωσε τήν ὁμοιότητα
τῆς κάτοψης τοῦ θεσσαλικοῦ ναοῦ μέ αὐτή τοῦ «Προφήτη Ἠλία» στό ὅτι ὁ
τελευταῖος λειτούργησε ὡς πρότυπο γιά τήν κατασκευή του, δύο περίπου
αἰῶνες ἀργότερα18.
Οἱ ἀνασκαφικές ἐργασίες πού πραγματοποιήθηκαν στό ἐσωτερικό τοῦ
καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Στομίου ἀπό τήν 7η Ἐφορεία Βυζαντινῶν
Ἀρχαιοτήτων μέ ὑπεύθυνη ἀρχαιολόγο τήν νῦν Ἔφορο Ἀρχαιοτήτων τοῦ Ν.
Λαρίσης Σταυρούλα Σδρόλια, ἀποκάλυψαν τά ἐρείπια ἑνός παλαιότερου,
μικρότερου ὅμως σέ μέγεθος ναοῦ, τῶν μεσοβυζαντινῶν χρόνων. Ὁ ναός αὐτός,
πού ἦταν κτισμένος στόν τύπο τοῦ σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδοῦς
ἐγγεγραμμένου μέ νάρθηκα καί πού χρονολογήθηκε στό τέλος 11ου ἤ στίς
ἀρχές τοῦ ἑπόμενου αἰώνα, θά πρέπει νά ταυτιστεῖ μέ τό ἀρχικό βυζαντινό
καθολικό τῆς μονῆς19.
Ὁ Βασίλης Μεσσῆς ὑποστήριξε ὅτι στή θέση τοῦ ἀνακαινισμένου κατά τόν
16ο αἰώνα καθολικοῦ, εἶχε παλιότερα κτιστεῖ, στό ἴδιο περίγραμμα κάτοψης,
11

Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, ὅ.π.

12

Ν. Νικονάνος, Βυζαντινοί ναοί τῆς Θεσσαλίας, 152, ὑποσημ. 553.

13

P. Mylonas, Le Catholicon de Kutlumus, 83.

14

Σ. Βογιατζής, Συμβολή στήν ἱστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, 129.

15

Σ. Γουλούλης, «Ἡ βυζαντινή μονή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Μαρμαριανῶν», Ἱστορικογεωγραφικά 7
(1997-1998), Θεσσαλονίκη-Γιάννενα 2000, 139, 140, ὑποσημ. 117α.

16

Χ. Μπούρας, Ἡ ἀρχιτεκτονική τῆς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Στομίου, 145-162. Ὁ ἴδιος
ὑποστήριξε (160, ὑποσημ. 123), ὅτι ἡ κτητορική ἐπιγραφή τοῦ 1543 πού βρέθηκε ἐκτός θέσης εἴτε
μαρτυρεῖ ὅτι ἡ ἀνέγερση τοῦ καθολικοῦ ὁλοκληρώθηκε μετά ἀπό διακοπή τοῦ ἔργου γιά μερικά
χρόνια, εἴτε ὅτι τό καθολικό ἀνεγέρθηκε ἐκ βάθρων στή θέση ἑνός παλαιότερου ναοῦ.
17
Γιά τίς ἐπιγραφές αὐτές βλ. Κ. Σπανός, Ἐπιγραφές καί ἐνθυμήσεις ἀπό τά χωριά Στόμιο καί
Καρίτσα (4ος αἱ. μ.Χ.-1888), Θεσσαλονίκη 1979, 20 (ἐπιγρ. ἀρ. 7) καί 24 (ἐπιγρ. ἀρ. 16, 17).
18

Χ. Μπούρας, Ἡ ἀρχιτεκτονική τῆς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Στομίου, 161.

19

Σ. Μαμαλοῦκος-Σ. Σδρόλια, Τό ἀρχικό καθολικό καί ὁ παλαιός περίβολος, 93-106.
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Εἰκ. 8: Πτυχωτό βορειοανατολικό
κιονόκρανο καί ἐπίθημά του
(φωτ. 1990).

Εἰκ. 9: Πτυχωτό νοτιοανατολικό
κιονόκρανο καί ἐπίθημά του
(φωτ. 1990).

ὁ ὑστεροβυζαντινός ναός20. Τήν ἄποψη αὐτή ἐπανέλαβε καί σέ ἄλλη μελέτη
του21. Ὡς ἕνα πρόσθετο ἐπιχείρημα γιά τή στήριξη τῆς ὑπόθεσής του ἀνέφερε
καί τό ὅτι ὁρισμένα ἀπό τά γλυπτά πού σήμερα ἀπόκεινται στήν αὐλή τῆς
μονῆς (ἀνάμεσά τους καί κάποια παλιότερα πού εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ στήν
ἀνακατασκευή τοῦ 16ου αἰώνα, βλ. τά ἐπιθήματα κιονοκράνων στίς εἰκ. 8, 9)
εἶναι ὑστεροβυζαντινά22. Μέ τή θέση του αὐτή προφανῶς καί ἀμφισβητοῦνται
ὁρισμένες ἀπό τίς χρονολογήσεις γιά τά γλυπτά πού πρότεινε σέ εἰδικό ἄρθρο
της ἡ Βασιλική Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη23, ἐνῶ ἐπανέρχονται στό προσκήνιο
οἱ παλιότερες ἀπόψεις τοῦ Γ. Σωτηρίου γιά τήν ἀπόδοση πολλῶν ἀπό τά
γλυπτά τοῦ καθολικοῦ στήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο24. Ἀντίθετα, ὁ Χ.
Μπούρας εἶχε ὑποστηρίζει ὅτι τά γλυπτά τῆς μονῆς δέν ἀνῆκαν σέ κάποιο
παλαιότερο καθολικό, καθώς οἱ μεγάλες τεχνοτροπικές τους διαφορές μᾶλλον
ὑποδεικνύουν ὅτι ἔχουν πλεῖστες προελεύσεις25. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὅμως,
τίποτε δέν ἀποκλείει γλυπτά διαφόρων ἐποχῶν νά ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στήν
20

Β. Μεσσῆς, Τό καθολικό τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, 78-79· Β. Μεσσῆς, Σκέψεις καί
στοιχεῖα, 83-92.

21

V. Messis, Le catholicon du monastère de Saint-Démétrius a Tsajézi, 220-240.

22

V. Messis, Le catholicon du monastère de Saint-Démétrius a Tsajézi, 220-240.

23

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, «Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ της Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου στό Στόμιο
(Τσάγεζι)», στό Ἅγιος Δημήτριος Στομίου, ὅ.π., 123-154.
24

Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, 348-375.

25

Χ. Μπούρας, Ἡ ἀρχιτεκτονική τῆς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Στομίου, 160, ὑποσημ. 125, ὅπου
μάλιστα ἑρμηνεύει τήν παραπάνω διαπίστωση ὡς προϊόν «συναγωγῆς ὕλης» ὥστε νά ἀνεγερθεῖ
μιά περικαλλής ἐκκλησία.
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κατασκευή ἑνός νέου καθολικοῦ μαζί μέ γλυπτά σύγχρονα τοῦ ναοῦ, ὅπως
ἐπίσης νά ὑπάρχουν διαφορές στήν ἀπόδοση τῶν θεμάτων τῶν γλυπτῶν ἑνός
ναοῦ, πρακτική πού ἦταν ἀρκετά συνηθισμένη στήν ὑστεροβυζαντινή περίοδο.
Ἡ θέση τοῦ Β. Μεσσῆ γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ τοῦ 16ου αἰώνα
ἐπάνω στά ἐρείπια ἑνός προγενέστερου ὑστεροβυζαντινοῦ (το δεύτερο στή
σειρά καθολικό μετά τό μεσοβυζαντινό πού ἀποκάλυψε ἡ ἀνασκαφή) μᾶς
βρίσκει ἀπόλυτα σύμφωνους. Τό ἐπιχείρημα αὐτό ἐνισχύεται καί ἀπό ἕνα ἄλλο
γεγονός, πού τίς περισσότερες φορές διαφεύγει τῆς προσοχῆς τῶν ἐρευνητῶν:
ὅτι οἱ Ὀθωμανικές Ἀρχές ἦταν ἰδιαίτερα αὐστηρές στά θέματα τῆς
οἰκοδόμησης ναῶν. Μάλιστα, σέ περιπτώσεις ἀνοικοδομήσεων παλαιότερων
βυζαντινῶν ναῶν, οἱ ὁποῖες ἐξασφαλίζονταν μετά καί ἀπό τήν ἔκδοση τῶν
σχετικῶν σουλτανικῶν φιρμανιῶν, λαμβάνονταν πάντοτε ὑπόψη τό πρότερο
σχῆμα καί ὕψος τῶν ναῶν, μεγέθη πού δέν θά ἔπρεπε νά ξεπερνᾶ ὁ νέος
ναός26. Μέ βάση τά παραπάνω, φαίνεται ὡς πιό πιθανό, τό καθολικό τῆς
Μονῆς τοῦ Στομίου τοῦ 16ου αἰώνα νά ἀντικατέστησε ἕνα παλαιότερο ναό τοῦ
14ου αἰῶνα, ἀκολουθώντας τό σχῆμα τῆς κάτοψής του καί νά διαφοροποίησε
μόνο στοιχεῖα τῶν τοίχων καί τῆς ἀνωδομῆς του.

Γλυπτά πού θά μποροῦσαν νά ἀποδοθοῦν
στόν διάκοσμο τοῦ ὑστεροβυζαντινοῦ καθολικοῦ
Στήν αὐλή τῆς μονῆς ἔχει συσσωρευτεῖ ἕνα μεγάλο ἀπόθεμα βυζαντινῶν
γλυπτῶν, πού χρονολογοῦνται ἀπό τήν παλαιοχριστιανική ἕως καί τήν
ὑστεροβυζαντινή περίοδο. Ὁρισμένα ἀπό τά γλυπτά ἦταν ἄλλοτε
ἐντοιχισμένα, σέ β΄ χρήση, στίς τοιχοποιῖες τοῦ καθολικοῦ καί ἀποτοιχίστηκαν
μετά τήν ἀνάκτισή του.
Ἡ πρώτη σύντομη παρουσίαση πολλῶν ἀπό αὐτά τά γλυπτά
πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν Γ. Σωτηρίου27, ἐνῶ ἀκολούθησαν κάποιες
ἀναφορές σέ αὐτά ἀπό τούς Β. Βέμη28, J.-P. Sodini29, M. Dennert30 καί ἀπό
26

Βλ. Π. Ἀνδρούδης, «Οἰκοδομικά προγράμματα ἱδρύσεων καί ἀνακαινίσεων τῶν καθολικῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους στόν 16ο αἰώνα» (ὑπό ἔκδοση).

27

Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, 365-370.

28

V. Vemi, Les Chapiteaux ioniques à imposte de Grèce a l’époque paléochrétienne (BCH Supplément XVII), Paris 1999, 117-118, ἄρ. 86-88.
29

J.-P. Sodini, Κ. Kolokotsas, Aliki II: la basilique double, Paris 1984, τ. 1, 246, ὑποσημ. 1.
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ἄλλους ἐρευνητές, ἐνῶ δημοσιεύτηκαν καί φωτογραφίες τους (εἰκ. 3, 7, 9). Ἡ
νεότερη μελέτη γιά τόν βυζαντινό γλυπτό διάκοσμο τοῦ καθολικοῦ, ἀπέδωσε
τά περισσότερα γλυπτά στή μεσοβυζαντινή περίοδο31.
Στίς ἔρευνές μας στό ἀπόθεμα γλυπτῶν στήν αὐλή τῆς μονῆς ἐντοπίσαμε,
ἐκτός των πολλῶν μεσοβυζαντινῶν μελῶν, καί ἀνάγλυφα πού μποροῦν νά
ἀποδοθοῦν μέ βεβαιότητα στήν ὑστεροβυζαντινή περίοδο. Πιστεύουμε ὅτι τά
ἐν λόγῳ γλυπτά ἀνήκουν στόν ὑστεροβυζαντινό γλυπτό διάκοσμο τοῦ
καθολικοῦ, καί πιό συγκεκριμένα στήν κατασκευή τοῦ μαρμάρινου τέμπλου
του.
Γλυπτά τέμπλου

1, 2. Πεσσίσκοι τέμπλου
Ἀνάμεσα στά γλυπτά ἐντοπίσαμε ὀγκώδεις τετράγωνους πεσσίσκους
τέμπλου ἀπό λευκό μάρμαρο (εἰκ. 10, 11), μέ λεῖες καί ἀκόσμητες ἐπιφάνειες,
μέ διάσταση βάσης 25 x 25 ἑκ. καί σωζόμενο ὕψος 1,30 μ. περίπου γιά τούς
δύο ἀπό αὐτούς (εἰκ. 10). Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι αὐτοί οἱ πεσσίσκοι εἶναι
ἐντελῶς διαφορετικοί ἀπό τά τμήματα πεσσίσκων μέ συμφυῆ κιονίσκο, πού
κατέγραψε ἡ Β. Συθιακάκη32.
Οἱ δύο ὡς ἄνω πεσσίσκοι φέρουν στήν ἄνω ἀπόληξή τους συμφυεῖς
κιονίσκους, μέ διάκοσμο ἀπό ἕνα ζεῦγος βεργίων ἀνά ὄψη (εἰκ. 10, 11). Τά
βεργία αὐτά ὁπωσδήποτε συνδέονταν μεταξύ τους, σέ μεγαλύτερο ὕψος, μέ
κόμβους (τό γνωστό «ἡράκλειον ἄμμα»)33, οἱ ὁποῖοι δέν σώζονται πιά.
Ἐπίσης οἱ δύο ἀπό τούς πεσσίσκους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τοποθετηθεῖ
ἑκατέρωθεν τῆς Ὡραίας Πύλης, φέρουν συμφυεῖς σταθμούς (εἰκ. 10).
Ἀντίθετα, ὁ τρίτος πεσσίσκος δέν παρουσιάζει ἀνάλογο διάκοσμο ψηλά. Οἱ
πεσσίσκοι στούς ὁποίους ἀναφερθήκαμε παραπάνω ἀποδόθηκαν στήν
30

M. Dennert, Mittelbyzantinische Kapitelle. Studien zur Typologie und Chronologie, Bonn 1997,
129, ἀρ. 277, πίν. 50.

31

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 123-154.

32

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 133, 151, εἰκ. 15.

33

Οἱ τετραπλοί κιονίσκοι μέ κόμβο στόν κορμό τους ἀποτελοῦν συνήθη μορφή πού ἀπαντᾶ στά
βυζαντινά τέμπλα ἀπό τόν 12ο αἰώνα καί ἑξῆς. Τά παραδείγματα εἶναι πολλά, τόσο στή
Μακεδονία, ὅσο καί τή Θεσσαλία.
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Εἰκ. 11: Τμῆμα πεσσίσκου τέμπλου
μέ συμφυῆ κιονίσκο.

Εἰκ. 10: Τμήματα πεσσίσκων τέμπλου
μέ συμφυεῖς κιονίσκους.

Εἰκ. 12: Τμῆμα στυλοβάτη τέμπλου.

κατασκευή τοῦ τέμπλου τοῦ ναοῦ, καί μάλιστα στά ἀνοίγματα τῆς πρόθεσης
καί τοῦ διακονικοῦ, ἐνῶ ἕνας ἀκόμη πεσσίσκος, διακοσμημένος μέ πλέγμα,
ἀποδόθηκε στόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος34. Κατά τήν ἄποψή μας, ἡ ἀπόδοση
αὐτή εἶναι μᾶλλον λανθασμένη, καθώς οἱ ὀγκώδεις ἀκόσμητοι πεσσίσκοι
δύνανται νά χρονολογηθοῦν στήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο, σέ ἀντίθεση μέ
τόν πεσσίσκο μέ διάκοσμο πλέγματος πού εἶναι σαφῶς προγενέστερος.
Ἐπίσης δέν εἶναι δυνατόν, ἀκόμη καί ἄν ἴσχυε κάτι τέτοιο, οἱ πιό ὀγκώδεις
πεσσοί νά εἶναι τοποθετημένοι στά παραβήματα καί ὄχι στό κεντρικό τμῆμα
τοῦ τέμπλου.
Στόν ἴδιο σωρό γλυπτῶν στήν αὐλή τῆς μονῆς, ἐντοπίσαμε καί λιγοστά
τμήματα στυλοβάτη (δηλαδή βατῆρα) τέμπλου ἀπό γκρίζο μάρμαρο, μέ
τετράγωνες ὑποδοχές γιά τήν πάκτωση τῶν πεσσίσκων (εἰκ. 12).
Ἕνα ἀκόμη ἀπότμημα κιονίσκου τέμπλου μέ δύο βεργία (τά ὑπόλοιπα δέν
εἶναι ἐμφανῆ) ἔχει ἐντοιχιστεῖ, σέ β΄ χρήση, στή δυτική ὄψη τοῦ καθολικοῦ,
ἀλλά δέν εἶναι βέβαιο ὅτι συνανήκει μέ τά ἄλλα μέλη στά ὁποῖα
ἀναφερθήκαμε παραπάνω.

34

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 141-142.

185

ANΔΡΟΥΔΗΣ.qxp_Layout 1 20/10/2019 17:46 Page 186

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

3. Τμῆμα λοξότμητου μέλους,
πιθανόν ἐπιστυλίου τέμπλου
Εἰκ. 13: Λοξότμητο μέλος, πιθανόν ἐπιστύλιο.

Σέ
τέμπλο,
πιθανόν
τῆς
ὑστεροβυζαντινῆς
φάσης
τοῦ
καθολικοῦ, θά πρέπει μᾶλλον νά
ἀνῆκε καί τό λοξότμητο μαρμάρινο
μέλος μήκους 2 μ. πού ἐντοιχίστηκε
ὡς ὑπέρθυρο τῆς δυτικῆς θύρας
εἰσόδου στή λιτή (εἰκ. 13). Τό γλυπτό
αὐτό, μέ ἄγνωστο πλάτος, καθώς
εἶναι ἐντοιχισμένο, φέρει διάκοσμο
ἀπό συνεχόμενα ἀνεστραμμένα
καρδιόσχημα πλαίσια, τά ὁποῖα
Εἰκ. 14: Πλάκα (πιθανόν θωράκιο),
μέ ἀραβουργηματικό διάκοσμο.
περικλείουν τρίφυλλα ἀνθέμια. Ἡ
χρονολόγησή του θά μποροῦσε νά
γίνει ἐπίσης στήν ὕστερη βυζαντινή
περίοδο, ὅπως πρότεινε ὁ Γ. Σωτηρίου35. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό βάθος τοῦ
ἀναγλύφου δέν εἶναι τόσο μεγάλο, ὅσο στά ἐπιθήματα τῶν κιονοκράνων τοῦ
καθολικοῦ (βλ. παρακάτω), καί σαφῶς τό ἔργο εἶναι λιγότερο ἐπιμελημένο.
Ἀντίθετα, ἡ Β. Συθιακάκη πρότεινε τή χρήση τοῦ μέλους ὡς κοσμήτη (ἡ
διάσταση εἶναι μᾶλλον ὑπερβολική) καί τό χρονολόγησε μετά τό 110036.

4. Πλάκα, πιθανόν θωράκιο τέμπλου
Ὅσον ἀφορᾶ στήν πλάκα ἀπό γκρίζο μάρμαρο πού εἶναι ἐντοιχισμένη σέ
β΄ χρήση στήν ποδιά παραθύρου στόν δυτικό τοῖχο τῆς λιτῆς (εἰκ. 14, συνολικό
μῆκος 1, 30 μ.) αὐτή φέρει, ἐντός ὀρθογωνίων πλαισίων, διάκοσμο ἀπό
ἀραβουργηματικά σχέδια, ἀρκετά διαφορετικά μεταξύ τους (εἰκ. 15). Πρόκειται
γιά ἕνα ἐπιπεδόγλυφο ἔργο, στό ὁποῖο τό θέμα σκαλίστηκε στή λεία
ἐπιφάνεια τοῦ γλυπτοῦ μέ ἀφαίρεση τοῦ ὑλικοῦ. Ἡ τεχνική αὐτή, ἤδη σέ
χρήση ἀπό τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, γνώρισε μεγάλη ἄνθηση πολύ
35

Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, 369 καί εἰκ. 21 (σχεδιαστική ἀναπαράσταση).

36

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 130-131.
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ἀργότερα, στά ὑστεροβυζαντινά χρόνια,
ἰδιαίτερα πρός τό τέλος τοῦ 13ου καί
στίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰώνα37. Η Β.
Συθιακάκη, ἄν καί χρονολόγησε σωστά
τήν πλάκα στήν ὑστεροβυζαντινή
περίοδο, ἐντούτοις πρότεινε τή χρήση
της ὡς ψευδοσαρκοφάγου, συγκρίνοντάς
την καί μέ ἀνάλογα παραδείγματα38. Κατ’
αὐτόν τόν τρόπο, οὐσιαστικά διαφώνησε
μέ τήν παλιότερη ἄποψη τοῦ Γ.
Εἰκ. 15: Λεπτομέρεια τοῦ διακόσμου
Σωτηρίου, ὁ ὁποῖος εἶχε προτείνει τήν
τῆς πλάκας.
χρήση τῆς πλάκας ὡς θωρακίου
τέμπλου39. Ἐδῶ θά πρέπει ὅμως νά
σημειώσουμε ὅτι ὁ διάκοσμος καί
ἰδιαίτερα οἱ διαστάσεις τῶν ψευδοσαρκοφάγων στά μεσοβυζαντινά καί
ὑστεροβυζαντινά χρόνια διαφέρουν ἐντελῶς ἀπό αὐτές τοῦ Στομίου40. Στήν
περίπτωσή μας ἔχουμε μᾶλλον νά κάνουμε μέ θωράκιο τέμπλου μεγάλων
διαστάσεων καί ἄλλωστε ἡ χρήση της ὡς πλάκας ψευδοσαρκοφάγου θά
πρέπει νά ἀποκλειστεῖ καί λόγω τοῦ μικροῦ της μήκους (μόλις 1, 30 μ.). Τά
θέματα τοῦ διακόσμου τῆς πλάκας τοῦ Στομίου εἶναι προφανῶς ἐπηρεασμένα
ἀπό τό ἀραβουργηματικό θεματολόγιο τῆς βυζαντινῆς τέχνης πού γνώρισε
ἰδιαίτερη ἄνθηση κατά τόν 14ο αἰώνα41.

37
Γιά τήν ἐπιπεδόγλυφη τεχνική βλ. κυρίως M. Šuput, «Vizantijski reljefi sa pastom iz XIII I XIV
veka», Zograf 7 (1977), 36-44.
38

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 140.

39

Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, 369, εἰκ. 24.

40

Θ. Παζαρᾶς, Ἀνάγλυφες σαρκοφάγοι καί ἐπιτάφιες πλάκες τῆς Μέσης καί Ὕστερης
Βυζαντινῆς περιόδου στήν Ἑλλάδα, Ἀθήνα 1988.

41
Γιά τό θεματολόγιο αὐτό βλ. S. Nelson, «Palaeologan Illuminated manuscript and the Arabesque»,
Wiener Jahrbuch fur Kunstgeschichte 41 (1988), 7-22 καί εἰκ. 1-29 στίς σελ. 151-162. Βλ. ἐπίσης Π.
Ἀνδρούδης, «Ἀραβουργηματικές διακοσμήσεις καί ἐπιδράσεις τῆς Ἰσλαμικῆς τέχνης στήν
Παλαιολόγεια τέχνη τῆς Μακεδονίας», στό: Γ’ Ἐπιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία».
Θεολογία - Ἱστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Ἀρχαιολογία-Τέχνη, 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη
2019 (πρακτικά ὑπό ἔκδοση)· Π. Ἀνδρούδης, «Τό ζήτημα τῶν διακοσμήσεων “ἀραβουργηματικοῦ
χαρακτήρα” στήν Παλαιολόγεια γλυπτική της Μακεδονίας (β΄ μισό 13ου-14ος αἰώνας)», στό:
Τιμητικός Τόμος στή μνήμη τῆς Μαρίας Καζαμία-Τσέρνου, Θεσσαλονίκη 2020 (ὑπό ἔκδοση).
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5. Θωράκιο τέμπλου
Στήν αὐλή τῆς μονῆς ἐντοπίσαμε καί μιά ἀκόμη, ἀποσπασματικά
σωζόμενη, πλάκα μέ ἐπιπεδόγλυφο διάκοσμο (εἰκ. 16). Σκαλισμένο στό ἴδιο
γκρίζο μάρμαρο μέ τήν προηγούμενη, τό γλυπτό φέρει διάκοσμο πού
ἐγγράφεται σέ παρόμοια πλαίσια, μέ θέματα πού ἀντιγράφουν –ἄτεχνα καί
ἀδέξια– παλαιότερα μοτίβα τῆς μεσοβυζαντινῆς γλυπτικῆς, ὅπως ρόδακες,
πυροστρόβιλους κ.ἄ.
Συμπερασματικά, μέ βάση ὅσα καταγράψαμε παραπάνω, πιστεύουμε ὅτι
ἐντοπίσαμε δύο θωράκια πού θά μποροῦσαν νά ἀποδοθοῦν στό βυζαντινό
τέμπλο τοῦ καθολικοῦ, ἄν καί ἡ θεματολογία τους διαφέρει αἰσθητά. Λόγω
τῆς κάτοψης τοῦ ναοῦ, ὅπου οἱ κίονες πού στηρίζουν τόν τροῦλο πλησιάζουν
πολύ τους τοίχους (εἰκ. 4) τά ἀνοίγματα πρός τά αὐτόνομα διαμερίσματα τῆς
πρόθεσης καί τοῦ διακονικοῦ (οὐσιαστικά τα δύο τυπικαριά) εἶναι ἐξαιρετικά
στενά. Κατά συνέπεια, ὁ ναός, ἄν ὄντως εἶχε μαρμάρινο τέμπλο στήν
ὑστεροβυζαντινή περίοδο, πράγμα πού εἶναι καί τό πιό πιθανό, τότε αὐτό θά
πρέπει νά περιοριζόταν στό κεντρικό τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ, δηλαδή στό χῶρο τοῦ
Ἱεροῦ βήματος (εἰκ. 7). Τό ἄνοιγμα αὐτό ἔχει λοιπόν μῆκος 6,40 μ. καί μέ βάση
τίς διαστάσεις τῶν μελῶν πού ἀποδίδουμε στήν κατασκευή τοῦ τέμπλου, τό
τελευταῖο θά πρέπει νά εἶχε μιά κεντρική εἴσοδο καί ἀπό δύο θωράκια καί
τρεῖς πεσσίσκους μέ συμφυεῖς κιονίσκους σέ κάθε πλευρά. Κιονόκρανα γιά
τούς κιονίσκους, ἤ ἔστω οἱ ἄνω ἀπολήξεις τους πού ἴσως σχημάτιζαν συμφυές
κιονόκρανο, δέν ἔχουν μέχρι στιγμῆς βρεθεῖ.
Ἄν ἡ ἀπόδοση ὅλων των παραπάνω γλυπτῶν (πεσσίσκοι, ἐπιστύλιο,
θωράκια) στήν κατασκευή τοῦ ὑστεροβυζαντινοῦ τέμπλου τοῦ καθολικοῦ της
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εὐσταθεῖ, τότε ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα ἀπό τά
τελευταῖα γνωστά βυζαντινά τέμπλα τοῦ 14ου αἰῶνα (δέν σώζεται τό τέμπλο
τοῦ ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία Θεσσαλονίκης).

Ἄλλα γλυπτά των Παλαιολόγειων χρόνων στήν αὐλή τῆς μονῆς

6, 7. Ἀμφικιονόκρανα παραθύρων
Τά δύο μαρμάρινα ἀμφικιονόκρανα μέ ρηχό ἐπιπεδόγλυφο διάκοσμο στίς
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Εἰκ. 17: Ἀμφικιονόκρανο
παραθύρου νοτίου χοροῦ
(σημερινή ἐσωτερική ἄποψη).

Εἰκ. 16: Τμῆμα θωρακίου.

Εἰκ. 18: Ἀμφικιονόκρανο
παραθύρου νοτίου χοροῦ
(ἐξωτερική ἄποψη).

Εἰκ. 19: Ἀμφικιονόκρανο
παραθύρου βορείου χοροῦ
(σημερινή ἐσωτερική
ἄποψη).

Εἰκ. 20: Ἀμφικιονόκρανο
παραθύρου βορείου χοροῦ
(ἐξωτερική ἄποψη).

δύο στενές τους ὄψεις, πού σήμερα βρίσκονται στά δίλοβα παράθυρα τοῦ
νότιου καί βόρειου χοροῦ (εἰκ. 17, 18 καί εἰκ. 19, 20 ἀντίστοιχα) τοῦ ναοῦ,
χρονολογοῦνται στήν ὑστεροβυζαντινή περίοδο. Εἶναι σκαλισμένα σέ λευκό
μάρμαρο μέ γαλάζιες φλεβώσεις, ἐνῶ τό σχῆμα τους μαρτυρεῖ ὅτι
κατασκευάστηκαν ἀρχικά γιά τό καθολικό (τῆς ὑστεροβυζαντινῆς περιόδου)
καί ὅτι δέν ἀποτελοῦν ὑλικό παλαιότερης ἐποχῆς σέ β΄ χρήση.
Τό βυζαντινό ἀμφικιονόκρανο (εἰκ. 17, 18), πού ἐπαναχρησιμοποιήθηκε στό
ἀνακατασκευασμένο παράθυρο τοῦ βόρειου χοροῦ, χρονολογήθηκε ἀπό τόν
Γ. Σωτηρίου στήν ὕστερη Βυζαντινή περίοδο42. Ἀντίθετα, ἡ Β. Συθιακάκη τό

42

Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, 358, εἰκ. 8.
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ἀπέδωσε στήν ἐποχή λίγο μετά τό 110043. Καί γιά νά στηρίξει τή χρονολόγησή
της ἀναφέρεται στόν διάκοσμο τῆς κύριας –ὅπως τήν ὀνομάζει– ὄψης (εἰκ. 17),
ὁ ὁποῖος φέρει ἰσοσκελῆ σταυρό μέ φυόμενα ἀνθεμωτά φύλλα ἀπό τούς
μυχούς τῶν κεραιῶν του. Παραδόξως δέν ἀναφέρεται καθόλου στόν διάκοσμο
τῆς ἄλλης ὄψης (στήν προκειμένη περίπτωση ἐξωτερικό), ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει
σύνθεση ἀπό πεντάφυλλα ἀνθέμια καί ἡμιανθέμια (εἰκ. 18).
Τό νότιο ἀμφικιονόκρανο παρουσιάζει στήν σημερινή ἐσωτερική του ὄψη
τόν διάκοσμο ἑνός μικροῦ σταυροῦ πού περιέχεται μέσα σέ ἀνεστραμμένο
καρδιόσχημο μοτίβο (εἰκ. 19). Στήν ἄλλη ἐξωτερική ὄψη (εἰκ. 20), εἶναι
σκαλισμένο τό μοτίβο ἑνός ἰδιότυπου ἰσοσκελοῦς σταυροῦ μέ διαμορφωμένα
ἐπιμῆλα, πού πατᾶ σέ βαθμιδωτή βάση καί πού ἀπό τό κάτω μέρος του
φύονται δύο φύλλα. Στούς μυχούς τῶν κεραιῶν τοῦ σταυροῦ ἔχουν σκαλιστεῖ
καί τά γράμματα πού σχηματίζουν τίς συντομογραφίες ΙC XC NI KA (=
Ἰησοῦς Χριστός Νικᾶ).

Ἐπιθήματα κιονοκράνων
Πολύ ἰδιαίτερος καί πλούσιος εἶναι καί ὁ διάκοσμος τῶν τριῶν
ἐπιπεδόγλυφων ἐπιθημάτων τῶν κιονοκράνων (διαστάσεις 80 x 80 ἑκ., βλ. εἰκ.
21) πού ὑποβάσταζαν τούς θόλους πού στήριζαν τόν τροῦλο (τό τέταρτο
ἐπίθημα στόν ναό τοῦ 16ου αἰώνα ἦταν ἁπλοποιημένο, δίχως διάκοσμο). Ἡ
θέση τους εἶναι γνωστή ἀπό παλιές φωτογραφίες (εἰκ. 3, 8, 9)44, ἀλλά καί ἀπό
τήν καταγραφή τῆς Β. Συθιακάκη45. Τά ἐπιθήματα ἔχουν διαφορετικό
διάκοσμο σέ κάθε πλευρά. Στήν ἴδια ὁμάδα ἀνῆκε μέ βεβαιότητα καί ἕνα
τέταρτο ἐπίθημα, πού ἐντοιχίστηκε ἀργότερα στή στοά τοῦ ἐξωνάρθηκα (εἰκ.
36, 37)46. Ἡ ἐπιπεδόγλυφη τεχνική μέ τήν ὁποία σκαλίστηκε ὁ διάκοσμος τῶν
γλυπτῶν αὐτῶν μελῶν καί ὁ ἐμφανής «ἀνατολίζων» χαρακτήρας τους εἶχε
ὁδηγήσει παλιότερα τόν Γ. Σωτηρίου στή χρονολόγησή τους στήν ὕστερη
βυζαντινή περίοδο, καί πιό συγκεκριμένα στήν ὑποτιθέμενη –κατά τόν ἴδιο–

43

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 131.

44

Βλ. καί φωτογραφίες τοῦ 1974 στό: Ν. Παπαδημητρίου, Ἡ ἐπισκοπή Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου,
438, ἀρ. 36.

45

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 128-131, 149, εἰκ. 1, 4, 5.

46

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 150, εἰκ. 7.
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Εἰκ. 21: Πτυχωτά κιονόκρανα
καί ἐπιθήματα κιονοκράνων
τοῦ βορειοανατολικοῦ καί
τοῦ βορειοδυτικοῦ κίονα
(φωτ. 2011).

Εἰκ. 24: Ἐπίθημα
βορειοδυτικοῦ κιονοκράνου.
Λεπτομέρεια τοῦ διακόσμου
τῆς ἴδιας πλευρᾶς.

Εἰκ. 22: Ἐπίθημα
βορειοδυτικοῦ κιονοκράνου.
Ἡ μιά ἀπό τίς γωνίες του.

Εἰκ. 25: Ἐπίθημα
βορειοδυτικοῦ κιονοκράνου.
Ἡ ἄλλη γωνία μέ ὅμοια
μοτίβα διακόσμου.

Εἰκ. 23: Ἐπίθημα
βορειοδυτικοῦ κιονοκράνου.
Λεπτομέρεια τοῦ διακόσμου
τῆς μιᾶς πλευρᾶς.

Εἰκ. 26: Ἐπίθημα
βορειοανατολικοῦ
κιονοκράνου. Ἡ μιά γωνία μέ
ὁμοειδῆ μοτίβα διακόσμου.

ἐποχή ἀνέγερσης τοῦ καθολικοῦ της Μονῆς Στομίου, δηλαδή στό τέλος τοῦ
13ου - ἀρχές τοῦ 14ου αἰώνα47.

Ἐπίθημα βορειοδυτικοῦ κιονοκράνου
Τό πρῶτο ἀπό τά ἐπιθήματα αὐτά (εἰκ. 21-24)48 κοσμεῖται σέ ὅλες του τίς
πλευρές μέ διαφορετικά σχέδια ἀπό καρδιόσχημα μοτίβα ἐντός τῶν ὁποίων
περικλείονται ἀνθέμια, τά ὁποῖα χαρακτηρίστηκαν «ἀνατολίζοντα»49.

47

Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, 367-368 καί εἰκ. 20.

48

Φωτογραφία (1974) τοῦ ἐπιθήματος στή θέση του στό: Ν. Παπαδημητρίου, Ἡ ἐπισκοπή
Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου, 438, ἀρ. 36 (κάτω δεξιά).
49
Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Θεσσαλίας, εἰκ. 20· Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά
του καθολικοῦ, 128.
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Εἰκ. 27: Ἐπίθημα
βορειοανατολικοῦ
κιονοκράνου. Ἴδιο μοτίβο
διακόσμου καί ἀκόσμητη
πλευρά.

Εἰκ. 29: Ἐπίθημα
νοτιοανατολικοῦ
κιονοκράνου.
Ἡ μιά γωνία του.

Εἰκ. 28: Ἐπίθημα
νοτιοανατολικοῦ
κιονοκράνου. Ἡ τέταρτη
πλευρά.

Ἐπίθημα βορειοανατολικοῦ κιονοκράνου
Τό ἐπίθημα αὐτό (εἰκ. 8, 25-28)50 φέρει σέ ὅλες τίς πλευρές του
παραλλαγές τοῦ ἰδίου σχεδίου ἑνός σύνθετου πλοχμοῦ μέ «ἀνατολίζοντα»
ἀνθέμια.

Ἐπίθημα νοτιοανατολικοῦ κιονοκράνου
Τό τρίτο ἀπό τά ἐπιθήματα (εἰκ. 9, 29-31, 33-35)51 κοσμεῖται σέ ὅλες τίς
πλευρές του μέ τό μοτίβο ἑνός ἑλισσόμενου βλαστοῦ, ἀπό τόν ὁποῖο φύονται
ἀνεστραμμένα τρίφυλλα καί βότρυες. Ἀξίζει νά σημειωθοῦν τά δύο μοτίβα πού
κοσμοῦν ἀντίστοιχες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος. Πρόκειται γιά τό μοτίβο ἑνός
πτηνοῦ ἐντός φυτικοῦ πλαισίου (εἰκ. 33, 34) καί ἑνός «προσωπείου» (εἰκ. 35),
τά ὁποῖα δέν ἐπισημάνθηκαν μέχρι σήμερα ἀπό τή ἔρευνα. Ἡ παρουσία τῶν
50
Βλ. φωτογραφία του (1974) στό: Ν. Παπαδημητρίου, Ἡ ἐπισκοπή Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου,
438, ἀρ. 36 (ἐπάνω ἀριστερά).
51
Φωτογραφία του (1974) στό: Ν. Παπαδημητρίου, Ἡ ἐπισκοπή Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου,
438, ἀρ. 36 (ἐπάνω δεξιά).
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Εἰκ. 30: Θραῦσμα
ἀπό τό ἐπίθημα τοῦ
νοτιοανατολικοῦ
κιονοκράνου.

Εἰκ. 31: Λεπτομέρεια τοῦ
ἐπιπεδόγλυφου διακόσμου
τοῦ νοτιοανατολικοῦ
κιονοκράνου.

Εἰκ. 33: Καθολικό Μονῆς
Στομίου. Μιά ἀπό τίς
πλευρές τοῦ ἐπιθήματος
τοῦ νοτιοανατολικοῦ
κιονοκράνου.

Εἰκ. 32: Karaman (Τουρκία).
Ὑπέρθυρο μέ γλυπτό
διάκοσμο στόν Hatuniye
Medrese (1382).

Εἰκ. 35: Λεπτομέρεια ἀπό
τόν διάκοσμο τοῦ ἐπιθήματος
τοῦ νοτιοανατολικοῦ
κιονοκράνου. Κεφαλήπροσωπεῖο λιονταριοῦ.

Εἰκ. 34: Λεπτομέρεια
τῆς εἰκ. 31: πτηνό.

δύο αὐτῶν διακοσμητικῶν λεπτομερειῶν, ἀπό τή μιά διασπᾶ τήν αἰσθητική
ἑνότητα τῆς κάθε πλευρᾶς, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη εἶναι πολύ σημαντική, καθώς
τά μοτίβα ἀυτά ἔχουν χαρακτηριστικά πού μποροῦν νά ἀποδώσουν τά
ἀνάγλυφα στόν 14ο αἰώνα. Στόν 14ο αἰώνα παραπέμπει ἄλλωστε καί μιά ἄλλη
λεπτομέρεια, τό ἄνθος λωτοῦ τῆς εἰκ. 31, τό ὁποῖο ἔχει ἐπίσης ἔντονα
ἀνατολίζοντα χαρακτήρα καί μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ ἀντίστοιχα μοτίβα τῆς
γλυπτικῆς της Ἀνατολίας τῆς περιόδου τῶν Σελτζούκων Τούρκων καί τῶν
Μπεηλικιῶν (13ος-14ος αἰώνας), βλ. γιά παράδειγμα τό γλυπτό ὑπέρθυρο στόν
Hatuniye Medrese στό Karaman, τοῦ 1382 (εἰκ. 32).
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Εἰκ. 36: Ἐπίθημα
κιονοκράνου ἀπό τόν
ὑστεροβυζαντινό διάκοσμο
τοῦ καθολικοῦ.

Εἰκ. 37: Λεπτομέρεια τοῦ διακόσμου
τοῦ ἰδίου ἐπιθήματος.

Τό τέταρτο ἀρχικό ἐπίθημα κιονοκράνου τοῦ ναοῦ
Τό τέταρτο μέλος πού ὁπωσδήποτε ἀνῆκε στά ἀρχικά ἐπιθήματα
κιονοκράνων τοῦ ὑστεροβυζαντινοῦ ναοῦ (εἰκ. 36, 37), χρησιμοποιήθηκε
ἀργότερα στήν κατασκευή τῆς μεταγενέστερης στοᾶς τοῦ μεταβυζαντινοῦ
καθολικοῦ52. Τή θέση του πῆρε ἕνα ἄλλο ἀκόσμητο ἐπίθημα, στό ὁποῖο
ἀναφερθήκαμε παραπάνω53.
Τό βάθος τοῦ διακόσμου στά ἐπιθήματα τῶν κιονοκράνων τοῦ καθολικοῦ
της Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Στομίου εἶναι σχετικά μεγάλο καί κατά μιά
ἄποψη προοριζόταν νά δεχθεῖ κηρομαστίχη54. Πιστεύουμε ὅτι στήν περίπτωση
αὐτή δέν χρειαζόταν νά ἐφαρμοστεῖ ἡ ἔνθεση τοῦ ἐν λόγω ὑλικοῦ, καθώς τό
βάθος τοῦ διακόσμου εἶναι ἀρκετά μεγάλο καί, κατά συνέπεια, τό
ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα θά μποροῦσε νά παραχθεῖ μόνο μέ φωτοσκιάσεις.
Ἄλλωστε, τά ἐπιπεδόγλυφα τῆς ὕστερης βυζαντινῆς περιόδου διακρίνονταν
σέ αὐτά στά ὁποῖα τό βάθος τοῦ διακόσμου ἐπεξεργαζόταν μέ βελόνι, γιά τήν
ἔνθεση κηρομαστίχης καί σέ αὐτά πού τό βάθος τοῦ διακόσμου σκαλιζόταν
ἐξαρχῆς λεῖο, χωρίς νά ὑποδεχτεῖ τήν ἔνθετη οὐσία.

52

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 128-129, εἰκ. 7.

53

Βλ. Ν. Παπαδημητρίου, Ἡ ἐπισκοπή Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου, 438, ἀρ. 36 (κάτω ἀριστερά).

54

Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Τά γλυπτά τοῦ καθολικοῦ, 150, εἰκ. 7.
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Εἰκ. 38: Τμῆμα μαρμαροθετήματος
δαπέδου, πιθανόν ἀπό τό
ὑστεροβυζαντινό καθολικό.

Εἰκ. 39: Τμῆμα μαρμαροθετήματος
δαπέδου, πιθανόν ἀπό τό
ὑστεροβυζαντινό καθολικό.

Πλάκες μαρμαροθετήματος
Στά μαρμάρινα μέλη πού πιθανόν ἀνῆκαν στήν ὑστεροβυζαντινή φάση τοῦ
καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Στομίου μποροῦμε νά ἐντάξουμε
καί τίς δύο μικρές πλάκες ἀπό γκρίζο μάρμαρο, μέ μονή ἔνθετη ταινία ἀπό
χρωματιστή ψηφίδα, σέ ρομβοειδῆ καί ὄρθια διάταξη (εἰκ. 38 καί 39), οἱ ὁποῖες
εἶναι τυπικές σέ βυζαντινά μαρμαροθετημένα δάπεδα τοῦ 14ου αἰώνα.

Συμπεράσματα
Σύμφωνα μέ τά ὅσα παρουσιάσαμε παραπάνω, φαίνεται ὅτι στό ἀπόθεμα
τῶν γλυπτῶν στήν αὐλή τῆς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Στομίου ὑπάρχουν
πολλά γλυπτά πού μποροῦν νά ἀποδοθοῦν στήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο
καί, μέ ἀρκετή πιθανότητα, στήν πιθανολογούμενη ὑστεροβυζαντινή φάση τοῦ
14ου αἰώνα τοῦ καθολικοῦ. Ἡ διαπίστωση αὐτή ἔρχεται ἀφενός σέ ρήξη μέ
τίς θέσεις καί τίς χρονολογήσεις πού πρότεινε ἡ Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη
γιά τά ἐν λόγω γλυπτά καί ἀφετέρου προσεγγίζει τίς παλαιότερες ἀπόψεις
τοῦ Γ. Σωτηρίου γιά τή χρονολόγηση κάποιων ἀπό αὐτά τά γλυπτά στήν
Παλαιολόγεια περίοδο.
Ἀπό τίς καταγραφές μας διαπιστώνουμε τήν ὕπαρξη γλυπτῶν πού
μποροῦν νά ἀποδοθοῦν στό τέμπλο, ἀλλά καί στά ἐπιθήματα τῶν κιόνων.
Ἐπίσης τά ἀμφικιονόκρανα τῶν παραθύρων τῶν χορῶν θά πρέπει μᾶλλον νά
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ἀναχρονολογηθοῦν στήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο. Στά γλυπτά αὐτά
κυριαρχεῖ ἡ προτίμηση στήν ἐπιπεδόγλυφη τεχνική, μέ πλοῦτο διακοσμητικῶν
στοιχείων καί πρωτότυπων συνθέσεων. Ἄν ἡ ἀπόδοση τῶν γλυπτῶν σέ
ὀψιμότερη χρονικά περίοδο εὐσταθεῖ, τότε αὐτά θά μποροῦσαν νά
χρονολογηθοῦν περί τά μέσα τοῦ 14ου αἰῶνα, ἐποχή στήν ὁποία δύναται νά
ἀποδοθεῖ ἡ ὕστερη βυζαντινή φάση τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Στομίου,
βάσει τῆς ὁμοιότητας τῆς κάτοψής του μέ τήν ἀντίστοιχη τοῦ ναοῦ τοῦ
Προφήτη Ἠλία Θεσσαλονίκης.
Ἡ ὑψηλή καλλιτεχνική ποιότητα τοῦ διακόσμου τῶν γλυπτῶν τοῦ Στομίου
καί τό γεγονός ὅτι ἡ μονή βρισκόταν στή δικαιοδοσία τῆς Μητρόπολης
Θεσσαλονίκης, συνδέουν τό Παλαιολόγειο καθολικό της Μονῆς Ἁγίου
Δημητρίου Στομίου μέ τή Θεσσαλονίκη καί ὁπωσδήποτε μέ κάποιον ἐξέχοντα
χορηγό, πιθανόν μέλος τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογενείας, ὅπως θά συνέβαινε
καί μέ τόν ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία.
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Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ
Μ.Δ.Ε. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α.Π.Θ.

Ο ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ (1870) ΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ
ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ (1844)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Ὁ

(μεταξύ ἄλλων καί) Μητροπολίτης πρώην Λαρίσης Δωρόθεος
Σχολάριος1 ὑπῆρξε ἕνας σοφός κληρικός, γνωστός γιά τήν φιλομάθεια

1
Γιά βιογραφικά τοῦ Δωροθέου, βλ., καταρχήν, ὅσα ὁ ἴδιος ἀναφέρει στό ὀγκῶδες ἔργο του, πού
δημοσίευσε τό 1877, ὑπό τόν τίτλο Δωροθέου Σχολαρίου, Μητροπολίτου Π. Λαρίσσης, Ἔργα καί
Ἡμέραι, ἤτοι Ἐκλογή ἀλληλογραφίας περί τῶν ὑπ’ αὐτοῦ συστάντων καί προικισθέντων Σχολείων
καί δωρεῶν μετ’ ἐνεστώσης συντόμου στατιστικῆς καί περιγραφῆς τῶν ἐπαρχιῶν
Σωζουαγαθουπόλεως καί Δημητριάδος, ὧν προτάσσεται πρόλογος μετά τῶν ἀναλέκτων· κατά
προτροπήν ἀξιοτίμων φίλων καί ἐπίμονον αἴτησιν πεφιλημένων πατριωτῶν, πρός γνῶσιν τῶν
ἀγνοούντων, καί ὑπόμνησιν τοῖς τό κλέος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους ἐπιζητοῦσιν, Ἐν Ἀθήναις,
Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Γ. Καρυοφύλλη, 1877, ἰδίως σ. 109-120 τοῦ Προλόγου (ὑπό τόν τίτλο
«Βιογραφία Δωροθέου Σχολαρίου τοῦ ἐκ Βενδίστης»), ἀλλά καί ἀλλοῦ, σέ ὅλην τήν ἔκταση τοῦ
πονήματος. Ἐπίσης, Ἰω. Χ. Κωνσταντινίδης, «Δωρόθεος», Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια,
ἔκδ. Ἀθ. Μαρτίνος, τ. 5 (Ἀθῆναι 1964), στ. 276-278· Νίκος Γιαννούλης, «Σχολεῖο στά Τρίκαλα στήν
Τουρκοκρατία καί ὁ Δωρόθεος Σχολάριος», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 5 (Λάρισα 1983-Ἀνατύπωση
1993)4-6· Κώστας Σπανός, «Ὁ Ἐπίσκοπος Δωρόθεος Σχολάριος ἱδρυτής τοῦ σχολείου στό
Ἀμάραντο τῆς Καλαμπάκας), Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 5 (1983-ἀνατύπωση 1993)7, Γρηγόριος
Βέλκος, «Ὁ πρώην Λαρίσης Δωρόθεος Σχολάριος ἱδρυτής σχολείων στήν Πορταριά,
Σωζοαγαθούπολη καί Τρίκαλα», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 62 (2012) 384-394. Ἐκτενές βιογραφικό,
στό Νικ. Ἀθ. Παπαθεοδώρου, «Ἰχνηλατώντας τήν παλιά Λάρισα. Δωρόθεος ὁ Σχολάριος. Ὁ
μητροπολίτης Λαρίσης πού δέν γνώρισε τό ποίμνιό του», ἐφημ. Ἐλευθερία τῆς Λάρισας, φ.
21.10.2015 [ἀναδημοσίευση στό Νικόλαος Ἀθ. Παπαθεοδώρου, Ἰχνηλατώντας τήν παλιά Λάρισα, τ.
Β΄, Λάρισα 2018]. Μέ ἐνδιαφέρον ἀναμένουμε τήν δημοσίευση τῆς ἀνέκδοτης διδακτορικῆς διατριβῆς
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου πατρός Νικηφόρου Ντατζιόπουλου, ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε ἀπό τό Τμῆμα
Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., τό 2012, ὑπό τόν τίτλο
Κωνσταντῖνος (Νικηφόρος) Ντατζιόπουλος, «Δωρόθεος Σχολάριος (Πρώην Μητροπολίτης Λαρίσης).
Βίος καί ἔργο» καί τήν ὁποία ὁ συντάκτης της, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε καί ἀπό αὐτήν τή θέση,
εἶχε τήν εὐγενῆ καλοσύνη νά θέσει ὑπ’ ὄψιν μας.
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καί τήν εὐρύτητα τῆς μορφώσεώς του, συγγραφέας, διδάσκαλος, μεγάλος
εὐεργέτης καί ἔνθερμος προστάτης τῶν γραμμάτων καί τῆς παιδείας, ὁ ὁποῖος
μερίμνησε γιά τήν ἵδρυση σχολείων καί τήν συντήρησή τους, καθώς καί γιά τήν
μισθοδοσία τῶν διδασκόντων καί κατέλιπε σημαντικό συγγραφικό ἔργο.
Γεννήθηκε στίς 2 Φεβρουαρίου τοῦ 1812, στήν Βεντίστα (σημερινός Ἀμάραντος)
του Ἀσπροποτάμου2 καί ἦταν τό πρῶτο παιδί μιᾶς πολύτεκνης οἰκογένειας,
πού ἔλαβε τό βαπτιστικό Δημάκης. Ὅσον ἀφορᾶ τό ἐπώνυμό του, αὐτό δέν
ἔχει προσδιορισθεῖ μέ βεβαιότητα. Τήν προσωνυμία «Σχολάριος», μέ τήν ὁποία
εἶναι γνωστός, τήν ἐπέλεξε ὁ ἴδιος, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη μαθητής, στό δεύτερο ἔτος
τῶν σπουδῶν του στό Γυμνάσιο τῆς Σύρου3. «Ἐπειδή δέ ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας
καθ’ ὑπερβολήν ἠγάπα τήν ἀνάγνωσιν καί μάλιστα τήν τῶν θείων Γραφῶν»4,
παρά τίς πενιχρές οἰκονομικές δυνατότητές του, σέ μικρή ἡλικία, τό 1826, καί
ἀφοῦ εἶχε στερηθεῖ τήν φυσική παρουσία τῶν ἀποθανόντων γονέων του,
ἀνεχώρησε ἀπό τήν πατρίδα του, προκειμένου νά παρακολουθήσει μαθήματα
σέ διάφορα σχολεῖα. Ἔτσι, ἔζησε στά Τρίκαλα, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Στεφάνου τῶν Μετεώρων, στήν Σκόπελο, στό Ἅγιον Ὄρος (Ἱερά Μονή
Κουτλουμουσίου καί Καρυές), στό Βουκουρέστι, στήν Θεσσαλονίκη, στήν
Σάμο (Μετόχιο τῆς Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου στόν Μαραθόκαμπο καί στά Νέα
Καρλοβάσια), στήν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου, στό Ρέθυμνο, προκειμένου νά
βρεθεῖ κοντά σέ προικισμένους δασκάλους (κάτι πού δέν κατόρθωσε σέ ὅλες
τίς περιπτώσεις), ἀλλά καί προκειμένου νά ἐργασθεῖ, διδάσκοντας σέ σχολεῖα
καί κατ’ ἰδίαν. Μεταξύ ἄλλων, φοίτησε καί στήν Φιλοσοφική καί στήν
Θεολογική Σχολή τοῦ ἐν Ἀθήναις Πανεπιστημίου.
Τό 1834, ἡ πίστη τόν ὁδήγησε στήν ἱερωσύνη. Ἀρχικῶς, στίς 26.9.1834,
ἐκάρη μοναχός, λαβών τό ὄνομα Δωρόθεος. Δύο μῆνες μετά, στίς 21.11.1834,
χειροτονήθηκε ἱεροδιάκονος (σέ συνέχεια τῆς χειροτονίας του ὡς ἀναγνώστη
καί ὑποδιακόνου) καί τό 1836 χειροτονήθηκε ἱερομόναχος. Στίς 16.11.1851,
προηγούμενος ὤν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
2

Γιά τόν οἰκισμό, βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, Οἱ οἰκισμοί τῆς Βορειοδυτικῆς Θεσσαλίας κατά τήν
Τουρκοκρατία (ἀπό τόν ΙΔ’ ἕως τόν ΙΘ’ αἰώνα), διδακτορική διατριβή, ἔκδ. οἶκος Ἀντώνη Σταμούλη,
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 211-213.
3
Τίς πληροφορίες γιά τό ἐπώνυμο καί τήν προσωνυμία «Σχολάριος» τοῦ Δωροθέου ὀφείλουμε
στόν πατέρα Νικηφόρο Ντατζιόπουλο, ὁ ὁποῖος πραγματεύεται τό θέμα στά πλαίσια τῆς διατριβῆς
του.
4
Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 110 τοῦ Προλόγου. Σέ ἄλλο σημεῖο (σ. 121 τοῦ
κυρίως μέρους), ὁ Δωρόθεος γράφει γιά τόν ἑαυτό του (χρησιμοποιώντας πληθυντικό) ὅτι εἶναι
«περιπαθῶς φίλοι τῶν γραμμάτων, καί τῆς Ἱερᾶς καί κατά πάντα ὠφελίμου ἀναγνώσεως».
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προήχθη «εἰς τό ἐκκλησιαστικόν Ὀφίκκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου», ἀπό τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἄνθιμο. Ἔχοντας διδάξει, ἀπό τό 1838 καί ἑξῆς, στήν
Σάμο (στήν Ἑλληνική Σχολή τῶν Νέων Καρλοβασίων), στό Ρέθυμνο (στήν
Ἑλληνική Σχολή, στήν ὁποία βρέθηκε ἀφοῦ, χάρη στήν παρέμβαση τοῦ
διδασκάλου τοῦ Γένους Νεοφύτου Δούκα, δέν μετέβη «εἰς Καλκούταν ἤ εἰς
ἄλλην τῆς Εὐρώπης πόλιν ζητούμενος τότε ὡς ἐφημέριος») καί στήν
Κωνσταντινούπολη (στό Ἑλληνικόν Παρθεναγωγεῖον), τό 1849, προσεκλήθη
καί ἀνέλαβε Σχολάρχης καί Διευθυντής τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τῆς
σημαντικότερης Σχολῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τήν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς
Κυριαρχίας, διατηρώντας τήν θέση μέχρι τίς 12.3.1852.
Στίς 12.3.1852, ἐξελέγη μητροπολίτης Σωζοαγαθουπόλεως5. Συμφώνως μέ τά
λεγόμενά του, «διῴκησε τήν ἐπαρχίαν ἐκείνην θεοφιλῶς καί θεαρέστως ἐπί ἔτη
ἐξ καί ἥμισυ, καί ἡμέρας δέκα: ἀπό 12 Μαρτίου 1852-1858 Σεπτεμβρίου 22»6.
Στίς 23.9.1858, μετά τόν θάνατο τοῦ Δημητριάδος Γρηγορίου Δ΄, οἱ ἐνδημοῦντες
ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου τό Πατριαρχείου, «προτροπῇ καί ἀδείᾳ» τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη Κυρίλλου Ζ΄, ἐξέλεξαν μητροπολίτη Δημητριάδος τόν «πανιερώτατον
5
Βλ. Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Τσακοπούλου, «Ἐπισκοπικοί κατάλογοι κατά τούς κώδικας τῶν
Ὑπομνημάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», Ὀρθοδοξία, ἔτος ΛΒ΄, τεῦχος Γ΄ (Κωνσταντινούπολις
1957)327· Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Φιλιππαίου, «Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Ἐπισκοπαί καί
Ἐπίσκοποι (1833-1960)», Θεολογία, τ. 32 (Ἀθῆναι 1961) σ. 79 (Δωρόθεος Μάρτ. 1852 – 23 Σεπτ. 1858).
Ἐπίσης, Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι …, σ. 115-116 τοῦ Προλόγου. Ἐκεῖ, μεταξύ ἄλλων,
ὁ Δωρόθεος ἀναφέρει ὅτι σχολάρχης καί διευθυντής ὤν τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, προτροπῇ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ὅπου ἐμόναζαν δύο ἀδελφοί, ἐξάδελφοι τοῦ
πατρός του), ὑπέβαλε δίς τήν παραίτησή του, προκειμένου νά ἀναλάβει ἡγούμενος τοῦ ἐν Βλαχίᾳ
μετοχίου τῆς μονῆς, τό ὁποῖο ὀνομαζόταν Κλοκοτζόβι. Ὅμως, «ἡ δέ σεπτή Ἐκκλησία βλέπουσα τήν
ἐπιμονήν αὐτοῦ εἰς τήν παραίτησιν, καί τήν εἰς ἅγιον ὅρος μετάβασιν αὐτοῦ, καί ἐκ προνοίας
ἐκκλησιαστικῆς, μή θέλουσα νά κατέλθη εἰς ἅγιον Ὄρος, ὡς δῆθεν ὠφελιμώτερος τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἤ
τῷ Μοναστηρίω, ηὐδόκησε, θείᾳ ἐπινεύσει πάντως, ἴνα ἐγκαταστήση αὐτόν Μητροπολίτην
Σωζουαγαθουπόλεως, προβιβασθέντος τοῦ τέως Μητροπολίτου αὐτῆς κ. Προκοπίου εἰς τήν
Μητρόπολιν Πόσνας [Βοσνίας], καί χηρευούσης τῆς Μητροπόλεως Σωζουαγαθουπόλεως».
Πληροφορίες σχετικές μέ τήν θητεία του στήν Μητρόπολη Σωζουαγαθουπόλεως, ἀλλά καί σχετικά
ἔγγραφα, πού φωτίζουν τίς δραστηριότητές του, παραθέτει ὁ Δωρόθεος στό κεφάλαιο μέ τόν τίτλο
«Ἔγγραφα ἐπίσημα Ἐκκλησιαστικά τέ καί Πολιτικά, ἀφορῶντα τόν τέ διορισμόν καί τήν
Πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Μητροπολίτου Σωζουαγαθουπόλεως», στίς σελίδες 15 κ.ε. τοῦ κυρίως
μέρους τοῦ ὡς ἄνω ἔργου του. Στήν Μητρόπολη Σωζοαγαθουπόλεως ὑπαγόταν ἕνα τμῆμα τῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης καί τῆς Βουλγαρίας, στίς ἀκτές τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Ἡ Σωζοαγαθουπόλεως
προέκυψε ἀπό τήν συνένωση, τό 1828, ἐπί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἀγαθαγγέλου, τῆς
Μητροπόλεως Σωζοπόλεως τῆς Θράκης μέ τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀγαθουπόλεως. Βλ. Μανουήλ Ι.
Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες. Εἰδήσεις ἱστορικαί βιογραφικαί περί τῶν Πατριαρχῶν
Κωνσταντινουπόλεως ἀπό Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μέχρις Ἰωακείμ Γ΄ τοῦ ἀπό Θεσσαλονίκης.
36-1884, ἔκδοση τοῦ Συλλόγου πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Ἀθῆναι 1996 (Α΄ ἔκδοση, ἐν
Κωνσταντινουπόλει 1885-1890) 607.
6

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 116 τοῦ Προλόγου.
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καί θεοπρόβλητον μητροπολίτην Σωζοαγαθουπόλεως» Δωρόθεο7. Ὅπως
σημειώνει ὁ ἴδιος, «μετά πολλῆς τῆς θλίψεως καί αὐτοῦ καί τῶν ἐπαρχιωτῶν
Σωζουαγαθοπολιτῶν, ἀκουσίως μετετέθη εἰς τήν Μητρόπολιν Δημητριάδος».
Στήν ἕδρα τῆς νέας του ἐπαρχίας ἐγκαταστάθηκε στίς 4.11.1860, καθώς οἱ
ὑποχρεώσεις του, λόγω τοῦ διορισμοῦ του στήν «προσωρινή, καταχρηστικῶς
λεγομένη, ἐθνικήν συνέλευσιν», τόν κρατοῦσαν στήν Κωνσταντινούπολη8. Στίς
20.2.1865, ὑπέβαλε τήν παραίτησή του ἀπό τήν διαποίμανση τῆς Ἐπαρχίας
Δημητριάδος, τήν ὁποία χαρακτήρισε ὡς «λίαν ἐπίμοχθον καί δύσκολον εἰς τήν
πνευματικήν αὐτῆς διοίκησιν», «πρός ἡσυχίαν καί ἀποφυγήν τῶν σκανδάλων»,
ἀλλά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο (πατριαρχεύοντος τοῦ Σωφρονίου), «μετά
λύπης» τοῦ Δωροθέου, δέν ἔκανε δεκτή τήν παραίτησή του «τῇ ἀπαιτήσει καί
τῆς ὀθωμανικῆς κυβερνήσεως», καθώς οἱ Ὀθωμανικές Ἀρχές τῆς Θεσσαλίας
ζήτησαν ἀπό τίς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἀρχές νά ἀσκήσουν πιέσεις στό
Πατριαρχεῖο πρός τήν κατεύθυνση αὐτή9.
Μετά τήν ἐκδημία τοῦ μητροπολίτη Λαρίσης Στεφάνου Β΄ (20.3.1870),
«προτροπῇ καί ἀδείᾳ» του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ΄ (18671871), οἱ συνοδικοί ἀρχιερεῖς συνῆλθαν στόν πατριαρχικό ναό τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου καί ἐξέλεξαν τόν διάδοχό του. Πρῶτον στόν κατάλογο ἔθεσαν τόν
Δημητριάδος Δωρόθεο, ὁ ὁποῖος καί ἐξελέγη, στίς 2.4.187010. Ὁ Δωρόθεος «εἰ
καί μετά βαθείας λύπης, εὐσεβάστως παρεδέχθη τήν ἔγκρισιν καί ἀπόφασιν
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλ’ ἐπί χρησταῖς ἐλπίσι, ὅπως φανῆ ὠφελιμώτερος ἐν τέ
7
Βλ. π. Νεκτάριος Δρόσος, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς τῶν μητροπολιτῶν Μελετίου, Γαβριήλ Β΄,
Γρηγορίου Δ΄, Δωροθέου καί Γρηγορίου Ε΄ τῆς Δημητριάδος (-.5.1841-2.4.1870)», Θεσσαλικό
Ἡμερολόγιο, 48 (2005) 296-300· Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Τσακοπούλου, Ἐπισκοπικοί κατάλογοι…, ἔτος
ΛΒ΄, τεῦχος Δ΄ (1957)466 [Δημητριάδος καί Ζαγορᾶς (ἀπό Σωζουαγαθουπόλεως ) «Γρηγορίου πρός
Κύριον ἐκδημήσαντος)]· Βασιλείου Γ. Ἀτέση, Μητροπολίτου πρώην Λήμνου, «Ἐπισκοπικοί
κατάλογοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον», ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Φάρου, τ. ΝΣΤ καί ΝΖ 91974 καί 1975), ἐν Ἀθήναις 1975, σ. 40.
8

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι..., σ. 116-118 τοῦ Προλόγου. Πληροφορίες σχετικές
μέ τήν θητεία του στήν ἐκκλησιαστική Ἐπαρχία Δημητριάδος, ἀλλά καί σχετικά ἔγγραφα,
παραθέτει ὁ Δωρόθεος στό κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «Τά ἐν Δημητριάδι», στίς σ. 107 κ.ε. τοῦ κυρίως
μέρους τοῦ ὡς ἄνω ἔργου του.

9

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 120-124 τοῦ κυρίως μέρους.

10

Βλ. π. Νεκτάριος Δρόσος, «Ἑφτά ὑπομνήματα ἐκλογῆς μητροπολιτῶν τῆς Λάρισας (1821-1875)»,
Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 50 (2006), 28-29· Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Τσακοπούλου, Ἐπισκοπικοί
κατάλογοι…, ἔτος ΛΓ΄, τεῦχος Α΄ (1958)16· Βασ. Ἀτέσης, Ἐπισκοπικοί κατάλογοι…, 139 [Δωρόθεος
Σχολάριος ὁ ἀπό Δημητριάδος (Ἀπρίλιος – Νοέμβριος) 1870]. Πληροφορίες σχετικές μέ τήν θητεία
του στήν Μητρόπολη Λαρίσης, ἀλλά καί σχετικά ἔγγραφα, παραθέτει ὁ Δωρόθεος στό κεφάλαιο
μέ τόν τίτλο «Τά ἀφορῶντα τήν ἀτυχῆ Λάρισσαν», στίς σ. 239 κ.ε. τοῦ κυρίως μέρους του ὡς ἄνω
ἔργου του.
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Λαρίσσῃ, τῇ Δημητριάδι, καί ταῖς πέριξ ἐπαρχίαις, ὡς Θεσσαλός. Ἐνόμιζεν δέ,
ὅτι οἱ Λαρισσαῖοι ἤθελον χαρῆ ἐπί τῇ ἀπροσδοκήτω ἐπιτυχίᾳ, καί ὅτι ἤθελον
εὐχαριστῆ τῷ Θεῷ καί τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐπί τῇ δωρεᾷ· διότι κυρίως ἡ Λάρισσα
ἔλαβε αὐτόν καί οὐχί αὐτός αὐτήν»11. Ἀπεδέχθη τήν θέση, διότι πίστευε ὅτι
«ὅλοι ἤθελον χαρῆ καί εὐχαριστηθῆ. Διότι δέν ἐγένετο Λαρίσσης ἐπί ἰδίᾳ
ὠφελείᾳ, ἀλλά ὅπως εὐεργετήσῃ τήν Λάρισσαν. (…). Εἵς καί μόνον ἦτο καί
εἶναι ὁ σκοπός, ἡ ὠφέλεια καί ἡ εὐτυχία τῆς Λαρίσσης καί ἁπάσης τῆς
ἐπαρχίας, οὐχ ἧττον δέ καί ἁπάσης τῆς Θεσσαλίας»12.
Τήν μετάθεσή του στήν Λάρισα ὁ Δωρόθεος τήν ἀποδίδει σέ σκευωρία
ἀντιπάλων, πού ἀπέκτησε ἐν ὅσῳ ἦταν μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, λόγω τῆς
ἄμεμπτης καί σθεναρῆς στάσεως πού τηροῦσε σέ ζητήματα ἐκκλησιαστικά,
ἀλλά καί ἀφορῶντα τήν τύχη τοῦ Ἔθνους. Κατά τόν Δωρόθεο, αὐτοί
παραπλάνησαν δύο Οἰκουμενικούς Πατριάρχες, τόν Γρηγόριο ΣΤ΄ καί τόν
Ἰωακείμ Β´13, ὑποσχόμενοι, μάλιστα, στόν Γρηγόριο ὅτι «διάδοχον τοῦ
Δωροθέου εἰς τήν Δημητριάδα οἱ δολιευόμενοι αὐτῶν καί πρίν,
ἐγκαταστήσουσιν τόν ἀνεψιόν αὐτοῦ, ὅπερ καί ἐγένετο, σφετερισθέντων παρ’
αὐτοῦ τήν Δημητριάδα καί κατόπιν εἰς ἐνέργειαν θέντων τάς σκευωρίας, καί τά
ἀνόσια χαλκεύματα διά τήν Λάρισαν»14.
Καθώς ἦταν ὑποχρεωμένος, ὡς συνοδικός, νά παραμείνει στήν
11

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 239 - 240 τοῦ κυρίως μέρους.

12

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 260 - 261 τοῦ κυρίως μέρους.

13

Ἀναφέρεται στούς Γρηγόριο ΣΤ΄ (26.9.1835-20.2.1840, 10.2.1867-10.6.1871) καί Ἰωακείμ Β΄
(4.10.1860-9.7.1863, 23.11.1873-5.8.1878), οἱ ὁποῖοι ἀνῆλθαν, μεταξύ ἄλλων Πατριαρχῶν, στόν
Οἰκουμενικό Θρόνο κατά τήν περίοδο αὐτή. Βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες..., σ.
612-614, 621-625. Γιά τόν πρῶτο, βλ. καί Χρῆστος Β. Ναμχούγιας, Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ΄ ὁ Φουρτουνιάδης ἐν μέσω φυλετικῶν καί ἐθνοφυλετικῶν
ἀνταγωνισμῶν, διδακτορική διατριβή ἐγκριθεῖσα ἀπό τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς
Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2006.
14

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 117-120 τοῦ Προλόγου. Διάδοχος τοῦ Δωροθέου
στήν Δημητριάδος ὑπῆρξε ὁ μέγας ἀρχιδιάκονος τῶν Πατριαρχείων Γρηγόριος Φουρτουνιάδης,
ἀνεψιός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ’, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη στίς 2.4.1870, τήν ἴδια μέρα
πού ὁ Δωρόθεος ἐξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης. Οἱ συγκροτοῦντες τήν Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου
Ἀρχιερεῖς συνῆλθαν στόν πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου καί «μετά τήν γενομένην συνοδικῶς
πρότασιν» κατήρτισαν τόν πίνακα τῶν ὑποψηφίων, μέ πρώτον τόν ἐπίσκοπο τῆς Ξανθουπόλεως
Ἰγνάτιο, δεύτερον τόν ἀρχιμανδρίτη Ἀμβρόσιο καί τρίτο τόν Γρηγόριο, τόν ὁποῖον καί ἐξέλεξαν.
Βλ. π. Νεκτάριος Δρόσος, Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς τῶν μητροπολιτῶν..., σ. 300-301· Ἀρχιμ.
Αἰμιλιανοῦ Τσακοπούλου, Ἐπισκοπικοί κατάλογοι..., ἔτος ΛΓ, τεῦχος Α΄ (1958) σ. 16 [(Μ.
Ἀρχιδιάκονος) Δωροθέου διά Συνοδικῆς ἐκλογῆς καί κανονικῶν ψήφων μετατεθέντος καί
προβιβασθέντος εἰς τόν Θρόνον τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσης]· Βασ. Ἀτέσης,
Ἐπισκοπικοί κατάλογοι…, σ.40.
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Κωνσταντινούπολη, στήν ὁποία βρισκόταν τότε, στίς 3.4.1870, κλινήρης ὤν,
διόρισε ἀντιπρόσωπό του (λαμβάνοντας καί τήν ἔγκριση τῆς Συνόδου) τόν
ὑπό τήν Μητρόπολη Λαρίσης Ἐπίσκοπο Γαρδικίου Ἱερόθεο15, προκειμένου
αὐτός νά «θεωρῆ τάς ἐμπιπτούσας ὑποθέσεις τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά
τῶν προκρίτων Λαρίσσης μέχρις οὗ περί ὅλων ληφθῇ ἡ δέουσα πρόνοια», καί
νά τόν ἀντιπροσωπεύει «κατά τήν ἀκουσίαν ἀπουσίαν». Ὁ Δωρόθεος ὄχι
μόνον ἀγνοοῦσε, τότε, «τάς αὐτόθι ραδιουργίας ὑπό εὐαρίθμων τινῶν τῇ
προτροπῇ καί ὑποκινήσει τῆς θεοφιλίας του [τοῦ Ἰεροθέου]», ἀλλά καί δέν
ἀμφέβαλλε ὅτι «θά ἐχάρη ἡ θεοφιλία της [ὁ Ἰερόθεος] ἐπί τῷ διορισμῷ του εἰς
τόν ἱερώτατον θρόνον τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσσης, καί ὅτι θά
ἐλυπήθη διά τά ἀπρεπῆ κινήματα τινῶν, μή καλῶς ποιούντων, καί τά ἀληθῆ
αὐτῶν συμφέροντα παραγνωριζόντων». Ἀρχικά, τουλάχιστον, δέν ἔλαβε ὑπ’
ὄψιν του ὅσα εἶχε πληροφορηθεῖ σχετικά μέ τήν παρασκηνιακή δράση τοῦ
Ἱεροθέου, ἄν καί ὁ Ἐπίσκοπος Φαναριοφερσάλων Μελέτιος, ὁ ὁποῖος εἶχε
διορισθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔξαρχος στήν Μητρόπολη
Λαρίσης, μέ ἐπιστολή του τῆς 28.4.1870, τόν εἶχε ἐνημερώσει ὅτι «τά πάντα ὁ
ἅγιος Γαρδικίου ὑπενεργεῖ» προκειμένου νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του «(…) ἵνα
ἀποκατασταθῆ Λαρίσσης», κάτι πού ἐπεδίωκε, κατά τόν Μελέτιο, «διά τριῶν
τεσσάρων ἰδιοτελῶν καί ραδιούργων Λαρισσαίων», ἤδη, ἐν ὅσῳ ὁ προκάτοχος
τοῦ Δωροθέου, ὁ Στέφανος, ἀσθενοῦσε16.
Ὁ Ἱερόθεος, καθώς ἐποφθαλμιοῦσε τόν θρόνο τῆς Λαρίσης γιά τόν ἑαυτό
του, ὀργάνωσε στήν Λάρισα μιά ἀνέντιμη ἐκστρατεία ἐναντίον του17. Πῆρε μέ
τό μέρος τοῦ πολλούς κατοίκους τῆς πόλεως, ἐξαγοράζοντας συνειδήσεις,
διαβάλλοντας τόν νεοδιορισμένο ἱεράρχη καί διασπείροντας ἐναντίον του
ἀσύστολες κατηγορίες. Ὁ Δωρόθεος κατηγορήθηκε ὅτι εἶχε διοικήσει κακῶς
τήν Ἐπαρχία Δημητριάδος, ὅτι ἦταν τυραννικός, ἀκατάλληλος. Μάλιστα, ὁ
Ἱερόθεος συγκρότησε ἐπιτροπή ἀπό ἐκπροσώπους τῆς κοινωνίας τῆς
Λάρισας καί τούς ἔστειλε μέ δικά του ἔξοδα στήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ
ἐπιτροπή βρῆκε ἐκεῖ καί Ὀθωμανούς συνεργούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μεγάλες
κτηματικές περιουσίες στή Θεσσαλία, ἑπομένως καί μεγάλα συμφέροντα.
15

Ὁ Ἱερόθεος ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Γαρδικίου, στίς 15.3.1860. Ποίμανε τήν Ἐπισκοπή μέχρι τό 1877,
ὁπότε καί μετετέθη στήν Ἐπισκοπή Θαυμακοῦ. Βλ. Κώστας Σπανός, «Τά ὑπομνήματα ἐκλογῆς
ἕξι Ἐπισκόπων τοῦ Γαρδικίου», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 26 (1994) 220-221.

16
Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 254-256, 260 – 262, 264-269, 276-279 τοῦ
κυρίως μέρους.
17

Γιά τά σχετικά μέ τήν ἐναντίον τοῦ Δωροθέου δράση, βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί
Ἡμέραι…, στό κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «Τά ἀφορῶντα τήν ἀτυχῆ Λάρισσαν», στίς σ. 239 κ.ε. τοῦ
κυρίως μέρους. Ἐπίσης, Νικ. Ἀθ. Παπαθεοδώρου, Ἰχνηλατώντας τήν παλιά Λάρισα...
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Ἦταν ἡ ἐποχή πού στή Θεσσαλία ἐκδηλώνονταν συνεχῶς ἀπελευθερωτικά
ἐπαναστατικά κινήματα. Οἱ κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Δωροθέου, πού ἐκτέθηκαν
στούς παράγοντες τῆς Ὑψηλῆς Πύλης καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ἦταν ὅτι διακατεχόταν ἀπό φιλελεύθερα αἰσθήματα, ἦταν φλογερός φιλέλληνας,
ὡς Δημητριάδος βοηθοῦσε ἠθικά καί ὑλικά τα διάφορα ἐπαναστατικά κινήματα,
ἀκόμη καί στήν Κρήτη, ἐνῶ οἱ σχέσεις του μέ τόν κλῆρο καί τό ποίμνιό του ἦταν
βάναυσες καί τυραννικές.
Δυστυχῶς, οὔτε οἱ ἐπιστολές τοῦ Δωροθέου, οὔτε καί οἱ παραινέσεις καί
νουθεσίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔφεραν ἀποτέλεσμα. Μεταξύ
ἄλλων, τό Πατριαρχεῖο διώρισε τόν Ἐπίσκοπο Φαναριοφερσάλων Μελέτιο
ἔξαρχο, μέ ἀποστολή νά μεταβεῖ στήν Ἐπαρχία Λαρίσης, προκειμένου νά
πείσει τούς πιστούς γιά τό ἀνυπόστατο τῶν κατηγοριῶν. Μάλιστα, εἶναι
ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ζήτησε ἀπό τόν
Ἱερόθεο νά συνδράμει τόν Μελέτιο στό ἔργο του, κάτι πού ἔκανε καί ὁ ἴδιος ὁ
Δωρόθεος. Ἀκολούθως, ἀντί, προφανῶς τοῦ Μελετίου, ἀπεστάλη στήν Λάρισα
ὁ «πανοσιώτατος Στέφανος», ὡς ἔξαρχος καί ἐπίτροπος (μνημονεύεται στίς
18.5.1870 καί στίς 12.6.1870), ἐνῶ «ἄνθρωπος φρόνιμος καί ἱκανός», ὁ Ἄνθιμος,
ἀπεστάλη ἀπό τόν Δωρόθεο «ὅπως μένη παρά τῷ ἁγίῳ Γαρδικίου».
Τελικά, ὁ Ἱερόθεος καί οἱ συκοφάντες κατόρθωσαν νά παραπλανήσουν
ἐννέα εὐυπόληπτους καί ἔντιμους Λαρισαίους πολίτες καί μέ ἰσχυρά ἐρείσματα
τώρα, συνέχισαν τόν κατηγορητικό τους λόγο, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπικρατήσουν
ὁριστικά. Στήν ἐπιστολή του πρός τόν Ἱερόθεο, μέ τήν ὁποία τόν ὁρίζει, λόγῳ
τῆς ἀπουσίας του, ἀντιπρόσωπό του, καί τήν ὁποία δημοσιεύει στό «Ἔργα καί
Ἡμέραι», ὁ Δωρόθεος γράφει, ἐκ τῶν ὑστέρων καί ὑπό μορφήν ὑποσημειώσεως,
γιά τόν Ἰερόθεο18: «Ὁ ἐπίσκοπος οὗτος ἀμαθής καί οἰηματίας, ἀντί τοῦ νά
συμμορφωθῆ μέ τά πρός αὐτόν γράμματα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ διορισθέντος
Λαρίσσης Κ[υρίου] Δωροθέου, ἐνήργει ὁ ἀνόητος ὑπέρ ἑαυτοῦ, διαφθείρων
τούς ἀπερισκέπτους ἐκ τῶν Λαρισσαίων ὅπως λάβῃ αὐτός τήν Λάρισσαν καί
οὕτως ἐνεθάρρυνε καί ηὔξησε τάς κακάς εἰσηγήσεις καί τάς ἐπιβούλους
ραδιουργίας ἄλλων ὁμοίων του, ἐπιδιωκόντων τήν Λάρισσαν, καί ἐγένετο, ὁ
ἄθλιος, ἐπιβλαβέστατος καί εἰς τήν Λάρισσαν καί εἰς ἅπασαν τήν Θεσσαλίαν.
Μισητός δέ παρά τῇ Ἐκκλησίᾳ καί τοῖς εὖ φρονοῦσιν».
Καθώς ἡ διαμάχη κρατοῦσε γιά πολύ, θέλοντας νά δώσει ἕνα τέλος στήν
θλιβερή αὐτή ἱστορία, «διά τούς ἐν τοῖς πρακτικοῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
κατ’ ἔκτασιν ἀναφερομένους λόγους», ὁ Δωρόθεος, στίς 25 Νοεμβρίου 1870,

18

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 260 τοῦ κυρίως μέρους.
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ὀκτώ μῆνες μετά τήν ἐκλογή του καί μήν ἔχοντας, κἄν, ἐπισκεφθεῖ τήν νέα του
ἕδρα, τήν Λάρισα, παρῃτήθη «οἰκειοθελῶς καί τέλεον». Μετά τήν παραίτησή
του, οἱ συνοδικοί ἀρχιερεῖς, «προτροπῇ καί ἀδείᾳ» τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ΄, συνῆλθαν στόν πατριαρχικό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
καί ἐξέλεξαν τόν διάδοχόν του. Πρῶτον στόν κατάλογο ἔθεσαν τόν πρώην
Βελισσοῦ Ἄνθιμο, ἀλλά ἐξέλεξαν παμψηφεί τόν τρίτο στή σειρά, τόν
τριαντατριάχρονο ἀνεψιό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἰωακείμ Β΄,
ἀρχιμανδρίτη καί ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἰωακείμ Κρουσουλούδη
(μετέπειτα Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἰωακείμ Δ΄), στίς 26.11.187019. Κατά τόν
Δωρόθεο, ἡ κατάληξη τῆς ὅλης ὑποθέσεως ὑπῆρξε «πρός δυστυχίαν τῆς
Λαρίσσης, καί ὄνειδος αἰώνιον τῶν εἰς τοῦτο συντελεσάντων καί ἀπερισκέπτων
ἐκ τῶν Λαρισσαίων»20. Στίς 24.11.1870, ὁ Δωρόθεος εἶχε ὑποβάλει στόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη σχετικό ὑπόμνημα, μέ τίς ἀπόψεις του ἐπί τοῦ
ζητήματος, πού εἶχε ἀνακύψει, ὑπό τόν τίτλο «Εὔσχημος διαμαρτύρησις»,
ὑπόμνημα τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε καί σέ ἔντυπα ἐκδιδόμενα στήν
Κωνσταντινούπολη21. Συνολικῶς, τό 1870, λίγο πρίν παραιτηθεῖ ἀπό
Μητροπολίτης Λαρίσης, γράφει γιά τόν ἑαυτό του ὅτι «ἔτη ὅλα τεσσαράκοντα
ὑπηρετεῖ ἐν τῷ κόσμω. 20 ὡς διδάσκαλος εἰς ἐπισήμους θέσεις καί 20 ὡς
Ἀρχιερεύς διοικήσας δύω ἐπαρχίας (…) διατελῶν πιστότατος (…) εἰς τό
τεταγμένον κράτος καί εὐπειθέστατος εἰς τήν πατρώαν καί μητέρα
Ἐκκλησίαν»22. Ἡ ἐκλογή τοῦ Ἰωακείμ σήμανε, ἐπίσης, τό τέλος τῆς
προσπάθειας τοῦ Γαρδικίου Ἰεροθέου νά προαχθεῖ σέ μητροπολίτη Λαρίσης
μέ ἄνομα μέσα.
Πρίν παραιτηθεῖ, ἀναφερόμενος σέ ὅσα ἐλάμβαναν χώρα, ὁ Δωρόθεος
ἔγραφε, μεταξύ ἄλλων: «(...) Οὐδέποτε, ἐπί Θεῷ μάρτυρι ἐζήλευσα τήν
Λάρισσαν Δημητριάδος ὤν (...). Ἐπί τεσσαράκοντα ἔτη διατρίβων μακράν τῆς
19
Βλ. π. Νεκτάριος Δρόσος, Ἑφτά ὑπομνήματα ἐκλογῆς…, σ. 29. Ὁ Ἰωακείμ παρέμεινε στήν
Μητρόπολη Λαρίσης μέχρι τίς 7.8.1875, ὁπότε ἐκλέχθηκε μητροπολίτης Δέρκων (7.8.1875-1.10.1884)
καί στή συνέχεια Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὡς Ἰωακείμ Δ΄ (1.10.1884 – 14.11.1886). Ἐπίσης, Ἀρχιμ.
Αἰμιλιανοῦ Τσακοπούλου, Ἐπισκοπικοί κατάλογοι…, ἔτος ΛΓ, τεῦχος Α΄ (1958) σ. 1 [Ἰωακείμ
Κοκκώδης (Ἀρχιμ.) – Ἀρχιγραμματεύς Ι. Συνόδου Οἰκουμεν. Πατριαρχείου). Δωροθέου
παραιτηθέντος]. Ὁ Ἰωακείμ εἶχε λάβει τό ἐπώνυμο τοῦ θείου του. Περισσότερα γιά αὐτόν, στό
Ἀλέξανδρος Χ. Γρηγορίου, «Προσωπογραφία τῆς Λάρισας. Ἰωακείμ Κρουσουλούδης (1837-1887)
Μητροπολίτης τῆς Λάρισας καί μετέπειτα Οἰκουμενικός Πατριάρχης», ἐφημ. Ἐλευθερία τῆς
Λάρισας, φ. 3.12.2017.
20

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 223 τοῦ κυρίως μέρους.

21

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 323-326 τοῦ κυρίως μέρους. Ἐπίσης, βλ. σ.
239-240 τοῦ κυρίως μέρους.
22

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 284-285 τοῦ κυρίως μέρους.
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πατρίδος, τιμώμενος καί ἀγαπώμενος, καί ἤδη κατηγοροῦμαι ἀπό τούς
Λαρισσαίους, τούς ὁποίους οὐδ΄ εἶδον, οὐδ’ ἔβλαψα, οὐδ’ ἀδίκησα. Καί διατί;
Διότι θέλω νά δαπανήσω χάριν τῆς πατρίδος εἰς τό γῆρας μου, ὅ,τι ἐν τῇ
νεότητί μου μετά κόπου, ἱδρώτων καί οἰκονομίας ἀπέκτησα τῇ θείᾳ βοηθείᾳ»23.
Παρόμοιο περιεχόμενο ἔχουν καί τά ἑξῆς, τά ὁποῖα, ἐπίσης, ἐμπεριέχουν
ἀρκετή δόση αὐτοπεποίθησης καί βεβαιότητος γιά τίς προθέσεις καί τίς
δυνατότητες τοῦ ἀνδρός: «(...) Θείᾳ βοηθείᾳ καί ἐγκρίσει τῆς Ἐκκλησίας
ἐδιωρίσθην Λαρίσσης, ἐν ᾧ ἤμην ἀσθενής καί ἐν ἀγνοίᾳ μου, ἐδέχθην τήν
Λάρισσαν ἐπί μόνῳ σκοπῷ νά εὐεργετήσω τήν πατρίδα, καί σχεδόν ὅλην τήν
Θεσσαλίαν τῇ θείᾳ ἀρωγῇ. Ἀπό τήν Δημητριάδα οὐδεμίαν εἶχον δυσαρέσκειαν.
Τό κλίμα εὐκραές, ἡ κοινωνία εὐγενής καί λογία, τό ποίμνιον εὐάγωγον, καί τό
εἰσόδημα ἴσον μέ τό τῆς Λαρίσσης. Ἐδυνάμην νά λάβω μεγαλυτέραν θέσιν,
προετίμησα τήν Λάρισσαν, ὄχι νά ὠφεληθῶ, ἀλλά νά φανῶ χρησιμώτερος καί
εἰς αὐτήν ἔτι τήν Δημητριάδα, ἥτις δέν ἔχει τόσην ἀνάγκην, ὅσην ἔχει ἡ
Λάρισσα. Ὅθεν ἡ Λάρισσα ἔλαβεν ἐμέ καί οὐχί ἐγώ τήν Λάρισσαν»24.
Μετά τήν παραίτησή του25, τόν Νοέμβριο τοῦ 1870, ὁ Δωρόθεος παρέμεινε
γιά πέντε χρόνια στήν Κωνσταντινούπολη, φέροντας τόν τίτλο τοῦ «πρώην
Λαρίσσης». Κατά τό διάστημα αὐτό, προέβη σέ διάφορες δωρεές γιά τήν
ἀνέγερση ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων στή γενέτειρά του Βεντίστα, τά Τρίκαλα,
τήν Καλαμπάκα καί ἀλλοῦ. Τό 1875, ἐγκατεστάθη μόνιμα στήν Ἀθήνα,
«ἐφησυχάζων ἤδη διά τε τήν ποδαλγίαν καί τό γῆρας ὡς εἰς κλίμα θερμότερον
καί ξηρότερον»26 καί, μέχρι τήν ἐκδημία του, ἀσχολήθηκε μέ τήν συγγραφή
βιβλίων ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου27, ἀλλά καί τοῦ ἤδη προμνημονευθέντος
«Ἔργα καί Ἡμέραι (…)», ἑνός ὀγκωδεστάτου ἔργου, τό ὁποῖο ἐξεδόθη τό 1877
καί περιέχει πλῆθος αὐτοβιογραφικῶν στοιχείων τῆς πολυτάραχης ζωῆς του,
καθώς καί ἀρκετές ἐπιστολές καί ἄλλα ἔγγραφα. Στίς 29 Ἰουνίου 1889,
ἐπιστρέφοντας, ἀτμοπλοϊκῶς, ἀπό τήν λουτρόπολη Αἰδηψό, στήν ὁποία,
προφανῶς, εἶχε μεταβεῖ λόγω τῶν προβλημάτων τῆς ὑγείας του, ἄφησε τήν
τελευταία του πνοή ἐπάνω στό πλοῖο, σέ ἡλικία 77 ἐτῶν. Τήν ἑπομένη, 30
Ἰουνίου, κηδεύθηκε στήν Ἀθήνα μέ τιμές καί μέ τόν τίτλο τοῦ «πρώην
Λαρίσσης», τόν ὁποῖο ἔφερε πάντοτε σέ ὅλο τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του καί
23

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 309 τοῦ κυρίως μέρους.

24

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 307 τοῦ κυρίως μέρους.

25

Βλ. Νικ. Ἀθ. Παπαθεοδώρου, Ἰχνηλατώντας τήν παλιά Λάρισα…

26

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 309 τοῦ κυρίως μέρους.

27

Τά δύο σημαντικά ἔργα του, θεολογικοῦ περιεχομένου εἶναι τά Κλείς Πατρολογίας τοῦ Μigne
καί βυζαντινῶν συγγραφέων (Ἀθῆναι 1879), Ταμεῖον Πατρολογίας (Ἀθῆναι 1883).
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ὅταν ὑπέγραφε τά πονήματά του. Μέ τήν διαθήκη του, κατέλιπε σημαντικά
χρηματικά ποσά στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί κληροδοτήματα σέ ἱδρύματα
καί σχολεῖα σέ περιοχές στίς ὁποῖες ἔζησε κατά τήν διάρκεια τοῦ βίου του.
Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος28, συνοψίζοντας τά τοῦ βίου του, «οἵας μέν καί ὅσας
ὑπηρεσίας, κατ’ ὀφειλήν βεβαίως, προσήνεγκεν τῇ τε μητρί Ἐκκλησίᾳ καί τῷ
Ἔθνει ἡμῶν Δωρόθεος ὁ Σχολάριος, ὁ καί πρώην Λαρίσσης (…) ταῦτα
κατάδηλα γίγνονται ἐκ τε τῆς ἀλληλογραφίας, καί τῶν ἐπισήμων καί
αὐθεντικῶν ἐγγράφων».
Γιά τήν Λάρισα, τῆς ὁποίας ἔφερε τόν τίτλο, χωρίς ποτέ νά τήν ἐπισκεφθεῖ
ὡς μητροπολίτης, δέν ἀναφέρει στή διαθήκη του τό παραμικρό, προφανῶς
διότι δέν μποροῦσε νά λησμονήσει ὅσα τόν ἐμπόδισαν νά ἀναλάβει τά
καθήκοντά του καί νά προσφέρει στήν τοπική Ἐκκλησία, στήν Λάρισα καί στό
ποίμνιό του, παρά τά μεγαλεπήβολα σχέδιά του («Κτίριον Μητροπόλεως,
Γυμνάσιον ἐπαρχιακόν καί Θεσσαλικόν καλῶς συγκεκροτημένον, Σχολεῖον
Ἱερατικόν, Νοσοκομεῖον, Ἀναγνωστήριον φιλολογικόν καί ὅ,τι ἄλλο παρόμοιον,
ἅπασα ἡ ἐπαρχία θέλει ἀνταμειφθῆ θείῳ ἐλέει καί δωρεᾷ»), μέ σκοπό νά
ἀναδείξει «τήν Λάρισσαν καί Τύρναβον ἑστίαν Μουσῶν καί ἐπίζηλα»29.
Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ30 ΔΩΡΟΘΕΟΣ
Παράλληλα μέ τίς σπουδές του στήν Σύρο, ἀλλά καί μέ τά καθήκοντά
του ὡς Ἑλληνοδιδασκάλου στό Ρέθυμνο, «ἔνθα ἐπί δύο καί ἥμισυ ἔτη
28

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 119 τοῦ Προλόγου.

29

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 256, 280, 290 τοῦ κυρίως μέρους.

30
Τό κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου εἶναι ἔργο, πρωτίστως, τοῦ ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος, κατά τόν νη΄
ἀποστολικό κανόνα, «ὀλιγωρῶν τῆς διδασκαλίας ἀφορίζεται, ἐμμένων δέ τῇ ραθυμίᾳ καθαιρεῖται».
Ὁ ἐπίσκοπος δύναται νά ἀναθέσει τό ἔργο καί σέ διακόνους, ἀκόμη καί σέ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι
διακρίνονται γιά τήν εὐσέβεια, τήν ἱκανότητα καί τήν σύνεση. Κατά τούς ἱερούς κανόνες, τό
κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου ἀνήκει καί στούς πρεσβυτέρους. Βλ. Κωνστ. Ρ. Ἀθανασιάδης,
«Ἱεροκῆρυξ», Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, ὅ.π., τ. 6 (1965), στ. 812. Κατά τήν
διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, λόγω τῆς ἐλλείψεως ἱκανῶν καί μορφωμένων ἐπισκόπων, τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀνέθετε σέ καταρτισμένους κληρικούς, κατά κανόνα, ἀλλά καί σέ
λαϊκούς, τήν διακονία τοῦ κηρύγματος. Αὐτοί ἀπετέλεσαν ἕνα νέο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, αὐτό
τῶν κηρύκων. Ὁ ὅρος «Ἱεροκῆρυξ», ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στόν κήρυκα τοῦ θείου καί ἱεροῦ λόγου
τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι ἕνας διάδοχος ὅρος τῶν ὀφφικίων τοῦ «Ρήτορος» καί τοῦ «Διδασκάλου»,
οἱ ὁποῖοι, κατά τόν ΙΗ΄ αἰώνα, ἔχουν χάσει τό περιεχόμενό τους, ἀδυνατοῦν νά ἐκφράσουν τήν
ὀγκούμενη κατά τήν περίοδο αὐτή κηρυκτική διακονία καί ὁ ὁποῖος καθιερώνεται σέ ὀφφίκιο. Ὁ
«Ἱεροκῆρυξ» εἶναι ὁ ὀφφικιοῦχος ἱερωμένος κληρικός, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς κύριο ἔργο τήν διακονία
τοῦ λειτουργικοῦ κηρύγματος. Βλ. Γεώργιος Ε. Μπορόβιλος, «Ἐμφάνισις καί καθιέρωσις τοῦ ὅρου
«Ἱεροκῆρυξ». Οἱ ἱεροκήρυκες τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας κατά τούς ΙΗ΄ καί ΙΘ΄ αἱ.», Θεολογία, τόμ.
ΞΒ΄, τεύχ. 3 (Ἀθῆναι 1991)569-581, ὅπου καί περισσότερα.
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ἐδίδαξεν εὐαρεστῶν καί εὐαρεστούμενος»31, ὁ Δωρόθεος ὑπῆρξε καί ἄμισθος
(ἀφοῦ, τελικῶς, δέν φαίνεται νά τελεσφόρησαν οἱ προσπάθειες, τόσο τοῦ
ἰδίου ὅσο καί ἄλλων γιά τόν ἐπί μισθῷ διορισμό του στήν Σύρο) κήρυκας τοῦ
Θείου Λόγου. Σέ σχέση μέ τήν δράση του ὡς ἱεροκήρυκος, στό Ρέθυμνο, ὁ
τοπικός ἱεράρχης δηλώνει, σέ «ἀρχιερατικόν καί βεβαιωτικόν γράμμα» του32,
ὅτι «ὁ Ἱερολογιώτατος Προηγούμενος κ. Δωρόθεος Σχολάριος, ἐκ Τρικκάλων
διέτριψεν ἐν τῇ πόλει Ρεθύμνη τῆς Θεοσώστου (…) ἐπαρχίας Ἑλληνικός
διδάσκαλος καί Ἱεροκῆρυξ περίπου τῶν τριῶν ἐτῶν, ὅστις καί ἐστάθη πολλά
ἐπιμελής εἰς τό ἔργον του, ἥσυχος, φρόνιμος, τίμιος, θεοσεβής πάσχων μόνον
καί μόνον διά τήν πρόοδον τῶν μαθητῶν του, καί ἐμφυτεύων τά ὀρθά δόγματα
τῆς ὀρθοδόξου καί ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, καί τήν ἠθικήν εἰς αὐτούς, καί
παραινῶν καί συμβουλεύων ἐπ᾽ ἄμβωνος ὅλους τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς
διά τοῦ θείου λόγου, εὐχαρίστησεν ἐν τῷ διαστήματι ὁπού διέμεινεν εἰς
Ρέθυμναν ὅλους τους κατοίκους αὐτῆς (...)».
Ὅσον ἀφορᾶ τήν δράση του, ὡς ἄμισθου ἱεροκήρυκος στήν Σύρο, ἀλλά
καί τίς προσπάθειες γιά τόν ἐπί μισθῷ διορισμό του, οἱ πληροφορίες πού
ὑπάρχουν εἶναι περισσότερες καί θά ἀποτελέσουν τό δεύτερο καί κυρίως
μέρος τῆς παρούσας33. Ὅπως ὁ ἴδιος γράφει, στήν Σύρο, στήν ὁποία βρέθηκε
τό 1841, μέ τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους, «ἤκουσε τά μαθήματα τῶν τριῶν
τάξεων τοῦ Γυμνασίου, Γυμνασιαρχοῦντος τοῦ ἀοιδίμου Γεωργίου Σερουΐου,
σοφοῦ διδασκάλου τοῦ ἔθνους, καί προστάτου ἐνθέρμου των φιλομαθῶν καί
ἀπόρων μαθητῶν34. Ἐν Σύρῳ δέ ἐκήρυττε καί τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς τότε
ἱεραῖς Ἐκκλησίαις τῆς Μεταμορφώσεως, καί τῆς Κοιμήσεως, ἐπί τῆς
ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ Σύρου καί Κυκλάδων Δανιήλ καί τῶν νομαρχῶν
Νικολάου Πονηροπούλου καί Ἀδάμ Δούκα»35. Μάλιστα, ὁ Δανιήλ36 συνέταξε,
31

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 114 τοῦ Προλόγου.

32

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 11-12 τοῦ κυρίως μέρους.

33

Τήν πτυχή αὐτή τοῦ βίου τοῦ Δωροθέου διερευνᾶ καί ὁ πατέρας Νικηφόρος Ντατζιόπουλος,
στό πλαίσιο τῆς διατριβῆς του.
34

Στό δημόσιο Γυμνάσιο τῆς Σύρου (πού δέν ἦταν τό μόνο), διδάσκονταν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί
Λατινικά, Γαλλικά, Θεωρία Ποιητικῆς, Φιλολογία, Φιλοσοφία, Μαθηματικά. Ὁ γυμνασιάρχης
Γεώργιος Σερούιος (ἤ Σέρβιος), φορέας τῶν ἰδεῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ, μεγαλωμένος στό Φανάρι,
ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Δωρόθεου Πρώιου, δάσκαλος στήν οἰκογένεια τῶν Σούτσων, μεταφραστής
τοῦ Βολταίρου, συντάκτης τῆς «Καλλιόπης», δηλαδή μιᾶς ποιητικῆς, ποιητής καί συγγραφέας. Βλ.
Ἀλέξης Πολίτης, «Ποίηση στήν Ἐρμούπολη, 1830-1880. Ἀπό τήν ἰσχνή ἔξαρση στή σταδιακή
ἐξαφάνιση», στό Σύρος καί Ἑρμούπολη. Συμβολές στήν ἱστορία τοῦ νησιοῦ, 15ος-20ος αἰ., ἐκδ.
Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, Ἀθήνα 2008, σ. 210,
passim.
35

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 114 τοῦ Προλόγου.
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στίς 8.5.1844, καί σχετικό «Πιστοποιητικόν»37, στό ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι «ὁ
Κύριος Δωρόθεος Σ. Σχολάριος διατρίψας ἐνταῦθα εἰς Ἑρμούπολιν ἐπί δύο
ἔτη διῆγεν ἐντίμως καθ’ ὅλον τό διάστημα τῆς ἐνταῦθα διαμονῆς του·
κηρύττων μέ πολύν ζῆλον καί προθυμίαν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Τοιοῦτον ὅθεν
γνωρίζοντες τόν εἰρημένον Πανοσιολογιώτατον Κ. Δωρόθεον Σ. Σχολάριον,
ἐφοδιάζομεν αὐτόν καί μέ τό παρόν ἔγγραφόν μας διά νά τῷ χρησιμεύσῃ ὅπου
δεῖ. Ἐν Ἐρμουπόλει Σύρου, τήν 8 Μαΐου 1844. Ὁ Μητροπολίτης Κυκλάδων
Δανιήλ». Ὁ ἴδιος ὁ Δωρόθεος, μέ ὑποσέλιδη προσθήκη του, ὑπό μορφήν
ὑποσημειώσεως, κατά τήν δημοσίευση τοῦ Πιστοποιητικοῦ, ἀναφερόμενος
στά, κατά τόν Δανιήλ, δύο ἔτη παραμονῆς του στήν Ἐρμούπολη, ἀναφέρει [ὅτι
διέμεινε] «καί ἕν ἔτος ἐπί τοῦ προκατόχου τοῦ Κυρίου Ἀνθίμου38. Ἐν ὅλοις
διέμεινεν ἐν Ἑρμουπόλει ἔτη τρία».
Ἐνῶ ὅμως στό Ρέθυμνο ἐργαζόταν ὡς Ἑλληνοδιδάσκαλος, καλύπτοντας τίς
βιοτικές του ἀνάγκες, στήν Σύρο βρισκόταν, ὅπως προαναφέρθηκε, ὡς μαθητής
τοῦ Γυμνασίου, χωρίς οἰκονομικούς πόρους, καθώς ἐπί πέντε μῆνες δέν εἶχε
λάβει τό μηνιαῖο βοήθημα, πού τοῦ εἶχε ἀπονείμει κάποιος ἐξέχων Ἕλληνας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπό «ἐπιστολή συστατική τοῦ ἐν Σύρῳ Γυμνασιάρχου
κυρίου Γ[εωργίου] Σερουΐου πρός τόν Πεϊζαδέν Ἀλέκον Καλλιμάχην, εἰς
Κωνσταντινούπολιν»39, συνταχθεῖσα στίς 10.12.1842, προκύπτει40 ὅτι ὁ
Δωρόθεος εὑρίσκετο σέ μεγάλη, ἄν ὄχι τέλεια, ἀνέχεια. Ὁ Γυμνασιάρχης πλέκει,
κατ’ ἀρχήν, τό ἐγκώμιο τοῦ Δωροθέου, τοῦ Ἁγιορείτη ἱερομονάχου, γιά τόν
ὁποῖον, μεταξύ ἄλλων, γράφει ὅτι εἶναι «ὄχι μόνον διψῶν ἀληθινήν παιδείαν
καί μάθησιν, ὄχι μόνον ἠθικῆς αὐστηρᾶς καί διαγωγῆς καθ’ ὅλα χριστιανικῆς
καί ἀνεπιλήπτου, ὁποίαν ἀπαιτεῖ τό ἱερόν αὐτοῦ ἐπάγγελμα, ἀλλά καί
φερέπονος καί καρτερικός». Ἀκολούθως, ἀναφέρεται μέ κολακευτικά λόγια
στήν «μεγαλοδῶρον καί καλοκάγαθον ψυχήν» τοῦ ἀποδέκτη τῆς ἐπιστολῆς,
36
Ὁ Δανιήλ Κοντούδης ἀρχιεράτευσε ἀπό τό 1842 ἕως τό 1862. Βλ. Βασ. Ἀτέσης, Ἐπισκοπικοί
κατάλογοι…, σ. 246.
37

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 11 τοῦ κυρίως κειμένου.

38

Ὁ Ἄνθιμος Κομνηνός, ὁ ἀπό Ἡλιουπόλεως, ἀρχιεράτευσε ἀπό τό 1833 ἕως τό 1842. Βλ. Βασ.
Ἀτέσης, Ἐπισκοπικοί κατάλογοι…, σ. 246.
39

Δέν γνωρίζουμε περισσότερα γιά τόν Ἀλέκο Καλλιμάχη, γιά τόν ὁποῖον, ἄλλωστε, δέν γίνεται
ἄλλη μνεία στό Ἔργα καί Ἡμέραι τοῦ Δοσιθέου. Τό γεγονός ὅτι προσφωνεῖται ἀπό τόν
Γυμνασιάρχη «Πεϊζαδές» [< μπέης + ζαδές <τουρκικό bey (= μπέης) + zade (= υἱός)], ἤτοι υἱός τοῦ
μπέη, ἀλλά καί «ἐκλαμπρότατος» ὑποδηλώνει ὅτι πρέπει νά ἦταν ἐξέχον μέλος τῆς κοινωνίας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.
40

Βλ. τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς, στό Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 9-10 τοῦ
κυρίως κειμένου.
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ὁ ὁποῖος «τῷ διώρισε [= στόν Δωρόθεο] μηνιαῖον». Συμφώνως μέ ὅσα
πληροφορήθηκε, προφανῶς ἀπό τόν ἴδιον τόν Δοσίθεο, ὁ μαθητής του
«μισθοδοτεῖται (…) παρά τῆς μεγαλοδωρίας» τοῦ Ἀλ. Καλλιμάχη, ἔχοντας
αὐτόν «μόνον μετά Θεόν προστάτην φιλομουσότατον, καί κηδεμόνα καί
Πρύτανην», ἐνῶ «ἡ πρός τόν φιλομαθήν τοῦτον γενναία περίθαλψις καί
εὐγενική τῷ ὄντι προστασία (…) εἶναι μυρίων ἐπαίνων ἀξία· καθότι πίπτει ἐπί
γῆς ἀγαθῆς, ὑποσχόμενη τούς καρπούς καλούς καί κοινωφελεῖς καί
ἀναγκαίους· τόν πρός τά καλά ζῆλον [τοῦ Ἀλ. Καλλιμάχη] κηρύττει
διαπρυσίως ἡ φήμη τῆς ἀληθείας».
Ὡστόσο, συμφώνως μέ τόν συντάκτη τῆς ἐπιστολῆς, «ὁ ρηθείς νέος [ὁ
Δωρόθεος] ἔχει σχεδόν πέντε μήνας νά λάβη τό ὁποῖον εἰς αὐτόν διώρισε [ὁ Ἀλ.
Καλλιμάχης] μηνιαῖον· ὅθεν δυστυχεῖ τά μέγιστα, ἐπειδή εἰς τήν πτωχήν
Ἑλλάδα καί λυπηράν νῆσον, ἡ κατοικία, ἡ τροφή, καί ὁ ἱματισμός καί ὅλα τά
λοιπά ἀφεύκτως χρειώδη, εἶναι βαρύτιμα, καί δυσευπόριστα, καί πολυδάπανα».
Γιά τόν λόγο αὐτόν λοιπόν ὁ Γυμνασιάρχης «τολμᾶ νά ἑνώση τάς παρακλήσεις
μέ τόν ρηθέντα Δωρόθεον μαθητήν του, ἐκθέτων εἰλικρινῶς πᾶσαν τήν
ἀλήθειαν. Ἐλπίζει, ἤ μᾶλλον εἶναι βέβαιος ὅτι θέλει ἐπιχορηγήσειν [ὁ Ἀλ.
Καλλιμάχης] πρός αὐτόν [τόν Δοσίθεον] εἰς τό ἑξῆς δαψιλεστέρας τάς χάριτάς
του, καί γενναιοτέραν τήν μεγαλοδωρίαν του, καί ὄχι νά παύση, καί τό ὁποῖον
ἅπαξ αὐθορμήτως ἡ αὐτοῦ ἐκλαμπρότης προείλετο χριστιανικόν καί θεῖον
ἔργον, καί τόν ὁποῖον ἅπαξ ὑπό τήν φιλάνθρωπον προστασίαν της ἀνέλαβεν».
Ὁ ἴδιος ὁ Δωρόθεος, γιά ἀκόμη μία φορά, μέ ὑποσέλιδη προσθήκη του, ὑπό
μορφήν ὑποσημειώσεως, κατά τήν δημοσίευση τῆς ἐπιστολῆς, διευκρινίζει ὅτι
«τό ἐν λόγω μηνιαῖον ἦτο γρόσια 100, πλήν ὅμως μιᾶς τριμηνίας
προπληρωθείσης ἐκ γροσίων τριακοσίων, οὐδέν ἄλλον ἔλαβεν βοήθημα».
Περίπου ἕναν μῆνα μετά τήν σύνταξη τῆς ἀνωτέρω ἐπιστολῆς, στίς
14.1.1843, ὁ Δήμαρχος Ἑρμουπόλεως Δ. Ν. Ράλλης ἀπευθύνει στήν Β[ασιλικήν]
Διοίκησιν Σύρου ἐπιστολή41. Ἀφοῦ κάνει λόγο γιά τήν σπουδαιότητα τοῦ
κηρύγματος τοῦ Θείου Λόγου καί τήν συμβολή του στήν ἐκπλήρωση τῶν
καθηκόντων τῶν πιστῶν, τόσο τῶν θρησκευτικῶν, πού ὑπαγορεύονται ἀπό
τόν Οὐράνιο Νομοθέτη, ὅσο καί αὐτῶν πού πηγάζουν ἀπό τήν ἰδιότητα τοῦ
πολίτη, καί ἀφοῦ μνημονεύσει τόν «ἀοίδημο ἱεράρχην» Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος
ἐκήρυττε «τόν λόγον τοῦ Θεοῦ προτρέπων τόν λαόν εἰς τήν ὁμόνοιαν καί

41
Βλ. Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (Γ.Α.Κ.), Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν
καί Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως [1833-1848], Σειρά 001 - Ἐκκλησιαστικῶν [1833-1848], Φάκελος 412
- Ἱεροκήρυκες [1841-1845], Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 21-23. Ἀντίγραφα τῶν ἐγγράφων, στήν ἠλεκτρονική
διεύθυνση http://arxeiomnimon.gak.gr τῶν Γ.Α.Κ.
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εἰρήνην παροξύνων ἀλλήλους εἰς τό καλόν κατά τόν λόγον τοῦ Ἀποστόλου»,
ζητεῖ, διά τοῦ Διοικητῆ τῆς Σύρου, ἀπό τήν Ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Βασιλ.
Γραμματείαν «νά εὐαρεστηθῆ νά διορίση καί πέμψη ἐνταῦθα [στήν Σύρο]»
κάποιον «ἐκ τοῦ ἱεροῦ κλήρου διακρινόμενον καί κατά τήν παιδείαν καί τήν
διαγωγήν, καί ἔχοντα τοιοῦτα προσόντα ἰδεῶν καί φρονημάτων ὁποῖα ἀπαιτεῖ
ὁ λαός τῆς Ἐρμουπόλεως, διά νά συντελέσουν τοιουτοτρόπως εἰς τό ἔργον
τῆς ἀποστολῆς του, τό ὁποῖον εἶναι κυρίως τό παροξύνειν ἀλλήλους εἰς τό
καλόν, εἰς τήν κοινήν ὁμόνοιαν καί εἰς τήν ὑποταγήν τῶν Νόμων καί Βασιλ.
Διαταγμάτων». Πρός ἐπίρρωσιν τοῦ αἰτήματός του, ὁ συντάκτης ἐπικαλεῖται
καί τό γεγονός ὅτι «ἐγγίζουν αἱ ἡμέραι τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς».
Στίς 19.1.1843, ὁ Διοικητής τῆς Σύρου Κ. Μοναρχίδης διαβιβάζει στήν Ἐπί
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Β[ασιλικήν] Γραμματείαν τήν πρωτότυπη ἀναφορά τοῦ
Δημάρχου Ἑρμουπόλεως. Στό διαβιβαστικό μέ θέμα «Περί διορισμοῦ
ἱεροκήρυκος ἐν Ἑρμουπόλει»42 ἐνημερώνει ὅτι «ἡ αἴτησις τοῦ κυρίου Δημάρχου
περί ἀποστολῆς ἑνός τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ κλήρου ὑπηγορεύθη
ἀπό τήν ἔφεσιν, τήν ὁποίαν πάντοτε ἔδειξεν ὁ λαός τῆς Ἑρμουπόλεως διά νά
ἀκούη εἰς τάς καταλλήλους ἡμέρας καί ἐορτάς ἐπ’ ἐκκλησίας τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ». Ἀπό τά λεγόμενα τοῦ Διοικητῆ, προκύπτει ὅτι, προηγουμένως, σχετική
δραστηριότητα ἀσκοῦσε ὁ «ἀοίδημος ἱεράρχης Ἄνθιμος», ὁ ὁποῖος «οὔτε
κόπων, οὔτε ὑγείας ἐφείδετο εἰς τήν διδασκαλίαν τοῦ θείου λόγου». Ὁ
Διοικητής συνηγορεῖ ὑπέρ τῆς ἱκανοποιήσεως τοῦ αἰτήματος τοῦ Δημάρχου,
«πρός κοινήν εὐχαρίστησιν τῶν κατοίκων τῆς Ἑρμουπόλεως», αἰτούμενος,
μάλιστα, «τήν ἀποστολήν τοιούτων ἐλλογίμων ἐκ τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀνδρῶν καί
εἰς τάς νήσους Κέαν καί Μύκονον», ἄν καί διευκρινίζει ὅτι ἡ ἀνάγκη
ἀποστολῆς ἱεροκήρυκος στήν Ἑρμούπολη «θεωρεῖται πρό πάντων ἀναγκαία
καί διά τό πολυπληθές τῶν κατοίκων της, καί διότι τά ἤθη καί ἔθιμα τοῦ λαοῦ
τούτου εἶναι πάντῃ διάφορα πρός ἄλληλα, ὡς ἐκ τῶν διαφόρων τόπων τῆς
γεννήσεως ἑκάστου»43. Ὅσον ἀφορᾶ τά ἀπαιτούμενα προσόντα, γιά τήν

42

Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 17-19.

43

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι στήν Σύρο συνέρρευσαν πρόσφυγες ἀπό πολλά σημεῖα τοῦ Ἑλλαδικοῦ
Χώρου, συνεπείᾳ τῶν γεγονότων καί τῶν καταστροφῶν, πού ἔλαβαν χώρα στό πλαίσιο τῆς
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ὅσον ἀφορᾶ τήν δημιουργία τῆς Ἑρμουπόλεως, οἱ πρῶτοι οἰκιστές της
ἐγκαταστάθηκαν στόν παράλιο τοῦ λιμανιοῦ τῆς Σύρας χῶρο, μέ τόν οἰκοδομικό ἰστό τῆς πόλης
νά διαμορφώνεται, ἀρχικά, ἀκατάστατα γύρω ἀπό τούς δύο ναούς, τήν Μεταμόρφωση καί τήν
Κοίμηση, καί, στήν συνέχεια νά ἐξαπλώνεται πρός τά ἄλλα σημεῖα τοῦ κατοικηθέντος χώρου, μέ
ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ ἡ πόλη, πού ἀπό τό 1824 ὀνομάστηκε Ἑρμούπολη. Βλ. Ἀγγελική
Φενερλή, «Νέα στοιχεῖα γιά τήν πρώτη ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων στήν Ἑρμούπολη», στό
Σύρος καί Ἑρμούπολη..., σ. 77.
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ἐπιλογή τοῦ καταλλήλου, συμφωνεῖ μέ ὅσα ἐπισημαίνει ὁ Δήμαρχος στήν
ἀναφορά του, προσθέτοντας ὅτι τά προσόντα αὐτά συγκεντρώνει στό
πρόσωπό του ὁ (μή κατονομαζόμενος ἀπό αὐτόν) «αὐτόθι εὑρισκόμενος
ἐλλόγιμος ἱεροδιάκονος τοῦ Μακαρίτου Ἱεράρχου Ἀνθίμου, καί διότι τοιοῦτος
ὑπῆρξεν ὁ προορισμός του ἀπ’ ἀρχῆς τῆς σπουδῆς του εἰς τά διάφορα σχολεῖα
τοῦ Κράτους, κατά προτροπήν καί παρακίνησιν τοῦ ἀξιοσεβάστου Γέροντός
του (…)». Δεδομένου ὅτι γίνεται ἀναφορά σέ «ἱεροδιάκονο», ἐνῶ ὁ Δωρόθεος,
ἀπό τό 1836, ἦταν ἱερομόναχος, καθώς ἔφερε τόν δεύτερο βαθμό τῆς
ἱεροσύνης, αὐτόν τοῦ ἱερέως, ἄν δέν πρόκειται γιά ἀβλεψία, πιθανότατα ὁ
περί οὗ ὁ λόγος δέν πρέπει νά εἶναι ὁ Δωρόθεος.
Ἡ ἀναφορά τοῦ Δημάρχου Ἑρμουπόλεως καί τό διαβιβαστικό αὐτῆς
ἀπεστάλησαν, «ἐπί ἐπιστροφῇ» καί ἐν ἀναμονῇ τῆς ταχείας ἀπαντήσεως, ἀπό
τόν Ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματέαν τῆς Ἐπικρατείας, στίς 8.2.1843,
στήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Βασιλείου, ἀπό τήν ὁποία παρελήφθησαν στίς
15.2.1843. Ὁ «Ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας»
προέβη σέ διαπιστώσεις, ἀλλά καί στήν ὑποβολή προτάσεων44. Ἀποδέχεται
«τήν περί τοῦ κηρύγματος τοῦ θείου λόγου, ἐν ταῖς ἡμέραις μάλιστα τῆς
προσεγγιζούσης Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἔφεσιν τῶν Ἑρμουπολιτῶν», ἀλλά,
ὅσον ἀφορᾶ τό αἴτημα «περί διορισμοῦ Ἱεροκήρυκος ἐπίτηδες
ἀποσταλησομένου», ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος γνωρίζει πώς «τοιοῦτον
διορισμόν τά χρηματικά μέσα του Κράτους δέν ἐπιτρέπουσιν ἐπί τοῦ
παρόντος»45. Τόσον τό αἴτημα τοῦ Δημάρχου Ἑρμουπόλεως ὅσον καί ἡ

44

Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 17-18 (τό
ἴδιο καί στήν λήψη ὑπ’ ἀριθ. 20).

45
Σχετικά μέ τό ζήτημα τῆς καλύψεως τῶν θέσεων ἱεροκηρύκων, νά ἀναφέρουμε ὅτι συνημμένο
μέ τό ἔγγραφο τῆς 17.3.1844, τό ὁποῖο ἀξιοποιοῦμε τελευταῖο στήν παροῦσα, εἶναι ἕνα
ἀνυπόγραφο καί ἀχρονολόγητο (συντεταγμένο, πάντως, ὄχι πολύ μετά τίς 4.3.1844) ἔγγραφο (Βλ.
Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 70), μέ τόν τίτλο
«ἐνθύμησις», στό ὁποῖο ἀναφέρεται πώς «ὅταν κατά Ἰούλιον 1838 ἔπαυσαν οἱ πρωτοσύγγελοι
καί οἱ Ἀρχιδιάκονοι, οἱ παρά ταῖς δέκα Ἐπισκοπαῖς τῶν νομῶν ἀπό τοῦ 1834 διωρισμένοι, τότε
διωρίσθησαν 5 Ἱεροκήρυκες καθ’ ὅλον το κράτος». Ἀπό τούς πέντε, ἕνας παραιτήθηκε, ἕνας
ἀπεβίωσε, ὁπότε ἔμειναν τρεῖς, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπαρκοῦν γιά ὅλο τό Βασίλειο, «διότι ὁ μέν πρῶτος
κηρύττει περιοδεύων εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἑλλάδα, ὁ δέ τρίτος εἰς τήν Εὔβοιαν, καί ὁ πέμπτος εἰς
τήν Πελοπόννησον, μισθοδοτούμενοι ἀνά 200 Δρ(αχμάς) τόν μῆνα». Συμφώνως μέ τήν
«Ἐνθύμησιν», ἡ Κυβέρνηση, ἔχοντας ἀναγνωρίσει τήν ἀνάγκη αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
Ἱεροκηρύκων, διόρισε, «ἐσχάτως», στίς 4.3.1844, ἕναν στήν Ὕδρα. Ὅσο γιά τόν Δωρόθεο Σχολάριο,
μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «ὁ προτεινόμενος διά τήν Ἑρμούπολιν Δωρόθεος Σχολάριος ἐκπληροῖ τά ἔργα
ταῦτα ἀμισθί πρό δύο ἤδη ἐτῶν». Ὁ Κωνστ. Ρ. Ἀθανασιάδης (Ἱεροκῆρυξ…, στ. 813) ἀναφέρει ὅτι
«ἡ Ἱερά Σύνοδος, τήν 15ην Ἀπριλίου 1838, προέτεινε τόν διορισμόν ἐξ ἱεροκηρύκων, τριῶν εἰς τήν
Πελοπόννησον, δύο εἰς τήν Στερεάν Ἑλλάδα καί ἑνός εἰς τάς νήσους τοῦ Αἰγαίου».
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«ἔφεσις» τῶν Ἑρμουπολιτῶν, μποροῦν νά ἱκανοποιηθοῦν χωρίς νά
«προστεθεῖ πρός τό παρόν βάρος εἰς τό Δημόσιον». Ὡστόσο, ἐπειδή «εἰς
Σῦρον ὑπάρχουσιν (…) ἐλλόγιμοι Ἱερομόναχοι καί εἰς Νάξον ὑπάρχει ὁ (…)
Ἱερομόναχος Ἠλίας, ὁ καί ἄλλοτε, κατά πρότασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
ἐκτελέσας ἀτελίως ὁμοίαν πνευματικήν ὑπουργίαν», ἐάν ἡ Ἱερά Σύνοδος
συμφωνεῖ, ἡ Γραμματεία θά παρακαλέσει τόν Διοικητή τῆς Σύρου νά
συνεννοηθεῖ μέ τόν ἱεράρχη τῶν Κυκλάδων, ὥστε νά ζητηθεῖ ἀπό τούς
προαναφερθέντες κληρικούς νά ἐκφωνοῦν «ἕκαστος ἐν τῇ πόλει τῆς διαμονῆς
του λόγους κατά τήν Κυριακήν της Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πρός
ψυχικήν τῶν Χριστιανῶν ὠφέλειαν».
Στίς 27.2.1843, ὁ [ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν] Γραμματέας, σέ ἀπάντηση τοῦ
ἀπό 19.1.1843 ἐγγράφου τοῦ Διοικητῆ τῆς Σύρου, μέ τό ὁποῖο διαβιβάσθηκε ἡ
ἀπό 14.1.1843 ἀναφορά τοῦ Δημάρχου Ἑρμουπόλεως, ἀπευθύνεται στόν
Διοικητή τῆς Σύρου46, τόν ὁποῖο παρακαλεῖ «νά κοινοποιήση ἄνευ ἀναβολῆς
τά ἐνδιαλαμβανόμενα εἰς τόν κατά τήν ἐπισκοπήν Κυκλάδων Σ. Μητροπολίτην
καί νά συνεννοηθῆ μετ’ αὐτοῦ, καθ’ ὅσον ἀφορᾶ τό ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς
Ἑρμουπόλεως κήρυγμα τοῦ θείου λόγου δι’ ἐλλογίμων κληρικῶν». Στό ἴδιο
ἔγγραφο, ἀναφέρεται πώς «καθ’ ὅσον ἀφορᾶ τό ἐν ταῖς ἐκκλησίαις Νάξου καί
Πάρου κήρυγμα τοῦ θείου λόγου, ὁ αὐτός Σ. Ἱεράρχης θέλει νά συνεννοηθῆ
ἀπ’ εὐθείας μετά τοῦ Διοικητοῦ Νάξου, εἰδοποιηθεῖς ἤδη»47.
Στίς 14.9.1843, ὁ [ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν] Γραμματέας ἀπευθύνεται στόν
«κατά τήν Ἐπισκοπήν Κυκλάδων Σ. Μητροπολίτην»48. Ἀρχικά, ἀναφέρεται
στήν σπουδαιότητα τοῦ κηρύγματος τοῦ Θείου Λόγου στούς ναούς,
ἐπισημαίνοντας ὅτι τό θεωρεῖ «ὡς ἀντικείμενον ἐκ τῶν σπουδαιοτάτων (…) τήν
παροῦσα μάλιστα ἐποχήν εἶναι πολλῷ μᾶλλον σπουδαῖον το ἀντικείμενο
τοῦτο, διότι τώρα ὑπέρ ἄλλοτε ποτέ οἱ ἱεροκήρυκες πρέπει νά ὑπομιμνήσκωσι
συνεχῶς εἰς τούς πολίτας τά χριστιανικά καθήκοντά των καί προτρέπωσι
αὐτούς εἰς ἕνωσιν καί σύμπνοιαν, ἵνα ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ καί
46

Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 24.

47

Φαίνεται πώς ζήτημα σχετικό μέ τό κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου ἀντιμετώπιζαν καί ἄλλες ἀπό τίς
ὑπαγόμενες στήν Ἐπισκοπή Κυκλάδων νῆσοι καί ὄχι μόνον ἡ Σύρος. Μαζί μέ τό ἔγγραφο πρός
τόν Διοικητή τῆς Σύρου, καταχωρίσθηκε καί ἄλλο, πρός τόν Διοικητή τῆς Νάξου, προκειμένου
αὐτός νά ἐνημερωθεῖ ὅτι «ὁ κατά τήν Ἐπισκοπήν Κυκλάδων Σ. Μητροπολίτης μέλλει νά
προσκαλέση τόν ἐκ τῆς Μονῆς Φανερωμένης ὁσιολογιώτατον Ἱερομόναχον Ἠλίαν νά ἐκφωνῆ ἐν
ταῖς κατά τήν Νάξον καί Πάρον ἐκκλησίαις λόγους εἰς πνευματικήν τῶν Χριστιανῶν ὠφέλειαν (...)».

48

Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 29-30, ὅπου
τό σχέδιο τοῦ ἐγγράφου. Τό ἔγγραφο, μέ παρόμοιο περιεχόμενο (πού ἀφορᾶ, ὅμως, ὅλες τίς
ἐπισκοπές) καί ἀποδέκτη τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Βασιλείου, στίς Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 31-32.
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φρονῶσι καί πράττωσι τά καλά καί συμφέροντα εἰς τήν πατρίδα».
Ἀκολούθως, «ἐκ τούτης τῆς αἰτίας ὁρμώμενος», ζητεῖ ἀπό τόν (μή
κατονομαζόμενο) Κυκλάδων Δανιήλ «ἵνα παραγγείλη τούς ἐλλογιμωτάτους
ἱερομονάχους, εἰς τούς ὁποίους καί προλαβόντος κατά τήν παρελθοῦσαν
ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν εἶχεν ἐπιτρέψει νά κηρύττωσι τόν λόγον
τοῦ Θεοῦ, τόν τε Κύριον Δωρόθεον Σχολάριον ἐν Σύρω, τόν Κύριον Φιλόθεον
ἐν Τήνῳ, καί τόν Κύριον Ἠλίαν ἐν Νάξῳ, ὅπως ἄρξωνται ἄνευ ἀναβολῆς τοῦ
θείου κηρύγματος κατά πᾶσαν Κυριακήν καί ἑορτήν εἰς τάς ἁγίας ἐκκλησίας
τῶν πόλεων, τῶν κωμοπόλεων καί τῶν χωρίων τῆς ἰδίας περιφερείας ἕκαστος
καί νουθετοῦντες ὡς πνευματικοί πατέρες τόν λαόν».
Ἐκεῖνο πού προκαλεῖ ἐντύπωση εἶναι ὅτι, στήν συνέχεια, ὁ ἐπί τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματέας, ἐξειδικεύοντας τό ἔργο αὐτῶν στούς ὁποίους ὁ
Σεβασμιώτατος Κυκλάδων θά ἀναθέσει καθήκοντα ἱεροκήρυκος, γράφει ὅτι
αὐτοί πρέπει νά «καθοδηγήσωσι αὐτόν [τόν Λαό] εἰς τά σωτήρια, καί
προτρέπωσι εἰς τήν ἀγάπην, εἰς τήν ὁμόνοιαν, εἰς τήν ἕνωσιν, εἰς τήν
διατήρησιν τῆς καλῆς τάξεως καί ἡσυχίας, καί πρό πάντων εἰς τήν ἀτάραχον
ἐκλογήν τῶν Ἀντιπροσώπων τούς ὁποίους ἑκάστη ἐπαρχία ὀφείλει νά στείλη
εἰς τήν προσεχῶς συγκροτηθησομένην Ἐθνικήν Συνέλευσιν49 ἐν ᾗ πρόκειται
νά συζητηθῶσι καί ἀποφασισθῶσι ἐμβριθέστατα καί σπουδαιότατα γενικά
συμφέροντα καί τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων πρός κραταίωσιν τοῦ

49

Ὅπως εἶναι γνωστό, μετά τήν ἐπικράτηση τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843, ἔληξε
ἡ περίοδος τῆς ἀπόλυτης μοναρχίας τοῦ Ὄθωνα καί ἄρχισε ἡ περίοδος τῆς συνταγματικῆς
μοναρχίας του. Ἡ νέα κυβέρνηση, μέ πρωθυπουργό τόν Ἀνδρέα Μεταξᾶ, ἀνέλαβε τήν
πραγματοποίηση τῆς Ἐθνικῆς Συνέλευσης, ἡ ὁποία θά ψήφιζε τό νέο Σύνταγμα. Ὑπό τό κράτος
τῶν περιστάσεων, ὁ βασιλιάς Ὄθων δέχτηκε νά ὑπογράψει τό διάταγμα γιά τήν προκήρυξη
ἐκλογῶν, μέ τίς ὁποῖες θά ἀναδεικνύονταν οἱ πληρεξούσιοι ἀντιπρόσωποι πού θά συνέτασσαν,
ὡς ἐθνοσυνέλευση, τό Σύνταγμα. Στίς 7 Σεπτεμβρίου, προκηρύχθηκαν οἱ ἐκλογές, γιά τήν
ἀνάδειξη τῶν μελῶν τῆς Ἐθνοσυνέλευσης, μέ ἕναν καποδιστριακό νόμο τοῦ 1829, πού προέβλεπε
τήν ἔμμεση ἐκλογή, μέσω ἐκλεκτόρων. Οἱ ἐκλογές διεξήχθησαν τήν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ
Ὀκτωβρίου καί ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐθνοσυνέλευσης ἔλαβε χώρα στίς 8 Νοεμβρίου 1843.
Μετά ἀπό ἑβδομήντα πέντε συνεδριάσεις, αὐτή περάτωσε τίς ἐργασίες της, στίς 18 Μαρτίου 1844.
Ἡ Ἐθνοσυνέλευση ἀπαρτίσθηκε, τελικά, ἀπό 244 πληρεξουσίους, οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσώπευαν 92
ἐκλογικές περιφέρειες, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονταν καί περιοχές, οἱ ὁποῖες βρίσκονταν
ἀκόμη ὑπό τόν ὀθωμανικό ζυγό (ὅπως π. χ. ἡ Θεσσαλία, ἡ Μακεδονία, ἡ Ἤπειρος κ.τ.λ.) καί
ἐκπροσωποῦνταν ἀπό ἐποίκους ἑτερόχθονες, καταγομένους ἀπό τόπους ἐκτός τῶν ὁρίων τοῦ
Ἑλληνικοῦ Βασιλείου ἀλλά ἐγκατεστημένους ἐντός τῶν ἐδαφῶν αὐτοῦ. Βλ. Νικηφόρος
Διαμαντοῦρος, «Περίοδος συνταγματικῆς μοναρχίας. Ἡ Ἐθνοσυνέλευση (8 Νοεμβρίου 1843-1844)»,
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τῆς Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, τ. 13 (Ἀθῆναι 1977) 105-107, Βασίλης
Σφυρόερας, «Ἡ Βασιλεία τοῦ Ὄθωνα, 1833 – 1862», Ἑλληνική Ἱστορία, ἔκδοση τῆς Ἐκδοτικῆς
Ἀθηνῶν καί τῆς ἐφημερίδας Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα 2010, τ. 6 (Ἀπό τόν Ὄθωνα ἕως τόν Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο), σ. 17-18.
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συνδέσμου τοῦ ἔθνους μετά τοῦ σεβαστοῦ ἡμῶν βασιλέως». Μάλιστα, οἱ
ἱεροκήρυκες ὀφείλουν νά «παραινῶσι δέ προσέτι καί ἐξηγῶσι εἰς τούς
Χριστιανούς καθά ὀφείλουσι νά [—] διά τήν χρῆσιν τοῦ πολυτιμωτάτου
δικαιώματος τῆς ψήφου, ψηφοφοροῦντες οὐχί πρός χάριν συγγένειαν, φιλίαν
ἤ συμπάθειαν ἀλλά κάθ[…]εἴδησιν ὑπέρ ἐκείνων ἐκ τῶν Συμπολιτῶν των οἱ
ὁποῖοι ἀπολαύουσι τό σέβας καί τήν ὑπόληψιν τοῦ λαοῦ καί εἶναι ἄξιοι νά
βουλευθῶσι μετά τῶν λοιπῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ ἔθνους ὑπέρ τῶν κοινῇ
συμφερόντων».
Θά τολμοῦσε κάποιος νά παρατηρήσει ὅτι, ἄν, συμφώνως μέ τόν Δήμαρχο
Ἑρμουπόλεως, ἔργο τοῦ ἱεροκήρυκος «εἶναι κυρίως τό παροξύνειν ἀλλήλους
εἰς τό καλόν, εἰς τήν κοινήν ὁμόνοιαν καί εἰς τήν ὑποταγήν τῶν Νόμων καί
Βασιλ. Διαταγμάτων» καί ἡ συμβολή του στήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων τῶν
πιστῶν, τόσο αὐτῶν πού ὑπαγορεύονται ἀπό τόν Οὐράνιο Νομοθέτη, ὅσο καί
αὐτῶν πού πηγάζουν ἀπό τήν ἰδιότητα τοῦ πολίτη, τά ἀπό τόν Γραμματέα τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν μνημονευόμενα καθήκοντα τῶν ἱεροκηρύκων, ὁπωσδήποτε,
τουλάχιστον ἐκ πρώτης ὄψεως, μᾶς βάζουν σέ σκέψεις (τηρουμένων, βεβαίως,
τῶν ἀναλογιῶν, ἀφοῦ μιλᾶμε γιά τά μέσα τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος), γιά τό πῶς οἱ Ἀρχές
(ὁ βασιλιάς καί τό περιβάλλον του) ἀντιλαμβάνονταν, τήν συγκεκριμένη στιγμή,
τόν ρόλο καί τήν ἀποστολή τῶν ἱεροκηρύκων.
Πάντως, τά σχετικά μέ τό ἔργο καί τήν ἀποστολή τῶν κηρυττόντων τόν
Θεῖο Λόγο δέν ἀφοροῦσαν μόνον ὅσους θά ἀνελάμβαναν αὐτό τό ἔργο ἐντός
τῶν ὁρίων τῆς Ἐπισκοπῆς Κυκλάδων. Ἔγγραφο μέ παρόμοιο περιεχόμενο,
πού ἀφορᾶ ὅμως ὅλες τίς ἐπισκοπές τοῦ Βασιλείου καί ἀποδέκτη τήν Ἱερά
Σύνοδο τοῦ Βασιλείου, ἀπεστάλη ἀπό τήν Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν,
στίς 14.9.184350. Μάλιστα, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπήντησε, στίς 17.9.1843, στό
ἔγγραφο αὐτό, ἐνημερώνοντας τήν «Ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ Β[ασιλικήν]
Γραμματείαν» ὅτι51 «διέταξε, ἤδη, πρός τούς κατά τήν Ἐπικράτειαν
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί Ἐπισκόπους τά δέοντα, καθ’ ὅσον ἀφορᾶ
τό θεῖον κήρυγμα ἐκ μέρους αὐτῶν καί τῶν παρ’ αὐτῶν διορισθησομένων ἐπί
τῶν ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν ἐπισκοπῇ διαμενόντων ἐλλογίμων κληρικῶν, καθώς καί
εἰς τούς διωρισμένους εἰς τά διάφορα τμήματα ἱεροκήρυκας ἵνα καί αὐτόθι
περιοδεύοντας κατά πόλιν, κώμην καί χωρίον ἐπιτελέσωσι προθύμως καί
ἀόκνως τό χρέος τῆς ἀποστολῆς των συμφώνως πρός τά ἐν τῷ ρηθέντι
ἐγγράφῳ τῆς Β. ταύτης Γραμματείας διαλαμβανόμενα».

50

Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 31-32.

51

Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 33-34.
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Μερικούς μῆνες μετά, στίς 2.1.1844, καί ἔχοντας κηρύξει τόν Θεῖο Λόγο, ὁ
«Ἱερομόναχος Δωρόθεος Σ. Σχολάριος» ἀπευθύνεται στήν «Ἐπί τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν κτλ Β[ασιλικήν] Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας»52. Ἀρχικῶς,
ἐνημερώνει ὅτι «κατά διαταγήν τοῦ σεβασμίου Κυκλάδων καί κατά
προφορικήν παραγγελίαν τῆς [Γραμματείας], ἐξεπλήρωσε καί αὖθις53 τό
χρέος του κηρύξας ἀπ’ ἄμβωνος εἰς ὅλον τό ἤδη λῆξαν τεσσαρακονθήμερον
τάς Κυριακάς τε καί ἐορτάς εἰς ἀμφοτέρας τάς ἐκκλησίας»54. Ἀκολούθως, καί
χωρίς περιστροφές, ἐπειδή «ἐκπονεῖ τό λίαν ἐπίπονον τοῦτο ἔργον μέχρι τοῦδε
χωρίς δίπλωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί χωρίς μισθόν», ἀπευθυνόμενος στήν
Γραμματεία, «ἐξαιτεῖται νά διορισθῆ διά διπλώματος ὑπομίσθιος Ἱεροκῆρυξ».
Ἄλλως, δηλώνει ὅτι «δέν δύναται πλέον τοῦ λοιποῦ νά ἐξακολουθεῖ τό
τοιοῦτον, πρῶτον μέν ὡς μαθητής, ἔχων πολλάς καί βαρείας ἀσχολίας·
ἔπειτα κ(αί) ὡς ἐνδεής κ(αί) ἀναγκαζόμενος νά ἐξοδεύη τάς ὀλίγας ὥρας τῆς
ἀνέσεώς του εἰς τό διδάσκειν ἄλλους πρός πορισμόν τῆς ζωοτροφίας του».
Κλείνοντας, ὑπενθυμίζει στήν Γραμματεία ὅτι αὐτός «μόνος ἁπάντων ὑπηρετεῖ
εἰς τό οὐσιωδέστερον τοῦτο ἔργον χωρίς μισθόν σχεδόν δύο ἔτη».
Στίς 8.2.1844, ἡ ἀνωτέρω αἴτηση τοῦ Δωροθέου διαβιβάζεται στήν Ἱερά
Σύνοδο, ἡ ὁποία τήν παραλαμβάνει στίς 11.2.184455. Ὁ «Ἐπί τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν κτλ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας» ζητεῖ ἀπό τήν Ἱερά
Σύνοδο, ἀφοῦ αὐτή ὑποβάλει ἐρώτημα στόν Σεβασμιώτατο Κυκλάδων περί
τοῦ ἐάν ὁ Δωρόθεος «ἐκπληροῖ ἐπαξίως τά ἔργα τά ὁποῖα πρό πολλοῦ ἤδη ἡ
Σεβασμιότης τοῦ ἀνέθεσε εἰς αὐτόν», νά ἐκφράσει, ἀκολούθως, τήν γνώμη της
σχετικά μέ τήν αἴτηση τοῦ Δωροθέου, «καθ’ ὅσον ἀφορᾶ τόν τακτικόν
διορισμόν του ἐπί ἀντιμισθίᾳ τινί ἀναλόγῳ πρός τήν ἤδη ἀπολαυήν διδάσκων
νέους ἰδιωτικῶς κατά τάς ὥρας τῆς ἀνέσεώς του εἰς πορισμόν τῶν πρός τό
ζῆν ἀπαραιτήτως ἀναγκαίων». Πλέον, ἡ Γραμματεία, ἐνστερνιζόμενη τό
σκεπτικό τοῦ Δωροθέου, κάνει λόγο γιά διορισμό του μέ μισθό ἀνάλογο πρός
τίς ἀπολαβές αὐτοῦ ἀπό τίς παραδόσεις ἰδιαιτέρων μαθημάτων, ἀναμένοντας
ταχεία ἀπάντηση ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο.
52

Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 47.
Φωτοαντίγραφο τοῦ ἐγγράφου, στό Γρηγόριος Βέλκος, Ὁ πρώην Λαρίσης…, σ. 393 . Μνεία ἀπό τόν
Βέλκο, καί στίς σελίδες 384-385, ὅπου καί σχόλια γιά τήν οἰκονομική κατάσταση τοῦ Δωροθέου.

53

Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά, πού εἶχε προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του ὡς ἱεροκῆρυξ, στήν Σύρο.
Ὅπως προαναφέρθηκε, συμφώνως μέ τόν ἴδιο, εἶχε προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του, ὡς ἱεροκῆρυξ,
καί ἐπί τοῦ ἀοιδίμου Ἀνθίμου Κυκλάδων.
54

Ἐννοεῖ τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεταμορφώσεως καί τῆς Κοιμήσεως.

55

Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 47 (τό ἴδιο
καί στήν Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 49).

215

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:01 Page 216

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Ἡ «Ἱερά Σύνοδος τοῦ Βασιλείου [τῆς Ἑλλάδος]» ἀπήντησε στήν
Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν (ἐπιστρέφοντας καί τήν συνημμένη ἀναφορά
τοῦ Δωροθέου), στίς 25.2.184456 καί ἀφοῦ, στίς 22.2.1844, εἶχε λάβει ἀπό τόν
Κυκλάδων τήν ἀπάντηση ὅτι «ὁ περί οὗ ὁ λόγος κατά τό ἐν Ἑρμουπόλει
Γυμνάσιον μαθητεύων Ἱερομόναχος Δωρόθεος Σχολάριος ἐκπληροῖ τό χρέος
τοῦ Ἱεροκήρυκος, τό ὁποῖον ἐπεφορτίσθη προσωρινῶς, ἐπαξίως, σεβόμενος
ἤδη καί τιμώμενος ἕνεκεν τούτου παρά πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ
χριστιανῶν». Συνεπείᾳ τῶν ἀνωτέρω, ἡ Σύνοδος ἀποδέχεται τήν αἴτηση τοῦ
Δωροθέου νά διορισθεῖ τακτικός Ἱεροκῆρυξ καί γνωμοδοτεῖ «ὥστε νά διωρισθῆ
τοιοῦτος ἐπ’ ἀντιμισθίᾳ, τήν ὁποίαν θέλει ἀποφασίση ἡ ἴδια ἡ Β[ασιλική] αὕτη
Γραμματεία, ἀναλόγως πρός ἥν ἀπολαμβάνει διδάσκων ἰδιωτικῶς νέους κατά
τάς ὥρας τῆς ἀπό τῶν μαθημάτων του ἀνέσεως πρός πορισμόν τῶν πρός τό
ζῆν ἀπαραιτήτων ἀναγκαίων» 57. Τό ἔγγραφο ὑπογράφουν ὁ Εὐβοίας
Νεόφυτος, Πρόεδρος τῆς Συνόδου, καί οἱ Κυκλάδων Δανιήλ, πρώην Ἠλείας
Ἰωνᾶς, Ἀχαΐας Γρηγόριος καί Ἀττικῆς Νεόφυτος.
Παρά καί τήν σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεπείᾳ καί τῆς
θετικῆς ἀπάντησης τοῦ Κυκλάδων (ὁ ὁποῖος ἦταν καί μέλος τῆς Συνόδου),
ὅμως, ἡ Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν δέν προχώρησε, ἀκόμη, στόν
διορισμό τοῦ Δωροθέου. Στίς 12.3.1844, μέ ἔγγραφο, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ
Γραμματεύς Λ. Μελᾶς καί τό ὁποῖο φέρει τόν προσδιορισμό «Περί τοῦ ἐν
Ἑρμουπόλει Ἱεροκήρυκος»58, ζητεῖται ἀπό τόν Διοικητή τῆς Σύρου νά
πληροφορήσει, «ἐν τάχει», τήν Γραμματεία, «ἐάν ὁ ἐν τῷ Γυμνασίῳ
Ἑρμουπόλεως φοιτῶν Ἱερομόναχος Δωρόθεος Σχολάριος καί ἀπό δύο ἤδη
ἐτῶν κηρύττων εἰς τάς Ἐκκλησίας τόν θεῖον λόγον ἐκπληροῖ εὐδοκίμως τό
ἔργον τοῦ Ἱεροκήρυκος, εὐαρεστεῖ εἰς τόν Δῆμον, καί ὑπολήπτεται ἀπό τούς
κατοίκους»59.

56
Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 5859. Μνεία τοῦ ἐγγράφου καί στό Γρηγόριος Βέλκος, Ὁ πρώην Λαρίσης…, σ. 384.
57

Νά θυμίσουμε ὅτι, συμφώνως μέ τό συνταχθέν μετά τίς 4.3.1844 ἔγγραφο μέ τόν τίτλο
«Ἐνθύμισις» (Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ.
70) (Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 70), οἱ
Ἱεροκήρυκες, πού εἶχαν διορισθεῖ τόν Ἰούλιο τοῦ 1838, ἐλάμβαναν μηνιαῖο μισθό ὕψους 200
δραχμῶν.
58

Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 60.

59

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι, στίς 19.1.1843, ὁ τότε Διοικητής τῆς Σύρου, Κ. Μοναρχίδης, διαβίβασε στήν
Ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Β[ασιλικήν] Γραμματείαν πρωτότυπη ἀναφορά τοῦ Δημάρχου
Ἑρμουπόλεως, μέ θέμα «Περί διορισμοῦ ἱεροκήρυκος ἐν Ἑρμουπόλει», συνηγορώντας ὑπέρ τῆς
ἱκανοποίησης τοῦ αἰτήματος τοῦ Δημάρχου.
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Στίς 15.3.1844, ὁ Διοικητής τῆς Σύρου, Ἀδάμ Δούκας, ἀπάντησε στό
ἔγγραφο τῆς Γραμματείας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν «περί τοῦ Ἱερομονάχου
Δωροθέου»60. Χρησιμοποιώντας, οὐσιαστικά, τήν φρασεολογία τοῦ ἐγγράφου
στό ὁποῖο ἀπαντᾶ, «σπεύδει νά ἀναφέρη» ὅτι «κατά συνέπειαν τῶν ὁποίων
ἔχει πληροφοριῶν ὁ Ἱερομόναχος Δωρόθεος ἐκπληροῖ εὐδοκίμως τό ἔργον τοῦ
Ἱεροκήρυκος, ὑπολήπτεται παρά τῶν κατοίκων, καί εὐαρεστεῖ εἰς τόν Δῆμον
τῆς Ἑρμουπόλεως».
Δύο ἡμέρες μετά, στίς 17.3.1844, ἡ «Ἱερά Σύνοδος τοῦ Βασιλείου [τῆς
Ἑλλάδος]» ἀπευθύνει στήν Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἔγγραφό της,
ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν Εὐβοίας Νεόφυτο, Πρόεδρο τῆς Συνόδου, καί τούς
πρώην Ἠλείας Ἰωνᾶ, Ἀχαΐας Γρηγόριο καί Ἀττικῆς Νεόφυτο, μέ θέμα «Περί
τοῦ Ἱερομονάχου Δωροθέου Σχολαρίου»61. Ἀνακεφαλαιώνοντας τίς ἕως τότε
ἐνέργειες τῆς Συνόδου, οἱ ὑπογράφοντες γράφουν, σχετικά μέ τό αἴτημα τοῦ
Δωροθέου, ὅτι ἡ Σύνοδος, ἀνταποκρινόμενη σέ αἴτημα τῆς Γραμματείας, ἀφοῦ
πληροφορήθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Κυκλάδων «περί τῆς ἱκανότητος καί τῶν
ἄλλων αὐτοῦ προσόντων, ἔκρινε αὐτόν ἄξιον τῆς ἐπαγγελίας τοῦ
Ἱεροκήρυκος», καί ἀφοῦ, συμφώνως «πρός τήν ἀξίωσιν τῆς Β[ασιλικῆς]
ταύτης Γραμματείας», γνωμοδότησε σχετικῶς, στίς 25.2.1844, ζήτησε τήν
ἔγκριση τοῦ διορισμοῦ τοῦ Δωροθέου. Ἐπειδή ὁ διορισμός τοῦ Δωροθέου ὡς
τακτικοῦ Ἱεροκήρυκος στήν Ἑρμούπολη θεωρεῖται ἀναγκαῖος, «ὡς μή
ὑπάρχοντος ἄλλου τινός νά ἐξασκῆ τό ἱερόν αὐτό χρέος κατά τήν πόλιν
ἐκείνην, καί ἤδη καί πάντοτε εἰς ψυχικήν τῶν ἐκεῖ πιστῶν ὠφέλειαν»,
προφανῶς πρός ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν, «ἔκρινεν ἡ Σύνοδος νά
ὑπενθυμίση τήν Β[ασιλικήν] ταύτην Γραμματείαν περί τούτου, καί ἐν ταυτῷ
νά παρακαλέση αὐτήν, νά ἐπικαλεσθῆ τήν εἰς τοῦτο Β[ασιλικήν] ἔγκρισιν».
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πληροφορίες γιά τό ἄν, τελικῶς, τό αἴτημα τοῦ Δωροθέου γιά διορισμό του
ὡς ἐμμίσθου ἱεροκήρυκος στήν Ἐρμούπολη εὐοδώθηκε, δέν μπορέσαμε νά
ἐντοπίσουμε. Ἐξάλλου, οὔτε καί ὁ ἴδιος ἀναφέρει κάτι στήν Βιογραφία του,
τήν συμπεριληφθεῖσα στό «Ἔργα καί Ἡμέραι». Θεωροῦμε ὅτι ὁ διορισμός του
δέν πρέπει νά ὁλοκληρώθηκε. Ἐνῶ, ὡς μαθητής τοῦ ἐκεῖ Γυμνασίου,
εὑρίσκεται στήν Σύρο, ὅπου κηρύττει, ἀμισθί, τόν Θεῖο Λόγο σέ δύο ναούς καί
παραδίδει μαθήματα «ἰδιωτικῶς», γιά βιοποριστικούς λόγους, καί ἐνῶ ἡ
60

Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 67.

61

Βλ. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 68- 69.
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προσπάθειά του νά διορισθεῖ ἔμμισθος ἱεροκῆρυξ βρίσκεται σέ ἐξέλιξη καί ἔχει
τήν ὑποστήριξη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ὁ ἴδιος μᾶς
πληροφορεῖ ὅτι62 «ἀπό δέ Σύρου μεταβάς εἰς Ἀθήνας, ἐνεγράφη φοιτητής τῶν
δύο σχολῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Φιλολογίας καί τῆς Θεολογίας [ὡς
ἀπόφοιτος, προφανῶς, τοῦ Γυμνασίου]. Ἔνθα διαμείνας, ὅσον χρόνον
ἐσυγχώρουν αὐτῷ αἱ περιστάσεις καί οἱ χρηματικοί πόροι, προσεκλήθη εἰς
Ρεθύμνην τῆς Κρήτης, ὡς Ἑλληνοδιδάσκαλος (…) διό καί μετέβη εἰς
Ρεθύμνην», ἀφοῦ (ὅπως προαναφέραμε), χάρη στήν παρέμβαση τοῦ
διδασκάλου τοῦ Γένους Νεοφύτου Δούκα, δέν μετέβη «εἰς Καλκούταν ἤ εἰς
ἄλλην τῆς Εὐρώπης πόλιν ζητούμενος τότε ὡς ἐφημέριος».
Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ζητοῦσε νά διορισθεῖ ἔμμισθος ἱεροκῆρυξ (ἐνῶ ἤδη
τοῦ εἶχαν ἀνατεθεῖ καθήκοντα ἱεροκήρυκος χωρίς μισθό) ἦταν, ὅπως ὁ ἴδιος
εὐθαρσῶς καί χωρίς περιστροφές δηλώνει, στήν σχετική αἴτησή του, ἡ κάλυψη
τῶν βιοποριστικῶν ἀναγκῶν του, δεδομένης μάλιστα καί τῆς μαθητικῆς
ἰδιότητός του, λόγῳ τῆς ὁποίας εἶχε «πολλάς καί βαρείας ἀσχολίας». Ὤν
«ἐνδεής», καί εὑρισκόμενος σέ τέλεια ἀνέχεια, κατά τά λεγόμενα τοῦ ἰδίου
ἀλλά καί τρίτων63, ὁ «πορισμός τῆς ζωοτροφίας του» παρ’ ὀλίγον νά τόν
ὁδηγήσει στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας ἤ στήν Εὐρώπη, ὡς ἐφημέριο. Ἀφοῦ,
τελικά, γιά βιοποριστικούς λόγους, κατέληξε στό Ρέθυμνο, θεωροῦμε ὅτι, ἄν
καί τό αἴτημά του εἶχε γίνει δεκτό, ὁ διορισμός του μᾶλλον δέν πρέπει νά
ὑλοποιήθηκε. Ἄλλωστε, στό σχετικό «Πιστοποιητικόν», τό ὁποῖο, ὅπως
προαναφέραμε, συνέταξε, στίς 8.5.1844, ὁ Κυκλάδων Δανιήλ, «διά νά τῷ
χρησιμεύση ὅπου δεῖ», ἐνῶ βεβαιώνεται ὅτι, κατά τήν παραμονή του στήν
Σύρο, ὁ Δωρόθεος κήρυττε τόν Θεῖον Λόγον, δέν γίνεται καμμία μνεία σέ
ἐπίσημο καί ἐπί μισθῷ διορισμό του.
Πάντως, τό γεγονός ὅτι μία προσωπικότητα τοῦ ἀναστήματος καί τοῦ
διαμετρήματος τοῦ Δωροθέου (ὁ ὁποῖος, ἐκτός ἀπό πνευματικός ἄνθρωπος,
ἦταν καί ἱερωμένος, εὑρισκόμενος, μάλιστα, στόν δεύτερο βαθμό τῆς

62

Βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ἔργα καί Ἡμέραι…, σ. 114 τοῦ Προλόγου.

63

Ὁ Γρηγόριος Βέλκος (Ὁ πρώην Λαρίσης…, σ. 384) ἀναφέρει τά ἑξῆς, γιά τήν οἰκονομική
κατάσταση τοῦ Δωροθέου: «Στό Κουτλουμούσι ὑπηρέτησε ὑποτακτικός σέ κάποιον πλούσιο
μοναχό, ὁ ὁποῖος ἀγάπησε τόσο πολύ τόν Σχολάριο ὥστε, ὅταν χειροτονήθηκε ἱερομόναχος, τοῦ
χάρισε ἕνα σημαντικό χρηματικό ποσό, γεγονός τό ὁποῖο ἐπέτρεψε στό Δωρόθεο νά ἀποκτήσει,
ἀπό τότε, οἰκονομική ἄνεση, τήν ὁποία χρησιμοποίησε στά κατοπινά χρόνια γιά τήν ἵδρυση καί
συντήρηση σχολείων καί γιά τήν πληρωμή δασκάλων. (…). Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅμως, στήν αἴτησή του
πρός τήν Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, γιά νά διορισθεῖ τακτικός ἱεροκήρυκας τῆς
Ἐρμούπολης, ἀναφέρει ὅτι ἦταν ἐνδεής καί ὅτι παρέδιδε ἰδιαίτερα μαθήματα γιά νά ἐξασφαλίσει
τά ἀναγκαῖα του (…)».
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ἱερωσύνης) φαίνεται νά δίνει τόση σημασία στήν ἐξασφάλιση ἑνός σταθεροῦ
μισθοῦ – εἰσοδήματος, τονίζοντας τήν ἀναγκαιότητα κάλυψης καί τῶν
βιοτικῶν ἀναγκῶν, μέ τήν χρήση ἐκφράσεων οἱ ὁποῖες, ἐνδεχομένως, δέν εἶναι
ἀναμενόμενες, δέν πρέπει, σέ καμμία περίπτωση, νά μᾶς ξενίζει, ἄν
ἀναλογιστοῦμε τίς δυσκολίες πού ἔζησε ἀπό μικρό παιδί, δυσκολίες πού
ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίσει, προκειμένου νά λάβει τήν μόρφωση πού
ἐπιθυμοῦσε καί νά κατακτήσει τό ἐπίπεδο τῶν γνώσεων, πού εἶχε θέσει ὡς
στόχο του. Ἐξάλλου, ἡ μετέπειτα πορεία του καί οἱ δωρεές του δέν ἀφήνουν
περιθώρια παρανόησης γιά τό εἶδος τῆς σχέσεως πού εἶχε μέ τά χρήματα.

Χαρακτικό ἀπό τό ἔργο του
«Ἔργα καί Ἡμέραι…», 1877.
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ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΩΝ Γ.Α.Κ., ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ /
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ [1833-1848],
ΣΕΙΡΑ 001 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ [1833-1848], ΦΑΚΕΛΟΣ 412 - ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ [18411845], ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
http://arxeiomnimon.gak.gr
1) Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 17-19
Ἀριθ. 139
Τήν 19 Ἰανουαρίου 1843
Ἐν Ἑρμουπόλει
Περί διορισμοῦ ἱεροκήρυκος ἐν Ἑρμουπόλει
σ. 1
Διευθύνεται πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον
τοῦ Βασιλείου ὁμοῦ μέ τό ἐπισυνημμένον ἐπί ἐπιστροφῇ.
Τήν περί τοῦ κηρύγματος τοῦ θείου λόγου, ἐν ταῖς ἡμέραις μάλιστα τῆς προσεγγιζούσης
Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἔφεσιν τῶν Ἑρμουπολιτῶν ἀποδεχόμεθα εὐχαρίστως, ἀλλά
προκειμένου λόγου περί διορισμοῦ Ἱεροκήρυκος ἐπίτηδες ἀποσταλησομένου, ἡ Ἱερά
Σύνοδος γινώσκει ὅτι τοιοῦτον διορισμόν τά χρηματικά μέσα του Κράτους δέν ἐπιτρέπουσιν
ἐπί τοῦ παρόντος.
Πλήν νομίζομεν, ὅτι καί ἡ ἔφεσις τῶν Ἑρμουπολιτῶν καί ἡ πρότασις τοῦ Διοικητοῦ
Σύρου ἠμποροῦν νά ἐνεργηθῶσι χωρίς ὡς ἐκ τούτου νά προστεθῆ πρός τό παρόν
βάρος εἰς τό Δημόσιον, κατά τόν ἑξῆς τρόπον.
Εἰς Σῦρον ὑπάρχουσιν, ὡς πληροφορούμεθα ἐλλόγιμοι Ἱερομόναχοι // καί εἰς Νάξον
ὑπάρχει ὁ ἐκ τῆς μονῆς τῆς Φανερωμένης Ἱερομόναχος Ἠλίας, ὁ καί ἄλλοτε, κατά
πρότασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκτελέσας ἀτελίως ὁμοίαν πνευματικήν ὑπουργίαν.
Ἐάν ἡ Ἱερά Σύνοδος συναινῆ, θέλομεν προσκαλέσει τόν Διοικητήν Σύρου νά
συνεννοηθῆ μετά τοῦ Γ(έροντος) Ἱεράρχου Κυκλάδων, διά νά προτραπῶσιν οἱ
διαληφθέντες κληρικοί νά ἐκφωνῶσιν ἕκαστος ἐν τῇ πόλει τῆς διαμονῆς τούς λόγους
κατά τήν Κυριακήν της Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πρός ψυχικήν των
Χριστιανῶν ὠφέλειαν.
Προσδοκῶμεν ταχείαν τήν πρός ταῦτα ἀπάντησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8 Φεβρουαρίου 1843
Ὁ Ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ Γραμματεύς Τῆς Ἐπικρατείας
Ι...
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Ἐλ(ήφθη) τῇ 15 Φεβρουαρίου 1843
Ἀρ. πρ. 11339
Ἀρ. Πρ. 18787
Πρός τήν Ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Β. Γραμματείαν
Καθυποβάλλομεν εἰς τήν Β. Γραμματείαν τήν ἐπισυναπτομένην πρωτότυπον
ἀναφοράν τοῦ κυρίου Δημάρχου Ἑρμουπόλεως.
Ἡ αἴτησις τοῦ κυρίου Δημάρχου περί ἀποστολῆς ἑνός τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν ἐκ
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὑπηγορεύθη ἀπό τήν ἔφεσιν τήν ὁποίαν πάντοτε ἔδειξεν ὁ λαός τῆς
Ἑρμουπόλεως διά νά ἀκούη εἰς τάς καταλλήλους ἡμέρας καί ἑορτάς ἐπ’ ἐκκλησίαις
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦτο καί ὁ ἀοίδημος Ἱεράρχης Ἄνθιμος, θέλων νά διατηρῆται
ἀπαραμείωτον τό θρησκευτικόν τοῦτο αἴσθημα ἐν ταῖς καρδίαις τῶν Ἑρμουπολιτῶν,
οὔτε κόπων, οὔτε ὑγείας ἐφείδετο εἰς τήν διδασκαλίαν τοῦ θείου λόγου, προτρέπων
τόν λαόν εἰς τήν ὁμόνοιαν καί εἰρήνην, καί παροξύνων ἀλλήλους εἰς τό καλόν κατά
τόν λόγον τοῦ Ἀποστόλου.
Συμμεριζόμενοι ὅθεν καί ἡμεῖς // εἰς τήν αἴτησιν ταύτην τοῦ κυρίου Δημάρχου ὡς
ἀξίαν ἀποδοχῆς, τήν συνιστῶμεν εἰς τήν Β. Γραμματείαν καί ἀπεκδεχόμεθα τήν ταχείαν
ἐνέργειάν της πρός κοινήν εὐχαρίστησιν τῶν κατοίκων τῆς Ἑρμουπόλεως.
Ἐάν μᾶς ἦτο συγκεχωρημένον, κύριε Γραμματεῦ, ἠθέλαμεν παρατηρήση εἰς τήν Β.
Γραμματείαν, κατά πόσον θεωρῆται λυσιτελές, ἄν ἐνεργεῖτο ἡ ἀποστολή τοιούτων
ἐλλογίμων ἐκ τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀνδρῶν καί εἰς τάς νήσους Κέαν καί Μύκονον. Ἀλλ’
εἰς τήν Ἑρμούπολιν θεωρεῖται πρό πάντων ἀναγκαία καί διά τό πολυπληθές των
κατοίκων της, καί διότι τά ἤθη καί ἔθιμα τοῦ λαοῦ τούτου εἶναι πάντῃ διάφορα πρός
ἄλληλα, ὡς ἐκ τῶν διαφόρων τόπων τῆς γεννήσεως ἑκάστου.
Διά ταῦτα καί ἡ ἐκλογή τοῦ ἀποσταλησομένου χρήζει τοιούτων προσόντων, ὁποῖα
παρατηρεῖ καί ὁ κύριος Δήμαρχος εἰς τήν μνησθεῖσαν ἀναφοράν του. Τοιαῦτα
προσόντα δέν διστάζομεν νά ὁμολογήσωμεν, ὅτι // φέρει ὁ αὐτόθι εὑρισκόμενος
ἐλλόγιμος Ἱεροδιάκονος τοῦ μακαρίτου Ἱεράρχου Ἀνθίμου, καί διότι τοιοῦτος ὑπῆρξεν
ὁ προορισμός τοῦ ἀπ’ ἀρχῆς τῆς σπουδῆς του εἰς τά διάφορα σχολεῖα τοῦ Κράτους,
κατά προτροπήν καί παρακίνησιν τοῦ ἀξιοσεβάστου Γέροντός του, καί διότι χωρίς τήν
κοινήν ὑπόληψιν εἰς τόν Δῆμον τῆς Ἑρμουπόλεως διά τήν ἐνάρετον τῷ ὄντι διαγωγήν
του.
Εὐπειθέστατος
Ὁ Διοικητής Σύρου
Κ. Μοναρχίδης

221

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:01 Page 222

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

2) Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 21-23
Ἀρ. 63
Ἑρμούπολις τήν 14 Ἰανουαρίου 1843
Πρός τήν Β. Διοίκησιν Σύρου
Διδάσκαλον νουθετεῖν, εἰρηνοποιεῖν, πρό πάντων τρέφειν καί ψυχάς τῶν
χριστιανῶν μέ ψυχοφελῆ καί σωτήρια διδάγματα εἶναι τά μόνα μέσα, δι’ ὧν ὁ λαός
στηρίζεται εἰς τήν ἀληθινήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καί ἐκπληροῖ τά θρησκευτικά καί
πολιτικά του ἀληθινοῦ χριστιανοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ πολίτου χρέη, τά ὁποῖα ἐδίδαξεν
αὐτός ὁ οὐράνιος Νομοθέτης.
Ἀλλ’ ὅσο τήν διδασκαλίαν ταύτην ὀφείλει πᾶς χριστιανός νά ἀγωνίζεται διά νά
ἐκπληρώση, οὐχ ἧττον ἀποκεῖται τοῦτο εἰς τόν Ἱερόν κλῆρον, καί τοῦτο καλῶς
ἐπιστάμενος ὁ ἀοίδημος ἱεράρχης Ἄνθιμος, ἐπηφήνετο μνήμην ἀθανάτου εἰς τήν
Ἑρμούπολιν διά τούς ὁποίους κατέβαλε συνεχῶς κόπους, καί μάλιστα ἐν ταῖς ἡμέραις
τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς // κηρύττων τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, καί
προτρέπων τόν λαόν εἰς τήν ὁμόνοιαν καί εἰρήνην παροξύνων ἀλλήλους εἰς τό καλόν
κατά τόν λόγον τοῦ Ἀποστόλου.
Ὡς ἐκ τῆς θέσεώς μας συναισθανόμενοι καί ἡμεῖς ἤδη ὀπόσον καθίσταται ἀναγκαία
ἡ διδασκαλία αὕτη καί πολύ περισσότερον ὅτι ὁ λαός τῆς Ἑρμουπόλεως ἔδειξε καί τότε
τήν ἐπιθυμίαν καί εὐχαρίστησίν του ὁσάκις εἶδεν ἐπί τοῦ Ἱεροῦ ἄμβωνος τόν Ἱερόν
κλῆρον διερμηνεύοντα τάς θείας εὐχάς καί κηρύττοντα τόν λόγον τοῦ Θεοῦ.
Ἀναγνωρίζομεν χρέος μας νά παρακαλέσομεν δι’ ὑμῶν Κύριε Διοικητά, τήν ἐπί τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Βασιλ. Γραμματείαν διά ἄν εὐαρεστηθῆ νά διορίση καί πέμψη ἐνταῦθα
ἤδη μάλιστα ὅτε ἐγγίζουν αἱ ἡμέραι τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς, ἵνα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ
κλήρου διακρινομένου καί κατά τήν παιδείαν καί κατά τήν διαγωγήν, καί ἔχοντα τοιοῦτα
προσόντα ἰδεῶν καί φρονημάτων ὁποῖα // ἀπαιτεῖ ὁ λαός τῆς Ἑρμουπόλεως, διά νά
συντελέσουν τοιουτοτρόπως εἰς τό ἔργον τῆς ἀποστολῆς του, τό ὁποῖον εἶναι κυρίως
τό παροξύνειν ἀλλήλους εἰς τό καλόν, εἰς τήν κοινήν ὁμόνοιαν καί εἰς τήν ὑποταγήν
τῶν Νόμων καί Βασιλ. Διαταγμάτων.
Εὐπειθέστατος
Ὁ Δήμαρχος Ἑρμουπόλεως
Δ. Ν. Ράλλης

3) Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 24
19386 Ἐν Ἀθήναις τῇ 27ῃ Φεβρουαρίου 1843
Διευθύνοντες τήν παροῦσαν πρός τόν Διοικητήν Σύρου, εἰς ἀπάντησιν τῆς ἀπό
19ης τοῦ παρελθόντος μηνός ὑπ’ ἀρ. 139 ἀναφορᾶς του, παρακαλοῦμεν αὐτόν νά
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κοινοποιήση ἄνευ ἀναβολῆς τά ἐνδιαλαμβανόμενα εἰς τόν κατά τήν ἐπισκοπήν
Κυκλάδων Σ. Μητροπολίτην καί νά συνεννοηθῆ μετ’ αὐτοῦ, καθ’ ὅσον ἀφορᾶ τό ἐν
ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἑρμουπόλεως κήρυγμα τοῦ θείου λόγου δι᾽ ἐλλογίμων κληρικῶν.
Καθ’ ὅσον δ’ ἀφορᾶ τό ἐν ταῖς ἐκκλησίαις Νάξου καί Πάρου κήρυγμα τοῦ θείου λόγου,
ὁ αὐτός Σ. Ἱεράρχης θέλει συνεννοηθῆ ἀπ’ εὐθείας μετά τοῦ Διοικητοῦ Νάξου,
εἰδοποιηθέντος ἤδη καί ὑφ’ ἡμῶν.
Νά ἐπιστραφῆ ἡ παροῦσα
Ὁ Γραμματεύς
Υ...
Πρός τόν Διοικητήν Νάξου
Ὁ κατά τήν Ἐπισκοπήν Κυκλάδων Σ. Μητροπολίτης μέλλει νά προσκαλέση τόν ἐκ
τῆς Μονῆς Φανερωμένης ὁσιολογιώτατον Ἱερομόναχον Ἠλίαν νά ἐκφωνῆ ἐν ταῖς κατά
τήν Νάξον καί Πάρον ἐκκλησίαις λόγους εἰς πνευματικήν τῶν χριστιανῶν ὠφέλειαν,
κατά ταύτας μάλιστα τάς ἡμέρας τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.
Τοῦτο σπεύδομεν νά κοινοποιήσωμεν διά τῆς παρούσης πρός γνῶσιν ὑμῶν.
Ὁ Γραμματεύς
Υ...

4) Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 29-30
Ἐν Ἀθήναις τῇ 14 Σεπτεμβρίου 1843
Πρός τόν κατά τήν Ἐπισκοπήν Κυκλάδων Σ. Μητροπολίτην
Τό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου ἐν ταῖς ἁγίαις ἐκκλησίαις, θεωροῦμεν ὡς ἀντικείμενον
ἐκ τῶν σπουδαιοτάτων, ἅτινα ὁσημέραι ἀπασχολῶσι τήν ἡμετέραν προσοχήν κατά τήν
παροῦσαν μάλιστα ἐποχήν εἶναι πολλῷ μᾶλλον σπουδαῖον το ἀντικείμενον τοῦτο, διότι
τώρα ὑπέρ ἄλλοτε ποτέ οἱ ἱεροκήρυκες πρέπει νά ὑπομιμνήσκωσι συνεχῶς εἰς τούς
πολίτας τά χριστιανικά καθήκοντά των καί προτρέπωσι αὐτούς εἰς ἕνωσιν καί
σύμπνοιαν, ἵνα ἑν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ καί φρονῶσι καί πράττωσι τά καλά καί
συμφέροντα εἰς τήν πατρίδα.
Ἐκ ταύτης τῆς αἰτίας ὁρμώμενοι, προσκαλοῦμεν ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε, ἵνα
παραγγείλητε τούς ἐλλογιμωτάτους ἱερομονάχους, εἰς τούς ὁποίους καί προλαβόντος
κατά τήν παρελθοῦσαν ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν εἴχατε ἐπιτρέψει νά
κηρύττωσι τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, τόν τε Κύριον Δωρόθεον Σχολάριον ἐν Σύρῳ, τόν
Κύριον Φιλόθεον ἐν Τήνῳ, καί τόν Κύριον Ἠλίαν ἐν Νάξῳ ὅπως ἄρξωνται ἄνευ
ἀναβολῆς τοῦ θείου κηρύγματος κατά πᾶσαν Κυριακήν καί ἑορτήν εἰς τάς ἁγίας
ἐκκλησίας τῶν πόλεων, τῶν κωμοπόλεων καί τῶν χωρίων τῆς ἰδίας περιφερείας
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ἕκαστος καί νουθετοῦντες ὡς πνευματικοί πατέρες τόν λαόν τοῦ Κυρίου
καθοδηγήσωσιν αὐτόν εἰς τά σωτήρια, καί προτρέπωσιν εἰς τήν ἀγάπην, εἰς τήν
ὁμόνοιαν, εἰς τήν ἕνωσιν, εἰς τήν διατήρησιν τῆς καλῆς τάξεως καί ἡσυχίας, καί πρό
πάντων εἰς τήν ἀτάραχον ἐκλογήν τῶν Ἀντιπροσώπων τούς ὁποίους ἑκάστη ἐπαρχία
ὀφείλει νά στείλη εἰς τήν προσεχῶς συγκροτηθησομένην Ἐθνικήν Συνέλευσιν ἐν ᾗ
πρόκειται νά συζητηθῶσι καί ἀποφασισθῶσιν ἐμβριθέστατα καί σπουδαιότατα γενικά
συμφέροντα καί τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων πρός κραταίωσιν τοῦ συνδέσμου τοῦ
ἔθνους μετά τοῦ σεβαστοῦ ἡμῶν βασιλέως // παραινῶσι δέ προσέτι καί ἐξηγῶσιν εἰς τούς
χριστιανούς καθά ὀφείλουσι νά [- -]διά τήν χρῆσιν τοῦ πολυτιμωτάτου δικαιώματος τῆς
ψήφου, ψηφοφοροῦντες οὐχί πρός χάριν συγγένειαν, φιλίαν, ἤ συμπάθειαν ἀλλά κάθ…
... εἴδησιν ὑπέρ ἐκείνων ἐκ τῶν Συμπολιτῶν των οἱ ὁποῖοι ἀπολαύουσι τό σέβας καί τήν
ὑπόληψιν τοῦ λαοῦ καί εἶναι ἄξιοι νά βουλευθῶσι μετά τῶν λοιπῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ
ἔθνους ὑπέρ τῶν κοινῇ συμφερόντων.
Ὁ Γραμματεύς
Μ...

5) Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 47
365
Ἀξιοῦμεν τήν Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Βασιλείου, ἵνα ἐρωτήσασα τόν κατά τήν
Ἐπισκοπήν Κυκλάδων Σ. Μητροπολίτην καί πληροφορηθεῖσα, ἐάν ὁ ἀναφέρων
ἐκπληροῖ ἐπαξίως τά ἔργα τά ὁποῖα πρό πολλοῦ ἤδη ἡ Σεβασμιότης του ἀνέθεσεν εἰς
αὐτόν, ἐκφράση τήν Συνοδικήν γνώμην τῆς περί τῆς παρούσης αἰτήσεως, καθ’ ὅσον
ἀφορᾶ τόν τακτικόν διορισμόν τοῦ ἐπί ἀντιμισθίᾳ τινί ἀναλόγῳ πρός τήν ἤδη
ἀπολαυήν διδάσκων νέους ἰδιωτικῶς κατά τάς ὥρας τῆς ἀνέσεώς του εἰς πορισμόν
τῶν πρός τό ζῆν ἀπαραιτήτως ἀναγκαίων.
Τήν περί τούτου δέ ἀπάντησιν προσδοκῶμεν ταχείαν ἐπιστρεφομένης καί τῆς
παρούσης.
Ἀθήνησι 8 Φεβρουαρίου 1844
Ὁ ἐπί τῶν Ἐκκλ(ησιαστικ)ῶν κτλ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας
Μ...
Ἐλ(ήφθη) τήν 11 Φεβρουαρίου [18]44
ἀρ. πρ. 12169
Πρός τήν ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Κατά διαταγήν τοῦ σεβασμίου Κυκλάδων καί κατά προφορικήν παραγγελίαν σας,
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Κύριε Γραμματεῦ, ἐξεπλήρωσα καί αὖθις τό χρέος μου, κηρύξας ἀπ’ ἄμβωνος εἰς ὅλον
τό ἤδη λῆξαν τεσσαρακονθήμερον τάς Κυριακάς τέ κ(αί) ἑορτάς εἰς ἀμφοτέρας τάς
ἐκκλησίας. Ἐπειδή δέ ἐκπονῶ τό λίαν ἐπίπονον τοῦτο ἔργον μέχρι τοῦδε χωρίς δίπλωμα
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί χωρίς μισθόν, ἀναφέρομαι εἰς τήν σεβαστήν Γραμματείαν
ἐξαιτούμενος ἤ νά διορισθῶ διά διπλώματος ὑπομίσθιος Ἱεροκῆρυξ, ἤ ἄλλως, δέν
δύναμαι πλέον τοῦ λοιποῦ νά ἐξακολουθῶ τό τοιοῦτον, πρῶτον μέν ὡς μαθητής, ἔχων
πολλάς καί βαρείας ἀσχολίας· ἔπειτα κ(αί) ὡς ἐνδεής κ(αί) ἀναγκαζόμενος νά ἐξοδεύω
τάς ὀλίγας ὥρας τῆς ἀνέσεώς μου εἰς τό διδάσκειν ἄλλους πρός πορισμόν τῆς
ζωοτροφίας μου. Ὑπενθυμίζω δέ τήν σεβαστήν Γραμματείαν, ὅτι ἐγώ μόνος ἁπάντων
ὑπηρετῶ εἰς τό οὐσιωδέστερον τοῦτο ἔργον χωρίς μισθόν σχεδόν δύο ἔτη.
Τῇ 2 Ἰανουαρίου 1844 ἐκ Σύρου
ὁ εὐπειθέστατος
Ἱερομόναχος
Δωρόθεος Σ. Σχολάριος

6) Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 58-59
Ἀριθ. Πρωτ. 12169-13212
Ἀριθ. Διεκπ. 85
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ἐν Ἀθήναις τήν 25
Φεβρουαρίου 1844
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Πρός τήν ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ Β. Γραμματείαν
τῆς Ἐπικρατείας
Ἐπί τῆς ὑπ. ἀρ. 24189 διευθύνσεως κτλ.
Ἐρωτηθείς ὁ κατά τήν Ἐπισκοπήν Κυκλάδων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
ἀνέφερεν ἀπό -22- τοῦ παρόντος μηνός πρός τήν σύνοδον, ὅτι ὁ περί οὗ ὁ λόγος κατά
τό ἐν Ἑρμουπόλει Γυμνάσιον μαθητεύων Ἱερομόναχος Δωρόθεος Σχολάριος ἐκπληροῖ
τό χρέος τοῦ Ἱεροκήρυκος, τό ὁποῖον ἐπεφορτίσθη προσωρινῶς, ἐπαξίως, σεβόμενος
ἤδη καί τιμώμενος ἕνεκεν τούτου παρά πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ χριστιανῶν.
Ὅθεν κρίνει εὔλογον ἡ Σύνοδος νά πληροφορήση περί τούτου τήν Β. ταύτην
Γραμματείαν εἰς ἀπάντησιν. Ἑπομένως, δέ ἐπειδή ἐξαιτεῖται ἤδη οὗτος νά διωρισθεῖ
τακτικῶς Ἱεροκῆρυξ εἰς Ἑρμούπολιν, ἀποδέχεται ἡ σύνοδος τήν αἴτησίν του ταύτην,
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καί ἐν ταὐτῷ γνωμοδοτεῖ, ὥστε νά διορισθῆ τοιοῦτος ἐπ’ ἀντιμισθίᾳ, τήν ὁποίαν θέλει
// ἀποφασίση ἡ ἰδία Β. αὕτη Γραμματεία, ἀναλόγως πρός ἥν ἀπολαμβάνει διδάσκων
ἰδιωτικῶς νέους κατά τάς ὥρας τῆς ἀπό τῶν μαθημάτων του ἀνέσεως πρός πορισμόν
τῶν πρός τό ζῆν ἀπαραιτήτων ἀναγκαίων, καί ἀπεκδέχεται τήν πρός τοῦτο ἔγκρισιν.
Ἐπιστρέφεται καί ἡ ἀναφορά.† Ὁ Εὐβοίας Νεόφυτος, Πρόεδρος:
† Ὁ Κυκλάδων Δανιήλ:
† Ὁ πρώην Ἠλείας Ἰωνᾶς
† Ὁ Ἀχαΐας Γρηγόριος
† Ὁ Ἀττικῆς Νεόφυτος
Ὁ Γραμματεύς (Τ.Σ.) Θεοφάνης Σιατιστεύς

7) Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 60
24855
Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Μαρτίου 1844
Πρός τόν Διοικητήν Σύρου
Περί τοῦ ἐν Ἑρμουπόλει Ἱεροκήρυκος
Παρακαλεῖσθε, Κύριε Διοικητά, νά πληροφορήσετε ἡμᾶς ἐν τάχει, ἐάν ὁ ἐν τῷ
Γυμνασίῳ Ἑρμουπόλεως φοιτῶν Ἱερομόναχος Δωρόθεος Σχολάριος καί ἐπί δύο ἤδη ἐτῶν
κηρύττων εἰς τάς ἐκκλησίας τόν θεῖον λόγον, ἐκπληροῖ εὐδοκίμως τό ἔργον τοῦ
Ἱεροκήρυκος, εὐαρεστῆ εἰς τόν Δῆμον, καί ὑπολήπτεται ἀπό τούς κατοίκους.
Ὁ Γραμματεύς
Λ. Μελᾶς

8) Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 67
Ἀρ. 846
τήν 15 Μαρτίου 1844
Ἑρμούπολις
Ἐπί τῆς ἀρ. 24886
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Περί τοῦ Ἱερομονάχου Δωροθέου
Πρός
τήν ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Β. Γραμματείαν
Σπεύδω νά ἀναφέρω εἰς τήν Β. Γραμματείαν εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ’ ἀρ. 24886
διαταγῆς της ὅτι κατά συνέπειαν τῶν ὁποίων ἔχω πληροφοριῶν ὁ Ἱερομόναχος
Δωρόθεος ἐκπληροῖ εὐδοκίμως τό ἔργον τοῦ Ἱεροκήρυκος, ὑπολήπτεται παρά τῶν
κατοίκων, καί εὐαρεστεῖ εἰς τόν Δῆμον τῆς Ἑρμουπόλεως.
Εὐπειθέστατος
Ὁ Διοικητής Σύρου
Ἀδάμ Δούκας

9) Λήψεις ὑπ’ ἀριθ. 68-69
Ἀριθ. Πρωτ. 12306
Ἀριθ. Διεκπ. 134
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ἐν Ἀθήναις τήν
17 Μαρτίου 1844
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Πρός τήν ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ Β. Γραμματείαν
τῆς Ἐπικρατείας
Περί τοῦ Ἱερομονάχου Δωροθέου Σχολαρίου
Ἀποδεχθεῖσα ἡ Β. αὕτη Γραμματεία τήν αἴτησιν τοῦ περί οὗ ὁ λόγος ἐν Ἑρμουπόλει
Ἱερομονάχου Κ. Δωροθέου Σχολαρίου, ζητήσαντος νά διορισθῆ τακτικός ἱεροκῆρυξ
κατά τήν πόλιν ἐκείνην, προὐκάλεσεν εἰς τοῦτο τήν γνώμην τῆς Συνόδου, καί αὕτη
ἐξετάσασα καί πληροφορηθεῖσα παρά τοῦ κατά τήν Ἐπισκοπήν Κυκλάδων
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου περί τῆς ἱκανότητος καί τῶν ἄλλων αὐτοῦ προσόντων,
ἔκρινεν αὐτόν ἄξιον τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Ἱεροκήρυκος, καί συμφώνως πρός τήν ἀξίωσιν
τῆς Β. ταύτης Γραμματείας γνωμοδοτήσασα ἀπό -25- τοῦ παρελθόντος μηνός καί ὑπ’
ἀριθ. // 12169-12212 περί τοῦ τακτικοῦ διορισμοῦ αὐτοῦ εἰς τό χρέος τοῦτο, ἐξητήσατο
εἰς τοῦτο τήν Β. ἔγκρισιν.
Ἐπειδή δέ ὁ διορισμός αὐτοῦ ὡς τακτικοῦ Ἱεροκήρυκος ἐν Ἑρμουπόλει, θεωρεῖται
ἀναγκαῖος, ὡς μή ὑπάρχοντος ἄλλου τινός νά ἐξασκῆ τό ἱερόν αὐτό χρέος κατά τήν
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πόλιν ἐκείνην, καί ἤδη καί πάντοτε εἰς ψυχικήν τῶν ἐκεῖ πιστῶν ὠφέλειαν, ἔκρινεν ἡ
σύνοδος νά ὑπενθυμίση τήν Β. ταύτην Γραμματείαν περί τούτου, καί ἐν ταὐτῷ νά
παρακαλέση αὐτήν νά ἐπικαλεσθῆ τήν εἰς τοῦτο Β. ἔγκρισιν.
† Ὁ Εὐβοίας Νεόφυτος, Πρόεδρος:
† Ὁ πρώην Ἠλείας Ἰωνᾶς
† Ὁ Ἀχαΐας Γρηγόριος
† Ἀττικῆς Νεόφυτος
Ὁ Γραμματεύς (Τ.Σ.) Θεοφάνης Σιατιστεύς

10) Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 70
Ἐνθύμησις
Ὅταν κατά Ἰούλιον τοῦ 1838 ἔπαυσαν οἱ Πρωτοσύγγελοι καί οἱ Ἀρχιδιάκονοι, οἱ
παρά ταῖς δέκα Ἐπισκοπαῖς τῶν νομῶν ἀπό τοῦ 1834 διωρισμένοι, τότε διωρίσθησαν
5 Ἱεροκήρυκες καθ’ ὅλον τό κράτος.
α) Ο Κ. Καλλίνικος Καστόρχης
β) Ο Κ. Ἰωάσαφ Βυζάντιος
γ) Ο Κ. Καλλίνικος Ἰάσων
δ) Ὁ Ἱερομόναχος Ἠλίας καί
ε) Ο Κ. Δανιήλ Γεωργόπουλος
Ἐκ τούτων, ὁ μέν Ἱερομόναχος Ἠλίας παρῃτήθη καί ἡ παραίτησίς του ἔγινεν
ἔκτοτε δεκτή. Ὁ δέ Ἰωάσαφ ἀπεβίωσε κατά τό 1839 ἤ 1840. Ἔμειναν λοιπόν τρεῖς
μόνοι Ἱεροκήρυκες, οἱ ὁποῖοι δέν ἐξαρκοῦν καθ’ ὅλον τό Βασίλειον, διότι ὁ μέν πρῶτος
κηρύττει περιοδεύων εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἑλλάδα, ὁ δέ τρίτος εἰς τήν Εὔβοιαν, καί ὁ
πέμπτος εἰς τήν Πελοπόννησον, μισθοδοτούμενοι ἀνά 200 Δρ(αχμάς) τόν μῆνα.
Τήν ἀνάγκην τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ των, ἀναγνωρίσασα ἡ Κυβέρνησις διώρισεν
ἐσχάτως (4 Μαρτίου 1844) Ἱεροκήρυκα κατά τήν Διοίκησιν Ὕδρας τόν Σύγκελον
Φασλῆν. Ὁ προτεινόμενος διά τήν Ἑρμούπολιν Δωρόθεος Σχολάριος ἐκπληροῖ τά ἔργα
ταῦτα ἀμισθί πρό δύο ἤδη ἐτῶν.
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Ἡ αἴτηση τοῦ Δωροθέου Σχολαρίου πρός τήν ἐπί τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματεία γιά τόν διορισμό του ὡς
Ἱεροκήρυκος καί ἡ διαβίβαση αὐτῆς στήν Ἱερά Σύνοδο,
προκειμένου αὐτή νά ἐκφέρει ἄποψη. Γ.Α.Κ., Ἀρχεῖον
Γραμματείας / Ὑπουργείου Ἐκκλησιαστικῶν…, Λήψη ὑπ’ ἀριθ. 47.
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Λαρίσης καί Λαρισαίων Μνῆμες
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΜΙΑ ΜΝΗΜΗ.
Ο ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ἰανουάριος 1972
τή στοά τῆς Πανεπιστημίου 10, ἕνας δόκιμος τῆς
σχολῆς ὑπαξιωματικῶν Χωροφυλακῆς παρατηρεῖ τά
βιβλία στήν προθήκη ἑνός μικροῦ βιβλιοπωλείου.
Ἡ τσέπη του εἶναι γεμάτη χρήματα. Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες
εἶχε κερδίσει σέ πανελλήνιο διαγωνισμό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιά τά 150
χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, τό Α΄ Βραβεῖο Ποίησης, πού
συνοδευόταν ἀπό 50.000 δραχμές. Διόλου εὐκαταφρόνητο ποσό γιά τήν ἐποχή,
καί ἰδιαίτερα γιά ἐκεῖνον, πού ὁ μισθός του στή Σχολή ἦταν περίπου χίλιες
δραχμές τόν μήνα, ἐνῶ ὅταν ἀποφοίτησε τόν Αὔγουστο τοῦ 1972, ἦταν κάπου
3.000 δραχμές. Τό ὄνειρό του ν’ ἀγοράζει βιβλία καί νά κάνει σιγά-σιγά τή δική
του βιβλιοθήκη εἶχε ἀρχίσει νά γίνεται πραγματικότητα.
Ἀνοίγει διστακτικός τήν πόρτα καί ζητᾶ ν’ ἀγοράσει δυό βιβλία: «Αὐτοψία τῆς
ἐποχῆς» καί «Ἡ μαρτυρία τοῦ ἀνθρώπου». Συγγραφέας: Κώστας Τσιρόπουλος.
Καθώς ἑτοιμάζεται νά βγεῖ, ἕνας εὐγενής κύριος τόν ρωτᾶ ἄν τόν ἐνδιαφέρει
ὁ κόσμος τῆς φιλοσοφίας καί ἄν γνωρίζει τόν συγγραφέα. Ὁ δόκιμος
ὑπαξιωματικός τῆς Χωροφυλακῆς, συνεσταλμένος, ἀπαντᾶ πώς προσπαθεῖ νά
τόν γνωρίσει (τόν χῶρο τῆς φιλοσοφίας), ἐνῶ τόν συγγραφέα γιά πρώτη φορά
θά τόν διαβάσει.
Ὁ εὐγενής κύριος θά τόν ρωτήσει:
«Ἀπό ποῦ εἶστε;»
«Ἀπό τή Λάρισα, κύριε...»

Σ
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Πλατύ χαμόγελο σχηματίστηκε στό πρόσωπο τοῦ κυρίου.
«Εἴμαστε πατριῶτες. Κι ἐγώ Λαρισαῖος εἶμαι. Χαίρομαι πού σ’ ἐνδιαφέρει τό
βιβλίο καί ἀσχολεῖσαι μ’ αὐτό, ἄν καί ἡ Χωροφυλακή πού ὑπηρετεῖς δέν
φημίζεται γιά τίς καλές σχέσεις της μέ τό βιβλίο».
«Μοῦ ἀρέσει τό διάβασμα. Καί κάπου-κάπου προσπαθῶ νά γράψω. Ἔχω
δημοσιεύσει δυό-τρία διηγήματα στήν τοπική ἐφημερίδα, τήν ‘‘Ἐλευθερία’’…»
«Τί μοῦ λές; Ὁ πατέρας μου, κάποτε, ἦταν ἀρχισυντάκτης τῆς ‘‘Ἐλευθερίας’’,
ὁ Εὐάγγελος Τσιρόπουλος…»
Ὁ νεαρός δόκιμος ὑπαξιωματικός τῆς Χωροφυλακῆς ξανακοίταξε τά
ἐξώφυλλα τῶν βιβλίων.
«Σεῖς εἶστε ὁ Κώστας Τσιρόπουλος;».
Τό χαμόγελο τοῦ συνομιλητῆ του τόν βεβαίωνε πώς βρισκόταν ἀπέναντι στόν
συγγραφέα.
Ἔκτοτε, ὁ νεαρός δόκιμος ὑπαξιωματικός, κάθε ἀπόγευμα Πέμπτης πού εἶχε
«ἔξοδο» ἀπό τή Σχολή (ὅταν δέν ἦταν τιμωρημένος μέ «στέρηση ἐξόδου»),
περνοῦσε ἀπαραίτητα ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο ἐκεῖνο (ὅπως καί ἀπό τό
«Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας») καί ἐπέστρεφε στή Σχολή μέ μιά δυό τσάντες βιβλία.
Ὁ κ. Κώστας Τσιρόπουλος ἦταν πάντα ἐκεῖ καί πάντα εἶχαν μιά μικρή
συζήτηση, μέ τόν νεαρό δόκιμο ὑπαξιωματικό νά κρέμεται ἀπό τά χείλη του.
«Τό ἀληθινό βιβλίο –καί λέμε ‘‘ἀληθινό’’ γιατί ὑπάρχουν βιβλία πού
γεννήθηκαν πεθαμένα, ἀπό ψυχές νεκρές– εἶναι ἕνας ὁλάκερος κόσμος, κόσμος
συμπυκνωμένος, κόσμος δυναμικός, κόσμος ἱκανός νά ἀλλοιώσει καί νά
διαμορφώσει τόν ἄνθρωπο. Τό λιγότερο, ἕνα βιβλίο εἶναι μιά ψυχή πού ντυμένη
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λέξεις, φράσεις κι εἰκόνες, ταξιδεύει ἀνάμεσα
στούς αἰῶνες, γεμίζοντας φῶς καί πόνο κι ἀγάπη
τούς ἀνθρώπους.
»Αὐτή τήν ἀλήθεια τή νιώθουν βαθιά ὅσοι
στοχάζονται, κι ὅσοι στοχαζόμενοι γράφουν.
Ἐκεῖνοι ἔχουν ἀλλεπάλληλα βιώσει τήν τρομερή
ἀλήθεια, πού μᾶς λέγει κάπου ὁ Τόμας Χάρντι
(σημαντικός Βρετανός συγγραφέας-ἀγνωστικιστής
– ἀπό τούς κύριους ἐκφραστές τοῦ ρεαλισμοῦ
στήν εὐρωπαϊκή λογοτεχνία) πώς, ‘‘ἐκεῖνος πού
στοχάζεται χάνει περισσότερο αἷμα ἀπ’ ὅσο θά
ἔχανε ἀπό μιά βαθιά πληγή τοῦ κορμιοῦ του’’».
Τό παραπάνω ἀπόσπασμα ἀπό ἕνα κείμενο
τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου (τοῦ 1966) πού
περιλαμβάνεται στό βιβλίο δοκιμίων του «Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἀνθρώπου», εἶχε
ταρακουνήσει συθέμελα τόν νεαρό, πού βρισκόταν στήν ἀρχή τῆς ἀναζήτησης
μιᾶς πορείας στόν χῶρο τῆς σκέψης.
Οἱ συζητήσεις ἐκεῖνα τά ἀπογεύματα ἦταν μιά ὄαση γι’ αὐτόν, μέχρι πού τήν
τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἰουλίου πῆρε τόν δρόμο γιά τή Δυτική Μακεδονία. Στό
μπαοῦλο του εἶχε καί ἄλλα βιβλία, τά ὁποῖα εἶχε ἐκδώσει ὁ μικρός ἐκδοτικός
οἶκος «Οἱ ἐκδόσεις τῶν Φίλων», πού διηύθυνε ὁ Κώστας Τσιρόπουλος (Ἄγγελου
Τερζάκη – «Οἱ ἀπόγονοί τοῦ Κάιν» καί «Προσανατολισμός στόν αἰώνα»,
Κωνσταντίνου Τσάτσου «Πολιτική» καί ἄλλα). Βιβλία πού (μαζί μέ ἄλλα), τοῦ
κράτησαν οὐσιαστική συντροφιά τά ἑπόμενα χρόνια.
Νοέμβριος 1976
Ὁ ὑπαξιωματικός τῆς Χωροφυλακῆς ἐπιστρέφει στήν Ἀθήνα μετά ἀπό δυό
χρόνια στά Σέρβια τῆς Κοζάνης, ἄλλα δυό στό Σκαλοχώρι Βοΐου, καί τρεῖς μῆνες
στό Λιβάδι Ἐλασσόνας. Στά χρόνια αὐτά, συχνά εἰσχωροῦσε στά δυό βιβλία τοῦ
Κώστα Τσιρόπουλου, πασχίζοντας νά μπεῖ στόν γοητευτικό στοχασμό τοῦ
ἰδιαίτερου αὐτοῦ διανοούμενου.
Ἐκεῖνο πού τόν καθήλωνε (καί τόν καθηλώνει καί σήμερα, πού διανύει τό
68ο ἔτος τῆς ἡλικίας του) στίς σελίδες τῶν βιβλίων αὐτῶν, ἦταν ἡ τρυφερότητα
τῆς διαλεκτικῆς τοῦ συγγραφέα, καθώς ἐκεῖνος ἀντιμετωπίζει τήν ἀνθρώπινη
ἀγωνία μέσα σέ μιά ὁλότητα ζωῆς μέ ἐντελῶς συγχωρητική διάθεση.
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Μέ λόγο θαρραλέο ὁ Κώστας Τσιρόπουλος ἀποκαλύπτει ἕναν ἄλλο
Χριστιανισμό, μίαν ἄλλη θρησκεία, ἐντελῶς διαφορετική ἀπό ἐκείνη πού βιώνει
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Εἶναι ὁ Χριστιανισμός τῶν ταπεινῶν, εἶναι ἡ θρησκεία
τῆς παρηγορίας, αὐτή πού ἀρνεῖται τόσο τά κοσμικά στοιχεῖα, ὅσο καί τίς
προγονικές προκαταλήψεις.
Σήμερα, ὁ κάποτε νέος (ἐγώ), προχωρώντας στόν «χειμῶνα» μου, ξεφυλλίζω
τό ἐξαιρετικό βιβλίο (συλλογή δοκιμίων) «Αὐτοψία τῆς ἐποχῆς» καί σταματῶ σέ
σελίδες πού ἔχω ὑπογραμμίσει μέ κόκκινο μελάνι, σελίδες πού συνδέουν τό μέγα
μυστήριο τοῦ θανάτου καί τήν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά καταφύγει στήν
ἀγκαλιά τῆς θρησκείας καί κάτω ἀπό τόν ἴσκιο τοῦ Θεοῦ:
«Τεντώνουμε τά χέρια καί προσπαθοῦμε νά βροῦμε μίαν ἄκρη μέσα σ’ αὐτό
τόν κόσμο πού στεκόμαστε. Αἰσθανόμαστε, τό βλέπουμε καί στά πρόσωπα, στά
θολά βλέμματα τῶν ἄλλων, πώς ὁ χρόνος μᾶς φθείρει ἀδιάκοπα, συστηματικά
μᾶς μαζεύει σιγά-σιγά σ’ ἕνα κουβάρι. Εἶναι λοιπόν, ὁ χρόνος πού πρέπει νά μᾶς
νικάει ἤ τάχα ἔχουμε μέσα μας τή δυνατότητα νά τόν νικήσουμε μεῖς, νά τόν
ὑπερβοῦμε; Εἴμαστε ὄντα χρονικά ἤ ὑπερχονικά;
»Αἰσθανόμαστε, παρά τίς προόδους τῆς Βιολογίας, πώς ἀναδυθήκαμε ἀπό
ἕνα μυστήριο βαθύ, συγκλονιστικό. Καί πώς, ἀφοῦ διαγράψουμε τήν τροχιά τῆς
ζωῆς μας, μικρή ἤ μεγάλη, θά ξαναπέσουμε καί θά βουλιάξουμε μέσα στό ἴδιο
μυστήριο πού εἶναι σιωπή καί ἀνυποψίαστη γαλήνη. Ἀλλά αὐτή ἡ παράφορη,
ἡ ὁλόφλογη, ἡ αἱματηρή συνείδηση τῆς ζωῆς πού ἔχουμε, αἰσθανόμαστε πώς
δέν μπορεῖ νά σταθεῖ καί νά βρεῖ ἀπόκριση ἀπό αὐτά τά δυό, τῆς ἀρχῆς καί
τοῦ τέλους μας, μυστήρια.
»Εἶναι εὔκολο, βέβαια, νά βουλιάξεις στόν παραλογισμό, πού μέ τέτοια
σαγηνευτικήν εὐγλωττία ἐξέφρασαν δυό αὐθεντικοί ἄνθρωποι τοῦ αἰῶνα μας,
ὁ Καμύ καί ὁ Σάρτρ, ἀλλά οὔτε καί αὐτό τό παράλογο δικαιολογεῖται μέσα σ’
ἕναν κόσμο τόσο σοφά, τέλεια ρυθμισμένο, τόσο ‘‘λογικά’’ ὀργανωμένο. Κάπου
ὑπάρχει ἕνα νόημα συγκεφαλαιωτικό της ζωῆς, πού ἑρμηνεύει, δηλαδή,
ὁλόκληρη τή ζωή καί ὄχι ὡρισμένες της πλευρές ἤ κάποιες της στιγμές.
»Ἡ φιλοσοφία πάλεψε αἰῶνες, ἀπό κείνη τήν πνευματικήν αὐγή τῆς Ἰωνίας,
νά βρεῖ μιά συνολική, μιά κυκλική θά ἔλεγα, ἑρμηνεία τοῦ κόσμου. Πάλεψε
ἀπεγνωσμένα νά ὑπερβεῖ τ’ ἀνθρώπινα ἐργαλεῖα τοῦ στοχασμοῦ καί κάποτε
νιώθεις, ἰδίως στόν Πλάτωνα, ὅτι τό μεγάλο μυστήριο πάει νά ραγίσει, νά μᾶς
ἀποκαλυφθεῖ, νά πέσει στ’ ἀνθρώπινα χέρια σά μαγικό πουλί πού τό
σημάδεψαν οἱ πιό παράφοροι, οἱ πιό μεγαλεπήβολοι κυνηγοί.
»Ἀλλά ἡ φιλοσοφία, ἀποσταμένη, σταματᾶ. Δέν μπορεῖ νά προχωρήσει πιό
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πέρα, γιατί στίς δικές της ὑποθέσεις χρειάζεται πιά τίς μαρτυρίες τῆς
ἀντικρυνῆς πλευρᾶς, ὅπως οἱ ὑποθέσεις τῆς Φυσικῆς καί τῆς Χημείας
χρειάζονται τήν ἐπαλήθευση τῶν πειραμάτων.
»Πείραμα ἐπιστροφῆς ἀπό τόν θάνατο ἡ φιλοσοφία δέν μποροῦσε ἐκ τῶν
πραγμάτων νά πραγματοποιήσει. Ἤξερε πιά, καί εἶχε βεβαιωθεῖ πώς ἀπό τήν
ἀντικρυνή πλευρά ὑπάρχει ἡ δημιουργός Δύναμη, ὁ Θεός. Κι ἀφοῦ ἔλαβε
ἀλλεπάλληλες πρωτοβουλίες κι ἀφοῦ ἐξάντλησε ὅλες τίς δυνατότητες, περίμενε
πιά τήν πρωτοβουλία τῆς ἀντικρυνῆς ὄχθης, περίμενε, δηλαδή, νά μιλήσει το
ἀπό αἰώνων μυστήριο. Ὁ λόγος δόθηκε στή θρησκεία».
Στήν Ἀθήνα, λοιπόν, τοῦ 1976, ὁ ἀέρας τῆς Μεταπολίτευσης ἐπιτρέπει τή
γέννηση μιᾶς ἄλλης πνευματικότητας. Νέοι συγγραφεῖς, νέα συνθήματα. Ὁ
Κωνσταντῖνος Καραμανλής συνομιλεῖ μέ τόν Μάνο Χατζιδάκι περισσότερο ἀπ’
ὅ,τι μέ τούς ὑπουργούς του. Ἡ Μ. Μερκούρη ἀπευθύνεται μέ ἐπαναστατική
διάθεση στίς μάζες. Ὅλα μοιάζουν καινούργια.
Ὁ χῶρος στή στοά τῆς Πανεπιστημίου 10 γίνεται ἕνα ἱερό «κρησφύγετο»
καί παράλληλα ἕνα ὁρμητήριο Ἰδεῶν.
Μέ δέος παρακολουθῶ τόν λόγο καί τή σιωπή κάποιων ἀνθρώπων, πού ἡ
πνευματικότητά τους δέν μετριέται μέ τά κοινά μέτρα καί σταθμά, πλέον.
Κεντρικό θέμα στίς συζητήσεις ἡ ἀγωνία γιά τόν Ἑλληνισμό, ἡ διαλεκτική τῆς
Δημοκρατίας, τό νόημα τῆς Ἐλευθερίας.
Μέ τά τεράστια γυαλιά του ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος, συγχωρητικός
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καί ἀπολογητικός, πρῶτα μέ τόν ἑαυτό του. Ἤδη ἔχει κυκλοφορήσει τό
μεγαλύτερο ἀπό τά ἔργα του, τήν «Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος» καί
ξέρει πώς μ’ αὐτό ἔχει ἀγκαλιάσει τήν αἰωνιότητα.
Μέ τή σιωπή του ὁ μέγας Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος. Ξέρει πώς ὁ τόπος
ἀπαλλοτριώνεται. «Οἱ Ἕλληνες δέν ἀγαπᾶνε τήν Ἑλλάδα», λέει συχνά. Μετά
τήν ὀγκώδη «Εἰσαγωγή στή Φιλοσοφία», ὁ μεγάλος Δάσκαλος ἱδρύει καί
λειτουργεῖ στή γενέτειρά του τήν Ἐλευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας «Ὁ Πλήθων».
Γνωρίζει ὅμως πώς ἡ ὑπόθεση τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι χαμένη, ὅπως γνώριζε καί
ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὅταν ἀναλάμβανε τήν αὐτοκρατορία, πώς ἡ
Κωνσταντινούπολη ἦταν χαμένη. Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος ἀπό τίς «Ἐκδόσεις
τῶν Φίλων» ἐκδίδει τή μελέτη τοῦ Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλου «Τό ᾽21 καί ὁ
σύγχρονος Ἑλληνισμός». Ἀργότερα θά ἐκδώσει καί τό μεγάλο δοκίμιό του
«Εὐρώπη καί Σοσιαλισμός».
Μέ τή γλυκύτητά του ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος. Εἶχε ἤδη ἐκλεγεῖ Πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας. Στόν Κώστα Τσιρόπουλο καί στίς «Ἐκδόσεις τῶν Φίλων»
ἐμπιστεύεται τήν ἔκδοση τῶν «Διαλόγων σέ Μοναστήρι» καί τῆς «Πολιτικῆς».
Ἀργότερα θά ἐκδώσει τά «Αἰσθητικά Μελετήματα», τή «Θεωρία τῆς Τέχνης», τή
«Λογοδοσία μιᾶς ζωῆς» κ.ἄ.
Εἶναι οἱ τρεῖς τους, οἱ τρεῖς τῆς Χαϊδελβέργης.
Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος ἀπό τίς «Ἐκδόσεις τῶν Φίλων» δίνει ἄλλη διάσταση
στήν πνευματική τους κατάθεση…
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Καί βέβαια δέν εἶναι μόνο αὐτοί.
Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος συγκεντρώνει
στόν χῶρο τῆς «Εὐθύνης» δεκάδες
προσωπικότητες. Ἐκεῖ καί ὁ αὐστηρός
Ἄγγελος Τερζάκης. Νιώθω δέος μπροστά
στόν συγγραφέα τῆς «Πριγκηπέσσας
Ἰζαμπῶ». Ἤδη ἡ δημόσια τηλεόραση
μεταφέρει τή «Μενεξεδένια Πολιτεία» του.
Καί ἤδη, ὁ μέγας Ἄγγελος Τερζάκης ἔχει
ἐμπιστευθεῖ στόν Κώστα Τσιρόπουλο τό
«Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Κάιν» καί τό
«Ποντοπόροι».
Τόν ἀκούω ἕνα βράδυ νά διαβάζει ἕνα
ἀπόσπασμα ἀπό τό εἰσαγωγικό του σημείωμα στό «Ποντοπόροι». Τό
ἀντιγράφω: «Γεννηθήκαμε ποντοπόροι, δηλαδή ὄντα πού ἁρματώνουν καράβια,
ξεκινᾶνε γιά νέες, ἄγνωστες ἠπείρους καί δέν ξέρουν ὅτι ἐκεῖνο πού τούς
ξεσηκώνει τά μυαλά, πού φουσκώνει τήν καρδιά τους, εἶναι ἡ μαγεία τοῦ
ὠκεανοῦ, ὁ ἔρωτας τῆς περιπέτειας, τό ἄγνωστο, πού περιέχει ἕνα κυρίως
ἑλκυστικό περιεχόμενο: Νά εἶναι θανατηφόρο».
Στά χρόνια πού θ’ ἀκολουθήσουν μέχρι τόν θάνατό του, ὁ εὐγενής κύριος
Κώστας Τσιρόπουλος, –ἐκ Λαρίσης, πού τόν ἀγνοεῖ, σχεδόν προκλητικά– θά
συγκεντρώσει δεκάδες σημαντικότατα ἄρθρα-δοκίμια τοῦ Ἄγγελου Τερζάκη
καί θά τά παραδώσει ὡς ἀνεκτίμητη κληρονομιά στίς ἑπόμενες γενιές, πού θ’
ἀγνοήσουν, ὅμως, μέ ἐλαφρότητα τή σκέψη καί τό ἔργο, τόσο τοῦ Τερζάκη,
ὅσο καί τοῦ Τσιρόπουλου. Τά βιβλία «Προσανατολισμός στόν αἰῶνα»,
«Ὁδοιπόροι μιᾶς ἐποχῆς», «Σέ καμπή ἱστορίας» κ.ἄ.
Ἐκεῖ, στό κρησφύγετο-ὁρμητήριο τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου καί ἄλλοι
μεγάλοι. Ὁ Ἰ. Μ. Παναγιωτόπουλος, ὁ ἄνθρωπος πού τόσο ἁπλά μίλησε γιά τά
προβλήματα τῆς ἐποχῆς μέ τό «Ὁ στοχασμός καί ὁ λόγος», τό «Ὁμιλίες τῆς
γυμνῆς ψυχῆς», τό «Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος», τό «Οἱ σκληροί καιροί», τό «Ἡ
σιωπή καί ὁ λόγος», τό «Ἐρήμην των Ἑλλήνων» καί μέ ἄλλα πολλά.
Ἐκεῖ καί ὁ φιλόσοφος Χρῆστος Μαλεβίτσης μέ τήν πρωτοπόρα σκέψη του,
πού τή δονοῦσε ἡ μεταφυσική του Χριστιανισμοῦ. Νεότερος ὅλων, μᾶλλον. Εἶχε
ἤδη ἐκδώσει τά δοκίμια «Προοπτικές» ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς «Δωδώνης».
Εἶχε γράψει ἤδη τήν ἐκπληκτική παρουσίαση τοῦ μεγάλου Θεσσαλονικιοῦ
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ποιητῆ –καί ἀδικημένου– Γιώργου Θέμελη. Εἶχε ἤδη τιμηθεῖ μέ τό Βραβεῖο τῆς
Ἐθνικῆς Τραπέζης γιά τό δοκίμιό του «Ἡ ἐσωτερική διάσταση» καί μέ τό
Κρατικό Βραβεῖο Δοκιμίου γιά τό «Ἡ τραγωδία τῆς ἱστορίας». Δυό χρόνια
ἀργότερα, θά τιμηθεῖ ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιά τό «Ἀγραυλοῦντες» καί
ἀμέσως μετά «Οἱ ἐκδόσεις τῶν Φίλων» θά ἐκδώσουν τό σημαντικότατο «Ὁ
ἔγκοπος λόγος».
Ἡ δραστηριότητα τῆς μικρῆς παρέας πού ἡγεῖται ὁ Κώστας Τσιρόπουλος
δέν σταματάει ἐδῶ. Αὐτό εἶναι ἕνα πολύ μικρό μέρος.
Οἱ «Ἐκδόσεις τῶν Φίλων» εἶναι ὁ κῆπος μιᾶς ἀνθρωποκεντρικῆς φιλοσοφίας
πού ἀντικρίζει κατάματα τή μεταφυσική τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού ἀρνεῖται τόν
κοσμικό χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας, καί πού θέτει σέ νέα βάση τήν ἀγωνία τοῦ
ἀνθρώπου. Κάθε ἔκδοσή της ἀποτελεῖ κι ἕναν σταθμό κριτικῆς σκέψης.
Ὅμως ὁ Κώστας Τσιρόπουλος δέν μένει μόνο στόν δοκιμιακό του λόγο καί
στίς ἐκδόσεις.
Ἐπιχειρεῖ ἕνα θαρραλέο βῆμα.
Εἶναι ἡ ἐποχή πού ὁ ἀριστερισμός γίνεται μόδα, σημαία, λατρεία. Ἄλλωστε
στό βάθος τοῦ κάδρου ὁ πολιτικός μέ τό ζιβάγκο ἀνοίγει τά χέρια του καί
ἐπαγγέλλεται τήν ἀποθέωση τῆς πολιτικῆς τῶν φτωχῶν. Ὁ Ἀνδρέας
Παπανδρέου βγαίνει ἀπό τά ἀριστερά τοῦ ΚΚΕ ξεδοντιάζοντάς το.
Εὐαγγελίζεται γιά τούς Ἕλληνες πολλά «ἔξω». «Ἔξω ἀπό τό ΝΑΤΟ», «Ἔξω
ἀπό τήν ΕΟΚ», ἔξω ἀπ’ ὁτιδήποτε φαντάζει δυναστευτικό.
Οἱ Ἕλληνες διανοούμενοι ἐμφανίζονται μᾶλλον ἀποπροσανατολισμένοι. Ἡ
συντριπτική πλειοψηφία τους σπεύδει νά πάρει θέση στήν «αὐλή» τοῦ
λαϊκισμοῦ, δηλώνοντας σοσιαλιστές πρίν ἀκόμα τή γέννησή τους.
Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος, ὅμως, ἐπιμένει. Δέν μπορεῖ νά δεῖ τή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου ἔξω ἀπό τόν αὐθεντικό λόγο τῆς Ὀρθοδοξίας. Δέν μπορεῖ νά δεχτεῖ
μιά διαλεκτική χωρίς τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία σκέψης. Ἔχει τ’ αὐτιά του ἀνοιχτά
σέ κάποιες φωνές πού ἔρχονται ἀπό τήν Εὐρώπη καί μιλοῦν γιά τή σύγχρονη
τραγωδία τοῦ ἀνθρώπου. Πρόκειται γιά τίς φωνές τῶν ἀντιφρονούντων Ρώσων
–καί ὄχι μόνο– συγγραφέων καί ἐπιστημόνων.
Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος καί οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τῆς «Εὐθύνης» προχωροῦν
στήν ἑλληνική ἔκδοση τοῦ «ΚΟΝΤΙΝΕΝΤ», πού εἶναι τό «Ἐλεύθερο βῆμα
Ρώσων καί ἀνατολικοευρωπαίων συγγραφέων». Ἑλληνικός τίτλος: «Εὐρωπαϊκή
ΗΠΕΙΡΟΣ».
Σολζενίτσιν, Σαχάρωβ, Ἰονέσκο, Τζίλας, Μιδζέντι, Σιανιάφσκι, Μιχαήλοβ,
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Ντοῦμπτσεκ, Μαξίμοφ, Μπουλγκάκοφ, Χάβελ εἶναι κάποια ἀπό τά ὀνόματα
πού δημοσιεύουν τήν κριτική τους σκέψη-διαμαρτυρία ἀπέναντι σέ καθεστῶτα
πού συνθλίβουν τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος ξεγυμνώνει τήν ἀριστερή προπαγάνδα, πού ἤθελε
νά παρουσιάζει τόν κομμουνισμό ὡς σωτήρα τῆς ἀνθρωπότητας, ὅταν στή
Ρωσία καί στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἐξοντώνονταν ἀδίστακτα
χιλιάδες ἐλεύθερες συνειδήσεις. Ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τήν «Ἀμφισβήτηση
τοῦ κατεστημένου» (Ἐκδόσεις τῶν Φίλων – 1975), πού εἶναι σάν νά γράφεται γιά
τίς μέρες μας:
«Μποροῦμε πάντως νά ποῦμε πώς μιά καταπληκτικά ὀργανωμένη
προπαγάνδα, μέ ὀξύτατη γλωσσική αἴσθηση πού ξέρει νά ζυγιάζει σωστά κάθε
λέξη καί μέ βαθύτατη γνώση τῆς ψυχολογίας τῶν μαζῶν ἀλλά καί τῆς
ψυχολογίας πού δημιουργεῖται στά δημοκρατικά πολιτεύματα, κατόρθωσε ὥστε
τίποτα ἀπ’ ὅ,τι ἐνδιαφέρει καί ἀναφέρεται στόν κομμουνισμό νά μήν ὀνοματίζεται
μέ τό ἀληθινό του ὄνομα. Τό κομμουνιστικό κίνημα ἔτσι παρουσιάζεται πάντα
ἀπό τούς βιαστικούς κι ἐπιπόλαιους συχνά δημοσιογράφους τοῦ Δυτικοῦ
κόσμου, μέ τόν χαρακτηρισμό πού ἐκεῖνο τό ἴδιο σοφά διάλεξε: ‘‘δημοκρατικές
δυνάμεις’’, ‘‘προοδευτικές δυνάμεις’’, ‘‘φιλελεύθεροι πολίτες’’, καί στίς ἔσχατες
περιπτώσεις ‘‘ἀριστερά’’ καί κάποτε ‘‘ἄκρα ἀριστερά’’ – ἐνῶ οἱ ἀντίπαλοι εἶναι
πάντα ‘‘σκοταδιστές’’, ‘‘ἀντιδραστικοί’’, ‘‘ὀπορτουνιστές’’ κ.λπ.».
Ἀπό τή μιά ἡ «ΕΥΘΥΝΗ» μέ τά ἀφιερώματά της λοιπόν. Ἀπό τήν ἄλλη ἡ
«Εὐρωπαϊκή ΗΠΕΙΡΟΣ».
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Ἡ ἀγκαλιά τῶν «Ἐκδόσεων τῶν Φίλων» διευρύνεται. Ὁ κύκλος μεγαλώνει.
Ἀπέναντι στό ἀστεῖο, ὡς καί γελοῖο, ἐρώτημα «ποῦ εἶναι οἱ διανοούμενοι;» ὁ
Κώστας Τσιρόπουλος καί οἱ συν-μαχητές του ἔχουν νά παρουσιάσουν τεράστιο
ἔργο.
Ἀλλά ἕνας λαός πού λατρεύει τήν ὑποκουλτούρα δύσκολα ν’ ἀναζητήσει
ἔργα πού ἀναγκάζουν τόν νοῦ νά δουλέψει. Μένει στήν ἡμιμάθειά του καί στήν
χυδαία καραμέλα πώς αὐτός ξέρει τά πάντα.
Ἄς εἶναι…
Στά 1981 –εἶναι 51 χρονῶν τότε– κυκλοφορεῖ τό δοκίμιό του «Πολιτισμός τοῦ
σώματος», ἐπιχειρώντας ν’ ἀγγίξει τήν ἐσωτερική φωνή τῆς Τέχνης. Ἐκεῖ ἡ
συζήτηση μέ τόν θάνατο γίνεται ἀπόλυτα χειροπιαστή. Δηλώνοντας πώς «ἡ
δημιουργία, εἴτε καλλιτεχνική εἴτε ἐρωτο-σαρκική, εἶναι πράξη τραγική»,
καταθέτει συνάμα πώς «Ἡ ἀγωνία τῆς δημιουργίας πολιτισμοῦ ὑπάρχει, ἐπειδή
ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται νά προλάβει τόν θάνατό του».
Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος δέν ἀπαξιώνει τό Σῶμα, τό τιμᾶ. Τό θέλει Ὡραῖο ὡς
ὁ Ἡνίοχος τῶν Δελφῶν. Γράφει:
«Ἀδικοῦμε τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ὅταν ὑποστηρίζουμε πώς ὁ πολιτισμός εἶναι
ἔργο τοῦ πνεύματος. Θά κυριολεκτούσαμε, ἄν λέγαμε πώς εἶναι καί τοῦ σώματος
καί τοῦ πνεύματος ἄθλος. Γιατί τό πνεῦμα δέν ὑπάρχει ἀποσυσχετισμένο ἀπό τό
σῶμα. Ἀντίθετα, ὑπάρχει γιατί ὑπάρχει τό σῶμα…»
Στό ἴδιο δοκίμιο φτάνει στό παρακάτω συμπέρασμα:
«Ὁ Ἅγιος ὑπερβαίνει τόν θάνατό του καί τόν θάνατο τοῦ κόσμου μέ τή
μεταφυσική του πίστη. Ὁ Ποιητής, μ’ αἴσθημα προσωπικῆς ἀθανασίας,
προσπαθεῖ νά μεταπλάσει τόν κόσμο καί τόν ἑαυτό του, νά τόν ἀθανατίσει, νά
τόν καθαρίσει ἀπό τόν μολυσμό τοῦ θανάτου καί νά τόν προσφέρει στούς
ἀνθρώπους ὡς μορφή ἀθανασίας, μορφή πού βρίσκεται πέρα καί πάνω ἀπό
τόν θάνατο».
Τό δοκίμιο «Πολιτισμός τοῦ Σώματος» εἶναι κορυφαῖο ἔργο, ἀνάμεσα σέ ἄλλα
κορυφαῖα, τῆς σύγχρονης διανόησης, πού ἀδικεῖται ἀπό τήν κοινότητα τῶν
Ἑλλήνων διανοουμένων. Στέκομαι μέ ἀπόλυτη εὐλάβεια ἀπέναντί του, καθώς
προσεγγίζει τήν ὀντότητα τοῦ Ποιητῆ, γράφοντας:
«Ὁ κίνδυνος τοῦ θανάτου, ἡ ἄρρητη χαρά τοῦ ἀθάνατου ἔργου Τέχνης, ἡ
ψευδαίσθηση τῆς διαιώνισης διά μέσου τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ὅλα τοῦτα εἶναι
στοιχεῖα πού συγκροτοῦν τήν τραγική φυσιογνωμία τοῦ Ποιητῆ. [… …]
»Ὁ Ποιητής καταφάσκει τήν ζωή. Τήν ἀντικρύζει ἔμπληστη ἀπό οὐσίες ἄξιες
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ν’ ἀναγορευτοῦν σέ Τέχνη καί νά ὑψωθοῦν στήν περιωπή τῆς ἀθανασίας. Ἡ
παρουσία του στόν κόσμο καί ἡ ἄσκηση τῆς δημιουργικότητάς του προϋποθέτουν
τήν ὕπαρξη τοῦ σώματός του καί τό γεγονός τοῦ θανάτου…»
Τό περί θανάτου ἐρώτημα διατρέχει ὅλο το ἔργο τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου.
Τό ἔργο ὅμως στό ὁποῖο τό συναντᾶμε μέ τήν πλέον ποιητική του ὑπόσταση,
εἶναι τό ἀπολογητικό του κείμενο «Μουσική» (1989 - ἐκδόσεις Ἀστρολάβος /
Εὐθύνη), σκέψεις πάνω στή μουσική τοῦ Anton Bruckner (Ἐννιά Συμφωνίες).
Ξεχωρίζω ἕνα ἀγωνιῶδες ἐρώτημα: «Ἀγάπης φωνές ἀπελπισμένα φουντώνουν,
δαγκώνοντας τό σκληρό Ἐρώτημα: ὅποιος ἀγαπᾶ, γιατί πεθαίνει;»
Τό «Μουσική» εἶναι μιά ἔκρηξη συναισθημάτων πού ἀποτυπώθηκε στό
χαρτί, στή Μύκονο, τό 1980, λίγο μετά τόν θάνατο τῆς μητέρας του, καί πού ὁ
Κώστας Τσιρόπουλος εἶχε κρατήσει χρόνια μέσα στά συρτάρια του. Θεωροῦσε
τό κείμενο αὐτό πολύ προσωπικό…
«Εἶχα ἀποφασίσει νά σωπάσω. Ἤμουν ἕνα δέντρο κεραυνοβολημένο
κατάκαρδα καί οἱ Λέξεις, φλούδια ξερά πέφταν ἀπό πάνω μου, ἀνίκανες νά
σαρκώσουν τό Μυστήριο πού ζοῦσα.
»Ἤμουνα προδωμένος ἀπό τόν Θεό καί τούς Ἁγίους πού μέ δάκρυα τούς
εἶχα ἀπευθύνει τίς Λέξεις μου.
»Στό τέλος, εἴμαστε μιά Σιωπή πού ὅλο καί πιό βαθαίνει, νά χαθεῖ μέσα στή
Λήθη πού μᾶς γέννησε. Ὅταν λησμονήσουμε, ὅταν λησμονηθοῦμε, τότε θά μᾶς
ξαναθυμηθεῖ ὁ Θεός. Ὅσο ὅμως θυμούμαστε, τόσο καί πιό σπαραχτικά θά
κρυβόμαστε στήν Σιωπή, νά μήν ξαναβρεῖ καμιά Λέξη. [… …]
»Ἡ Μοίρα μας εἶναι οἱ Λέξεις. Δέν εἴμαστε παρά μονάχα Λέξεις. Λέξεις
τρομαγμένες ἀπό τ’ ἀγιάζι τοῦ Θανάτου, μεμβράνες πού ἡ Καρδιά καί ἡ
Συνείδησή μας κρούουν, ρωτώντας, καί πάλι ρωτώντας τόν Θεό. [… …]
»Γυμνοί, ποτέ τόσο Ἐμεῖς ὅσο τώρα, ἀνακαλύπτοντας ἕνα Σῶμα καί
χάνοντάς το, Σάρκα πού μιμεῖται τά Μέταλλα, αἷμα πού μιμεῖται τά Ρόδα,
πληγές πού σωπαίνουν. Δέν μποροῦμε σ’ αὐτή τή Θάλασσα γερτοί, νά
σταματήσουμε τή φοβερή Νεροσυρμή, τά Εἰκονίσματά μας ὑψώνοντας, ὁ
Θάνατος νά τά ἰδεῖ, νά φοβηθεῖ…».
Τά «Εἰκονίσματά» μας, πιά στήν ἀρχή τοῦ 21ου αἰῶνα, σαράντα χρόνια μετά
ἀπό τότε πού χαράχτηκαν αὐτές οἱ γραμμές, εἶναι ἱστορημένα μέ μυστικά
δάκρυα καί ἀναζητήσεις μάταιες, ἀπό τό πρῶτο κιόλας γράμμα, τό Α-ΛΦΑ,
δηλαδή, πού εἶναι καί πρῶτο στήν Ἀ-πουσία, στό Ἄ-χρονο, στό Ἄ-δικο.
«Εἴμαστε ἀπό τά ὑλικά τῆς Σιωπῆς πλασμένοι
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ὁ Θάνατος
οἱ Φωνές μας…
Ἦχοι σκοτώνουν
ὁ Θάνατος τίς Λέξεις
στά σπλάχνα μας ἡ Κραυγή φωλιάζει
ὁ Θάνατος καί συντρίμματα…[…]
…τά δειλινά στά Κοιμητήρια ὅλοι οἱ ἦχοι
πεθαίνουν οἱ Λέξεις
ὁ Θάνατος μέσα στήν ἀπόγνωση
καί ἡ Σιγή ὅλο πήζει πυκνό ρευστό
στίς Λέξεις ὁ Θάνατος
στίς Ἀρτηρίες πετρώνει
σώπασε πιά…»
θά γράψει λίγο πρίν κλείσει τό κείμενό του γιά τή μουσική.
Καί ὁ θάνατος παρών…
Στίς 23 Φεβρουαρίου τοῦ 2017, ὁ Κώστας Τσιρόπουλος πεθαίνει. Τό
πληροφοροῦμαι νωρίς τό ἀπόγευμα, ἀπό μιά ἀνάρτηση τοῦ Γιώργου
Γκέλμπεση, πού ἔχει ἀναλάβει τή «Νέα Εὐθύνη», τή διάδοχη κατάσταση στόν
ἐκδοτικό χῶρο τῆς πορείας πού χάραξαν «Οἱ ἐκδόσεις τῶν Φίλων».
Μέ περιέργεια παρακολουθῶ, ἐκείνη τήν ἡμέρα, τά βραδινά δελτία
εἰδήσεων, ὅπως καί τά πρωινά της ἑπόμενης ἡμέρας. Οὔτε μιά λέξη. Ἀντίθετα,
μαθαίνω γιά μιά δημοπρασία πού ἀφορᾶ τουαλέτα τῆς Λαίδης Ντί. Ἄν εἶχαν
βγεῖ σέ δημοπρασία καί τά ἐσώρουχα τῆς Μαντόνα, σίγουρα θά μάθαινα καί
λεπτομέρειες.
Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος εἶναι ἀνύπαρκτος γιά τόν δημοσιογραφικό κόσμο.
Κανένας δέν θ’ ἀσχοληθεῖ μαζί του. Ἄν εἶχε πεθαίνει κανένας μόδιστρος ἤ
κομμωτής, θά μαθαίναμε μέχρι καί πόσες ἀποτριχώσεις εἶχε κάνει. Ἡ Ἑλλάδα
συνεχίζει νά πεθαίνει μέσα στήν ἀφασία της. Ἡ Διδώ Σωτηρίου εἶχε γράψει: «Οἱ
νεκροί μπορεῖ νά περιμένουν». Γιατί ὄχι;
Μόνο πού «κάποιοι νεκροί εἶναι πιό ζωντανοί ἀπό τούς ζωντανούς». Ἕνας
ἀπ’ αὐτούς τούς πολύ ζωντανούς νεκρούς θά εἶναι ὁ Κώστας Τσιρόπουλος.
Ἄλλωστε ὁ ἴδιος στό εἰσαγωγικό σημείωμα μέ τίτλο «Τά τροφεῖα» (26-5-1979)
τῆς συλλογῆς μελετημάτων του γιά ἰδιαίτερες φυσιογνωμίες τοῦ Νέου
Ἑλληνισμοῦ «Οἱ προλαλήσαντες» εἶχε γράψει γιά τούς συνειδητούς, καί
ἀνήσυχους, ἀναγνῶστες καί τούς συγγραφεῖς πού νικοῦν τόν χρόνο:
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«Ἀπό τό ἀνυποψίαστο ὅμως ἄγγισμα ἑνός βιβλίου ὥς τόν ἔρωτα τῶν βιβλίων,
ἡ ἀπόσταση εἶναι μεγάλη. Τήν γεμίζει ἡ παιδεία τοῦ ἀνθρώπου, τό περιβάλλον
μέσα κι ἔξω ἀπ’ τό σπίτι, ἀλλά σύντομα ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη φανερώνει τόν ἑαυτό
της καί παίρνει τήν πρωτοβουλία στή συμπεριφορά της πρός τά βιβλία.
»Ἐκείνη θά νιώσει ἄν τό βιβλίο τήν ἀφορᾶ κι ἄν τήν ὁρίζει. Κι ἄν ἀποφασίσει
νά προχωρήσει μέσα στό μυστήριο τοῦ λόγου, τότε ἡ συμπλοκή της μέ τά βιβλία
της ἀποκαλύπτει μιά περίεργη, συγκλονιστική πραγματικότητα: πώς ἀνάμεσα
στούς νεκρούς πού λάμνουν μισοσκεπασμένοι στάχτη στ’ ἀνοιχτά της ζωῆς,
ὑπάρχουν κάποιοι νεκροί πού εἶναι πιό ζωντανοί ἀπ’ τούς ζωντανούς: οἱ
συγγραφεῖς.
»Αὐτοί, κρατώντας στό στῆθος τούς τήν ἀθανασία τοῦ λόγου κατορθώνουν
νά διαπλεύσουν τήν πικρή τή λήθη καί τήν ἄσπλαχνη σιγή τοῦ κόσμου
ξορκίζοντας τόν θάνατο μέ τίς λέξεις...».
Νά διαισθανόταν, ἄραγε, ὁ Τσιρόπουλος πώς μετά τόν θάνατό του θά ἔμενε
ζωντανός γιά κάποιους, ἔστω λίγους, ἐκλεκτούς, ὅμως, ἀναγνῶστες; Πιστεύω πώς,
ναί. Εἶχε τήν, ἀπαραίτητη πρός τοῦτο, αὐτογνωσία, ἀλλά εἶχε καί τή σεμνότητα
πού τόν διαφύλασσε ἀπό ὀλισθήματα πού χαρακτηρίζουν κενούς ἀνθρώπους.
Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος ἦταν γεμάτος ἀπό πνευματική ζωή καί ἀπό μιά
δυσεύρετη ἀριστοκρατία. Ἄλλωστε μέ τόν θάνατο εἶχε, ὡς γνήσιος στοχαστής,
ἰδιαίτερη σχέση. Διαβάζω μιά συνέντευξη τοῦ 1968, πού εἶχε δώσει στόν Θανάση
Νιάρχο μέ αἰτία τήν κυκλοφορία τοῦ πρώτου του μυθιστορήματος, τά
«Φαντάσματα», καί πού περιλαμβάνεται στή συλλογή συνομιλιῶν τοῦ Νιάρχου
«Πραγματογνωμοσύνη τῆς ἐποχῆς» (Ἐκδόσεις τῶν Φίλων-ἀχρονολόγητο):
«Γιατί πεθαίνουμε, γιατί ὅλοι μας πρέπει κάποτε νά πεθάνουμε; ἐρώτημα
πού σοβαρότερο καί συγκλονιστικότερο, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει γιά τήν
ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ὅταν μιά ἐποχή –καί τέτοια εἶναι ἡ δική μας– δέν μπορεῖ
νά δώσει ἀπόκριση στό ἐρώτημα αὐτό, ὁ πολιτισμός της περνᾶ κρίση καί οἱ
ἄνθρωποι παραφρονοῦν μπροστά στήν πραγματικότητα τοῦ θανάτου».
Ἀπέναντι στήν πραγματικότητα τοῦ θανάτου ὁ Κώστας Τσιρόπουλος θά
θέσει τή μεταφυσική καί τήν παρηγορία τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι αὐτός πού μιλᾶ
γιά ὅλα, ἀπό τά πλέον ἀσήμαντα τῆς ζωῆς ὥς τά πλέον σημαντικά, τά
κορυφαῖα, τά καθοριστικά γιά τή στάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στήν
πρόκληση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς.
Παραθέτω ἕνα μικρό ἀπόσπασμα γιά τά δάκρυα τῆς μετάνοιας τοῦ
Χριστιανοῦ, ἀπό τό βιβλίο του «Αὐτοψία τῆς ἐποχῆς», μιά προσέγγιση τοῦ
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Κώστα Τσιρόπουλου στήν παγκόσμια συνείδηση, ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε
μετά τόν τελευταῖο μεγάλο πόλεμο:
«Τά ἀνθρώπινα δάκρυα θεωροῦνται ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας –
ὅταν εἶναι δάκρυα μετάνοιας, καρποί ἅγιας λύπης – σάν δεύτερο βάπτισμα τοῦ
χριστιανοῦ καί μάλιστα, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, πολύ πιό
σπουδαῖο, πιό δυνατό, πιό πλούσιο σέ χάρη ἀφοῦ καθαρίζει τήν ἀνθρώπινη
ὕπαρξη ἀπό τά παραπτώματα πού ἔκαμε μετά τό πρῶτο, τό βάπτισμα τῆς
εἰσόδου στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ… [… …]
»Ἀρρενωπό, ἔξοχο φαινόμενο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ στιγμή τῶν δακρύων
στήν ἀρχαία ἑλληνική τραγωδία…
»…Τά δάκρυα στήν ἀρχαία τραγωδία εἶναι ἕνα ὅριο, ὅριο σιγῆς τῆς ὕπαρξης.
Κι ὅταν ὁ ἀρχαῖος τραγικός ἀναγκάζεται νά τά σχολιάσει, δέν τά θεωρεῖ βέβαια
ὡς ἔκφραση δύναμης τῆς ὕπαρξης, ἀλλά κατορθώνει ν’ ἀναδώσει μέσα ἀπό τό
γεγονός τῶν δακρύων τόσον φῶς καί τέτοιαν ἀρχοντιά, –ἀρχοντιά πού
ἐναποθέτει ὁ πόνος καί ἡ εἰλικρινής βίωσή του ἀπό τόν ἄνθρωπο– ὥστε δέν
ταπεινώνεται, δέν ἐξευτελίζεται ὁ ἥρωας πού κλαίει...
»Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀποκάλυψαν τήν συγκλονιστική μεταφυσική
ἀξία τῶν δακρύων. Ἀκόμη μιά φορά βρῆκαν στή διαγωγή τοῦ σώματος μίαν
εὐθύνη καί μίαν ἄμεση μοναδική ἐπίδραση στό μέλλον τῆς ψυχῆς… [… …]
»Ἡ νέα ὅμως ἠθική ἀποκρούει τή χρησιμοποίηση τῶν δακρύων. Πιστεύει
πώς ἡ ἰσορροπία της θά ἐπανευρεθεῖ ὅταν διώξει ἀπό πάνω της τό βάρος τοῦ
παρελθόντος, ὅταν ἀφοσιωθεῖ στή ζωή χωρίς τήν ‘‘τυραννία’’ τῶν ἰδανικῶν, μέ
μίαν ἁπλότητα κυριολεκτικά ζωώδη. Δέν θυμᾶμαι κανέναν ἥρωα τῆς μοντέρνας
λογοτεχνίας νά κλαίει, νά κλαίει συνειδητά, δέν θυμᾶμαι μάτια δακρυσμένα στόν
Σάρτρ, στόν Καμύ, στόν Φῶκνερ, στόν Ἰονέσκο, στόν Ζενέ, στόν Ἄλμπι.
Ὑπάρχει, ἀντίθετα, μιά ἀγχώδης ἐρημιά, μιά ξηρασία πού θά βαραίνει ὅλο καί
πιό πολύ τήν ψυχή μας, πού θά μᾶς βασανίζει ὅλο καί πιό βαθιά, πού θά μᾶς
φθείρει καί θά μᾶς ἀφανίζει γιατί δέν ἀφήνουμε τά δάκρυα νά μᾶς ποτίσουν, νά
μᾶς μαλακώσουν, νά μᾶς γεωργήσουν...».
Στό τέλος τοῦ 1975 ὁ Κώστας Τσιρόπουλος κυκλοφορεῖ μιά ἀκόμα συλλογή
δοκιμίων του, μέ τόν τίτλο «Ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ κατεστημένου». Ὁ ἀναγνώστης
τους σήμερα, διαβάζοντάς τα, ἀποκομίζει τήν ἐντύπωση πώς γράφτηκαν μόλις
χθές καί ἀφοροῦν τό τώρα καί τό αὔριο, καί ὄχι καταστάσεις πού βίωνε ὁ
πολίτης σχεδόν πενῆντα χρόνια πρίν.
Παραθέτω μόνον ἕναν μικρό ἀπόσπασμα πού ἀφορᾶ τά ΜΜΕ καί τήν
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κρατική προπαγάνδα, μέ τήν ὅποια κυβέρνηση νά προσπαθεῖ νά χειραγωγήσει
τήν κοινή γνώμη:
«Ἡ κιβδηλεία τῆς ζωῆς διευρύνεται ὅταν ὑπάρχουν μέσα δημοσιότητας πού
διαχειρίζεται τό κράτος – καί στήν οὐσία, τό Κόμμα πού κυβερνᾶ ὄχι μέ
συνείδηση εὐθύνης ἀλλά μέ ἀδίσταχτη ἐπιθυμία νά προβληθοῦν μόνο οἱ δικές
του θέσεις στό λαό καί νά ὑποστηριχτοῦν τά δικά του πολιτικά συμφέροντα.
Δέν ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων βρίσκεται πάνω
ἀπό τήν ὑπηρέτηση ὁποιασδήποτε ἰδεολογίας καί πώς καμιά ἰδεολογία τελικά
δέν μπορεῖ νά προκύψει καί νά ὁδηγήσει σέ καλό ὅταν οἱ ὀπαδοί της εἶναι
ἐξαπατημένοι καί τοξινωμένοι ἀπό τό ψέμα...».
Τεράστιο τό δοκιμιακό ἔργο τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου, ἀλλά σ’ ἕνα σημείωμα
δέν δύναται κανείς νά τό ἀναπτύξει.
Προσωπικά ὅμως ἀνατρέχω συχνά σέ κάποια μελετήματά του, πού
ἀναφέρονται σέ φυσιογνωμίες τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Συγκεντρωμένα ὑπό τόν
γενικό τίτλο «Οἱ προλαλήσαντες» (1979), προσεγγίζουν τόν Καζαντζάκη
(Ἀσκητική), τόν Φώτη Κόντογλου, τόν Τάκη Παπατσώνη, τόν Ἄγγελο Τερζάκη,
τόν Γιῶργο Θέμελη, τόν Ἠλία Βενέζη, τόν Παντελῆ Πρεβελάκη, τήν Πηνελόπη
Δέλτα, τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, τόν Ἴωνα Δραγούμη καί ἄλλους. Προσέγγιση μέ
ἰδιαίτερη εὐαισθησία πού μέ ὁδηγεῖ στήν εὐθύνη τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου καθώς
ἀτένιζε αὐτές τίς προσωπικότητες τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, τίς περισσότερες ἀπό
τίς ὁποῖες οὔτε κἄν ὄνομα ἔχουν ἀκούσει οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες.
Λάρισα, Τετάρτη, 28 Αὐγούστου 2019...
Ἡ ὥρα πλησιάζει ἐννιά το πρωί. Λέω νά κλείσω ἐδῶ τό κείμενο αὐτό γιά τόν
σημαντικό συμπατριώτη μου, πού τελευταία φορά τόν εἶχα συναντήσει πρίν
ἐννιά χρόνια. Θυμᾶμαι κάποια μικρά παράπονα γιά συμπατριῶτες κι
ἐφημερίδες, πού προκλητικά τόν ἀγνόησαν.
Ὅμως μέ παρηγορεῖ ἡ σκέψη πώς ὁ φίλος γιατρός καί ἄξιος ποιητής Κώστας
Λάνταβος, ὅταν διηύθυνε τό περιοδικό «Γραφή», εἶχε ἀφιερώσει ἕνα τεῦχος της
στόν Κώστα Τσιρόπουλο. Εἶναι ἕνα συλλεκτικό πλέον τεῦχος καί ὅλη ἡ τιμή
ἀνήκει στόν Κώστα Λάνταβο, πού καί ὁ ἴδιος μέ τή σειρά του ἀποτελεῖ μιά
παρηγορία γόνιμης δημιουργίας γιά τήν πόλη.
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ΠΡΩΤ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
Δρ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

MNΗΣΘΗΤΙ, ΚΥΡΙΕ, ΤΩΝ ΚΟΠΙΑΣΑΝΤΩΝ...
ΠΡΩΤ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
πό τό τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ μας θά προσπαθήσουμε νά κάνουμε
μικρά ἀφιερώματα σέ ἱερεῖς, ἱεροψάλτες, θεολόγους, κατηχητές,
ἐπιτρόπους οἱ ὁποῖοι προσέφεραν στήν τοπική μας Ἐκκλησία τόν ἑαυτό τους,
δίδοντας μαρτυρία πίστεως, ἐλπίδος καί ἀγάπης. Τό τμῆμα αὐτό τοῦ περιοδικοῦ
μας εἶναι ἀνοιχτό σέ συνεργασίες, ὥστε ὅποιος ἤ ὅποια ἐπιθυμεῖ νά καταθέσει
τήν μαρτυρία του γιά τούς κοπιάσαντας στόν τόπο μας, νά μπορεῖ νά βρεῖ
φιλόξενη γωνιά. Θά ξεκινήσουμε τό ἀφιέρωμά μας μέ λίγα λόγια γιά τόν
μακαριστό Πρωτοπρεσβύτερο π. Εὐκλείδη Κωστούλα, στό πετραχήλι τοῦ
ὁποίου ἀναπαύτηκαν πολλοί χριστιανοί, καί στόν μακαριστό Πρωτοψάλτη
Ἀριστείδη Γρηγοριάδη, ὁ ὁποῖος ἔκανε πλῆθος πιστῶν νά συμμετέχει «ψυχῇ τε
καί καρδίᾳ» στήν μυσταγωγία τῆς ψαλτικῆς τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἀ

Ὁ παπα-Εὐκλείδης
Γίνεται συζήτηση τά τελευταῖα χρόνια γιά τήν ἀνάγκη νά ἔχουμε μορφωμένους
κληρικούς, ἱκανούς νά ἀνταποκρίνονται στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Προσόντα
γιά τόν ἱερέα τοῦ σήμερα θεωροῦνται ἡ πανεπιστημιακή μόρφωση, ἡ ἀσκητική
ζωή καί ἐμπειρία, ἡ ἱκανότητα διαλόγου μέ τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἡ ἐπίγνωση
τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καί διακονίας.
Ὅποιος ὅμως εἶχε γνωρίσει τόν μακαριστό παπα-Εὐκλείδη Κωστούλα, εἶχε
καθίσει ἀπέναντί του στό ἐξομολογητάρι στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο ἤ καί στό σπίτι
του τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, δέν μπορεῖ παρά νά προσθέσει στά
παραπάνω προσόντα τήν ἀφιέρωση στόν Θεό. Τό νά λέει αὐτό τό τόσο ζεστό,
ἀλλά καί κάποτε τόσο σταυρικό «Λάλει Κύριε, λάλει ἄνθρωπε», τό νά
κάθεται μέ ὑπομονή νά μοιράζεται πόνους, πτώσεις, τήν ἀνάγκη νά ἀφήσει
τόν ἄνθρωπο νά βγάλει ἀπό μέσα του τήν λύπη καί τό φορτίο του, χωρίς νά
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διακόπτει, χωρίς νά μαλώνει, ἀλλά καί χωρίς νά ἀμνηστεύει σάν νά μήν τρέχει
τίποτα. Τό νά μήν γνωρίζει ὡράριο. Τό νά μήν ξέρει τί σημαίνουν διακοπές καί
ἀργίες. Τό νά κοιτάζει τόν ἐξομολογούμενο στά μάτια μέ ἐκεῖνο τό σοβαρό,
ἀλλά καί πατρικό συνάμα βλέμμα, τό νά βρίσκει συχνά μιά δικαιολογία ἀγάπης
γιά τήν ἥττα, ἀλλά καί νά προτρέπει σέ μετάνοια. Τό νά παίρνει τόν σταυρό
τοῦ Κυρίου πού εἶχε πάντα μαζί του καί μαζί μέ τήν συγχωρητική εὐχή νά
σταυρώνει στό κεφάλι τόν ἐξομολογούμενο λέγοντας τό «Σταυρός ὁ φύλαξ
πάσης της οἰκουμένης...». Τό νά μοιράζεται ἀνθρώπινες στιγμές, μνῆμες,
ἱστορίες ἀπό τήν δική του πορεία, δείχνοντας ὅτι ὁ ἱερέας δέν παύει νά εἶναι
ἄνθρωπος. Τό νά αἰσθάνεται ὅτι ὑπάρχει μία λέξη πού ἀποτυπώνει τήν
ἀποστολή τοῦ κληρικοῦ: «χρέος».
Καί νά ἔχει κοντά του τήν εὐγενική πρεσβυτέρα Εὐγενία, πιστή
συνοδοιπόρο μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του, ἡ ὁποία οὐδέποτε παραπονέθηκε
γιατί ὁ παπάς της εἶχε τήν ἱερωσύνη πιό ψηλά ἀπό τήν ζωή. Ἤξερε ἐκείνη νά
συμπληρώνει τά ἐλλείποντα. Νά προσεύχεται. Νά σιωπᾶ ἐκεῖ πού χρειαζόταν.
Εὐλογημένο ἀληθινά ἱερατικό ζευγάρι.
Ἐκκλησιαστικό το φρόνημα τοῦ παπα-Εὐκλείδη. Δέν ἀνῆκε σέ ὁμάδες.
Ἔκανε ὑπακοή στήν Ἐκκλησία. Δέν καλλιέργησε ὀπαδούς. Δέν ἤθελε νά τόν
ἀποθεώνουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά, ὡς μιά οἱονεί παπαδιαμαντική μορφή, ἔκανε
τό χρέος του πέρα ἀπό τό ποιός ἦταν ὁ ἐπίσκοπος, πόσο ἤρεμα ἦταν τά
πράγματα στήν τοπική Ἐκκλησία, ποιόν ἤθελαν καί ποιόν δέν ἤθελαν οἱ
πιστοί. «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πιό πάνω ἀπό τά πρόσωπα», δίδασκε. «Κάνε τόν
ἀγῶνα σου τόν πνευματικό, κάνε τήν προσευχή σου, τήν νηστεία σου, δεῖξε
ἀγάπη, μήν κρατᾶς στήν καρδιά σου κακία, νά λειτουργεῖσαι, νά θυμᾶσαι ὅτι
ἡ ζωή εἶναι σταυρός, ἀλλά ὁ Χριστός δίνει τήν ἀνάσταση!». Κι ὅλες αὐτές οἱ
συμβουλές βγαλμένες ἀπό μιά καρδιά πού χαιρόταν γιά τόν κάθε ἄνθρωπο
πού ἔβλεπε: «Καλῶς τον!», ὁ λόγος πού ἔκανε τό πρόσωπό του νά φωτίζεται.
Ὁ παπα-Εὐκλείδης ἦταν ὁ πνευματικός τῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων, ὄχι
ἐκείνων πού εἶχαν ἔπαρση γιά τόν ἑαυτό τους. Ἐξομολογοῦσε οἰκογένειες καί
φερόταν πατρικά ἰδίως στούς νέους. Δέν ξεχνοῦσε τό φροντιστήριο
πνευματικῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας πού εἶχε παρακολουθήσει, στό
ὁποῖο οἱ διδάσκοντες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Στέφανος, τούς συνιστοῦσαν τήν ἐπιείκεια στόν
μετανοοῦντα, ἔκαναν προσομοίωση ἐξομολόγησης, ὥστε νά μποροῦν οἱ
πνευματικοί νά ἔχουν ὑποδείγματα πνευματικῆς πατρότητας, ἀλλά καί τούς
βοηθοῦσαν νά διακρίνουν τίς ρίζες τῶν παθῶν στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.
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Ἄνθρωπος λιτός καί ἁπλός, μετρημένος, παρέμεινε πιστός στήν ἀγάπη του
γιά τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του. Λίγες μέρες πρίν
τήν ἐκδημία του μετέλαβε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἐνῶ οἱ δυνάμεις του τόν
εἶχαν ἐγκαταλείψει, καί ἕνα χαμόγελο ἱλαρότητος ἔλαμψε στό πρόσωπό του.
Τό χαμόγελο τοῦ ἱερέα πού ἔκανε τό χρέος του. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του
καί ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!
***
Ὁ μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος Εὐκλείδης Κωστούλας γεννήθηκε τό
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1910 στά Κανάλια Καρδίτσης, ἕνα πολύ γραφικό χωριό στούς πρόποδες τῶν
Ἀγράφων μέ θέα τόν Θεσσαλικό κάμπο. Γόνος ἀγροτικῆς οἰκογένειας μέ πολύ
μικρό κλῆρο γῆς, κυρίως καπνά καί λίγα κηπευτικά γιά οἰκιακή χρήση.
Εἶχε τρία ἀδέρφια, ἐκ τῶν ὁποίων ἕναν μεγαλύτερο ἀδερφό, τόν Γιῶργο,
καί δύο μικρότερες ἀδερφές, τήν Εὐανθία καί τήν Ἀθηνᾶ, ἐνῶ τόν πατέρα τους
τόν ἔχασαν σέ μικρή ἡλικία ἀπό ἀσθένεια.
Ἀπό πολύ μικρός βρισκόταν κοντά στό ψαλτήρι τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ χωριοῦ.
Μόλις τελείωσε τό σχολαρχεῖο, πῆγε στήν Ἄρτα, ὅπου ὑπῆρχε ἱερατική σχολή,
προκειμένου νά γίνει ἱερέας. Ὁ πόλεμος ὅμως τόν πρόλαβε φέρνοντας ριζικές
ἀλλαγές στή ζωή του, καθώς σκότωσαν τόν ἀδερφό του γιά ἀσήμαντη αἰτία,
συνεπῶς, ὡς προστάτης πλέον τῆς οἰκογένειας, ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει
προσωρινά τό ὄνειρό του. Παρέμεινε στό χωριό, ὅπου καί ἀσχολήθηκε μέ τή
γεωργία καί τήν ἀποκατάσταση τῶν μικρότερων ἀδερφῶν του.
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1940, κατετάγη γιά μικρό χρονικό διάστημα, ὄντας
προστάτης τῆς οἰκογένειας, στό στράτευμα τῆς Καλαμάτας.
Ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιά τήν ἐκκλησία δέν ἔσβησε ποτέ. Μέ τήν πάροδο τοῦ
χρόνου καί μέ μεγάλη προσπάθεια, καθώς ἡ κατάσταση εἶχε ἀρχίσει νά
ἰσορροπεῖ, ἀποφάσισε νά συνεχίσει στόν δρόμο τῆς ἱερωσύνης. Περίπου τό 1955
παντρεύτηκε τήν Εὐγενία Ζέκιου ἀπό τό ἴδιο χωριό, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε δύο
παιδιά, τήν Γεωργία καί τόν Ἀποστόλη. Ἔπειτα ἀπό μικρό χρονικό διάστημα
κατέβηκε στή Λάρισα, ὅπου ἐπίσκοπος ἦταν ὁ Δημήτριος Θεοδόσης. Ὁ
ἐπίσκοπος τόν χειροτόνησε διάκονο στίς 7.5.1956 καί τήν ἑπομένη 8.5.1956 ἱερέα
πλέον.
Ἔπειτα τόν ἔστειλε νά ἱερουργεῖ στήν Κοιλάδα Λάρισας, ὅπου καί
παρέμεινε γιά τέσσερα χρόνια. Στή συνέχεια ὁ ἑπόμενος ἐπίσκοπος Ἰάκωβος
Σχίζας τόν ἔφερε στή Λάρισα, στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ὅπου
παρέμεινε μέχρι τήν ἀφυπηρέτησή του.
Κάθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱερατικῆς του διακονίας του, ἀλλά καί μετά τήν
συνταξιοδότησή του, κύριο μέλημα ἦταν ἡ οἰκογένειά του καί ἡ πολύωρη
μελέτη ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, καθώς καί τῆς ψυχολογίας, ἐνῶ ἀσχολοῦνταν
ἰδιαιτέρως μέ τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολόγησης. Σχεδόν καθημερινά
ἐξομολογοῦσε καί βοηθοῦσε μέ ὑπομονή καί ἀνιδιοτέλεια πλῆθος κόσμου πού
ἀναζητοῦσε τή βοήθειά του, ἀκούραστα ἀκόμα καί τό διάστημα πρίν κοιμηθεῖ.
Ἐκοιμήθη στίς 14 Σεπτεμβρίου 2005, σέ ἡλικία 95 ἐτῶν, ἔπειτα ἀπό μικρή
πάλη μέ τήν ἐπάρατη νόσο.
(Τά στοιχεῖα βιογραφίας του μᾶς ἔδωσε ὁ γιός του Ἀποστόλης Κωστούλας)
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
(1922-2007)
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
νας μεγάλος ψάλτης ἔφυγε. Ἕνας
δάσκαλος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς,
πού ἔψαλλε σ’ ὅλη του τή ζωή. Ἕνας
ἀξιοπρεπής ἄνθρωπος, πάντα εὔχαρις καί
προσηνής, σεμνός καί ταπεινός, σοβαρός,
ἔντιμος, ψύχραιμος καί συνετός, τολμηρός καί
οὐδέποτε δειλός, διότι ὅπως ἔλεγε πάντοτε
«Οὐδείς δειλός ἐδοξάσθη».
Ὁ καλλικέλαδος Πατέρας μας μέ τήν ὡραία
καί γλυκειά φωνή Του, πού ἦταν δύναμη, ἤξερε
καλά μουσική καί ἀνέβαινε στό Ἀναλόγιο καί τό
κατακυρίευε. Ἄνθρωπος πανέξυπνος καί
σπινθηροβόλος, μέ παρρησία καί αὐτοπεποίθηση,
ὄχι τραγουδιστής, μύστης πού θεράπευε τραύματα ψυχῶν. Εἶχε τάλαντο πού
τοῦ εἶχε δώσει ἡ χάρις τοῡ Θεο, καί ἐκεῖνος τό καλλιέργησε καί τό ἀξιοποίησε
μέ τή γνώση. Ἀγαποῦσε πολύ τό ἀναλόγιο, γιατί αὐτό ἔλεγε, θέλει ἀρετή, θέλει
συνέπεια καί ἐπιμέλεια. Ἀνήσυχος περίμενε πάντα τήν ὥρα πού θά πήγαινε
στήν Ἐκκλησία, καί πρίν τόν ἦχο τῆς καμπάνας βρισκόταν ἐκεῖ πού θά τόν
καλοῦσε τό χρέος καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.
Τό σπίτι μας ἕνας μικρός Ναός. Παντοῦ εὐλογία καί ὑμνολογία. Ὁλημερίς
καί ὁλονυκτίς ἔψαλλε, κρατώντας πάντα στό χέρι του τό μικρό καί ἀγαπημένο
μας κασετοφωνάκι ὅπου ἔγραφε τίς κασέτες μέ ἀφιέρωση. «Σᾶς τή χαρίζω γιά
νά μέ θυμᾶστε ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ».

Ἕ
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Δέν τοῦ πήγαινε τό γῆρας. Τό σήκωνε σάν βαρύ φορτίο, τό ἔλεγε καί τό
ἔδειχνε μέ μερικούς καί ἀξέχαστους ἀναστεναγμούς. Ὅταν κατάλαβε ὅτι ἡ ἡλικία τόν ἔκαμπτε, ἔφυγε ἀπό τό μόνιμο Ἀναλόγιο καί ἄρχισε νά ψάλλει
παντοῦ, ὅπου ἐκαλεῖτο. Ἡ φωνή του ἴδια, δέν τοῦ εἶχε μειωθεῖ. Πάντα ὅμως
ἔλεγε: «Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ξέρει πότε νά φεύγει». Καί αὐτό ἔπραξε.
Ὁ Πατέρας μας, ὁ ὑπερπροστατευτικός, ἡ ἀγαθή αὐτή ψυχή, πού
ἀγαποῦσε τούς πάντες, πού δέν ἀκούστηκε ποτέ κακός λόγος ἀπό τά χείλη
του, «ὁ Ἄρχοντας» κατά τήν προσφιλή ρήση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
κυροῦ Ἰγνατίου μᾶς ἔδωσε πάρα πολλά ἀπό αὐτά πού δέν εἶχε καί τοῦ
δώσαμε λίγα.
Γεννήθηκε τό 1922 στήν Τραπεζοῦντα. Ἦταν τό προτελευταῖο ἀπό τά ἕξι
παιδιά μιᾶς πολυμελοῦς ἀγροτικῆς οἰκογένειας ξεριζωμένης, κατατρεγμένης,
φοβισμένης καί τρομοκρατημένης, μέσα στή φρίκη τοῦ πολέμου, στίς φωτιές
καί στίς σφαγές τῶν Τούρκων, τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων, τήν ἱστορία τῆς
ὁποίας ἐγνώριζε ἄριστα μέ ἡμερομηνο-χρονολογίες καί τήν ὑποστήριζε πάντα
μέ ἐπιχειρήματα.
Ἡ οἰκογένεια, μετά ἀπό πολλές περιπλανήσεις βρίσκει ἐπιτέλους
καταφύγιο καί στέγη στά παράλια τῆς Κομοτηνῆς γιά λίγο καιρό, ὁπότε
ἀκολουθεῖ μιά δεύτερη μετεγκατάσταση σέ διπλανό χωριό, τόν σημερινό Δῆμο
Αἰγείρου. Ἕνα ὑπέροχο χωριό μέ ἀπέραντο κάμπο καί ὡραίους ἀνθρώπους.
Ρακένδυτοι καί νηστικοί δέν γνωρίζουν κἄν τί μέλλει γενέσθαι. Ὁ καιρός
κυλᾶ βασανιστικά, σκληρά καί δύσκολα γιά ὅλους. Τά παιδιά μεγαλώνουν καί
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στόν ὁρίζοντα κάποια κομμάτια γῆς ἀρχίζουν νά γίνονται ὁρατά. Ὅλα στόν
ἀγῶνα γιά τήν ἐπιβίωση, καί σέ πρῶτο πλάνο ἡ καλλιέργεια τοῦ καπνοῦ, καί
τό μάζεμα νωρίς τό πρωΐ, χαράματα πρίν βγεῖ ὁ ἥλιος. Ἀκολουθεῖ τό σχολεῖο
τό πρωΐ καί ἀργότερα ἡ δουλειά.
Ὁ πατέρας μας ἀρχίζει νά ἔχει μουσικές ἀνησυχίες, καί μάλιστα βυζαντινές,
ἀκολουθώντας τόν πρωτότοκο ἀδελφό του μακαριστό ἱερέα π. Κωνσταντῖνο,
μετέπειτα ἱερέα τοῦ χωριοῦ. Διανύοντας καθημερινῶς μερικά χιλιόμετρα πότε
πεζός, πότε μέ κάποιο ἱππήλατο τροχοφόρο ἤ βραδυκίνητο ἀραμπά ἤ
ἀργότερα μέ κάποιο ποδήλατο, ἔφθανε στήν πόλη ἐξουθενωμένος ἀπό τήν
κούραση, ἀλλά ὅπως πάντα πεισματάρης καί ἐπίμονος προκειμένου νά
διδαχθεῖ τή Βυζαντινή Μουσική, ἀπό τόν ἐξαίρετο μουσικοδιδάσκαλο
μακαρίτη Τραπεζούντιο Παναγιώτη Στεφανίδη καί προσωπικό φίλο τοῦ
Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου Κ. Πρίγκου. Ὁ
Δάσκαλός του τόν ἀγάπησε πολύ. Εἶχε διακρίνει ἀπό νωρίς τίς ἱκανότητές
του, τοῦ ἔδωσε τά φῶτα του καί τόν βοήθησε σημαντικά. Γι’ αὐτό καί ἐκεῖνος
ἀναφερόταν συχνότατα σέ αὐτόν μέ σεβασμό καί ἀλήθεια. Ἦταν ἡ σημαία
του. Ἀρχίζει νά ψάλλει περιοδικά σέ διάφορες Ἐκκλησίες. Σιγά-σιγά γίνεται
γνωστός καί σέ νεαρή ἡλικία προσελήφθη στή Μητρόπολη Κομοτηνῆς στόν
Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὁποία χαρά. Ὑπηρέτησε τόν Ναό πάνω ἀπό
20 ἔτη μέ ἀγάπη καί μέ προσήλωση σέ αὐτό πού ἔκανε. Συγχρόνως ἀποκτᾶ
τή δική του οἰκογένεια μέ τήν μετέπειτα ἀγαπημένη σύζυγο, τήν 17χρονη τότε
Δήμητρα, μιά γυναίκα ἥσυχη, πάντα γελαστή καί φιλόξενη, ἤπιων τόνων (τή
χάσαμε προσφάτως), ἡ ὁποία τόν στήριξε σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές τῆς
ζωῆς τους (καί ἦταν πολλές) μέχρι τήν κοίμησή του. Ἀπέκτησαν τρία παιδιά,
τή Δήμητρα, τήν Κωνσταντίνα καί τόν Βασίλη. Εὐτύχησε νά τά καμαρώσει
ὅπως ἤθελε. Εὐτύχησε νά καμαρώσει καί τά δυό του ἐγγόνια, τόν Παναγιώτη
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καί τόν Ἀριστείδη, στά ὁποῖα ἔτρεφε ὑπερβολική ἀδυναμία. Ἔζησαν μαζί περί
τά ἑξήντα καί πλέον ἔτη καί ἄς μήν εἶχαν καί πολλά πολλά. Εἶχαν ὅμως κάτι
σημαντικό. Τήν ἀγάπη καί τόν Θεό μαζί τους.
Τό 1954 γίνεται μιά ἐσωτερική μετανάστευση. Ἤλθαμε στή Λάρισα, στήν
πόλη τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου. Ξένοι μέσα στούς ξένους. Μᾶς ἀγκάλιασαν ὅμως οἱ
ἄνθρωποι καί ἔκτοτε ἀποκτήσαμε πολλούς καί καλούς φίλους, ἀξιόλογους
ἀνθρώπους πού μᾶς τιμοῦν καί τούς τιμοῦμε μέχρι σήμερα μέ τή φιλία μας. Ὁ
πατέρας μας ψάλλει στόν Ἱ. Ν. Ἀγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πάνω ἀπό 40
ἔτη καί ἐμεῖς τόν τιμοῦμε καί μετά τήν κοίμησή του. Τόν ἐκτιμοῦσαν οἱ
ἐνορίτες καί τούς τό ἀνταπέδιδε μέ εὐγνωμοσύνη καί εἰλικρίνεια. (Ἦταν κάτι
πού τόν χαρακτήριζε).
Ὁ χρόνος ὅμως εἶναι ἀμείλικτος. Ἡ ζωή μᾶς ἔφερε τά πάνω-κάτω. Ὁ
πατέρας μας ἀδιαθέτησε καί χρειάσθηκε κάποια στιγμή νά χειρουργηθεῖ, τῇ
προτροπῇ τοῦ καθηγητοῦ Ἀγγειοχειρουργοῦ κ. Ἀθ. Γιαννούκλα πάραυτα. Ἔτσι
κι ἔγινε. Παρομοιώδης θά μείνει ἡ ἀτάκα του πρός τόν κύριο καθηγητή: «Κύριε
καθηγητά, πάρτε τά μαχαίρια καί τά ψαλίδια νά φύγουμε ὅσο εἶναι καιρός»,
ἐκπλήσσοντάς τον εὐχάριστα γιά τό θάρρος του, καί κάνοντάς τον νά γελάσει.
Καί ὄντως ἔτσι ἔγινε. Χειρουργήθηκε πάραυτα καί βγῆκε παλληκάρι.
Ποιός δέν θυμᾶται τά ἀστεῖα καί τά πειράγματα πρός τούς φίλους, τό
πηγαῖο χιοῦμορ του, ὅταν κάθε Κυριακή μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας
συγκεντρώνονταν στήν πλατεία Ἀβέρωφ γιά τόν πρωινό καφέ; Ὁ Ἀποστόλης,
ὁ Θεοδόσης, ὁ Γιῶργος, ὁ Θανάσης, ὁ Ἄρης, ὁ Γρηγόρης, ὁ..., ὁ..., ὁ..., ὁ....
Τόν ἀναζητοῦν καί κρατοῦν πάντα δίπλα τους μιά καρέκλα ἄδεια καί ἕνα
φλιτζάνι καφέ, καί ἐκεῖνος τούς κοιτάζει ἀπό ψηλά χαμογελώντας.
Ὅμως ὅπως προείπαμε, ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται. Τοῦτο ἦταν καί τό

256

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ.qxp_Layout 1 20/10/2019 17:48 Page 257

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ (1922-2007)

τελειωτικό. Ὁ πατέρας μας εὑρίσκεται γιά δεύτερη
φορά στό Π.Π.Ν.Λ. ἐμπύρετος καί στενοχωρημένος.
Σέ ἐρώτηση συνασθενοῦς του ἐάν μπορεῖ νά ψάλλει
ἕναν Ὕμνο μελαγχολικό, λές καί κάτι νά προμήνυε,
ἐκπλήσσοντας γιατρούς καί νοσηλευτές, καί ὅσους
Λαρισαίους ἀσθενεῖς καί συνοδούς αὐτῶν εὑρίσκοντο
ἐκεῖ, μέ τή στεντόρεια φωνή του πού ἔφθανε ἕως τόν
Οὐρανό, ἔκανε τόν σταυρό του καί κυλώντας ἕνα
δάκρυ ἀπό τά μάτια του ξάπλωσε. Ἦταν καί ὁ
τελευταῖος ὕμνος τῆς ζωῆς του πού ἔμελλε νά ψάλλει
στό κρύο δωμάτιο τοῦ νοσοκομείου, καί μετά χάθηκε
στίς ἀγκαλιές μας. Τό ἀηδόνι ἐσίγησε γιά πάντα. Το
ρολόι ἔδειχνε 19.45 μ.μ. ἡμέρα Παρασκευή 2007.
Προσπαθήσαμε μέσα σέ μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση νά σκιαγραφήσουμε
τόν πατέρα μας τόν Ἀριστείδη, γιά τόν ὁποῖο θά μπορούσαμε νά γράψουμε
πολλά, πάρα πολλά καί χωρίς ὑπερβολή.
Πατέρα μας, μᾶς ἔδωσες πολλά ἀπό αὐτά πού δέν εἶχες καί σοῦ δώσαμε
λίγα. Θά σέ ἀποχαιρετήσουμε φιλεύσπλαχνε Πατέρα, εὐχόμενες νά ψάλλεις
περίτρανα μέ τούς Ἀγγέλους καί ἡ φωνή σου νά ἀντηχεῖ στά αὐτιά μας.
Θά σέ ἀποχαιρετήσουμε ἀπό καρδιᾶς γιά ὅ,τι προσέφερες στήν Ἐκκλησία
μας, ζητώντας σου παράλληλα συγγνώμη γιά ἐκεῖνο τό ταξίδι πού δέν
προλάβαμε νά κάνουμε στά πάτρια ἐδάφη, στόν ἀγαπημένο σου Πόντο καί
τήν Τραπεζούντα, διότι «ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων, ἄλλα δέ Θεός κελεύει».
Παρακαλοῦμε τόν Θεό νά ἀναπαύει καί νά ξεκουράζει τήν ψυχή σου, καί
νά τάξει αυτή ἐκεῖ, ὅπου οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται.
ΑΝΤΙΟ, ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ!
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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Ἐκκλησία καί Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΠΙΣΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΥΣ – ἤ
ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΩΝ
έν εἶναι καθόλου εὔκολο νά γράψεις ὁτιδήποτε πού νά γνωρίζεις ἐκ τῶν
προτέρων ὅτι προορίζεται νά δημοσιευθεῖ στό, ἄν μή τί ἄλλο, φιλόξενο
καί ἐπιστημονικό περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Λαρίσης καί Τυρνάβου. Τό
γεγονός ὅτι, ἐφόσον τύχει φιλοξενίας, θά διαβαστεῖ κατά κύριο λόγο ἀπό
χριστιανούς ὀρθοδόξους, πού τρέφουν τεράστιο σεβασμό στά Θεῖα καί οἱ ὁποῖοι
στήν συντριπτική πλειονότητά τους, στόν δρόμο ὅταν τόν συναντοῦν σκύβουν
καί φιλοῦν ἀπό σεβασμό ζητώντας εὐλογία, τό χέρι τοῦ παπᾶ, ἀπό ὅλους
ἐκείνους τούς πεισματικά βαθειά θρησκευόμενους ὀρθοδόξους, πού συμβαίνει
ἀπό τήν φύση τους νά ἀξιολογοῦν τά κείμενα μέ τά αὐστηρότερα κριτήρια, πρίν
κἄν ἀκόμα ἀρχίσουν καλά καλά νά τά διαβάζουν...
Κοινωνία καί ἐκκλησία λοιπόν, πιστοί καί πίστη, σεβασμός καί ἀσέβεια,
δυσπιστία καί εὐκολοπιστία, θαυμασμός καί ἀντιπάθεια, ἀγάπη καί μίσος,
ἐνοχή καί ἀθωότητα, προσοχή καί ἀδιαφορία, παραδοχή καί ἀπόρριψη,
ὑπομονή καί ἀνυπομονησία, ἔννοιες ἀνθρώπινες, ὑποφερτές ἤ ἀνυπόφορες,
ὅλα ἕνας ἐγκεφαλικός γόρδιος δεσμός πού λύσεις δέν βρίσκει σχεδόν ποτέ,
παρά μόνον στούς Ναούς τῆς ἀναζήτησης ἐλπίδας, σέ κείνους τούς χώρους
ὅπου προσφέρεται ἀποκλειστικά ἡ ἀγάπη καί ὁ λόγος εὐλογημένα ἐξ οὐρανοῦ...
Τήν ὑπαρκτή γιά πολλούς διαχωριστική γραμμή μεταξύ τῶν «βαθύτατα
πιστῶν» καί τῶν «λιγότερο πιστῶν» πού ἔχει μόνο νά κάνει μέ τίς διαφορές
στόν τρόπο ἀπόδοσης (κυρίως στούς ἑαυτούς μας) ἀπό τούς δρόμους τῆς
ἔκφρασης, διαμέσου τῶν τελετουργιῶν, στούς οἴκους τοῦ Θεοῦ, δέν μπορεῖ νά
τήν ἑρμηνεύσει κανείς, ἐάν εὑρισκόμενος σέ κάποια δύσκολη κατάσταση τῆς
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ζωῆς του, κάποια στιγμή, δέν τήν βιώσει. Οἱ προσωπικές ἐμπειρίες λοιπόν γιά
τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, ἀποτελοῦν ἀναμφίβολα μέτρο αὐτογνωσίας, εἶναι κάτι
σάν εὐκαιρίες νά ἀποκρυσταλλώσουμε ἄποψη γιά θέματα πού δυσκόλως
κατανοοῦμε, ἤ πού δέν θέλουμε νά κατανοήσουμε. Καί συνήθως αὐτές τίς
προσωπικές εὐκαιρίες αὐτοαναψηλάφησης δέν τίς κοινοποιοῦμε, δέν τίς
κάνουμε γνωστές, τίς κρατᾶμε γιά τόν ἑαυτό μας, παρεκτός ἐάν ὑπάρχει
σοβαρός λόγος.
Ἄν ἐπιλέξεις νά ἀφηγηθεῖς προσωπική ἐμπειρία, ἡ ὁποία σοῦ ἄφησε
ἀποτύπωμα ζωῆς στό θέμα τῆς σχέσης κοινωνίας-ἐκκλησίας, λαϊκῶν καί
ἱερωμένων, τότε θά ἀποφύγεις τίς ἐπιστημονικές ἀναλύσεις καί τίς πολύπλοκες
ἐξηγήσεις τῶν διαφόρων εἰδημόνων. Ἐπισκεπτόμενος κάποια φορά τό Ἅγιον
Ὄρος, μέ παρέα συναδέλφων δημοσιογράφων καί κάποιων ἐπαγγελματιῶν,
χρειάστηκε νά εἰσπράξω ἕνα δυνατό μάθημα πίστης καί ταπεινοφροσύνης γιά
νά ἀποβάλω μιά κάποια ἄσχημη εἰκόνα πού εἶχα γιά πολλούς καί
προβεβλημένους λειτουργούς των ἱερῶν ναῶν. Μιά δυσάρεστη εἰκόνα πού εἶχα
ἀποκτήσει ὄντας ἐπαγγελματίας τῆς ἐνημέρωσης, ὡς ἀρχισυντάκτης γιά
κάποιες δεκαετίες, τῆς ἐφημερίδος «Ἐλευθερία» Λαρίσης. Μιά δυσωδία πού
ἔνιωθα ἀκόμη ἀπό τά χαλασμένα αὐγά πού ἐκσφενδόνιζαν χριστιανοί ἐναντίον
χριστιανῶν (!) κατά τήν περιφορά τῶν ἐπιταφίων, μιά ἀναστάτωση ὅταν μέ τήν
δημοσιογραφική πένα κατέγραφα τό ἀνθρωποκυνηγητό τῶν ἱερέων καί
μητροπολιτῶν (!) ἀπό ὑποτιθέμενους χριστιανούς «διαδηλωτές τῆς νομιμότητας»,
ἕνα περίεργο μίσος ἐναντίον κάποιων πού οἱ πέτρες τους καί τά αὐγά δέν
εὕρισκαν πάντα τόν στόχο τους καί ἐξοστρακίζονταν στά κεφάλια καί στήν
πλάτη τῶν δημοσιογράφων πού κάλυπταν τά γεγονότα τῆς ντροπῆς. Ἀλλά τό
χειρότερο ὅλων, πού τροφοδοτοῦσε τήν ἀρνητική ἕως ἐχθρική στάση μου,
ἀπέναντι σέ κείνη τήν πλευρά τῆς κοινωνίας, ἦταν τό μίσος πού ἔτρεφαν
ἱερωμένοι ἐναντίων ἄλλων ἱερωμένων, ἐπίσκοποι ἐναντίον ἐπισκόπων, ὅπως καί
οἱ κατάρες πού ἐκστόμιζαν ἐναντίον τῶν οἰκογενειῶν μας ἄνθρωποι πού
ἐκμεταλλεύονταν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἐκκλησίας καί τίς γνωριμίες γιά νά
στήσουν μικρές ἐπιχειρήσεις ἔξω ἀπό ἱερούς ναούς, σέ δοξολογίες, μυστήρια καί
πανηγύρια.
Μέ μιά τέτοια «ἁμαρτωλή δυσπιστία» στάθηκα τά μεσάνυχτα γιά ὧρες στό
στασίδι δίπλα ἀπό τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτη, νά
παρακολουθήσω τήν ἁγνή πλευρά τῆς ἱερωσύνης, τήν ἀνεξερεύνητη γιά μένα
καί ἀπό περιέργεια, νά γνωρίσω ἀπό κοντά, τόν ἡγούμενο πού μέ εἶχε
προσκαλέσει στή Μονή. Ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, ἐξῆλθαν τότε καί τέλεσαν τήν
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λειτουργία, δυό ἱερεῖς φορώντας διαφορετικά χρυσοκέντητα καί χρωματιστά
ἄμφια, ξεχωριστοί μέσα στό θεοσκότεινο μαῦρο περιβάλλον τοῦ ναοῦ, πού
σκορποῦσε κατάνυξη καί μυσταγωγία, πού γινόταν πιό μαῦρο ἀπό τά ράσα
δεκάδων μοναχῶν πού ἔστεκαν σκυμμένοι, ὄρθιοι ὅμως, στά στασίδια καί χωμένοι
στίς κουκοῦλες τους, περιμετρικά σάν σέ διάταξη κρυφοῦ σχολείου, στό
ἐσωτερικό του ναοῦ πού τρεμοφώτιζαν ἀμυδρά λιωμένα κεράκια πάνω ἀπό τά
ψαλτήρια. Μιά ἀτμόσφαιρα κατανυκτική πού διαπερνοῦσε τήν ψυχή μου,
τόνωνε τήν περιεργειά μου, κάλυπτε τίς ἀπορίες μου, μοῦ πρόσφερε ἐξηγήσεις
καί μέ ἔκανε νά μήν μετανιώσω οὔτε στιγμή πού σηκώθηκα τά ἄγρια μεσάνυχτα
νά παρακολουθήσω μαζί μέ δεκάδες μοναχούς, τήν λειτουργία στόν ναό.
Ἡ περιέργεια ὅμως, ἔμφυτη τοῦ δημοσιογράφου, μέ ὤθησε νά σκουντήξω
μέ τόν ἀγκῶνα τόν μοναχό πού ἦταν ὥρα πολύ ἀκίνητος καί σκυμμένος δίπλα
μου.
«Συγγνώμη, ἀλλά νά ρωτήσω θέλω, ποιός ἀπό τούς δυό πού λειτουργοῦν
εἶναι ὁ ἡγούμενος; Μέ κάλεσε, ἀλλά δέν τόν γνωρίζω».
Ὁ ρασοφόρος ἀνασήκωσε τήν κουκούλα καί τότε φάνηκε τό πρόσωπό
του.
«Ἐγώ εἶμαι αὐτός πού ψάχνεις», μοῦ κάνει ψιθυριστά. Καί βάζει ταυτόχρονα
τό δάκτυλο κάθετα στά χείλη του, σάν νά μοῦ λέει «ἡσυχία τώρα, ἡσυχία...».
Τόση ταπεινοφροσύνη, τέτοια ἠρεμία ἀπό ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπο, πού λίγες
ὧρες ἀργότερα, ὅλοι στή μονή, ἀπό τόν νεότερο μέχρι καί τόν γηραιότερο,
ἀσπάζονταν τό χέρι του καί ζητοῦσαν εὐλογία, δέν εἶχα συναντήσει πουθενά.
Οὔτε στούς ἰσχυρούς ἐξουσιαστές πρωθυπουργούς καί ὑπουργούς, τούς
ὁποίους κάλυπτα δημοσιογραφικά τόσα χρόνια σέ διάφορες ἀποστολές στό
ἐξωτερικό. Ὁ ἡγούμενος-μοναχός, ἀπό τό διπλανό στασίδι, μέ ἐντυπωσίασε.
Μέ ἔκανε νά δῶ πιό καθαρά ὅτι δέν χρειάζεται νά φορᾶς διακριτικά γιά νά
ἀσκεῖς ἐξουσία, ὅτι ὁ σεβασμός δέν ἀπαιτεῖται οὔτε ἐπιβάλλεται, παρά μόνον
κερδίζεται μέ πράξεις ἀγάπης, ἀνθρωπιᾶς, κατανόησης, ἄριστη συμπεριφορά,
δικαιοσύνη καί ταπεινοφροσύνη.
Ἡ δυσπιστία ὅμως, γιά πολλούς, δυστυχῶς, εἶναι ἔμφυτη καί ἰδιαίτερο
γνώρισμα τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού ἐκτός ἀπό τίς πολλές ἐμπειρίες ζωῆς
διαθέτουν καί κάτι ἄλλο πού τό χαρακτηρίζω ὡς «ἀρρωστημένη ἐξυπνάδα».
Ἔτσι, μεγάλο κομμάτι τῆς κοινωνίας πού δέν ἐπισκέφτηκε οὔτε μιά φορά τό
κοινόβιο ἑνός μοναστηριοῦ, οὔτε κατανόησε ποτέ τήν ἀνάγκη κάποιων γιά
μοναστική ζωή, προσπαθεῖ μέ ὑποκρισία, ἀπόρριψη καί κοινωνικό ἀφορισμό,
νά «νομιμοποιήσει» ἐσφαλμένες ἰδέες χρησιμοποιώντας ἀστεῖες ἀποδείξεις...
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Στήν ἄλλη πλευρά τοῦ λόφου τώρα, τῶν περίεργων ἐντυπώσεων πού ἔφερε
ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή, ἀστειοποιήθηκε ἡ ἀναφορά τοῦ ἐκπροσώπου τῆς
Μονῆς ὅτι τή νύχτα ὁ «ἐξαποδώ» προσπάθησε τρεῖς φορές νά μπεῖ στό
μοναστήρι, ὅμως οἱ Ἅγιοι πατέρες δέν τό ἐπέτρεψαν. Αὐτό ἐσεῖς οἱ λαϊκοί –
συνέχισε ὁ καλόγερος– δέν μπορέσατε νά τό ἀντιληφθεῖτε. Ἐμεῖς τό εἴδαμε
καθαρά καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἐπιχειρεῖ. Κάθε βράδυ προσπαθεῖ νά
μπεῖ ὁ διάβολος στή Μονή, δέν μπορεῖ ὅμως. Τροφή γιά τήν ἄλλη πλευρά τά
λόγια τοῦ μοναχοῦ, βούτυρο στό ψωμί τῶν δύσπιστων. «Λές νά εἶδαν ἐσένα
πού περπατοῦσες στά στενάκια τά μεσάνυχτα, ἐπειδή δέν εἶχες ὕπνο;» –
ἀμέσως νά ἐνοχοποιηθεῖ ἡ ἀϋπνία. Ἐκεῖνο τό βράδυ μέ τό ἀστεῖο αὐτό ἕνας
ἀπό τήν παρέα δέν γέλασε. Ἔκρυβε τό μυστικό του γιά χρόνια. Ὥσπου τοῦ
δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά τό ἀποκαλύψει. Ἔτσι, ἐπειδή χρειάστηκε νά ἐνισχύσει
τήν μιά ἄποψη τῆς κοινωνίας, πού ἀσπάζεται καί ὑπηρετεῖ τήν ἐκκλησία.
Κάποιες πέτρες στή χολή ἀπό ἐκείνη τή μέρα δέν τόν ξαναενόχλησαν ποτέ.
Ἐξαφανίστηκαν! Τώρα μπορεῖ νά γελάει μέ ὅλα τα ἀστεῖα. Καί τῶν πιστῶν καί
τῶν δύσπιστων...
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ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ...
τό πέρασμα τῶν ἐτῶν καί ἐν τῷ μέσω κοσμογονικῶν ἀλλαγῶν πού
εἰσέρχονταν στήν Ἑλλάδα, κάποιες μέ χρονοκαθυστέρηση καί κάποιες μέ
συρρίκνωση, ἡ ἑλληνική οἰκογένεια πέρασε, καί περνᾶ ἀκόμη ἄλλωστε, ἀπό πολλά
καί ποικίλα πλαίσια, ἔχοντας ὡς ἐπακόλουθο τά ἐξελικτικά της στάδια νά μήν
ἀφομοιώνονται ἀνώδυνα καί ὁμαλά. Εἶναι διακριτή πλέον, ἡ διαφοροποίηση καί ἡ
εὐαλωτότητα στή μορφή, στή δομή, στή σταθερότητα, στούς ρόλους, στή συνοχή,
ἀλλά καί πολλές φορές στόν σκοπό της. Κανείς ὅμως δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει
πώς ἡ οἰκογένεια εἶναι μιά σταθερή ἀξία πού ἄντεξε καί ἀντέχει στόν χρόνο,
ἀναπτύσσοντας νέες δυναμικές καί θεσμικές ἀξίες. Οἱ γονεϊκοί ρόλοι, οἱ τρόποι
ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν, τά εἴδη ἐπικοινωνίας, οἱ σύνθετες προσωπικές ἀνάγκες
τῶν μελῶν κ.ἄ., περνοῦν πλέον ἀπό ἕναν νεοσύστατο τροχό ἐξελίξεων, πού δέν θά
ἦταν ὠφέλιμο νά παρασύρει μέ τήν ταχύτητα ἤ νά ἀπογοητεύσει μέ τόν ρυθμό του,
ἀλλά νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο οὐσιαστικῆς μελέτης, ἀναγνώρισης, κατανόησης
γιά τή στοιχειοθέτηση ἑνός νέου τύπου λειτουργικῆς οἰκογένειας. Σαφῶς καί τά
πεδία τῶν παραγόντων πού στοιχειοθετοῦν ἕνα λειτουργικό οἰκογενειακό
περιβάλλον εἶναι πολλά καί ἐξαρτῶνται ἀπό ποικίλες πολιτισμικές, οἰκονομικές
ὅσο καί κοινωνικές μεταβλητές. Ὅσες καί ἄν εἶναι ὅμως οἱ μεταβολές σέ ρόλους καί
λειτουργίες μέσα στό οἰκογενειακό σύστημα, ἡ πρωταρχική ἀξία τοῦ συστήματος
οὐσιαστικά στηρίζεται στούς ἀναντικατάστατους συναισθηματικούς δεσμούς πού
ἀναπτύσσονται μεταξύ των μελῶν του. (McGoldrick, Heiman, & Carter, 1993)
(Ponzetti, 2003) (Essays UK, 2018).
Μία μορφή ὑγιοῦς οἰκογένειας μπορεῖ συνοπτικά νά ἀποδοθεῖ μέ τίς ἑξῆς
διαστάσεις:
1. Αὐτή πού ἀφορᾶ στίς λειτουργίες ταυτότητας
α. Ἐξατομίκευση τῶν μελῶν ἔναντι ἐμπλοκῆς (συναισθηματικῆς)
β. Ἀμοιβαιότητα ἔναντι ἀπομόνωσης

Σ
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2. Διαχείριση τῆς ἀλλαγῆς
α. Εὐελιξία ἔναντι ἀκαμψίας
β. Σταθερότητα ἔναντι ἀποδιοργάνωσης
3. Ἐπεξεργασία πληροφοριῶν
α. Ξεκάθαρες ἀντιλήψεις ἔναντι συγκεχυμένων ἤ ἀλλοιωμένων ἀντιλήψεων
β. Ξεκάθαροι ρόλοι ἔναντι συγκεχυμένων ἤ ἀλλοιωμένων ρόλων ἤ συγκρούσεων
ρόλων
4. Δόμηση ρόλων
α. Ἀμοιβαιότητα ρόλων ἔναντι ἀσαφῶν ἤ συγκρουσιακῶν ρόλων
β. Ξεκάθαρα ὅρια ἔναντι συγκεχυμένων ἤ διασπασμένων διαγενεαλογικῶν
ὁρίων (Barnhill, 1979) (Herbert, 1988) (Handﬁeld, 2000) (Nelson-Jones, 2005).
Ἐξίσου σημαντικές παράμετροι, πού συμβάλλουν σέ καλύτερες σχέσεις στό
οἰκογενειακό περιβάλλον, σύμφωνα μέ τό MacMaster Family Assessment
Device (FAD), εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ των μελῶν μιᾶς οἰκογένειας, ὁ
παραγωγικός καί πολύτιμος χρόνος πού περνοῦν μαζί, τό ὁμαδικό πνεῦμα, ἡ
ἀλληλοεκτίμηση τῶν μελῶν, ὁ τρόπος ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων, τῶν
διαφωνιῶν καί τῶν συγκρούσεων, ἡ ἐνίσχυση καί ἡ ἀποδοχή, ἡ ἔκφραση, ἡ
ἀναγνώριση, ἡ ἐμπλοκή καί ἡ ἀνταπόκριση τῶν συναισθημάτων τους μέ
ἐνσυναίσθηση, τά συμπεριφορικά μοντέλα καί ἡ ἐπίτευξη τῶν στόχων (Miller
et all, 2008).
Τό 2004, οἱ Whiston καί Keller κατέληξαν σέ δύο ἄξονες, σύμφωνα μέ τούς
ὁποίους ἡ οἰκογένεια ἐπιδρᾶ στήν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν. Ἀρχικά εἶναι ἡ δομή
τῆς οἰκογένειας, δηλ. τά βασικά χαρακτηριστικά της, ὅπως τό μέγεθός της, τό
εἶδος, τό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν γονέων καί παράλληλα οἱ σχέσεις τῶν μελῶν
τῆς οἰκογένειας, καθώς καί τά ἐρεθίσματα πού λαμβάνουν τά παιδιά ἀπό τούς
γονεῖς. Οἱ δύο ἀνωτέρω σημαντικοί ἄξονες δέν λειτουργοῦν ἀνεξάρτητα μεταξύ
τους, ἀλλά ἀλληλεξαρτῶνται καί ὑπόκεινται σέ διαρκεῖς χρονικά ἀλλαγές
(Whiston & Keller, 2004).
Γίνεται σαφές πώς σίγουρα δέν ὑπάρχει συνταγή γιά μιά εὐτυχισμένη
οἰκογένεια. Ὑπάρχουν ὅμως πολλοί τρόποι νά γνωρίσει καί νά μάθει κάποιος,
πῶς νά μήν κάνει τόν ἑαυτό του ἤ τήν οἰκογένειά του δυστυχισμένη (Purdie,
Carroll, & Roche, 2004). Πόση ἀλήθεια, συνεπῶς, στά λόγια τοῦ Λέοντος
Τολστόι: «Ὅλες οἱ εὐτυχισμένες οἰκογένειες μοιάζουν μεταξύ τους. Κάθε
δυστυχισμένη οἰκογένεια, ὅμως, εἶναι δυστυχισμένη μέ τόν δικό της τρόπο».
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Μέσω ὅλων τῶν παραμέτρων πού προαναφέρθηκαν, ὅταν κάποιος ἀποκτᾶ
τόν γονεϊκό ρόλο, ἀναδύεται στήν ἐπιφάνεια ὁ ρόλος πού εἶχε ὡς παιδί, ἤ
ἀλλιῶς τό δικό του ἐσωτερικό παιδί, φέρνοντας ὅλα τά παιδικά του βιώματα,
τά συναισθήματα, τίς οἰκεῖες συμπεριφορές, τά τραύματά του. Στό σημεῖο αὐτό
ἔχει τήν ἐπιλογή ἤ νά τά διαιωνίσει ἤ νά σπάσει τόν δυσλειτουργικό κύκλο.
Εἶναι πολλοί οἱ γονεῖς πού δέν εἶναι σίγουροι γιά τή θέση τους, ἀκροβατοῦν σέ
καλυμμένες κακοποιητικές συμπεριφορές μέ ἀγάπη ὑπό ὅρους, χωρίς ἀποδοχή,
μέ τή σιωπή ὡς μέσο συγκάλυψης, μέ τόν φόβο ὡς μέσο ἐπιβολῆς, μέ ἄσκηση
ἀπόλυτου ἐλέγχου σέ παιχνίδια ἐξουσίας, μέ καταπιεσμένα συναισθήματα
(Grotevant & Cooper, 1985). Εἶναι ἐπίσης πολλοί οἱ γονεῖς, πού ἀντιμετωπίζουν
τό παιδί τους, ὄχι ὡς ξεχωριστή προσωπικότητα, ἀλλά ὡς προέκταση τοῦ
ἐαυτοῦ τους, πού τοῦ ἐπιβάλλουν νά κάνει ὅ,τι δέν ἔκαναν ἐκεῖνοι, νά
τελειοποιήσει τή ζωή πού ἐκεῖνοι δέν διόρθωσαν, νά γίνει τό ἰδανικό παιδί πού
ἐκεῖνοι δέν κατάφεραν νά γίνουν, σύμφωνα μέ τίς γονεϊκές ἀπαιτήσεις πού
βίωσαν. Κάθε προσπάθεια ἐπιβολῆς τοῦ γονέα στά παιδιά του εἶναι μιά ὕστατη
προσπάθεια ἐπιβολῆς στά παιδικά του τραύματα γιά νά μήν πονάει ὁ ἴδιος καί
ὁ φαῦλος κύκλος τῶν γενεῶν συνεχίζεται… (Wegscheider-Cruse & Cruse, 2012).
Μέ περισσότερα ἀπό τριάντα χρόνια ἀφιερωμένα στήν ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ,
ὁ ψυχίατρος Rudolf Dreikurs, ἔχοντας μιά βαθιά κατανόηση τῶν προβλημάτων
πού ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς, χαρακτηριστικά, ἀναφέρει: «Δέν ὑπάρχουν κακά
παιδιά – ὑπάρχουν μόνο ἀποθαρρημένα καί δυστυχισμένα παιδιά, πού δέν
εἶχαν τήν τύχη νά δεχτοῦν ἐκείνη τήν ἀνατροφή πού θά τούς ἄνοιγε τά φτερά
γιά νά ὁλοκληρωθοῦν μέσα στήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Δέν ὑπάρχει, ὅμως, καί
γονιός πού δέν θά κάνει λάθη στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Ἀπαλλαγεῖτε, λοιπόν,
ἀπό τίς ἐνδεχόμενες ἐνοχές σας. Καί ἠρεμῆστε» (Dreikurs, 1991).
Στό ἴδιο κλίμα, παρατίθεται ἡ φράση τοῦ Wilhelm Busch: «Εἶναι εὔκολο
να γίνεις γονιός, ἀλλά εἶναι δύσκολο νά εἶσαι γονιός», ὅπου, περιεκτικά καί
συνοπτικά, περιγράφεται ἡ δυσκολία τῆς οὐσιαστικῆς σχέσης τόσο μεταξύ τῶν
μελῶν τῆς οἰκογένειας, ὅσο καί τῆς γονικότητας. Εἶναι γεγονός ὅτι τέλειοι
γονεῖς δέν ὑπάρχουν, ὅπως ἀντίστοιχα δέν ὑπάρχουν τέλεια παιδιά,
διαπίστωση πού ἀφενός ἀνακουφίζει, καθησυχάζει καί διευκολύνει τήν
ἀνάπτυξη ὑγιῶν οἰκογενειακῶν ρόλων, ἀφετέρου, καταρρίπτει τήν μύηση στή
διαστρεβλωμένη καί καταστροφική ἀντίληψη: «ἐπιτυγχάνω, ἄρα ὑπάρχω». Ἡ
ἀνατροφή καί ἡ οἰκειοποίηση τῶν μελῶν κάτω ἀπό τή σκιά τῆς ψευδαίσθησης
τῆς τελειότητας καλλιεργεῖ ἕνα φαῦλο κύκλο δυσλειτουργικῶν μοτίβων,
μπλοκαρισμένων συναισθημάτων καί λανθασμένων συμπεριφορῶν (Gottman &
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Declaire, 1997). Τό νά εἶσαι γονέας εἶναι μιά πρόκληση, σύμφωνα μέ τόν Rudolf
Dreikurs, καί ἡ πρόκληση αὐτή ἀποτελεῖ παγκόσμιο ἀντικείμενο μελέτης ἀπό
τή δεκαετία τοῦ 1930 μέχρι καί σήμερα. Παρ᾽ ὅλη τήν ἐξέλιξη, τά διαφορετικά
εὐρήματα, τίς προσεγγίσεις, ἕνα εἶναι βέβαιο: ἡ οἰκογένεια εἶναι ἕνα βασικό
διαπροσωπικό περιβάλλον ψυχοκοινωνικῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ.
Ἡ οἰκογένεια εἶναι ἕνας βασικός πυρήνας, μέσα στόν ὁποῖο ἀνιχνεύεται
(δυστυχῶς πολλές φορές καθυστερημένα) τό πόσο οἱ γονεῖς ἔχουν μεγαλώσει,
ὡριμάσει. Συχνά συναντῶνται τά φαινόμενα τῶν ἀνήλικων συναισθηματικά
γονέων, παιδιά νά μεγαλώνουν γονεῖς, σέ ἀντιστροφές ρόλων μέ καταστροφικές
συνέπειες γιά τά οἰκογενειακά, συστήματα ἀλλά καί τήν προσωπική ἀνάπτυξη.
Ἕνας οὐσιαστικός τομέας ἐμπλοκῆς στήν οἰκογενειακή δυσλειτουργία, πού δέν
εἶναι ἰδιαίτερα διαδεδομένος στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ συνεξάρτηση (Aderson, 1994).
Ἡ συνεξάρτηση (ἀγγλ.: codependence), ὡς ὅρος, ἀρχικά χρησιμοποιήθηκε
κυρίως στήν ἀμερικανική βιβλιογραφία, πρίν ἀπό δύο δεκαετίες, σέ ἄτομαμέλη οἰκογενειῶν, στά ὁποῖα ὑπῆρχε ἐθισμός ἀπό ἀλκοόλ ἤ ἀπό χρήση
ναρκωτικῶν οὐσιῶν. Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν, ἡ λέξη συνεξάρτηση,
ἐπεκτάθηκε ὡς ὅρος, μέ σκοπό νά ἀποτυπώσει τή νοσηρή δυναμική
συγγενικῶν προσώπων καί μέ ἄλλου εἴδους ἐξαρτήσεις (λήψη τροφῆς,
ἐργασία, καταναλωτισμός, διαδίκτυο, σωματική γύμναση, ἐθισμός στό σέξ,
τυχερά παιχνίδια, κατάχρηση φαρμάκων, βιντεοπαιχνίδια κ.ἄ.), μέ τή σιωπή
ὡς μέσο τιμωρίας, τόν ἀσφυκτικό ἔλεγχο, τή νοσηρή θρησκευτική
προσκόλληση, μέ χρόνια ἤ ψυχικά νοσήματα, ἐγκληματικές συμπεριφορές,
ἄσκηση βίας (σωματικῆς, ψυχικῆς, λεκτικῆς, σεξουαλικῆς) ἀλλά κυρίως τή
δυσλειτουργικότητα στά πλαίσια τῶν σχέσεων, ὥς τήν ἐξάρτηση ἀτόμων σέ
ἐπίπεδο ἐθισμοῦ καί ἀπουσίας κλίματος ὑγιῶν ὁρίων, ἀγάπης, ἀσφάλειας,
ἀποδοχῆς καί ἐμπιστοσύνης (Cunningham, 2006).
Ἡ συνεξάρτηση καταγράφεται σέ δύο βασικούς ἄξονες, οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦν
στή σχέση τοῦ ἀτόμου μέ τόν ἑαυτό του καί στή σχέση πού ἀναπτύσσει μέ τά
ἄλλα ἄτομα. Οἱ αἰτιολογικές της ρίζες συναντῶνται στήν πρώιμη παιδική
ἡλικία καί ἔχει διαγενεακή μεταβίβαση. Συγκεκριμένα, ἀναπτύσσεται ὅταν ἕνα
παιδί βρίσκεται σέ μία μή ἰσότιμη σχέση μέ τούς γονεῖς του, στήν ὁποία
μαθαίνει νά παραμερίζει τίς δικές του ἀνάγκες καί ἐπιθυμίες, ὥστε πρώτιστα
νά ἀνταποκριθεῖ στά θέλω καί στίς ἀνάγκες τῶν γονιῶν του, προκειμένου νά
ἀποφύγει συγκρούσεις, νά ἀποσπάσει τήν προσοχή, τή φροντίδα, τήν
ἀποδοχή τους. Ὅσο τό παιδί μεγαλώνει, μαθαίνει καί οἰκειοποιεῖται μία
συμπεριφορά, στήν ὁποία νιώθει ὑπεύθυνος γιά τά συναισθήματα τῶν ἄλλων,
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ἄγχος γιά τίς ἀντιδράσεις τους, φόβο ἀπόρριψης, εὐαλωτότητα στό νά
συζητάει τά προβλήματά του, στήν ἔκφραση τῶν συναισθημάτων, ἀδυναμία
αὐτοφροντίδας, ἔλλειψη καί παραβίαση τῶν ὁρίων του, ἀσταθῆ ἐπίπεδα
αὐτοεκτίμησης κ.ἄ. (LaCour, 2005). Σέ μία τέτοια σχέση, τό παιδί ἀναγνωρίζει
τήν «ἀγάπη», μόνο ὅταν αἰσθάνεται χρήσιμο γιά τούς ἄλλους καί ὅταν
καλύπτει τίς ἀνάγκες τους, ὅταν μειώνει ἤ ἀρνεῖται δικά του συναισθήματα
γιά νά μήν τούς πληγώσει καί ὅταν ἡ πραγματικότητά του φιλτράρεται καί
καθορίζεται μόνο μέσα ἀπό τά ὅρια τῶν ἄλλων (Beattie, 1992).
Μέσα στή δυσλειτουργική οἰκογένεια, τά παιδιά «ἐκπαιδεύονται» νά μήν
ἐμπιστεύονται, νά μήν ἐκφράζονται, νά μήν κλαῖνε, νά μή συνάπτουν εὔκολα
σχέσεις, νά ἀποδέχονται ἄκαμπτους κανόνες καί πολλές φορές ἀμφίσημους,
νά τείνουν στήν τελειομανία, νά διαφυλάσσουν πιστά τα οἰκογενειακά μυστικά,
νά ἀκροβατοῦν σέ δίπολα καλοῦ-κακοῦ, ἄσπρου-μαύρου, λάθους-σωστοῦ,
χωρίς νά ἀναζητοῦν τήν οὐσία καί τή δική τους θέληση, ἀντίληψη καί
πεποίθηση, μέ σκοπό νά διαμορφώσουν τήν ἀτομική τους ταυτότητα. Τόσο ἡ
ἀναζήτηση βοήθειας, ὅσο καί ἡ συναισθηματική ἔκφραση, ἀποτελοῦν
τρωτότητες καί μή φυσιολογικές καταστάσεις. Τό παιδί μαθαίνει κανόνες, πού
μοιάζουν μέ ὅρια, ὅμως στήν οὐσία μαθαίνει νά σηκώνει τείχη θυμοῦ καί φόβου,
ὅπου μόνο μέσα σ’ αὐτά παραμένει ἀσφαλές. Καλλιεργεῖται ὁ ψυχαναγκασμός
νά εἶναι πάντα το «καλό παιδί», ἐνεργοποιώντας πάντα τούς ὑπερευαίσθητους
αἰσθητῆρες γιά τόν ἔγκαιρο ἐντοπισμό καί τήν ἀποκωδικοποίηση τῶν
προσδοκιῶν τοῦ περιβάλλοντός του. Οἱ πράξεις του καί τά λόγια του
ἀξιολογοῦνται μόνο μέσα ἀπό τήν κριτική τῶν ἄλλων καί παρ᾽ ὅλες τίς
ὑπεράνθρωπες προσπάθειές του, τίς περισσότερες φορές τίποτε ἀπό ὅ,τι
κάνει τό ἴδιο το παιδί, δέν νιώθει νά εἶναι ἀρκετό. Σέ ὅλο αὐτό τό πλαίσιο,
ἀναπτύσσεται ἕνα δύσκαμπτο δίκτυο ἐπικοινωνίας, ὅπου το παιδί διδάσκεται
νά φορᾶ μιά μάσκα πού τό ἐμποδίζει νά εἶναι αὐτόνομο, ἐλεύθερο καί σέ
ἐπαφή μέ τά συναισθήματά του. Ὅλες αὐτές οἱ μορφές ἀποτελοῦν στρατηγικές
ἀντιμετώπισης καί ἐπιβίωσης, σέ ἕνα δυσλειτουργικό οἰκογενειακό περιβάλλον
καί συνοδεύονται μέ αἰσθήματα ντροπῆς, ἐνοχῆς, ἔντονης δυσφορίας καί
προσωπικῆς ἀνεπάρκειας, ἀναγκάζοντας τό παιδί νά υἱοθετήσει ρόλους, ὅπως
«κλόουν», μέ σκοπό νά ἀποσβέσει τίς ἐντάσεις μέ ἀστεῖες καταστάσεις καί
χιουμοριστική διάθεση, «ἀόρατου» γιά νά μήν ἐνοχλεῖ καί νά περνᾶ ὅσο τό
δυνατόν ἀπαρατήρητο, «ἐπαναστάτη» ὅπου προκαλεῖ ἤ ἀντιδρᾶ μέ
ἐπιθετικότητα σέ κάθε ὅριο καί ὑπόδειξη, ἀλλά καί τοῦ «ἥρωα» πού, ὡς τό
πλέον δυνατό πρόσωπο, προσφέρεται πάντα νά σώσει τούς πάντες μέ τόν
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καλύτερο δυνατό τρόπο. Ἔχοντας συνδέσει τό παιδί τήν ἀγάπη μέ τό ἀνέφικτο
καί τή δυσλειτουργία, στήν ἐνήλικη ζωή του, τρεῖς ἀσφαλεῖς κανόνες διέπουν
τή ζωή του: «Δέν θά μιλᾶς, Δέν θά νιώθεις, Δέν θά ἐμπιστεύεσαι κανέναν»
(Fuller & Warner, 2000) (Bornstein, 2002) (Gibson, 2015) .
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ γονέας συντηρεῖ τή συνεξάρτηση μέ τό νά
τοποθετεῖ, μέ τρόπο ἀνθυγιεινό, τό παιδί του στό κέντρο τῆς ζωῆς του, ὡς
γονέας-αἰώνιο θύμα. Ἄς γίνει σαφές, στό σημεῖο αὐτό, ὅτι ἡ συνεξαρτητική
συμπεριφορά δέν ταυτίζεται μέ τήν ὑπερβολική ἀγάπη ἤ τόν συναισθηματισμό,
ἀλλά κυρίως μέ τήν ἔννοια τοῦ «καλοῦ γονέα» πού δέν λέει ποτέ «ὄχι», πού
κάνει ὑπομονή δίχως λόγο καί σκοπό, πού τά ἀνέχεται ὅλα, πού προλαμβάνει,
ἀνταποκρίνεται καί ἀναλαμβάνει κάθε ἀνάγκη καί ὑποχρέωση τοῦ παιδιοῦ,
στερώντας του τή δυνατότητα καί τήν εὐθύνη νά αἰσθανθεῖ ἱκανό, δυνατό,
χρήσιμο, νά ἀναπτύξει τήν αὐτοπεποίθηση καί τήν αὐτονομία του, ἀποφεύγει
τίς συγκρούσεις καί παραιτεῖται ἀπό τήν προσωπική του ζωή, γιατί ἡ θυσία
καί ἡ ἄνευ ὅρων καί ὁρίων προσφορά πρός τό παιδί ἀποτελεῖ ἀνυπέρβλητο
καθῆκον του. Τό οἰκογενειακό σύστημα ἀκροβατεῖ καί τά μέλη του στεροῦνται
προσωπικῆς ἀνάπτυξης, ἰσορροπίας, αὐτογνωσίας καί αὐτοπραγμάτωσης
(Hintze, 2006 καί Cohen, 2017).
Μέ αὐτή τή διαιώνιση, δημιουργοῦνται ἐνήλικες πού κλείνουν μέσα τους
θυμωμένα, πληγωμένα καί ἀνεπαρκῆ παιδιά, χωρίς βάσεις ὑγιοῦς ἐσωτερικῆς
ζωῆς. Ὁ ἀληθινός ἑαυτός, οἱ πραγματικές ἀνάγκες καί ἡ αὐθεντική ταυτότητα,
ἔχουν ἐξοριστεῖ ἀπό τήν πραγματικότητα καί ὁ ἐνήλικας ζητᾶ ἀπεγνωσμένα τήν
ἐκπλήρωση σέ ἐξωτερικά μονοπάτια. Ζώντας χρόνια ὡς παιδί τόν πόνο (μέ
ὅποια μορφή κι ἄν ἦταν), ἔχει ἀποσυνδεθεῖ ἀπό τήν ταυτότητά του, ταυτίστηκε
μέ τό πρόσωπο γονέα-πηγή τοῦ πόνου, μέ τόν ὁποῖο ἔχει ἄλυτο θυμό καί
ἐκφράζει ὅλη αὐτή τή δυσφορία εἴτε μέ ἀπόσυρση, εἴτε μέ ἐπιθετικές
συμπεριφορές, μέ ἀποφυγή αὐθεντικῶν συναισθημάτων, μέ ἐνοχές, μέ ἀπόρριψη
ὑγιῶν σχέσεων τοῦ ἄλλου φύλου, μέ ὑψηλές προσδοκίες, μέ αὐστηρή
αὐτοκριτική, μέ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης, καταναγκαστικές συμπεριφορές, ἀνάγκη
ἐλέγχου, αὐτοαμφισβήτηση, ἄρνηση, ἀπομόνωση, ἐξάρτηση, ἀκαμψία στή
σκέψη, δυσκολία ἤ ἀμφιθυμία στή λήψη ἀποφάσεων, ἀνασφάλεια, χαμηλή
αὐτοεκτίμηση καί προσαρμογή στούς ἄλλους, μόνιμη ἐγρήγορση, ὑψηλά τείχη
ἄμυνας (LaCour, 2005).
Ἡ ἀπόφαση νά σπάσει ὁ γονέας τίς δυσλειτουργικές του ἁλυσίδες καί νά
ἀντιμετωπίσει τίς σκοτεινές του πλευρές, δέν εἶναι εὔκολη, ἀλλά εἶναι ἴσως ἡ
πιό σημαντική στόν ρόλο του. Εἶναι πολλές οἱ φορές, ὅπου ὁ γονέας συνηθίζει
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νά λέει «Το πῶς μεγάλωσα ἐγώ δέν ἔχει καμία σημασία. Μιά χαρά μεγάλωσα.
Οὔτε ἔχω, οὔτε ἔπαθα κάτι. Κοίτα ποῦ εἶμαι, ἔχω τή δουλειά μου, τήν οἰκογένειά
μου» (Pearson, Thoennes & Davis 2009). Καί ὅμως, μιά πιό βαθιά ματιά καί εἶναι
εὔκολο νά ἀναγνωριστοῦν στόν συγκεκριμένο ἐνήλικα, πόσο δυσκολεύεται νά
δεῖ καί νά ἐκφράσει τά ἀληθινά του «θέλω», νά ἀγαπήσει καί νά ἀποδεχθεῖ τόν
ἑαυτό του, νά στρέφει τά ἀδιάλυτα συναισθήματα ἀπό τό παρελθόν ἐναντίον
τοῦ ἑαυτοῦ του, νά παρουσιάζει δυσλειτουργία στήν οἰκειότητα καί στήν
ἐγγύτητα τῶν σχέσεων, ὅτι χρησιμοποιεῖ τά παιδιά του γιά νά καλύψει τίς ὑγιεῖς
ναρκισσιστικές παιδικές του ἀνάγκες πού ὁ ἴδιος στερήθηκε, ὅτι πιστεύει
«μαγικά» ὅτι κάποιες συμπεριφορές του μπορεῖ νά ἀλλάξουν τήν πραγματικότητα
πού δέν τόν ἱκανοποιεῖ, ὅτι γενικεύει ἤ λεπτολογεῖ στή σκέψη γιά νά ξεφύγει ἀπό
τά ὀδυνηρά του συναισθήματα, ἤ νά νιώθει ἕνα κενό ἤ μιά ἀπάθεια λόγω μιᾶς
κατάστασης πένθους τοῦ ἀληθινοῦ του ἑαυτοῦ (Hacker, 2009). «Αὐτό τό
παραμελημένο, πληγωμένο μέσα παιδί τοῦ παρελθόντος εἶναι ἡ μεγαλύτερη
πηγή τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας» (Bradshaw, 1992).
Ἐφόσον λοιπόν, ἡ μεγαλύτερη δυσκολία, σέ ἕνα συνεξαρτημένο γονέα,
προέρχεται ἀπό τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό, εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ λύση ἔγκειται
στήν ἀπόφασή του νά ἐντοπίσει τή νοσηρότητα καί νά ἀναλάβει δράση. Σέ
αὐτό τό καινούργιο μονοπάτι, θά ἀνακαλύψει τόν ἀληθινό του ἑαυτό καί θά
κλείσει τά δυσφορικά τραύματα τῆς δικῆς του παιδικῆς ἡλικίας. Ἔτσι, ὡς
προσωπικό του βίωμα πλέον, θά μπορέσει σάν ὁλοκληρωμένος καί ἄρτιος
ἐνήλικας-γονέας, χωρίς συνεξαρτητικές συμπεριφορές, νά διαπαιδαγωγήσει τό
παιδί του μέ ἰσοτιμία καί σεβασμό, νά θέσει ὑγιῆ ὅρια, κανόνες, ρόλους,
δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις μεταξύ των μελῶν, ὑγιεῖς συναισθηματικές βάσεις
καί ἐπικοινωνιακούς τρόπους, ἐγγύτητα, ὑπευθυνότητα, αὐτονομία, ἀποδοχή,
αὐτορρύθμιση καί διαχείριση (Meier Clinics, 2012).
«Εἶναι εὔκολο νά γίνεις γονιός, ἀλλά εἶναι δύσκολο νά εἶσαι γονιός», ἀλλά
δέν εἶναι ἀκατόρθωτο. Χρειάζεται προσωπική δουλειά, θέληση, γνώσεις,
βοήθεια καί ὑποστήριξη. Εἶναι ἕνας ρόλος πού δέν ἀπαιτεῖ ἐξειδικευμένες
σπουδές καί πτυχίο. Εἶναι ἕνας ρόλος πού προασπίζεται τήν ψυχική ὑγεία
τοῦ παιδιοῦ καί θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται μέ σοβαρότητα καί
ὑπευθυνότητα. Κύριοι ἄξονες αὐτοῦ τοῦ ρόλου εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἄνευ ὅρων
ἀποδοχή, οἱ ὑγιεῖς σχέσεις, ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ των μελῶν μιᾶς οἰκογένειας
καί ἡ προσωπική τους ἀνάπτυξη (Tessina, 2003). Τά παιδιά εἶναι ἀπαραίτητο
νά γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἱκανά καί μποροῦν νά τά καταφέρουν. Ἡ λέξη «μή» δέν
διδάσκει τίποτε, ἄν ὅμως ἀντικατασταθεῖ ἀπό τή λέξη «προσπάθησε», θά
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βοηθήσει τό παιδί νά εἶναι αὐτό πού εἶναι, νά σκέφτεται αὐτό πού σκέφτεται,
νά αἰσθάνεται αὐτό πού αἰσθάνεται, νά παίρνει τά δικά του ρίσκα, νά
μεγαλώνει, νά ἀναπτύσσεται, νά ὡριμάζει, νά εἶναι αὐτόφωτο καί πραγματικά
εὐτυχισμένο. Νά γίνει ἕνας ἐνήλικας χωρίς ὁποιουδήποτε εἴδους ἐθισμούς,
ἐξαρτήσεις καί συνεξαρτήσεις, πού δέν κουβαλάει ἄλυτους πόνους ἀπό τήν
παιδική του ἡλικία καί δέν σηκώνει τείχη ἀσφαλείας γιά νά ζεῖ μέσα (Gottman
& Declaire 1997). Ὁ Χόρχε Μπουκάι τονίζει: «Τέλειες οἰκογένειες, τέλειοι
γονεῖς καί τέλεια παιδιά δέν ὑπάρχουν. Γι᾽ αὐτό δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά τά
κάνουμε ὅλα τέλεια. Τό μόνο πού χρειάζεται εἶναι ὅ,τι κάνουμε, νά τό κάνουμε
μέ ἀγάπη».
Ἴσως, ὅλα τα ἀνωτέρω θά ἦταν πιό κατανοητά μέσα ἀπό τό παρακάτω
ἀπόσπασμα, ὅπου ἕνα παιδί ἀπευθύνεται στόν γονιό του:
• Μή μέ κάνεις νά νιώθω μικρότερος ἀπό ὅ,τι εἶμαι. Αὐτό μέ κάνει νά
παριστάνω τόν σπουδαῖο.
• Μή μοῦ κάνεις παρατηρήσεις μπροστά στόν κόσμο, ἄν μπορεῖς. Θά
προσέξω περισσότερο αὐτά πού θά μοῦ πεῖς, ἄν μου μιλήσεις ἤρεμα μιά
στιγμή, πού θά εἴμαστε οἱ δυό μας.
• Μή μέ προστατεύεις πάντα ἀπό τίς συνέπειες. Χρειάζεται καμιά φορά
νά πάθω, γιά νά μάθω.
• Μή μοῦ δημιουργεῖς τό αἴσθημα ὅτι τά λάθη μου εἶναι ἁμαρτήματα.
Μπερδεύονται ἔτσι μέσα μου ὅλες οἱ ἀξίες, πού ἔχω μάθει νά ἀναγνωρίζω.
• Μή δίνεις μεγάλη σημασία στίς μικροαδιαθεσίες μου. Καμιά φορά
γίνονται μόνο καί μόνο γιά νά κερδίσω τήν προσοχή σου, πού ζητοῦσα.
• Μή μοῦ κάνεις συνεχῶς παρατηρήσεις, γιατί τότε θά χρειαστεῖ νά
προστατέψω τόν ἑαυτό μου, παριστάνοντας τόν… κουφό.
• Μή μέ παραχαϊδεύεις. Ξέρω ὅτι δέν γίνεται νά ἔχω πάντα αὐτό πού θέλω.
• Μή μοῦ δίνεις ἐπιπόλαιες ὑποσχέσεις. Νιώθω πολύ περιφρονημένος,
ὅταν δέν τίς κρατᾶς.
• Μή μέ ἀγνοεῖς, ὅταν σοῦ κάνω ἐρωτήσεις. Ἄν κάνεις κάτι τέτοιο, σύντομα
θά ἀρχίσω νά ἀναζητῶ ἀπαντήσεις ἀπό ἄλλες πηγές.
• Μήν πέφτεις σέ ἀντιφάσεις. Μέ μπερδεύεις ἀφάνταστα καί χάνω τήν
ἐμπιστοσύνη μου σέ σένα.
• Μήν προσπαθεῖς νά μέ κάνεις νά πιστέψω ὅτι εἶσαι τέλεια/-ος καί
ἀλάνθαστη/-ος. Εἶναι μεγάλο σόκ γιά ἐμένα νά καταλάβω ὅτι δέν εἶσαι τίποτα
ἀπό τά δύο.
• Μή διανοηθεῖς ποτέ νά πιστέψεις ὅτι θά πέσει ἡ ὑπόληψή σου, ἐάν μοῦ
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ζητήσεις συγγνώμη. Μιά τίμια ἀναγνώριση ἑνός λάθους σου μοῦ δημιουργεῖ
θερμά αἰσθήματα ἀπέναντί σου.
• Μήν ὑποτιμᾶς τήν τιμιότητά μου. Συχνά οἱ ἀπειλές καί ὁ φόβος τῆς
τιμωρίας μέ κάνουν νά καταφεύγω στά ψέματα.
• Μην ξεχνᾶς πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θά πρέπει νά σοῦ εἶναι δύσκολο
νά κρατήσεις τόν ἴδιο βηματισμό μέ μένα, ἀλλά προσπάθησε σέ παρακαλῶ.
• Μήν ξεχνᾶς πώς χρειάζομαι πολλή κατανόηση καί ἀγάπη. Αὐτό, ὅμως,
δέν χρειάζεται νά τό πῶ, ἔτσι δέν εἶναι;
Μέ ἀγάπη, τό παιδί σου.
(Ἐπιστολή βασισμένη στήν Ἀτομική Ψυχολογία του A. Adler )
(Dreikurs, 1991).
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἐνταγμένο στό νεοελληνικό
ἐκπαιδευτικό σύστημα ἀπό τήν ἵδρυσή του (βλ. γιά παράδειγμα Ἐφημερίς
τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, φ. 11, Ἐν Ναυπλίω, 3 Μαρτίου
1834). Μέσω τῆς διδασκαλίας του οἱ μαθητές ἀποκτοῦν γνώσεις καί δεξιότητες.
Ἀποσκοπεῖ καί αὐτό, ὅπως ὅλα τα μαθήματα τοῦ ὡρολογίου προγράμματος τῶν
σχολείων μας, στή δημιουργία ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων.
Οἱ τρόποι διδασκαλίας τοῦ μαθήματος ἔχουν ἀπασχολήσει παιδαγωγούς,
θεολόγους καί ἱστορικούς της ἐκπαίδευσης. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ παρακάτω
πρόταση τοῦ λογίου τοῦ 19ου αἰ. Ἰωάννη Πανταζίδη, πού ἀναδεικνύει τό
διαχρονικό ἐνδιαφέρον γιά ἕνα θρησκευτικό μάθημα πού θά ἀγγίζει τά
ἐνδιαφέροντα τῆς σχολικῆς τάξης καί θά προσεγγίζει τά θέματα πού θά
περιλαμβάνει, μέ τρόπο προσιτό καί εὐχάριστο στούς μαθητές:
«Ἀλλ’ ἴνα ἀποβῆ ἡ διδασκαλία τῆς ἱερᾶς ἱστορίας ὠφέλιμος εἰς τήν ἱστορικήν
διδασκαλίαν, πρέπει νά διδάσκηται καθ’ ἅ ἤδη εἴπομεν πραγματευόμενοι περί
τήν διδασκαλίαν τῶν ἱερῶν (σελ. 71. ἐξ.): νά μή ἀποστηθίζονται τά διδασκόμενα
κατά λέξιν ἐκ τοῦ βιβλίου, ἀλλά νά διδάσκονται ζωηρῶς, νά μανθάνωνται εἰς
ὀρθήν, ἀλλά παιδικήν φράσιν οὕτως, ὥστε νά ἐννοῶσιν οἱ μαθηταί καί νά
φαντάζονται ζωηρῶς τά δρῶντα πρόσωπα...» (Πανταζίδης 1889).
Εἰδικά τα τελευταῖα χρόνια οἱ σχετικές προτάσεις εἶναι συνεχεῖς,
πρωτοποριακές καί ἀναδεικνύουν τό ἐνδιαφέρον τῶν θεολόγων, ἀλλά καί τῆς
σχολικῆς κοινότητας γιά τήν ἐπικαιροποίηση τοῦ λόγου μέ τόν ὁποῖο θά
προσφέρεται τό μάθημα, καί τῶν καλῶν πρακτικῶν πού θά χρησιμοποιήσει
ὥστε νά ἀναδειχθοῦν οἱ πτυχές τῶν διδακτικῶν του ἀγαθῶν καί νά γίνουν
προσιτές σέ ὅλα τα παιδιά.

Τ
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Οἱ καλές πρακτικές στήν ἐκπαίδευση βοηθοῦν στήν ἀνάπτυξη δεξιοτήτων,
δημιουργοῦν κλίμα ἐπικοινωνίας καί ὁμαδικῆς ἐργασίας, προτρέποντας τούς
μαθητές νά μαθαίνουν πῶς νά μαθαίνουν (Tomlinson, C. 2003). Εἶναι στρατηγικές
μαθησιακῆς διαδικασίας πού βασίζονται σέ βέλτιστα πρότυπα τά ὁποῖα ἔχουν
δοκιμαστεῖ στήν σχολική πράξη καί ἔχουν ἀποδείξει τήν ἀξία τῆς προσφορᾶς
τους. Ὡς στόχο ἔχουν νά γίνει ὁ μαθητής τό ἐπίκεντρο τῆς διδασκαλίας, νά
μπορεῖ νά αὐτενεργεῖ καί νά συνεργάζεται μέ τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς τάξης του
καί τῆς σχολικῆς κοινότητας (Zemelman & Daniels & Hyde 1998).
Γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή κύρια χαρακτηριστικά πού καθιστοῦν µία
πρακτική «καλή» εἶναι (Μπαλοῦρδος & Φρονίμου 2011):
α) ἡ καινοτομία, δηλ. ἡ πρόταση νέων δημιουργικῶν λύσεων πού νά εἶναι
σύμφωνες µἐ ρεαλιστικές πολιτικές
β) ἡ ἀποτελεσματικότητα
γ) ἡ βιωσιμότητα (νά ἔχουν διάρκεια τά ἀποτελέσµατά της)
δ) οἱ δυνατότητες ἀναπαραγωγῆς κάτω ἀπό ἴδιες συνθῆκες
ε) οἱ δυνατότητες µεταφορᾶς καί ἀξιοποίησης σέ διαφορετικά περιβάλλοντα
ἀπό νέους χρῆστες πού θέλουν νά τίς υἱοθετήσουν.
Μέ βάση τά παραπάνω, γιά νά θεωρηθεῖ μία μαθησιακή πρακτική πρότυπο
καί νά εἶναι «καλή», ὥστε νά χρησιμοποιηθεῖ στά Θρησκευτικά στοχεύοντας νά
κινήσει τό ἐνδιαφέρον τῶν μαθητῶν καί νά τούς ὁδηγήσει στό ποθητό
ἀποτέλεσμα, νά βρίσκουν οἱ ἴδιοι δηλαδή τρόπους ἑρμηνείας καί ἐφαρμογῆς τῆς
γνώσης (:«νά μαθαίνουν πῶς νά μαθαίνουν»), ὥστε νά μποροῦν νά χρησιμοποιοῦν
τά διδακτικά ἀγαθά καί νά γίνονται μέτοχοί της (OECD, 2018), θά πρέπει νά εἶναι
καινοτόμος, διαθεματική, νά συγχρονίζεται μέ τίς ὑπόλοιπες δραστηριότητες τῶν
μαθητῶν (καινοτόμες δράσεις, προγράμματα ἀνταλλαγῆς κ.ο.κ.), νά γίνεται
εὐχάριστα δεκτή ἀπό τήν τάξη γιά νά εἶναι ἀποτελεσματική, νά εἶναι βιώσιμη, νά
μποροῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί θεολόγοι νά τήν ἀναπαράγουν, χωρίς νά ὑπάρχουν
περιορισμοί ἀπό τίς δυνατότητες καί τό περιβάλλον τοῦ σχολείου. Μέ ἄλλα λόγια,
οἱ καλές πρακτικές ἔχουν ὡς στόχο νά βοηθήσουν στή δημιουργία μιᾶς σύγχρονης
διδασκαλίας, ἐναρμονισμένης στίς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν.
Βέβαια, ὅπως εἶναι γνωστό, τά πάντα κρίνονται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος. Γιά
νά γίνει ὀρθή ἀξιολόγηση, χρειάζεται ὁπωσδήποτε ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ἐντούτοις, ἡ ἀντίδραση τῶν μαθητῶν ἀναδεικνύει τήν ποιότητα μιᾶς πρακτικῆς.
Ὁπότε οἱ καλύτεροι ἀξιολογητές γιά τήν ἀποδοχή της εἶναι τά παιδιά, στά
ὁποῖα ἀπευθύνεται τό διδακτικό ἀγαθό.
Καινοτομία στήν ἐκπαίδευση, γιά νά γίνει λόγος γιά μία βασική παράμετρο
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τῶν καλῶν πρακτικῶν, εἶναι κάθε νέα ἰδέα, φιλοσοφία ἤ μέθοδος πού
εἰσηγεῖται τήν ἀλλαγή σέ στάσεις καί πρακτικές του ἐπίσημου καί τοῦ κρυφοῦ
ἀναλυτικοῦ προγράμματος (Κουλουμπαρίτση 2006) μέ στόχο τή βελτίωση τῆς
ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας. Χωρίς ἀμφιβολία ἡ χρήση της προϋποθέτει ὅτι ὁ
ἐκπαιδευτικός πού θά τήν ἐφαρμόσει διατρέχει τόν κίνδυνο νά μή γίνει ἀποδεκτή
ἡ προσπάθειά του, νά ἀντιμετωπίσει τή δυσπιστία καί, ἐντέλει, νά θεωρηθεῖ
ἀκόμη καί «γραφικός» ἀπό ὅποιους ἔχουν συνηθίσει σέ παραδοσιακούς καί
γραφειοκρατικούς τρόπους μάθησης (Fullan M. & Hargreaves A. 1988).
Ἡ καινοτομία θεωρεῖται σέ μεγάλο ποσοστό ὅτι συνδέεται μέ τή χρήση τῶν
ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας καί Ἐπικοινωνίας). Ἡ χρήση τοῦ ὑπολογιστῆ
δημιουργεῖ νέες συνθῆκες μάθησης, κάνει τό μάθημα περισσότερο εὐχάριστο,
καί ἐνθαρρύνει τή δημιουργία δραστηριοτήτων πού συνδέονται μέ τήν καλύτερη
κατανόηση τῆς γνώσης (Βαβουράκη 2006). Ὅμως εἶναι βασικό νά διευκρινιστεῖ
ὅτι οἱ ΤΠΕ εἶναι μέσον γιά σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ἐνισχύοντας
ἔτσι τήν παροχή τῶν μαθησιακῶν ἀγαθῶν (Bocconi, Kampylis & Punie, 2012,
Sharples et al., 2015), ἐνῶ καινοτομία εἶναι εὐρύτερη ἔννοια πού συνδέεται μέ
πρωτοποριακές πρακτικές, ὅπως ἡ ἀνεστραμμένη τάξη (ﬂipped classroom), ἡ
κινητή μάθηση (mobile learning), παιχνιδοποίηση (gamiﬁcation), Μαζικά
Ἀνοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα (MOOCs) κ.ο.κ. (Κυριακώδη & Τζιμογιάννης 2015).
Τά τελευταῖα χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες ἀπό θεολόγους
ἐκπαιδευτικούς νά συνδέσουν τή δουλειά στήν τάξη μέ τήν καινοτομία. Ἔχουν
λοιπόν δεῖ τό φῶς τῆς δημοσιότητας ἐργασίες γιά τή χρήση ἠλεκτρονικῶν
ἐπιτραπέζιων παιχνιδιῶν στή διδασκαλία τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος
(Ἀλμπανάκη 2018), γιά τή σύζευξη τῆς ρομποτικῆς μέ τό θρησκευτικό
γραμματισμό (Παύλου 2015), γιά τίς θεραπευτικές διαστάσεις τῶν
Θρησκευτικῶν (Παύλου 2016) κ.ἄ., ἐνῶ στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ
διδάσκεται τό μάθημα «Διδακτική του Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί ΤΠΕ»
(Τεχνολογίες τῆς Πληροφορίας καί Ἐπικοινωνίας).
Ἡ ἀποτελεσματικότητα μιᾶς καλῆς πρακτικῆς σημαίνει ὅτι αὐτή ἔχει
συμβάλει στή διαδικασία μάθησης καί ἔχει κατορθώσει νά κινήσει τό ἐνδιαφέρον
ὅλης της τάξης, ἔδωσε ἴσες εὐκαιρίες μάθησης σέ ὅλους τους μαθητές της, καί
ὁ ρόλος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἦταν καίριος καί συνεπής, ἀφοῦ ἔχει κατορθώσει
νά ἐμφυσήσει τό ἐνδιαφέρον γιά τά στοιχεῖα της, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς
κοινωνικοοικονομικό ὑπόβαθρο τοῦ κάθε παιδιοῦ (Murphy, 1992).
Πιό συγκεκριμένα, ὁ ἐκπαιδευτικός θεολόγος πού θά κάνει διάχυση
ἀποτελεσματικῶν καλῶν πρακτικῶν στή σχολική τάξη, σίγουρα διακρίνεται σέ
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γενικές γραμμές ἀπό τή διδακτική μεθοδολογία καί τό στύλ ἐπικοινωνίας πού
χρησιμοποιεῖ. Διαφορετικά, δύσκολα –ἐνδεχομένως– ἡ τάξη θά δεχτεῖ
διαφορετικές προτάσεις προσέγγισης τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου ἤ μπορεῖ νά
θεωρήσει τήν καλή πρακτική ὡς κάτι «ἐξωτικό». Σέ αὐτή τήν περίπτωση ὁ
στόχος διδασκαλίας δέ θά ἐπιτευχθεῖ, καί οἱ προσεγγίσεις πού θά ἐπιχειρηθοῦν
δέ θά βοηθήσουν στήν διαδικασία τῆς μάθησης (Παµουκτσόγλου 2001).
Ἡ βιωσιμότητα μιᾶς καλῆς πρακτικῆς στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀποδοχή πού θά ἔχει ἀπό τούς μαθητές, ἀπό τά στοιχεῖα
πού θά περιλαμβάνει, ἀλλά καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά παρουσιαστεῖ.
Σίγουρα ἡ τρίτη διαπίστωση εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τίς ὑπόλοιπες.
Γιατί ἡ καλή παρουσίαση θά βοηθήσει νά ἀναδειχτοῦν ὅλα τα στοιχεῖα τῆς
καλῆς πρακτικῆς καί νά παραμείνει ὡς ἐμπειρία μάθησης στούς μαθητές.
Τέλος, οἱ δυνατότητες ἀναπαραγωγῆς τῆς καλῆς πρακτικῆς, καθώς καί οἱ
δυνατότητες µεταφορᾶς καί ἀξιοποίησης σέ διαφορετικά περιβάλλοντα ἀπό
νέους χρῆστες, εἶναι στοιχεῖα πού τή βοηθοῦν νά διαχωριστεῖ ἀπό ἄλλες
ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τήν καθιστοῦν διαχρονική, πού μπορεῖ νά ἔχει
οὐσιαστική παρέμβαση στίς ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Ὅσα εἰπώθηκαν παραπάνω, μέ ἔμφαση ὅπως εἶναι φυσικό στήν καινοτομία,
εἶναι στοιχεῖα πού θά βοηθήσουν νά ἀναδειχτεῖ ἡ καλή πρακτική στό
θρησκευτικό μάθημα. Πρέπει νά τά λάβει ὑπόψη του ὁ διδάσκων, ἄν θέλει νά
ἔχει ἐπιτυχία ἡ προσπάθειά του.
***
Στή συνέχεια θά γίνει προσπάθεια νά παρουσιαστούν καλές πρακτικές, στό
πλαίσιο διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν. Αὐτές εἶναι ἡ Ἀντεστραμμένη
διδασκαλία (Flipped Classroom καί Flipped Teaching), ἡ Κινητή μάθηση καί ἡ
διδασκαλία μέ τή χρήση τῆς Ρομποτικῆς, ὥστε νά ἀποδειχτεῖ ὅτι τά Θρησκευτικά
μποροῦν νά διδαχτοῦν μέ τίς πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
Ἡ ἀντεστραμμένη διδασκαλία εἶναι μία σχετικά νέα μέθοδος διδακτικοῦ
σχεδιασμοῦ, πού ἔχει ὡς βασικό χαρακτηριστικό της τήν ἀντιστροφή τοῦ
παραδοσιακοῦ τρόπου προσφορᾶς τῶν διδακτικῶν ἀγαθῶν (Κανδρούδη &
Μπράτιτσης 2013). Ὅπως εἶναι γνωστό, σύμφωνα μέ τή γνωστή πορεία τῆς
διδασκαλίας, στό σχολεῖο γίνονταν ἡ παράδοση καί ἡ ἐπεξεργασία τοῦ
μαθήματος, ἐνῶ, κατά κανόνα, δίνονταν ἀσκήσεις τίς ὁποῖες οἱ μαθητές γιά
ἐμπέδωση ἔπρεπε νά τίς λύσουν στό σπίτι. Στήν ἀντεστραμμένη διδασκαλία
ἀντιστρέφεται ἡ παραπάνω «φυσιολογική» πρακτική, καί ὁ μαθητής στό σπίτι,
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συνήθως μέ ὀλιγόλεπτα βίντεο, γνωρίζει τά διδακτικά ἀγαθά καί στό σχολεῖο σέ
συνεργασία μέ τούς συμμαθητές του κάνει τήν ἐπεξεργασία τους μέσω
δραστηριοτήτων, ἀσκήσεων καί πρακτικῶν ἐμπέδωσης (Lage et al., 2000).
Βάση τῆς μεθόδου εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι οἱ μαθητές, ὡς «ψηφιακοί
ἰθαγενεῖς» (digital natives, ὁ ὅρος ἀπό Prensky 2001), εἶναι ἐξοικειωμένοι μέ τίς
ψηφιακές τεχνολογίες καί μποροῦν νά τίς χειρίζονται μέ ἀπίστευτη –γιά τά
δεδομένα τῶν ἐνηλίκων– εὐκολία, ἐνῶ ἡ πρόσβαση σέ συσκευές πού μποροῦν
νά μεταδώσουν σχετικό ὑλικό εἶναι προσιτή καί μπορεῖ νά ἀποκτηθεῖ μέ ἕνα
ἀντιμετωπίσιμο κόστος.
Τό βασικό πλεονέκτημα τῆς ἀντεστραμμένης διδασκαλίας εἶναι ὅτι ὁ
μαθητής ἔχει τή δυνατότητα νά παρακολουθήσει τό προσφερόμενο ὑλικό ὅσες
φορές ἐπιθυμεῖ, ἐνῶ ὁ ρόλος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ παραμένει κομβικός καί
ἀναντικατάστατος, ἀφοῦ εἶναι αὐτός πού ἐπιλέγει καί, ἐνδεχομένως, παράγει
τό διδακτικό ὑλικό, δημιουργεῖ τίς ὁμάδες ἐπεξεργασίας του, ἐμψυχώνει, λύνει
ἀπορίες καί δίνει συμβουλές. Ἔχει δηλαδή ἕναν ρόλο κατεξοχήν ἐνεργητικό, πού
δέν περιορίζεται μόνο στή διάλεξη. Πρωταγωνιστές ὅμως εἶναι οἱ μαθητές, ἀφοῦ
ἡ γνώση γίνεται κατεξοχήν δική τους ὑπόθεση, θά τήν ἐπεξεργαστοῦν ὁμαδικά
καί θά φροντίσουν, μέσω τῶν δραστηριοτήτων, νά μάθουν τρόπους γιά νά τήν
κάνουν κτῆμα τους μέ βασικό μέσον τή συνεργασία ὅλων των μελῶν τῆς σχολικῆς
τάξης. Ὁπότε ἡ μέθοδος δέν καταργεῖ σέ καμία περίπτωση τόν ἐκπαιδευτικό,
ἀλλά δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις ποιοτικῆς διδασκαλίας. Ὅπως ἔχει τονιστεῖ,
εἶναι μία μορφή μεικτῆς μάθησης (Κανδρούδη & Μπράτιτσης 2013).
Βέβαια τό ἐρώτημα γιά τόν θεολόγο ἐκπαιδευτικό εἶναι πῶς θά μποροῦσε
νά ἐφαρμοστεῖ στό θρησκευτικό μάθημα ἡ ἀντεστραμμένη διδασκαλία καί ποιά
ἀποτελέσματα μπορεῖ νά ἔχει. Παράλληλα, ἡ ἔνσταση ἐπικεντρώνεται στό
γεγονός ὅτι ὁ μαθητής ἔχει πλέον ἐργασία γιά τό σπίτι, ἐνῶ στόχος εἶναι νά
«κρατάει» τήν ἀπόλυτη διαχείριση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου του καί ὅλες οἱ
διδακτικές διαδικασίες νά ὁλοκληρώνονται στό σχολεῖο. Ἡ ἀπάντηση σέ αὐτό
εἶναι ὅτι μπορεῖ νά ἀφιερώνεται ἕνα τέταρτο ἀπό τή διδακτική ὥρα γιά τήν
παρακολούθηση τῶν σχετικῶν βίντεο (πού πρέπει νά εἶναι περιεκτικά καί νά
μήν ἔχουν μεγάλη διάρκεια), καί ἡ ὑπόλοιπη μισή ὥρα νά ἀφορᾶ τίς
δραστηριότητες μάθησης. Ἐννοεῖται ὅτι τά βίντεο θά εἶναι στή διάθεση τῶν
μαθητῶν, ἐνδεχομένως μέσω τῆς ἐπίσημης ἰστοσελίδας τοῦ σχολείου, προτοῦ
ἀρχίσει ἡ ἐπεξεργασία τῆς διδακτικῆς ἑνότητας, ὥστε νά ὑπάρχει ἡ εὐχέρεια
παρακολούθησής τους, ὅποτε τό ἐπιθυμοῦν.
Ἡ κινητή μάθηση (mobile learning) βασίζεται στή χρήση φορητῶν ἠλεκτρονικῶν
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ἀσύρματων συσκευῶν ἐπικοινωνίας. Ὁ χρήστης τους, βασιζόμενος στήν ἁλματώδη
ἀνάπτυξη τοῦ διαδικτύου, τίς ἀξιοποιεῖ χωρίς νά εἶναι ἀπαραίτητο νά βρίσκεται
σέ προκαθορισμένο σημεῖο καί σέ χρόνο πού αὐτός ἐπιλέγει (Sharples, Taylor &
Vavoula, 2010). Μπορεῖ δηλαδή νά διδαχτεῖ ἀκόμη καί σέ «νεκρές» στιγμές
(ἐπιβάτης σέ μέσο μαζικῆς μεταφορᾶς, κατά τήν ἀναμονή κ.ο.κ.) γιά νά μπορέσει
νά ἐμπλουτίσει τίς γνώσεις του, νά ἐμβαθύνει σέ ζητήματα πού σχετίζονται μέ τήν
ἐκπαίδευσή του, νά ἀποκτήσει καινούργια μαθησιακά ἐνδιαφέροντα.
Οἱ μαθητές σήμερα, ὅπως τονίστηκε, εἶναι ἐξοικειωμένοι μέ τίς κινητές
ἠλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, laptop, notebooks, tablets) καί
μποροῦν νά διαχειρίζονται τό ὑλικό πού παρέχουν μέ μεγάλη εὐκολία. Μέ τίς
ὁδηγίες τοῦ διδάσκοντος μποροῦν νά τίς ἀξιοποιήσουν καί νά γίνουν συμμέτοχοι
στή γνώση καί ὄχι παθητικοί δέκτες.
Δέν χωράει ἀμφιβολία ὅτι καί οἱ ἐνστάσεις γι᾽ αὐτή τή μορφή διδασκαλίας
εἶναι πολλές. Ἡ κυριότερη σίγουρα ἀφορᾶ τόν οὐσιαστικό ρόλο τοῦ
διδάσκοντος. Πρέπει λοιπόν ἐδῶ νά τονιστεῖ ὅτι ὁ ἐκπαιδευτικός ὀφείλει νά
ἀνακαλύπτει συνεχῶς καινούργιους τρόπους παροχῆς τῶν διδακτικῶν ἀγαθῶν,
πού νά εἶναι συνδεδεμένοι μέ τά ἐνδιαφέροντα τῶν παιδιῶν καί νά μή μένει
προσκολλημένος σέ μεθόδους πού σήμερα δέν βοηθοῦν στήν ἀνακάλυψη τῆς
γνώσης, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ δασκαλοκεντρική. Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει
ὅτι ὁ σχεδιασμός του δέ θά περιλαμβάνει παραδοσιακά στοιχεῖα. Εἶναι
ἀπαραίτητο ὅμως αὐτά νά συνδέονται μέ τίς σύγχρονες τάσεις καί ἀνάγκες,
ὥστε νά εἶναι λειτουργικά.
Βεβαίως γιά νά μπορέσει νά χρησιμοποιήσει ὡς μέσον διδασκαλίας τήν
κινητή μάθηση, εἶναι ἀπαραίτητο ὁ ἴδιος νά εἶναι ἄριστος γνώστης τῶν ΤΠΕ, νά
μπορεῖ νά παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις στόν χῶρο τῆς τεχνολογίας καί νά
κατανοεῖ ὅτι ὅλοι οἱ μαθητές του δέν ἔχουν τόν ἀπαιτούμενο ἠλεκτρονικό (καί
ὄχι μόνο) γραμματισμό, πού θά τούς κάνει ἱκανούς νά διαχωρίζουν τήν ὠφέλιμη
ἀπό τή βλαβερή γνώση καί τό ἀπαραίτητο ἀπό τό περιττό. Ὁ ρόλος του,
δηλαδή, εἶναι καθοριστικός καί στήν κινητή μάθηση, ὅπως ἄλλωστε καί σέ κάθε
πτυχή τῆς σχολικῆς καθημερινότητας.
Ἡ κινητή μάθηση ἀποτελεῖ πρόκληση καί γιά τόν θεολόγο ἐκπαιδευτικό
πού θά κληθεῖ νά διδάξει θρησκευτικά μέ τρόπο σύγχρονο καί εὐχάριστο στούς
μαθητές του, δημιουργώντας ἔτσι τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἀπόκτηση τῆς
γνώσης καί τόν μετασχηματισμό της σέ ἐμπειρία πού θά βοηθήσει τούς μαθητές
νά γίνουν ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες.
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***
Ἡ Ρομποτική εἶναι ἐργαλεῖο πού θά κάνει ἐποπτικότερη τή διδασκαλία,
θά βοηθήσει τούς διδάσκοντες νά ἀναδείξουν ποικίλες πτυχές τοῦ διδακτικοῦ
ἀγαθοῦ καί θά κάνουν εὐχάριστο τό μάθημά τους. Βεβαίως ἀπαραίτητη
προϋπόθεση εἶναι οἱ ἐκπαιδευτικοί, ἀνεξάρτητα ἀπό εἰδικότητα, νά
πληροφορηθοῦν γιά τά πλεονεκτήματα πού θά ἔχει ἡ διδασκαλία τους ἀπό
τή χρήση τῆς ρομποτικῆς, νά ἔχουν γίνει τά ἀπαραίτητα σεμινάρια, νά διαθέτει
τό σχολεῖο τό κατάλληλο ἐργαστήριο πού θά λειτουργεῖ παράλληλα ἤ στήν
αἴθουσα πληροφορικῆς, ἀφοῦ ἡ ρομποτική ἀποτελεῖ μέρος τῶν Τεχνολογιῶν
τῆς Πληροφορίας καί Ἐπικοινωνίας (Κόμης, 2004).
Γιά τόν θεολόγο ἐκπαιδευτικό τό βασικό ζήτημα εἶναι πῶς μπορεῖ ἡ
ρομποτική νά ἀποτελέσει μέσον προσφορᾶς τῶν διδακτικῶν ἀγαθῶν τοῦ
θρησκευτικοῦ μαθήματος καί ποιά θά εἶναι ἡ «χρησιμότητα» γιά τούς μαθητές
ἀπό τή χρήση τῶν ἐφαρμογῶν της. Ἄλλωστε μπορεῖ νά ὑπάρξουν καί ἐνστάσεις,
καί νά θεωρηθεῖ ὅτι εἶναι μία περιττή ἐνασχόληση, πού θά εἶναι εἰς βάρος τοῦ
χρόνου πού ἀπαιτεῖται γιά τήν παροχή τοῦ θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ.
Εἰδικά ἡ χρήση τοῦ ρομπότ σέ ἕνα μάθημα Θρησκευτικῶν του Λυκείου πού
εἶναι γεμάτο μέ ἔννοιες, ἀπόψεις, παρουσιάσεις θεωριῶν/ἀντιλήψεων καί
ἐπεξηγήσεις νά ἀποτελεῖ μία δύσκολη ὑπόθεση γιά τόν διδάσκοντα πού πρέπει
νά ἀνακαλύψει τρόπους ἔνταξής του στή μαθησιακή διαδικασία. Πάντως καί
σέ αὐτή τή βαθμίδα ἐκπαίδευσης εἶναι ἕνα ἐνδιαφέρον ἐποπτικό μέσον πού
βοηθάει νά ἀναδειχτοῦν καί νά ἐπικαιροποιηθοῦν πτυχές τοῦ μαθήματος,
κεντρίζοντας τό ἐνδιαφέρον τῶν μαθητῶν
Σέ κάθε περίπτωση, ὁ διδάσκων μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει τό ρομπότ γιά
νά ὑπογραμμίσει τά κύρια σημεῖα τῆς διδασκαλίας καί νά ἐπικεντρώσει τό
ἐνδιαφέρον τῆς τάξης σέ ἐπισημάνσεις πού θεωρεῖ ὅτι παρουσιάζουν
ἐνδιαφέρον. Τό ρομπότ μπορεῖ νά ἐντοπίζει σημαντικούς σταθμούς, νά ἐπεξηγεῖ
ὅρους, ἔννοιες κ.ο.κ., κάνοντας ἔτσι ἐνδιαφέρουσα τήν παρουσίαση τοῦ
διδακτικοῦ ἀντικειμένου, ἐνῶ μπορεῖ νά βοηθήσει καί στόν ἐντοπισμό τῶν
σημαντικῶν σταθμῶν μιᾶς θρησκευτικῆς προσωπικότητας (Παύλου 2015).
Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ παρέμβαση ἑνός ρομπότ στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία
ἀναμφίβολα κεντρίζει τό ἐνδιαφέρον τῶν μαθητῶν πού τό θεωροῦν ἕνα καινοφανές
ἐποπτικό μέσον. Βέβαια οὔτε τόν διδάσκοντα μπορεῖ νά ὑποκαταστήσει, οὔτε
διδακτικά μέσα πού ἐνδεχομένως νά ἔχουν ἕναν οὐσιαστικότερο ρόλο στήν
παράδοση τῶν νέων ἀντικειμένων τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος.
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Ταυτόχρονα, ἀπαιτεῖ τόν προγραμματισμό τοῦ ρομπότ, ἔξοδα γιά τήν ἀγορά
τοῦ εἰδικοῦ μουσαμᾶ πού ἐνδεχομένως νά μήν εἶναι δυνατό νά καλυφθοῦν ἀπό
τή σχολική ἐπιτροπή κ.ο.κ.
Αὐτά ὅμως δέν σημαίνουν ὅτι δέν πρέπει νά γίνει ἡ προσπάθεια καί ὅτι δέν
μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ ρομποτική ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό πού ἐπιθυμεῖ νά
μεταδώσει γνώσεις καί βιώματα μέ τρόπους πού θά εἶναι ἀρκετά ἐνδιαφέροντες
γιά τούς μαθητές. Φροντίζοντας νά μή θεωρηθεῖ ἡ ρομποτική ἕνα «ἐξωτικό»
προϊόν –χωρίς πραγματική παρέμβαση στή σχολική πραγματικότητα– πού
κάποια στιγμή μπορεῖ νά φανεῖ ἀκόμη καί ἀνιαρό. Εἶναι λοιπόν στό χέρι τοῦ
καθηγητῆ θεολόγου νά μή συμβεῖ αὐτό.
Στή συνέχεια θά δοθεῖ ἐπί τροχάδην ἕνα δεῖγμα διδασκαλίας ἑνότητας τοῦ
θρησκευτικοῦ μαθήματος μέ τή χρήση τῆς Ρομποτικῆς, ὥστε νά ἀναδειχτεῖ τό
«πῶς» τῆς διδασκαλίας (Παύλου 2015). Προέρχεται ἀπό τή ΔΕ 1.2 τοῦ Φακέλου
μαθήματος τῆς Β΄ Λυκείου πού ἐπικεντρώνεται στή Δημιουργία.
Ὁ καθηγητής μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει τό ρομπότ σέ ρόλο παρουσιαστῆ
κύριων σημείων τοῦ μαθήματος. Τό προγραμματίζει, δηλαδή, νά τά ἐντοπίσει καί
νά «μιλήσει» γιά αὐτά. Ἡ διαδρομή εἶναι ἡ ἑξῆς:
1ο κύριο σημεῖο.
Ἡ ἀφήγηση τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως γιά τή δημιουργία
1ο βῆμα: Ὁ διδάσκων χρησιμοποιεῖ ἕνα πρόγραμμα παρουσίασης στό ὁποῖο
περιέχονται οἱ παλαιοδιαθηκικοί στίχοι γιά τή δημιουργία.
2ο βῆμα: Τό ρομπότ παρουσιάζει τά δημιουργήματα καί ὁ διδάσκων δίνει τίς
ἐπεξεηγήσεις.
2ο κύριο σημεῖο.
Συνθέσεις καί ἀντιθέσεις στό ζήτημα τῆς δημιουργίας.
Ἐπιστήμη καί θρησκεία
1ο βῆμα: Ἡ «μεγάλη ἔκρηξη». Ὁ διδάσκων δημιουργεῖ ἀφίσα τῆς «μεγάλης
ἔκρηξης». Τό ρομπότ κινεῖται σέ αὐτή. Ἔχει προγραμματιστεῖ νά κάνει στάσεις
σέ κομβικά σημεῖα, γιά νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ προσοχή τῶν μαθητῶν.
2ο βῆμα: Ὁ διδάσκων παρουσιάζει ταυτόχρονα τήν «μεγάλη ἔκρηξη».
Συζήτηση στήν τάξη μέ θέμα: Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ σχέση της μέ τήν ἐπιστήμη.
***
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Ὁ στόχος ὅλων αὐτῶν πού εἰπώθηκαν εἶναι νά ἀποδειχτεῖ ὅτι τό
θρησκευτικό μάθημα μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει ὅλες τίς νέες μεθόδους
διδασκαλίας μέ βασικά στοιχεῖα τῶν ὁποίων εἶναι ἐξοικειωμένοι οἱ μαθητές τῶν
σχολείων μας. Τά Θρησκευτικά εἶναι ἕνα σύγχρονο μάθημα μέ περιεχόμενο
ἀπαραίτητο γιά τήν ἑρμηνεία τοῦ κόσμου πού θά ζήσουν οἱ μαθητές καί
αὐριανοί πολίτες. Εἶναι ἀναγκαῖο ὅμως νά δοθεῖ μέ σύγχρονο τρόπο καί κατά
τή διδασκαλία του νά ἀξιοποιηθοῦν καλές πρακτικές πού ἐνεργοποιοῦν τή
σχολική τάξη, τή μαθαίνουν νά σκέπτεται καί τή βοηθοῦν νά μαθαίνει πῶς νά
μαθαίνει. Οἱ καθηγητές τοῦ μαθήματος ἔχουν σημαντικό ρόλο σέ αὐτή τήν
προσπάθεια, ἀφοῦ, ὅπως οἱ διευθυντές τῆς ὀρχήστρας, κατευθύνουν αὐτή τήν
προσπάθεια. Ἀπαραίτητος στό ἔργο τούς εἶναι ὁ λόγος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
πού προτρέπει νά χρησιμοποιοῦνται τά ὠφέλιμα: «Καί καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς
τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων
λόγων ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξόμεθα» (Μεγάλου
Βασιλείου, Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων 4,49).
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Τοπίο νέο
ἐπικράτηση τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας εἶναι κατάσταση,
πλέον, δεδομένη καί κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀμφισβητήσει, ἀφοῦ
οἱ ἐπιρροές της εἶναι ἐμφανεῖς καί καθοριστικές γιά τό κοινωνικό σῶμα.
Ἐπιδράσεις, δηλαδή, πού διαποτίζουν καί τόν ὑπαρξιακό τόπο καί, συνεπῶς,
αὐτή ἡ διαπίστωση καθίσταται ἰδιαζόντως ἀνησυχητική.
Ἀπό τή στιγμή πού τό εἰκονικό εἰσέβαλε γιά τά καλά στή ζωή τῶν
ἀνθρώπινων ὑποκειμένων καί ἄρχισαν νά διαφαίνονται οἱ πρῶτες ἐπιρροές –
θετικές καί ἀρνητικές–, ἡ νέα πραγματικότητα προσέλκυσε τό ἔντονο
ἐνδιαφέρον πολλῶν εἰδημόνων (ἀπό τό σύνολο τῶν ἐπιστημονικῶν περιοχῶν),
οἱ ὁποῖοι ἐνδελεχῶς καί πολυπρισματικά ἐξετάζουν τήν ἀνάδυση καί ταχύτατη
ἐπέκταση τοῦ νέου αὐτοῦ κοινωνικοῦ φαινομένου1. Καί πώς μποροῦν νά εἶναι
τά πράγματα διαφορετικά, ἀφοῦ τό μέγεθος τοῦ εἰκονικοῦ ἔχει διαποτίσει γιά
τά καλά ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς καί πρωτίστως τό ὑπαρξιακό, ὥστε πολλοί
μελετητές-διανοητές νά μιλοῦνε πλέον, μέ τρόπο κατηγορηματικό, γιά μετάλλαξη
τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ μας τύπου2. Μία τέτοια ἀλλοίωση, βέβαια, εἶναι λογικό νά
προβληματίζει, ἐντονότατα, φιλοσοφία, θεολογία, ψυχανάλυση καί γενικότερα
ὅλες τίς ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες, οἱ ὁποῖες πάντοτε ἀγωνιοῦν καί μεριμνοῦν

Ἡ

1
Χρ. Ν. Τσιρώνη, «Ἐκκλησία, κοινοτικοί δεσμοί καί κοινωνικά δίκτυα», Σύνθεσις, τχ. 5 (2014), σ.
152, https://ejournals.lib.auth.gr/synthesis/article/viewFile/4306/4383 (Ἡμ. Ἀνάκτησης: 28 Αὐγούστου
2019).
2
Θεοφ. Τάση, Ἡ ἐπιμέλεια ἐαυτοῦ στήν εἰκονιστική κοινωνία, Πολιτικές τοῦ βίου ΙΙ, ἐκδ. Ἁρμός,
Ἀθήνα 2017, σσ. 315-316.
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γιά τή θεραπεία τῶν ὅποιων ψυχικῶν παρεκκλίσεων, κατανοώντας ὅτι μονάχα
μία ὑγιής ὑπαρξιακή κατάσταση μπορεῖ νά διασφαλίσει καί τήν ἰσορροπία σέ
ἐπίπεδο κοινωνικο-πολιτικό. Μάλιστα, αὐτό πού ἀπασχολεῖ, πρωτίστως, τούς
ὑποψιασμένους περί τήν εἰκονική πραγματικότητα ἐρευνητές, εἶναι οἱ ἐπιδράσεις
πού αὐτή ἐπιφέρει πάνω στίς πιό εὐαίσθητες πληθυσμιακές ὁμάδες, ὅπως αὐτές
τῶν παιδιῶν, τῶν νέων, ἀλλά καί τῶν ἀπαίδευτων γενικότερα, ὅπου
διαπιστώνεται ἀπουσία κριτικοῦ καί ἀμυντικοῦ μηχανισμοῦ, ἀπαραίτητων
δομικῶν ἐργαλείων γιά τήν οἰκοδόμηση ἑνός ὁλοκληρωμένου καί ὑγιοῦς Ἑαυτοῦ3.
Ὅλα τα ἀνωτέρω εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτική νά προσεχθοῦν μέ τρόπο ξεχωριστό
καί ἰδιαίτερο, ἐάν θέλουμε, φυσικά, νά θεραπεύσουμε τά ψυχικά καί κοινωνικά
νοσήματα, πού ἡ εἰκονική πραγματικότητα σέ κάθε περίπτωση ἐνισχύει καί
τροφοδοτεῖ.
Τό νέο εἰκονικό τοπίο εἶναι ἐδῶ καί θά παραμείνει γιά πάντα στή ζωή μας.
Κατά συνέπεια, ὁ ἄνθρωπος, ὡς ὄν κοινωνικό, θά ἀνακαλύπτει, πάντοτε,
νέους τρόπους ἐπικοινωνίας καί ἔκφρασης, ἐφόσον αὐτοί ὁλοκληρώνουν καί
ὁδηγοῦν τήν ἀνθρώπινη φύση στήν πραγμάτωσή της. Ἀπομένει στά
ἀνθρώπινα ὑποκείμενα νά ἐντοπίσουν τούς ὅποιους ὑπαρκτούς κινδύνους καί
νά τούς ἀποτρέψουν, μέ τρόπο μεθοδικό, δημιουργικό καί γόνιμο.
Ἀναμφίβολα, ἡ Ἐκκλησία καί ὁ εὐαγγελικός λόγος πάντοτε ἐνθάρρυναν
τήν ἀγαπητική κοινωνία, πού θεραπεύει τά ἀνθρώπινα ὄντα ἀπό τίς ἐμπαθεῖς
ἐκτροπές καί τίς ὅποιες ἄστοχες ὑπαρξιακές ταλαντεύσεις. Ὅταν, μάλιστα,
τοῦτες ἐνισχύονται ἀπό τίς καθημερινές μεθοδεύσεις καί πρακτικές τῆς
εἰκονικῆς πραγματικότητας, τότε καθίσταται ἐπιτακτική ἀνάγκη δημιουργίας
ἑνός ἀμυντικοῦ μηχανισμοῦ, ὁ ὁποῖος θά προστατεύει τίς ἀνθρώπινες
κοινότητες ἀπό τίς στρεβλώσεις τῆς τεχνικῆς.
Συνεπῶς, ἡ ταχύτατη ἐξάπλωση τοῦ εἰκονικοῦ «ἰοῦ» δέν θά μποροῦσε σέ
καμία περίπτωση νά ἀφήσει ἀνεπηρέαστη τήν ποιμαντική φροντίδα τῆς
Μητέρας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πάντα πρώτη ἐνδιαφέρεται γιά τήν πνευματική
καρποφορία τῶν παιδιῶν της. Ὅταν, μάλιστα, ἡ ἴδια διαπιστώνει –σέ θεσμικό,
χαρισματικό, ἀλλά καί πρακτικό καθημερινό ἐπίπεδο– ὅτι ὁ εἰκονικός
«βομβαρδισμός» ἔχει τή δύναμη νά ἐπιφέρει τραγικές ὑπαρκτικές ἀλλοιώσεις
στό σύνολο τῆς πιστεύουσας κοινότητας, ἀσφαλῶς καί δέν μπορεῖ νά
παραμείνει ἀδιάφορη καί ἀδρανής, τή στιγμή πού διαδραματίζονται

3

Sherry Turkle, «Whither psychoanalysis in computer culture?», Psychoanalytic psychology, Vol.
21, No.1(2004), σσ. 18- 27.
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κοσμογονικές ἀνατροπές ἐξαιτίας τῆς πληροφορικῆς ἐπάναστασης. Καί οἱ
ἀνατροπές αὐτές ἐντοπίζονται, κυρίως, σέ ἐπίπεδο ὀντολογικό-ἀνθρωπολογικό
καί ἐδῶ εἶναι πού ὁ ἐκκλησιαστικός-πατερικός λόγος ἔχει βαρύνουσα
σημασία, ἐφόσον στοχεύει στά καίρια καί θεμελιώδη τοῦ βίου καί πρωτίστως
στή σωτηρία τῶν ἀνθρωπίνων ὄντων. Ἡ Ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ πραγματώθηκε μέ μία καί μοναδική στόχευση: τή θέωση τῶν κτιστῶν
ἔλλογων ὄντων. Ὅταν τούτη ἡ ἀπερινόητη θεϊκή δωρεά κινδυνεύει νά
ἀλλοιωθεῖ, μέ τρόπο ὀδυνηρό καί ὕπουλο, τότε ἡ ἐκκλησιαστική κοινότητα
εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά ἀφυπνιστεῖ, μήπως καί διασωθοῦν τά πολύτιμα,
ἀφοῦ μονάχα γιά τοῦτα ἀγωνιᾶ καί φροντίζει, σύμφωνα, πάντοτε, μέ τό
ὑπόδειγμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων της. Καί ὅλα αὐτά, μέ
τήν ἐπιθετική ἔλευση τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας, κινδυνεύουν νά
ἀπωλεσθοῦν, ἐάν δέν λειτουργήσουν πνευματικά ἀμυντικά κέντρα.
Στήν παροῦσα σύντομη μελέτη μας θά ἀσχοληθοῦμε μέ τίς διάφορες μορφές
θρησκευτικότητας πού ἐπιβιώνουν στόν εἰκονικό διαδικτυακό τόπο καί θά
ἐξετάσουμε σέ ποιό βαθμό αὐτές μποροῦν νά προκαλέσουν πολυποίκιλες
μεταλλάξεις, τόσο στό κοινωνικό-πολιτικό σῶμα ὅσο καί στόν τόπο τῆς ψυχῆς.
Θά ἐπισημανθοῦν, πρωτίστως, οἱ τυχόν ὑπαρξιακές ἐκτροπές, ὅπως καί οἱ
ἀλλοιώσεις –θεσμικές, χαρισματικές– τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος.
Οἱ θρησκευτικές ἀφηγήσεις στόν διαδικτυακό τόπο
Δέν χωρᾶ καμία ἀμφιβολία ὅτι κύριο χαρακτηριστικό του διαδικτυακοῦ
χώρου εἶναι ἡ ἐλεύθερη διακίνηση κάθε εἴδους πληροφορίας, ἔννομης καί
ἔκνομης, ἔλλογης καί παράλογης, μέ ἀποδέκτες, πάντοτε, ὅλα τά ἀνθρώπινα
ὑποκείμενα πού ἐνδιαφέρονται νά γίνουν κοινωνοί τῆς ἀποθησαυρισμένης
παγκόσμιας γνώσης.
Τό ἐρώτημα, βέβαια, πού ἐγείρεται εὐθύς ἀμέσως εἶναι κατά πόσο αὐτή ἡ
γνώση εἶναι χρήσιμη καί σέ ποιόν βαθμό μπορεῖ νά ἀφομοιωθεῖ μέ τρόπο
δημιουργικό καί γόνιμο, ὥστε νά συντελέσει στήν πνευματική ὡρίμανση τοῦ
ἀτόμου. Ἐρώτημα δύσκολο, πού σέ κάθε περίπτωση δέν μπορεῖ νά
ἀπαντηθεῖ-ἐξαντληθεῖ στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς σύντομης μελέτης. Εἶναι
ἀπαραίτητο, ὅμως, νά γίνουν κάποιες νύξεις, ὥστε νά σκιαγραφηθεῖ, σέ βαθμό
ἱκανοποιητικό, ἡ ὅλη προβληματική κατάσταση. Ἐν πρώτοις, πρέπει νά
ἐπισημανθεῖ ἡ ὑπάρχουσα διαφορά μεταξύ πληροφορίας, γνώσης καί
ἐπίγνωσης, ὥστε νά κατανοηθεῖ τό ἐννοιολογικό τους ἀσύμπτωτο. Ἡ γνώση,
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λοιπόν, ἔχει νά κάνει μέ κάτι πολύ βαθύτερο, ἀφοῦ εἶναι καρπός
ἀναστοχαστικῆς καί κριτικῆς διαδικασίας (ἐπίγνωση)4, ἡ μοναδική πού γεννᾶ
μία στέρεη καί εἰς βάθος κατανόηση τῶν πραγμάτων, ἄνευ τῆς ὁποίας δέν
μπορεῖ νά ὑφίσταται μάθηση οὐσιαστική. Ὡς ἐκ τούτου, μία γνώση δίχως
ἐμπειρικό ὑπόστρωμα καθίσταται, μᾶλλον, ρηχή πληροφορία, πού σκοπό ἔχει
νά ἐντυπωσιάσει καί σέ κάθε περίπτωση νά καταναλωθεῖ διαδικτυακά, σέ
σύντομο χρονικό διάστημα, ἀφοῦ ἡ ἀπουσία κριτικῆς ἱκανότητας καί σκέψης
ἐκ μέρους τοῦ θρησκευόμενου ἀναγνώστη-καταναλωτῆ καθιστᾶ αὐτήν
περισσότερο θελκτική καί ἀναλώσιμη5. Μήν λησμονοῦμε, ἄλλωστε, πώς τά
ἀνθρώπινα ὑποκείμενα, λόγω καί τῆς ἔλλειψης οὐσιαστικοῦ ὑπαρξιακοῦ
νοήματος, παρουσιάζουν ἔντονες τάσεις ἄμετρης καταναλωτικῆς ἀπληστίας.
Καί φυσικά ἡ ἀναφορά μας γιά τήν ἕλξη πού ἀσκεῖ στούς χρῆστες τό πλῆθος
τῶν ἀνοηματικῶν καί ἀνούσιων εἰκονικῶν εἰδώλων πού κατακλύζουν τόν
διαδικτυακό τόπο. Ἔτσι, τό εἰκονικό εἶναι τό κατεξοχήν μέγεθος πού
ἀλλοιώνει τά οὐσιαστικά δομικά στοιχεῖα τῆς γνώσης ἀλλά καί τῆς ἴδιας της
ὕπαρξης καί ἐπιτρέπει, μέ τρόπο ἄκομψο καί σκανδαλώδη, τήν εἴσοδο στόν
ὀμιχλώδη κόσμο τῶν ψευδαισθήσεων, ἕναν κόσμο δίχως ἐπιστροφή καί νόημα.
Ἀπό τόν τόπο τοῦ εἰκονικοῦ ὅμως δέν ἀπουσιάζουν καί οἱ διαφόρων εἰδῶν
θρησκευτικές ἀφηγήσεις, οἱ ὁποῖες, ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, εἰσέβαλαν
δυναμικά στόν διαδικτυακό χῶρο. Καί πῶς θά μποροῦσε νά γίνει διαφορετικά,
ἀφοῦ τό θρησκευτικό φαινόμενο, μέγεθος κατεξοχήν πνευματικό, δέν μπορεῖ
γιά κανένα λόγο νά ἀφήσει τά ἀνθρώπινα ὑποκείμενα ἀμέτοχα καί
ἀνεπηρέαστα. Ἡ περίπτωση, μάλιστα, τῆς ἄμετρης καί πολλές φορές
ἀσύνετης διακίνησης θρησκευτικῶν εἰκονικῶν προϊόντων εἶναι ἕνα θέμα,
ἀναμφίβολα, κεφαλαιώδους σημασίας καί εἶναι ἀνάγκη νά μελετηθεῖ μετά τῆς
δεούσης προσοχῆς. Καί ὅλα αὐτά γιατί οἱ ἐπιπτώσεις τῶν ἀνωτέρω
πρακτικῶν σέ ἀνθρωπολογικό-ὀντολογικό ἐπίπεδο –καί ὄχι μονάχα σ’ αὐτό–
εἶναι βαθύτατες γιά τό κοινωνικό σῶμα καί εἰδικότερα γιά τίς πιστεύουσες
θρησκευτικές κοινότητες.
Ἡ παρουσία, λοιπόν, τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν ἀφηγήσεων στόν
κυβερνοχῶρο παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐρευνητικό ἐνδιαφέρον, ἐφόσον προκαλεῖ
ποικίλες ἀντιδράσεις, θετικές καί ἀρνητικές, ἐνεργοποιώντας ὅλους τους

4

Χρ. Μαλεβίτση, «Ἀπό τή γνώση στήν πληροφορία», Σύναξη, τχ. 50 (1994), σσ. 24-26.

5

Ed. Shils, «Ἡ μαζική κοινωνία καί ἡ κουλτούρα της», μτφ. Ἀμ. Λυκιαρδόπουλου, στόν συλλογικό
τόμο: Μαζική κοινωνία καί πολιτιστική βιομηχανία, ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια, Ἀθήνα 1991, σσ. 148-152.
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δημιουργικούς καί ἀμυντικούς μηχανισμούς τῶν ἀνθρώπινων ὑποκειμένων, τά
ὁποῖα σέ κάθε πρώτη ἐπαφή μέ τά ἐν λόγω προϊόντα καλοῦνται νά
ἀντιδράσουν κριτικά καί νά λάβουν συγκεκριμένη θέση. Καί μία τέτοια στάση
εἶναι ἀπαραίτητη γιατί οἱ ἀφηγήσεις αὐτές δέν ἔχουν μονάχα γνωσιολογικό
καί ἐνημερωτικό χαρακτήρα· στοχεύουν καί στίς ὑπαρξιακές-μεταφυσικές
ἀνάγκες τῶν χρηστῶν6, πού στίς περισσότερες περιπτώσεις εἶναι ἀμαθεῖς καί
ἀνυποψίαστοι περί τῶν κινδύνων τῆς εἰκονικῆς εἰδωλολατρίας καί τῶν
μηνυμάτων –κρυφῶν καί φανερῶν7– πού αὐτή κομίζει.
Ἀναμφίβολα, λοιπόν, ὁ διαδικτυακός τόπος φιλοξενεῖ καί διακινεῖ ἕναν
τεράστιο ὄγκο θρησκευτικῶν πληροφοριῶν, ὁ ὁποῖος σέ πολλές περιπτώσεις
εἶναι μή ἐλεγχόμενος καί γι᾽ αὐτό ἄκρως ἐπικίνδυνος γιά τίς πιστεύουσες
κοινότητες. Ὅταν, μάλιστα, γνωρίζουμε πώς ἡ γνώση στόν ἱστοχῶρο –
θρησκευτική ἤ ὅποια ἄλλη– κατασκευάζεται γιά νά καταναλωθεῖ, τότε τό τοπίο
σκοτεινιάζει περισσότερο καί εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτική νά ἐπιστρατευθοῦν οἱ
ἀνάλογοι προστατευτικοί μηχανισμοί. Ἡ ταχύτατη, μάλιστα, κατανάλωση τῆς
ἀνεπεξέργαστης θρησκευτικῆς πληροφορίας εἶναι δηλωτική, τῆς ἀνυποψίαστης
καί ἐνθουσιαστικῆς στάσης τοῦ ἀμαθοῦς, συνήθως, χρήστη, ὁ ὁποῖος ἀναζητᾶ,
μέσα στήν ὑπαρξιακή του δίψα καί θολούρα, ἕνα κάποιο νόημα, πού οἱ ἐν λόγω
ἰστοσελίδες τοῦ προσφέρουν πλουσιοπάροχα καί ραφιναρισμένα. Ἀπομένει,
λοιπόν, στά θρησκευόμενα ἄτομα νά ἀναπτύξουν τά ἀμυντικά τους
ἀντανακλαστικά, ἐάν ἐπιθυμοῦν, βέβαια, νά διασώσουν κάποιο ὑπαρκτικό
νόημα, τό ὁποῖο στόν εἰκονιστικό ὠκεανό φαντάζει ἄγνωστο μέγεθος, ἀφοῦ ἡ
ταχύτητα τῶν ἐπιφανειακῶν διαδικτυακῶν πληροφοριῶν δέν ἀφήνει περιθώρια
ἀναστοχαστικῶν λειτουργιῶν, ἀπαραίτητων, ἐξάπαντος, ἐργαλείων γιά τήν
οἰκοδόμηση στέρεης κριτικῆς σκέψης καί ὑγιοῦς θρησκευτικῆς πίστης.
Ὡς ἐκ τούτου, ἐγείρονται ποικίλα καί θεμελιώδη ἐρωτήματα, τά ὁποῖα
ἔχουν ἄμεση σχέση, πρωτίστως, μέ τίς συνέπειες πού ἐπιφέρει ἡ ἀσύνετη καί
μεθοδευμένη διακίνηση θρησκευτικῶν προϊόντων, πού σκοπό δέν ἔχει μονάχα
τήν ἐνημέρωση καί τή δῆθεν θρησκευτική ἐκπαίδευση τῶν χρηστῶν, ἀλλά,
μᾶλλον, τήν προπαγάνδα καί τή συστηματική ἐξαπάτηση, γιατί ὄχι καί τήν
ἑδραίωση μιᾶς κάποιας θρησκευτικῆς-πνευματικῆς ἐξουσιαστικότητας γιά τήν
πραγμάτωση ἰδιοτελῶν στοχεύσεων. Ἄλλωστε, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι
6
Dan. J. Boorstin, «Ἀπό τή συλλογή εἰδήσεων στήν κατασκευή εἰδήσεων: ἕνας κατακλυσμός
ψευδογεγονότων», μτφ. Ἀμ. Λυκιαρδόπουλου-Λευτ. Ἀναγνώστου, στό συλλογικό Ἡ ἔκρηξη τῆς
μαζικῆς ἐπικοινωνίας, ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια, Ἀθήνα 1991, σσ. 185-196.
7

Th. W. Adorno, «Ἡ τηλεόραση καί ἡ διαμόρφωση τῆς μαζικῆς κουλτούρας», ὅ.π., σ. 97.
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οἱ περισσότερες θρησκευτικές ἱεραρχικές δομές ἐπιδιώκουν τή δημιουργία
ἐξουσιαστικῶν μηχανισμῶν8, ἀφοῦ γνωρίζουν πώς μονάχα μέ αὐτόν τόν τρόπο
μποροῦν νά διατηρηθοῦν καί νά ἑδραιωθοῦν στό κοινωνικό σῶμα.
Ὅταν λοιπόν εἶναι ἀποδυναμωμένος ὁ χαρισματικός παράγοντας ἤ, ἀκόμη
ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπό κάποιες κοινότητες πιστῶν, εἶναι λογικό νά
γεννιοῦνται ψυχοπαθολογικές μορφές θρησκευτικῆς ἔκφρασης, οἱ ὁποῖες,
μάλιστα, μέ τρόπο βλαπτικό, ἐπιδιώκουν μία ἔντονη παρουσία στόν
διαδικτυακό τόπο, πού τίς περισσότερες φορές, ὅμως, ἔχει ἐπιθετικό καί
προσηλυτιστικό χαρακτήρα9. Αὐτές οἱ ἀφηγήσεις σέ καμία περίπτωση δέν
ἔχουν θεραπευτικό καί σωτηριολογικό χαρακτήρα, ἀφοῦ στοχεύουν σέ
οἰκονομικά καί ἄλλα ὀφέλη, τά ὁποῖα οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τίς ὑπαρξιακές
ἀνάγκες-ἀνησυχίες τῶν ὑποψήφιων «πιστῶν» χρηστῶν.
Συνεπῶς, ἡ θρησκευτική ἔκφραση εἶναι θεμελιώδους σημασίας γιά τήν ὑγιῆ
πνευματική ἀνάπτυξη τῶν πιστευόντων καί ἐδῶ ἀκριβῶς ἐντοπίζονται οἱ
κίνδυνοι· ὅταν ἡ παρουσία, δηλαδή, χαρακτηρίζεται ἀπό παθογένεια. Καί
εἶναι, ἐξάπαντος, ἐμφανής παθογένεια ὅταν ἡ ὅποια προσφορά τῶν
θρησκευτικῶν ἀφηγήσεων ἔχει προσηλυτιστικό ἔνδυμα, μέ σκοπό τήν ἄμεση
ἐξαπάτηση καί ἀλλοίωση τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης. Στό σημεῖο αὐτό,
μάλιστα, εἶναι σκόπιμο νά ἐξεταστεῖ ἡ περίπτωση τῆς online καί oﬄine
πραγματικότητας, οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν μέγιστο ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ
ἑστιάζουν στά πολύ σημαντικά τῆς εἰκονικῆς εἰδωλοποίησης. Στήν πρώτη
λοιπόν περίπτωση (online) ὁ ἐνδιαφερόμενος χρήστης-«πιστός» δέν
ἐνημερώνεται μόνο γιά θέματα θρησκευτικά, ἀλλά τοῦ παρέχεται καί ἡ
δυνατότητα νά συμμετέχει, μέ τρόπο εἰκονικό βέβαια, σέ συγκεκριμένο
θρησκευτικό τελετουργικό τυπικό (ἁφή ἑνός κεριοῦ, εἰκονική ἐξομολόγηση
κ.ἄ.), ἔχοντας τήν ψευδαίσθηση πώς συμμετέχει σέ πραγματική τελετουργία10.
Στήν oﬄine κατάσταση ὁ ἐνδιαφερόμενος χρήστης ἐνημερώνεται, πάντα
εἰκονικά, γιά τίς διάφορες θρησκευτικές τελετές, μεριμνᾶ ὅμως ὥστε ἡ
θρησκευτική του δραστηριότητα νά λαμβάνει χώρα σέ τόπο πραγματικό
(Ἐκκλησία) καί ὄχι διαδικτυακό, ἐφόσον γνωρίζει συνειδητά ὅτι μία τέτοια
8

Πολ. Καραμούζη, «Ἡ ἀναπαραγωγή τῶν θρησκευτικῶν δομῶν ἐξουσίας στό Διαδίκτυο»,
Παιδαγωγικά Ρεύματα στό Αἰγαῖο, τχ. 8 ( 2015), σ. 1-3.

9

Ξ. Ἀλμπανάκη, «Ἡ θρησκευτική πραγματικότητα τοῦ 21ου αἰώνα μέσα ἀπό τόν κυβερνοχῶρο.
Θεσμικό πλαίσιο, προβληματικές καί προεκτάσεις», περ. ἐκπ@ιδευτικός κύκλος, τόμ. 1, τχ. 3
(2013), σσ. 95-96.

10

Πολ. Καραμούζη, «Ἡ ἀναπαραγωγή...», ὅ.π., σσ. 3-5.
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πρακτική εἶναι ξένη μέ τή θρησκευτική του παράδοση11 καί συνιστᾶ τραγική
ἔκπτωση πάνω σε θέματα πίστης. Καί εἶναι, ἐξάπαντος, ἔκπτωση ἀπό τό
ἐκκλησιαστικό γεγονός, τό ὁποῖο σέ κάθε περίπτωση εἶναι κοινωνία
προσώπων καί κατόρθωμα σχεσιακό, ἀφοῦ μονάχα μέ τούτη τήν πρακτική
πραγματώνεται ἡ ἀγαπητική ἐν Χριστῷ κοινωνία. Κατά συνέπεια, ὅλες οἱ
εἰκονικές τελετουργικές εἰδωλοποιήσεις πόρρω ἀπέχουν ἀπό τήν ἐμβίωση τῆς
ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας, πού ἀπολυτρώνει τά ἔλλογα κτιστά ὄντα ἀπό τή
φθορά καί τόν ἀπόλυτο μηδενισμό.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἐπίδειξη, μέ τρόπο προκλητικό, ἄκομψο καί ὕποπτο, τῶν
θρησκευτικῶν προϊόντων στόν κυβερνοχῶρο δέν εἶναι ὑπόθεση ἀνέξοδη καί
μάλιστα δίχως ψυχικές ἀναταράξεις. Ἡ ἀνωτέρω πρακτική εἶναι μία
κατάσταση, ἰδιαζόντως, προβληματική καί, συνεπῶς, πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ
μέ τή δέουσα μεθοδικότητα καί σοβαρότητα, ἐάν ἐπιθυμοῦμε, βέβαια, νά
βοηθήσουμε πνευματικά τα θρησκευόμενα ὑποκείμενα καί δέν ἐκπροσωποῦμε
τή σχολή τῆς ἐξαπάτησης καί τῆς συστηματικῆς θρησκευτικῆς ἀποπλάνησης.
Μιᾶς πνευματικῆς ἐκτροπῆς γιά λόγους ὕποπτους καί ἰδιοτελεῖς, ἡ ὁποία
οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν Ἀλήθεια τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πού εἶναι
ἐλευθερία καί μόνο ἐλευθερία καί ὄχι φυσικά προσηλυτιστικός ὁλοκληρωτισμός
καί, σέ τελικό στάδιο, ἀφανισμός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Τό ἄλλο ἐξίσου
σοβαρό ζήτημα, πού ἔχει ἄμεση σχέση μέ τή διακίνηση τῶν ὅποιων
θρησκευτικῶν ἀφηγήσεων-προϊόντων, εἶναι ἡ κραυγαλέα ἀπουσία τῆς
ἀνθρώπινης ὕλης μέ τήν εἰκονιστική συμμετοχή στίς διάφορες τελετουργικές
πρακτικές, πράγμα πού σέ κάθε περίπτωση σημαίνει σταδιακή ἀνθρωπολογική
μετάλλαξη καί ἔκπτωση, ἡ ὁποία καί ἀνησυχεῖ, ἰδιαζόντως, σύνολη τήν
κοινότητα τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων (φιλοσόφων, θεολόγων, κοινωνιολόγων,
ἀνθρωπολόγων, ψυχολόγων, παιδαγωγῶν κ.ἄ.), πού διαπιστώνει, πλέον, μία
ἀμετακίνητη ἀνθρωπολογική παρέκκλιση12, ἡ ὁποία ἐάν δέν προσεχθεῖ καί
θεραπευθεῖ σύντομα, τότε ἡ ἀνθρωπότητα πρέπει νά προετοιμαστεῖ γιά πολύ
μεγάλες περιπέτειες.
Μία διακίνηση-προσφορά, λοιπόν, τῶν ποικίλων θρησκευτικῶν προϊόντων
μέ σύνεση καί ἀγαθοποιητική πρόθεση, πού στοχεύει στά οὐσιώδη καί
θεμελιώδη του πνευματικοῦ μας βίου, μπορεῖ, ἐξάπαντος, νά θεραπεύσει τίς
ὅποιες νοσηρές διαδικτυακές πρακτικές καί νά συντελέσει στήν ψυχοπνευματική
11

Πολ. Καραμούζη, «Ἡ ἀναπαραγωγή...», ὅ.π., σ .5.

12

Βασ. Θερμοῦ, Πρεσβ., «Καί μέ φῶς καί μέ θάνατον…», Σύναξη τχ. 50 (1994), σσ. 41-44.

291

ΜΑΝΔΗΛΑΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:04 Page 292

ΜΕΡΟΣ Ε´. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ὁλοκλήρωση τῶν θρησκευομένων.
Ὁρατοί κίνδυνοι ἀπό τή διακίνηση τῶν θρησκευτικῶν προϊόντων –
Μεταξύ θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί παραβατικῆς συμπεριφορᾶς
Ἡ μεθοδευμένη προώθηση θρησκευτικῶν προϊόντων στόν παγκόσμιο ἱστό
ἀποτελεῖ, πλέον, κατάσταση δεδομένη, ἡ ὁποία καί δέν δύναται ν’ ἀνατραπεῖ,
ἀφοῦ ἡ δίψα τῶν ἀνθρώπων γιά γνώση, ἔστω καί ἐπιφανειακή καί μή
συστηματική, εἶναι δομικό στοιχεῖο τῆς ἀνθρωπολογικῆς τους σύνθεσης καί
φυσικά δέν πρέπει νά λησμονοῦμε τό οὐσιαστικότερο: ἡ θρησκευτική
ἐλευθερία εἶναι ἀναφαίρετο ἀνθρώπινο δικαίωμα, πού ἔχει κατακτηθεῖ μέ
τιτάνιους ἀγῶνες καί σέ καμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά περιοριστεῖ ἤ ἀκόμη
καί νά ἀπωλεσθεῖ.
Εἶναι χρήσιμο, ὅμως, νά ἐξετάσουμε ἐάν ὑπάρχουν κίνδυνοι ἀπό τήν
ἐπικράτηση μίας τέτοιας κατάστασης καί ποιοί εἶναι τελικά αὐτοί. Ὁ πρῶτος
λοιπόν κίνδυνος ἐντοπίζεται στό πεδίο τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐλεύθερης
ἔκφρασης καί πῶς τούτη μπορεῖ νά πραγματωθεῖ σέ εἰκονικά θρησκευτικά
περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια, ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας
ἐμπνέεται καί διαμορφώνεται ἀπό τά προσωπικά βιώματα τῶν πιστῶν. Τοῦτο
τό μέγεθος ἐπειδή ἔχει ἐσχατολογικές καί σωτηριολογικές προοπτικές, πάρα
πολύ εὔκολα μπορεῖ νά ἐγκλωβίσει πνευματικά τά θρησκευόμενα ἄτομα καί
νά τά ὁδηγήσει σέ πειθαναγκαστικές στάσεις ζωῆς, βυθίζοντάς τα ἀκόμη καί
σέ ἀνεξέλεγκτες προβληματικές ψυχικές καταστάσεις13. Ὅταν, μάλιστα, ἡ
πρόσληψη τῶν θρησκευτικῶν ἀφηγήσεων γίνεται σέ μεγάλες ποσότητες καί σέ
τακτά χρονικά διαστήματα, καί δή μέ τρόπο συστηματικό καί συνάμα
ἐπιθετικό καί ὕποπτο, τότε οἱ κριτικοί ἀμυντικοί μηχανισμοί ἀποδυναμώνονται,
ὀδηγώντας τούς πιστούς ὀπαδούς σέ καταστάσεις παραληρηματικές14, πολλές
φορές μάλιστα καί σέ ὁμαδικές αὐτοκτονίες. Τό ἀνησυχητικό τοῦτο φαινόμενο
προσλαμβάνει τραγικές διαστάσεις ὅταν τά ἐν λόγω ἄτομα εἶναι ἤδη
ἀποσυντονισμένα ψυχικά καί εἶναι καί ἄμοιρα οὐσιαστικῆς παιδείας καί
καλλιέργειας. Μάλιστα, μεγάλοι θρησκειολόγοι καί διανοητές ἔχουν
ἐπισημάνει, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση, τούς τεράστιους κινδύνους πού ἐλλοχεύουν
13

Βασ. Θερμοῦ, Μουσικές γιά τήν ψυχή καί τόν κόσμο, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2018, σσ. 107-109.

14

Πολ. Καραμούζη, «Ἡ ψηφιακή παρουσία τῶν θρησκευτικῶν προϊόντων στήν κοινωνία τῆς
πληροφορίας. Ἠλεκτρονικές ἀποτυπώσεις ἤ ἐπιβλαβεῖς ἐπιβιώσεις τοῦ ἀνορθολογισμοῦ», στό
συλλογικό: Παιδαγωγικές Διαστάσεις τῶν Νέων Μέσων, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 2009, σσ. 148-149.
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στά θρησκευτικά περιβάλλοντα τῶν ποικίλων σεκτῶν. Ἐκεῖ το ἀνθρώπινο
Πρόσωπο ἀφανίζεται στήν κυριολεξία, ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ μία μεθοδευμένη
ἀλλοίωση τοῦ ψυχικοῦ τοπίου, ἐξαιτίας τῆς ἐπιθετικῆς καί συστηματικῆς
θρησκευτικῆς προπαγάνδας, πού τελικό σκοπό ἔχει τήν ὁλοκληρωτική
καθυπόταξη τῶν ὑποκειμένων-ὀπαδῶν πρός ὄφελος, πάντοτε, τῶν ὅποιων
θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν15. Γι᾽ αὐτό καί οἱ ὑπεύθυνοι θρησκευτικοί ταγοί
φροντίζουν τά ἐν λόγῳ προϊόντα νά προσφέρονται μέ τόν καλύτερο δυνατό
τρόπο, καί μάλιστα ραφιναρισμένα καί ὡραιοποιημένα, ὥστε νά ἐξουδετερώνεται
καί ὁ ἐλάχιστος ἀμυντικός ἑαυτός16, ἐφόσον μία τέτοια τακτική ἔχει, ἐξάπαντος,
ἀνασταλτικό χαρακτήρα στήν πνευματική ἐνδυνάμωση τοῦ πιστοῦ, τή στιγμή
πού ἡ ἀρχική στόχευση εἶναι ἡ ὁλοκληρωτική του ὑποδούλωση.
Μία τέτοια πρακτική ὅμως εἶναι ξένο σῶμα μέ τή δομική καταστατική ἀρχή
τῶν ὑγιῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, πού πρωταρχικός σκοπός τους εἶναι ἡ
πραγμάτωση τῆς ἐλεύθερης βιωματικῆς ἔκφρασης καί ἡ ἐπίτευξη ψυχικῆς
γαλήνης καί ἰσορροπίας. Ἀσφαλῶς καί ἀπό τίς θρησκευτικές κοινότητες
ἑξαιροῦνται ὅλες ἐκεῖνες πού ἐμφοροῦνται καί διαποτίζονται ἀπό
ὁλοκληρωτικές καί κτηνώδεις αἱρετικές ἰδεολογίες, ὅπως εἶναι γιά παράδειγμα
ἡ σύγχρονη μάστιγα τοῦ τζιχαντισμοῦ καί ὅποιες ἄλλες ἀσπάζονται
παρόμοιες, ἀνάξιες λόγου, ἀπανθρωπίες, πού οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τόν
θεραπευτικό-λυτρωτικό χαρακτήρα τῶν ὑγιῶν θρησκευτικῶν μεγεθῶν.
Ἑπομένως, ὅλες οἱ ἀνωτέρω παρεκκλίνουσες παραθρησκευτικές μεθοδεύσεις
καλό εἶναι νά ἀποφεύγονται καί νά λαμβάνεται εἰδική θεσμική μέριμνα, ὥστε
νά ἀποκλείονται ἐνδεχόμενες ψυχοπαθολογικές παρουσίες στόν χῶρο τῶν
θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἀφοῦ αὐτές εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά
προστατευτοῦν ἀπό παρόμοιες ἀποκλίνουσες θρησκευτικές συμπεριφορές.
Ὁ ἕτερος μέγιστος κίνδυνος ἀπό τήν παρουσία τῶν θρησκευτικῶν
ἀφηγήσεων εἶναι καί αὐτός τῆς ἑρμηνευτικῆς ἀδιαλλαξίας, ἀπό ὅπου κι ἄν
προέρχεται, πού στόν διαδικτυακό τόπο καθίσταται πληθωρική καί
ἐκδηλώνεται μέ ἰδιαίτερη ἔνταση, ἔτσι ὥστε νά εἶναι ἀπαραίτητη μία κάποια
θεσμική παρέμβαση καί νομική προστασία17, ἀφοῦ σέ πολλές περιπτώσεις ἡ
ἀντιμετώπιση τῆς διαφορετικῆς θρησκευτικῆς ἄποψης-ἑρμηνείας τείνει νά

15

Ἀπ. Β. Νικολαϊδη, Κοινωνιολογία τῶν αἱρέσεων, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 2009, σσ. 128-130.

16

Ed. Morin, «Τό πνεῦμα τῶν καιρῶν», μτφ. Λ. Ζήση, στό συλλογικό «Μαζική κοινωνία καί
πολιτιστική βιομηχανία», ὅ.π., σσ. 244-247.
17

Ξ. Ἀλμπανάκη, «Ἡ θρησκευτική πραγματικότητα...», ὅ.π., σσ. 95-97.
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πάρει τή μορφή «ἀσύμμετρης ἀπειλῆς». Ὡς ἐκ τούτου, ἐπιστρατεύονται ἄμεσα
μηχανισμοί ἐξουδετέρωσης τῶν «αἱρετικῶν» ὑποκειμένων, μέ ἀπώτερο σκοπό
τήν ἐκμηδένιση τῆς ἐλεύθερης θρησκευτικῆς ἔκφρασης, πού ἀποτελεῖ καί τήν
πεμπτουσία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Οἱ ἀντιδημοκρατικές αὐτές σέκτες
δροῦν πάντοτε μέ τρόπο συστηματικό καί ὀργανωμένο, γιά νά πετύχουν μέ
κάθε μέσο τους ἰδιοτελεῖς καί ἀπάνθρωπους στόχους τους, δίχως, μάλιστα,
νά δείχνουν τόν παραμικρό σεβασμό στήν ἀνθρώπινη ἑτερότητα, ἡ ὁποία εἶναι
καί ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος κάθε ὑγιοῦς θρησκευτικῆς παράδοσης, πολύ
περισσότερο τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς, μέ τή συγκλονιστική θεολογικήσωτηριολογική προσέγγιση τοῦ Πλησίον, πού ἀποτελεῖ καί τόν πυρήνα τοῦ
εὐαγγελικοῦ Λόγου.
Εἶναι ἀνάγκη, ὅμως, νά ἐπισημανθεῖ ὅτι αὐτά τά φαινόμενα δέν ἐνδημοῦν
μονάχα στίς προτεσταντικές ὁμολογίες καί στίς μουσουλμανικές
φονταμεταλιστικές σέκτες· ὑφίστανται, σέ ἀνησυχητικό βαθμό, καί σέ
Ὀρθόδοξες χριστιανικές κοινότητες. Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτελεῖ
καί ἡ δριμύτατη μετωπική ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσαν ὁρισμένες θρησκευόμενες
ὁμάδες, ἀντιτιθέμενες στή Σύγκληση ἀλλά καί στίς τελικές ἀποφάσεις τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή χαρακτήρισαν τή
Σύνοδο «ληστρική» καί ἔσπευσαν, μέσω σχετικῶν ἀντιρρητικῶν καί
ἀντιεκκλησιολογικῶν διαδικτυακῶν ἀφηγήσεων, νά συμπαρασύρουν ἕνα μέρος
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος σέ ἀντισυνοδικές μεθοδεύσεις καί πρακτικές18.
Ἡ ἐξουσία λοιπόν τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας19, βλέπουμε νά ὁδηγεῖ
τίς ὁμάδες αὐτές σε κραυγαλέες ἀντιεκκλησιαστικές καί ἀποκλίνουσες
συμπεριφορές, μέ ἄμεσο ἀποτέλεσμα τήν ἀλλοίωση καί ἀκύρωση τοῦ
εὐαγγελικοῦ σωτηριολογικοῦ μηνύματος καί τή διάσπαση τῆς χριστιανικῆς
ἑνότητας. Μάλιστα, ἡ ἀπήχηση τῶν ἀντισυνοδικῶν αὐτῶν ἀφηγήσεων, στά
πιό εὐαίσθητα καί ἀνυποψίαστα θρησκευόμενα ἄτομα, ὁδήγησε καί στήν
ἐπικίνδυνη, ἐξ ἐπόψεως πάντοτε σωτηριολογικῆς, πρακτική τῆς ἀποτείχισης
ἀπό τήν ἐπίσημη Ἐκκλησία. Οἱ παραπάνω παραβατικές θρησκευτικές
συμπεριφορές σέ κάθε περίπτωση ἀποτελοῦν προβληματικές καταστάσεις γιά
τίς ἐκκλησιαστικές κοινότητες, πού μοναδική τους μέριμνα πρέπει νά εἶναι ἡ
18
Στ. Γιαγκάζογλου, «Μετά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», Σύναξη,
τχ. 140 (2016), σ. 60.
19

Πολ. Ι. Παπαγγελοπούλου, «Ἡ ἐπιρροή τοῦ facebook στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή καί στήν
προσωπικότητα τῶν χρηστῶν. Ἐλεύθεροι ἤ παγιδευμένοι στά social media;», στό συλλογικό ἔργο:
Κοινωνικές ταυτότητες καί κοινωνική συνοχή – Προκλήσεις καί προοπτικές, Ἀθήνα 2014, σσ. 481-489.
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διαφύλαξη τῆς ἐν Χριστῷ Ἀλήθειας, πού δέν ἀποδέχεται φανατικές ἐξάρσεις
καί αὐτονομήσεις, οἱ ὁποῖες οὐσιαστικά ἀκυρώνουν στήν πράξη τό ἴδιο το
ἐκκλησιαστικό-εὐχαριστιακό γεγονός20.
Κατά συνέπεια, πρέπει νά γίνει κατανοητό ἀπό τά θρησκευόμενα
ὑποκείμενα ὅτι ὁ χῶρος τοῦ διαδικτύου εἶναι τόπος ἐλεύθερης καί γόνιμηςθεραπευτικῆς ἔκφρασης, καί φυσικά δέν εἶναι χῶρος ἀντιεκκλησιαστικοῦ
παραληρήματος. Πόσο μᾶλλον, δέν μπορεῖ νά εἶναι βῆμα ἐξόντωσης τῶν
θρησκευομένων-Ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποζητοῦν στίς δύσκολες μέρες μας
ἐπικοινωνία (ἔστω καί διαδικτυακή-εἰκονική), πνευματική φροντίδα καί βοήθεια,
ἀφοῦ τά ὑπαρξιακά ἀδιέξοδα ἔχουν πληθυνθεῖ ἀνησυχητικά. Καί μία
θρησκευτική προπαγανδιστική ἀφήγηση δέν μπορεῖ νά θεραπεύσει σέ καμία
περίπτωση τίς ὅποιες ψυχικές ἀναζητήσεις. Αὐτό τό πνευματικό ἄθλημα μπορεῖ
νά τό πραγματώσει μονάχα ἡ ἀγαπητική καί ἐν Χριστῷ σχέση, πού στίς μέρες
μας δέν εἶναι εὔκολο νά κατακτηθεῖ καί νά βιωθεῖ. Ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανική
θεολογία, ὅμως, μέ τό ὀντολογικό μέγεθος τῆς Σάρκωσης τοῦ Θεανθρώπου
Χριστοῦ καί τῆς ἁγιότητας, εἶναι πάντοτε παροῦσα γιά νά μᾶς θυμίζει τά
οὐσιώδη του χριστιανικοῦ βίου: τήν Κάθαρση, τόν Φωτισμό καί τή Θέωση21.
Ἡ παρουσία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στόν εἰκονικό Τόπο
Δέν χωράει καμία ἀμφιβολία πώς ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει μία καί
μοναδική μέριμνα: νά διασώσει τά ἔλλογα κτιστά ὄντα ἀπό τή φθορά καί τόν
θάνατο. Ὡς ἐκ τούτου, δέν ἀφήνει κανένα μέσο ἀνεκμετάλλευτο, ὥστε νά
πραγματώσει τούς θεάρεστους ποιμαντικούς σκοπούς της. Ἔτσι, δέ θά
μποροῦσε νά παραμείνει ἀμέτοχη καί ἀδρανής ἀπέναντι στόν προκλητικό καί
πληθωρικό κόσμο τῆς Πληροφορίας καί τῆς διαδικτυακῆς παρουσίας, ἡ ὁποία
ἔχει ἀνατρέψει τά παγκόσμια ἐπικοινωνιακά, κοινωνικό-πολιτικά καί μορφωτικά
δεδομένα, μέ τρόπο συγκλονιστικό καί ἀνεπανάληπτο.
Ἄλλωστε, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας, τά δύσκολα χρόνια τῆς πολεμικῆς τῶν αἱρέσεων, πού ὑποβίβαζαν τό
Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καί ἀρνοῦνταν τή θεϊκή Του φύση, πού
περιφρονοῦσαν καί λοιδοροῦσαν τόν θεολογικό ἐκκλησιαστικό λόγο, ὡς δῆθεν
20
Ἰ. Ζηζιούλα, Μητρ. Περγάμου, «Εὐχαριστία καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ», Σύναξη, τχ. 52, (1994), σ.
18.
21
Βλ. Λόσκι, Ἡ Θέα τοῦ Θεοῦ, μτφρ., Μελέτιος, Μητρ. Νικοπόλεως, ἐκδ. Ἱερά Μητρόπολη
Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2004, σσ. 168-178.
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ὑποδεέστερο καί χαμηλῆς αἰσθητικῆς καί πνευματικῆς στάθμης22,
κατόρθωσαν, ὄχι βέβαια χωρίς προβλήματα, τή συγκλονιστική σύνθεση
φιλοσοφίας καί θεολογίας, δίχως νά φοβηθοῦν τυχόν ἐκπτώσεις τοῦ
εὐαγγελικοῦ Λόγου. Καί τά ἀποτελέσματα ἦταν θαυμαστά καί μεγαλειώδη καί
τά γευόμαστε μέχρι σήμερα, μέ δέος καί ἀπέραντο σεβασμό. Ἐάν δέν
ἀποτολμοῦσαν λοιπόν τό ἀκατόρθωτο γιά τή δύσκολη ἐκείνη ἐποχή ἀγώνισμα
τῆς σύνθεσης, ὁ θεολογικός μας λόγος θά ἦταν σήμερα περισσότερο φτωχός
καί ἀποδυναμωμένος. Μάλιστα, δέ θά ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νά συγκινήσει καί
νά ἀγκαλιάσει τό σύνολο τῆς ἀνθρωπότητας. Τό ἴδιο λοιπόν τόλμημα καλεῖται
νά πράξει καί ἡ σημερινή Ἐκκλησία, ἔχοντας ἀπέναντί της τόν προκλητικό
κόσμο τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπικυριαρχήσει σέ
ὁλόκληρη τήν παγκόσμια κοινότητα. Ἐφόσον, πρωταρχικό μέλημά της εἶναι ἡ
λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἡ θεραπεία του ἀπό τίς δυνάμεις τῆς
φθορᾶς καί τοῦ μηδενισμοῦ, ἀπομένει σ΄ αὐτήν ἡ εὕρεση ἑνός νέου τρόπου
ἔκφρασης καί παρουσίας.
Σίγουρα τό ποιμαντικό αὐτό ἐγχείρημα δέν εἶναι ὑπόθεση εὔκολη, ἀφοῦ
γιά τή χαρισματική καί θεσμική Ἐκκλησία ὁ ἁγιοπνευματικός-σωτηριολογικός
παράγοντας εἶναι ὑψίστης σημασίας καί σέ πολλές περιπτώσεις οἱ εἰκονικές
διαδρομές φαίνεται νά τόν κλονίζουν ἐπικίνδυνα23. Ἡ ἐλπίδα ὅμως ὅτι ἴσως
κάτι ὠφέλιμο μπορεῖ νά προκύψει, ἔστω καί γιά ἐλάχιστες ἀνθρώπινες ψυχές,
ἀναζωπυρώνει τήν ὅποια ποιμαντική φροντίδα, ἀφήνοντας βέβαια καί τή Θεία
Χάρη τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ «νά θεραπεύσει τά ἀσθενῆ καί νά
ἀναπληρώσει τά ἐλλείποντα».
Στό σημεῖο αὐτό φρονῶ πώς εἶναι χρήσιμο νά ἐξετάσουμε τόν τρόπο
παρουσίας τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας στόν κυβερνοχῶρο, καθώς
ἐπίσης καί τό εἶδος τῆς σχέσης πού πρέπει νά διατηρεῖ ἡ ὀρθόδοξη
χριστιανική θεολογία μέ τίς ἄλλες θρησκευτικές ἀφηγήσεις πού κατακλύζουν
καθημερινά τό διαδικτυακό παγκόσμιο Χωριό.
Ἡ παρουσία, λοιπόν, τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας θά λέγαμε ὅτι
εἶναι ἱκανοποιητική καί ἀξιοπρεπής, ἀφοῦ οἱ περισσότερες ἐκκλησιαστικές
ἰστοσελίδες τηροῦν τίς ἀπαραίτητες θεολογικές προϋποθέσεις, ὥστε νά
διασφαλίζεται καί ἡ ἐκκλησιολογική ἐγκυρότητα τῶν σχετικῶν ἀναρτήσεων.

22

Ν. Α. Ματσούκα, Ὀρθοδοξία καί αἵρεση, Θεσσαλονίκη, ἐκδ. Πουρναρᾶς,Θεσσαλονίκη 2009, σ. 147.

23

Στ. Γιαγκάζογλου, «Ἐκκλησία καί Διαδίκτυο», http://ikivotos.gr/post/239/ekklhsia-kai-diadiktyo
(Ἡμ. Ἀνάκτησης: 28 Αὐγούστου 2019).
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Οἱ ἀρθογράφοι τῶν περισσότερων θρησκευτικῶν κειμένων εἶναι ἐπώνυμοι καί
καταξιωμένοι θεολόγοι, πού ἐγγυῶνται, σέ πολύ μεγάλο βαθμό, ἀξιόπιστη
θεολογική κατάρτιση καί κατά συνέπεια ἐκφέρεται λόγος ἐκκλησιαστικός καί
μή προσηλυτιστικός, σύμφωνος μέ τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου24. Δυστυχῶς,
ὅμως, παρατηροῦνται πολλές φορές σέ διάφορα ἐκκλησιαστικά ἱστολόγια
νοσηρές καί προβληματικές ἐκδηλώσεις-παρουσίες, πού ἀποτυπώνονται σέ
ἀναρτήσεις θεολογικοῦ-«ἀντιρρητικοῦ» περιεχομένου, μέ κύριο χαρακτηριστικό
τήν ἑρμηνευτική φοβική κλειστότητα, ἀπό θεολόγους καί μή, ὑποδυόμενοι, μάλιστα,
τόν ρόλο τοῦ «Σωτήρα», πού θά θεραπεύσει, δῆθεν, τό ἐκκλησιαστικό σῶμα ἀπό
τά δεινά της «αἵρεσης» καί τῆς «ἐκκοσμίκευσης». Γιά τό ἀνησυχητικό τοῦτο
φαινόμενο διαπιστώνεται πώς ἡ θεσμική Ἐκκλησία, μέ τά συνοδικά της ὄργανα,
ἀδυνατεῖ νά λάβει τά δέοντα μέτρα, ἐπειδή φοβᾶται, ἴσως, πώς μία «τιμωρητική»
(παιδαγωγικοῦ χαρακτήρα) ἀπόφαση ἐνάντια στίς φονταμενταλιστικές αὐτές
φωνές μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἀκόμη καί στήν ἡρωοποίησή τους. Μία κατάσταση,
ἰδιαζόντως δυσάρεστη καί προβληματική γιά τήν εἰρήνη καί τήν ἑνότητα τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Πάντως καί μία στάση παρατεταμένης ἀδράνειας
καί ἀνεκτικότητας σίγουρα δέν ὠφελεῖ καί καλό θά εἶναι κάποια στιγμή νά
ληφθοῦν ἀποφάσεις γενναῖες, γιατί σέ ὁρισμένες διαδικτυακές περιπτώσεις ἡ
κατάσταση βρίσκεται, πραγματικά, ἐκτός ἐλέγχου.
Τό ἄλλο, ἐξίσου σημαντικό ζήτημα, πού θά πρέπει ἔντονα νά προβληματίσει
τήν ποιμαντική τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, εἶναι τό κατά πόσο ἡ εἰκονική
πραγματικότητα προάγει ἤ ὄχι τήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπινων Προσώπων καί,
κατ᾽ ἐπέκταση, σέ ποιό βαθμό αὐτή ἔχει (ἐάν ἔχει) σωτηριολογική προοπτική
ἤ ἁπλῶς παραμένει ἕνα στεῖρο ἐπικοινωνιακό γεγονός καί τίποτα παραπάνω.
Μία θέση, φυσικά, παντελῶς ξένη μέ τήν ἰλιγγιώδη θεολογία τοῦ Προσώπου
πού ἀνέπτυξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας25. Ὀντολογία πού
ἀπελευθερώνει τά κτιστά ὄντα ἀπό τά δεσμά τῆς φυσικῆς ἀναγκαιότητας καί
τά ὁδηγεῖ, μέ τή μετάνοια, στήν ὁδό τῆς θέωσης καί τῆς παρουσίας τοῦ
Ζῶντος Θεοῦ, τήν οὐσία, δηλαδή, τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Κι αὐτή ἡ
σωτηριολογική προοπτική φαίνεται, μᾶλλον, νά χάνεται μέσα στόν εἰκονικό
τόπο, ὅπου θριαμβεύει τό ἄυλο καί τό ἀπρόσωπο καί σέ κάθε περίπτωση τό

24

Ξ. Ἀλμπανάκη, «Ἡ θρησκευτική πραγματικότητα...», ὅ.π., σσ. 91-94.

25

Βασ. Ι. Καλλιακμάνη, Πρωτοπρ., «Ὁ ρόλος τῶν κοινωνικῶν δικτύων στή χριστιανική ζωή»,
http://www.churchofcyprus.org.cy/documents/Untitled__2_.pdf (Ἡμ. Ἀνάκτησης: 28 Αὐγούστου 2019).
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μή σχεσιακό26, ξένο σῶμα μέ τόν θεολογικό πυρῆνα τῆς Ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς Ἐκκλησίας27. Ὡς ἐκ τούτου, τό ἀνθρώπινο πρόσωπο κατακερματίζεται στόν κόσμο τῆς ὅποιας ἀνούσιας καί ἀνεύθυνης πληροφορίας –
θρησκευτικῆς ἤ ἄλλης, αὐτό εἶναι ἀδιάφορο–, δίχως νά μπορεῖ νά διασώσει τό
ὀντολογικό ὑπαρξιακό του νόημα, πού σηματοδοτεῖ καί τήν ἔξοδό του ἀπό τό
«Σπήλαιο» τῶν «Δεσμωτῶν». Ἐδῶ, λοιπόν, ὁ θεολογικός-σωστικός λόγος τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι καί ὁ μοναδικός πού θά διαφυλάξει τά θρησκευόμενα
ὑποκείμενα ἀπό τήν τραγική τους ἔκπτωση καί τόν ἀπόλυτο μηδενισμό: τήν
ὁλοκληρωτική ἐπικράτηση τοῦ εἰκονικοῦ καί τήν ψυχική ἀποδόμηση.
Ἔχει, ὅμως, ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νά ἐξεταστεῖ καί ἡ σχέση πού πρέπει νά
ὑφίσταται ἀνάμεσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τίς ἀφηγήσεις ἄλλων
θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Ἐάν μποροῦν, δηλαδή, αὐτά τά μεγέθη νά
συνομιλήσουν ἤ ἀκόμη καί νά συνυπάρξουν28. Σέ κάθε περίπτωση, μία
συνομιλία σέ ἐπίπεδο θεολογικό –καί ὄχι μόνο– δέν πρέπει νά ἀποκλεισθεῖ,
ἄν καί δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση, ἀφοῦ ἔχουμε νά κάνουμε μέ διαφορετικές
θρησκευτικές πεποιθήσεις, πού τίς περισσότερες φορές ἀμφισβητοῦν κι αὐτό
ἀκόμη τό σωτηριολογικό γεγονός τῆς Σάρκωσης τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.
Κατά συνέπεια, δέν μπορεῖ νά γίνεται λόγος γιά μία συνύπαρξη οὐσιαστικοῦ
καί ὀντολογικοῦ χαρακτήρα. Μᾶλλον πρέπει νά ἐννοήσουμε μία «συνάντηση»
περισσότερο ἐπικοινωνιακή, πού ὡς στόχευση καί ἄμεση προτεραιότητα ἔχει
τήν ἀλληλογνωριμία καί ἀλληλοκατανόηση τοῦ θρησκευόμενου καί
διαφορετικοῦ Ἄλλου, ἀπαραίτητος συστατικός παράγοντας γιά τήν κοινωνική
συνοχή καί τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν 29, ἡ ὁποία τόσο πολύ
κινδυνεύει στίς ταραχώδεις μέρες πού ζοῦμε. Ἔτσι, πρέπει νά γίνει κατανοητό
ἀπό ὅλες τίς θρησκευόμενες πλευρές ὅτι ὁ γόνιμος καί ἀγαπητικός διάλογος
ποτέ δέν ἔβλαψε κανέναν. Τό ἀντίθετο, μάλιστα, συμβαίνει μέ τήν ἀδιαλλαξία
καί τόν ὁλοκληρωτικό φονταμενταλισμό (ἡ περίπτωση τοῦ βδελυροῦ
τζιχαντισμοῦ εἶναι χαρακτηριστική), πού ἀφανίζει τό ἴδιο το ἀνθρώπινο
Πρόσωπο, τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο, πρῶτα ὑπαρξιακά, πολλές φορές
26
Todd McGowan, The end of dissatisfaction: Jacques Lacan and the emerging society of enjoyment,
ἐκδ. State University of New York Press, New York 2004, p. 70.
27
Ἱερ. Βλάχου, Μητρ., «Ἐκκλησία καί Μέσα Μαζικῆς ἐνημέρωσης», https://www.dogma.gr/dialogos/ekklisia-kai-mesa-mazikis-enimerosis/10463/ (Ἡμ. Ἀνάκτησης: 28 Αὐγούστου 2019).
28

Πολ. Καραμούζη, «Ἡ ψηφιακή παρουσία…», ὅ.π., σσ. 132-134.

29

Ἀναστασίου Γιαν, Ἀρχ. Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας, Συνύπαρξη: Εἰρήνη, φύση,
φτώχεια, τρομοκρατία, ἀξίες-Θρησκειολογική θεώρηση, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2015, σσ. 36-41.
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ὅμως καί βιολογικά (ἡ τραγικότητα καί ἀπανθρωπία τοῦ πολέμου).
Τέλος, θά εἶχε μέγιστο ἐνδιαφέρον νά ἐξεταστεῖ καί ὁ κίνδυνος πού πολλές
φορές προκύπτει ἀπό τήν ἀλόγιστη καί ἄμετρη διακίνηση θρησκευτικῶν
ἀφηγήσεων-προϊόντων καί ἀπό τήν πλευρά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Δέν
εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις πού ἱερωμένοι, θεολόγοι καί λαϊκοί ἐπιδίδονται, μετά
μανίας, σέ μία ἀσύνετη καί μᾶλλον βλαπτική χρήση τοῦ εἰκονικοῦ τόπου30,
πιστεύοντας, μάλιστα, πώς μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιτελοῦν καί θεάρεστο
ποιμαντικό θεραπευτικό ἔργο. Ὁ κίνδυνος, ὅμως, στίς περιπτώσεις αὐτές εἶναι
σαφέστατος, ἀφοῦ ὁ ὑποψιασμένος περί τῶν θεολογικῶν καί ἁγιοπνευματικῶν
ἐμπειριῶν τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης (ἡ περίπτωση ὅλων των
ἁγίων Πατέρων), πολύ εὔκολα διαπιστώνει ὅτι ἀπό τίς ἐν λόγω, ὑποτίθεται,
«προστατευτικές-θεραπευτικές» θεολογικές παρεμβάσεις, ἀπουσιάζει τό
σημαντικότερο: ἡ ἀνυπόκριτη καί δίχως ἐξουσιαστικότητα ἀγάπη πρός τόν
Πλησίον, ἡ διάκριση (ὅπως αὐτή τῶν Ἁγίων μας) καί ἡ ἀποδοχή τῆς ὅποιας
θρησκευτικῆς καί ὑπαρκτικῆς ἑτερότητας. Δέν πρέπει ἀκόμη νά παραλείψουμε
νά ἐπισημάνουμε καί μία κάποια ναρκισσιστική διάθεση31 ἀπό τήν πλευρά
πολλῶν θρησκευόμενων χρηστῶν, κληρικῶν, θεολόγων ἀλλά καί ἁπλῶν πιστῶν,
μέ πρακτικές καθημερινές ἀλλά συνάμα προβληματικές, πού σέ κάθε περίπτωση
ἀλλοιώνουν, μέ τρόπο τραγικό, τό εὐχαριστιακό-σωτηριολογικό γεγονός.
Συνεπῶς, ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἀμφιλεγόμενες διαδικτυακές ἐκδηλώσεις
ἀποκαλύπτουν τή σέ μεγάλο βαθμό ἔλλειψη ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας
καί Ὀρθοδόξου ἤθους πού ἐπικρατεῖ μέσα στίς χριστιανικές πιστεύουσες
κοινότητες. Πρέπει νά γίνει κατανοητό, ὅμως, ἀπ’ ὅλους τους συνειδητούς
πιστούς ὅτι χωρίς αὐτά τά ἁγιοπνευματικά ὀντολογικά μεγέθη δέν μπορεῖ νά
ὑφίσταται, μέ τρόπο ὑγιῆ, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Μία θέση
ἀκλόνητη, ἡ ὁποία πιστοποιεῖται, ἐξάπαντος, σέ κάθε φράση τοῦ Εὐαγγελίου.
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Συμπερασματικά, ἡ πληθωρική καί ἐπιθετική παρουσία τῆς εἰκονιστικῆς
πραγματικότητας στήν παγκόσμια κοινότητα ἔχει ἀνατρέψει, ὄχι μονάχα τά

30
Εva Xalavi (Σάρα), Μοναχή, Ἡ χρήση τοῦ διαδικτύου στήν ποιμαντική πράξη τῆς Ἐκκλησίας,
Διδακτορική Διατριβή, Θεσ/νίκη, 2012, σσ. 117-137.
31
Γεωρ. Κίσσα, «Ναρκισσισμός, αὐτοθεματοποίηση καί μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης», στό συλλογικό:
Ναρκισσισμός καί Αὐτοθεματοποίηση στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, Ἐκδοτική Δημητριάδος,
Βόλος 2019, σσ. 23-27.

299

ΜΑΝΔΗΛΑΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:04 Page 300

ΜΕΡΟΣ Ε´. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

κοινωνικο-πολιτικά δεδομένα, ἀλλά καί αὐτά ἀκόμη τά ἀνθρωπολογικά32 καί
ἐδῶ ἀκριβῶς συνίσταται καί τό μέγεθος τοῦ ἐν λόγω προβλήματος, τό ὁποῖο
καί πρέπει, ἐξάπαντος, νά θεραπευθεῖ, ἐάν θέλουμε νά ἐλπίζουμε σέ κάτι
καλύτερο.
Τό φαινόμενο μάλιστα τοῦ διαδικτύου ἀποκτάει ἀκόμη μεγαλύτερο
ἐρευνητικό ἐνδιαφέρον, ὅταν αὐτό ἑστιάζεται στίς ἐπιπτώσεις πού δημιουργεῖ
ἡ προσφορά-παρουσία τῶν θρησκευτικῶν ἀφηγήσεων στή ζωή σύνολης τῆς
ἀνθρωπότητας. Ὅταν, μάλιστα, ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε καταστάσεις
ὅπου ἐπικρατεῖ θριαμβευτικά το ἀνορθολογικό στοιχεῖο, τότε τό ἐνδιαφέρον
δέν μπορεῖ νά εἶναι μονάχα ἐρευνητικό. Ἐκεῖ σπεύδεις μέ ποιμαντική φροντίδα
νά θεραπεύσεις, ὅπου καί ὅσο μπορεῖς, τίς νοσηρές καταστάσεις πού
προκύπτουν, ἐφόσον γνωρίζεις ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου Προσώπου καί ἡ
σωτηρία του εἶναι πρωταρχικῆς καί ὕψιστης σημασίας γιά τήν Ὀρθόδοξη
διδασκαλία καί προοπτική. Ὑπάρχουν βέβαια καί περιπτώσεις ὅπου ὁ
θρησκευτικός φανατισμός καί ἡ παθογένεια ἔχουν διαποτίσει σέ βάθος ἕνα
μεγάλο μέρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, δημιουργώντας, ἐν προκειμένω,
πληθώρα ἐκκλησιολογικῶν καί ποιμαντικῶν προβλημάτων. Στίς δύσκολες
αὐτές καταστάσεις εὐελπιστεῖς νά δώσουν τήν ὅποια θεραπευτική λύση τά
θεσμικά συνοδικά ὄργανα. Ἐκεῖνο ὅμως πού προέχει εἶναι ἡ σωστή περί
εἰκονικῶν θρησκευτικῶν ἀφηγήσεων ἐνημέρωση καί ἡ λιπαρή θεολογική
σπουδή, χωρίς νά λησμονοῦμε καί τήν ἁγιοπνευματική ἐμπειρία, ἡ ὁποία κάθε
φορά θά πιστοποιεῖ τό ὑπαρκτικό μας ἀγώνισμα.
Πάντως, δέν πρέπει νά διαφεύγει τῆς προσοχῆς μας ὅτι ὁ χῶρος τῆς
διαδικτυακῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας εἶναι πολυεπίπεδος καί σέ καμία
περίπτωση δέν μπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ, οὔτε ὅμως νά ἀντιμετωπιστεῖ μέ
ἐπιπολαιότητα καί ρηχότητα, ἐφόσον οἱ ἐπιπτώσεις, πλέον, εἶναι ἀνυπολόγιστες,
σέ ἐπίπεδο κοινωνικό-πολιτικό, ψυχολογικό-ἀνθρωπολογικό καί πρωτίστως
σωτηριολογικό. Καί οἱ ἀρνητικές αὐτές συνέπειες θά γιγαντώνονται τά ἑπόμενα
χρόνια, ἀφοῦ ὁ κίνδυνος μιᾶς αἰσθητῆς ἀνθρωπολογικῆς μετάλλαξης εἶναι,
σαφέστατα, ὁρατός.
Ἀπομένει μονάχα στίς θρησκευτικές-ἐκκλησιαστικές κοινότητες νά
ἐξετάσουν, μέ τρόπο συνεπῆ καί νηφάλιο, ποιά στάση θά κρατήσουν ἀπέναντι
σέ φαινόμενα νοσηρῆς θρησκευτικῆς ἀδιαλλαξίας, καθώς ἐπίσης καί στίς

32

Z. Bauman, Γεννημένοι ρευστοί – Μεταμορφώσεις τῆς τρίτης χιλιετίας, μτφρ. Σ. Τριανταφύλλου,
ἐκδ. Πατάκης, Ἀθήνα 2019, σσ. 84-90.
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ἀνεπιθύμητες καί λίαν ἐπικίνδυνες καταστάσεις τοῦ ἐπιθετικοῦ προσηλυτισμοῦ
(πρωτίστως, στίς προτεσταντικές ὁμολογίες), πού σκοπό ἔχουν τήν ὠμή
ἐξαπάτηση τῶν θρησκευομένων καί τήν ἱκανοποίηση ἰδιοτελῶν συμφερόντων.
Γι᾽ αὐτό καί τά ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά θεσμικά ὄργανα (ἡ περίπτωση τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας) εἶναι ἀνάγκη σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, μέ τόλμη
περισσή, νά θεσπίσουν προστατευτικές διαδικτυακές δικλεῖδες, ἀφοῦ μονάχα
αὐτές μποροῦν νά διαφυλάξουν τήν ὅποια ἐκκλησιολογική ἰσορροπία. Οἱ ἴδιες,
μάλιστα, θρησκευτικές κοινότητες θά πρέπει νά θεσπίσουν καί ὁρισμένα
κριτήρια (θεολογικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, νομικά κ.ἄ.), διασφαλίζοντας τήν
ὁμαλή καί συνετή πρόσβαση στόν διαδικτυακό τόπο καί καθορίζοντας μέ ποιόν
τρόπο θά γίνεται ἡ διακίνηση τῶν θρησκευτικῶν ἀφηγήσεων-προϊόντων33. Σέ
κάθε περίπτωση, βέβαια, πρέπει νά ἀποκλεισθεῖ ἀπό τήν πλευρά τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἡ online τελετουργική δραστηριότητα, πού στίς
προτεσταντικές Ὁμολογίες ἀποτελεῖ πραγματική λοιμική. Ἀκόμη εἶναι χρήσιμο
νά δοθεῖ ἰδιαίτερη προσοχή στίς online πρακτικές πολλῶν ἱερέων καί θεολόγων,
πού μέ τίς ἀδιάκριτες, ἐπιθετικές καί ἄκομψες παρεμβάσεις τους σκανδαλίζουν,
ὄχι λίγες φορές, τό ἐκκλησιαστικό σῶμα.
Ὡς ἐκ τούτου, τό μέγεθος τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας θά βρίσκεται
πάντα ἐδῶ, ἀνανεωμένο, πληθωρικό, γιατί ὄχι καί ἰδιαζόντως ἐπιθετικό. Ἡ
ἀναμέτρηση μαζί του εἶναι ὑπόθεση δύσκολη. Δέν πρέπει ὅμως σέ καμία
περίπτωση νά μᾶς φοβίζει καί νά δημιουργεῖ στίς πιστεύουσες ἐκκλησιαστικές
κοινότητες «κρίσεις πανικοῦ». Ὁ ἀστείρευτος θεολογικός μας θησαυρός μᾶς
προσφέρει πλουσιοπάροχα κριτήρια ἐκκλησιολογικά καί σωτηριολογικά. Εἶναι
καιρός νά τά ἀξιοποιήσουμε καί στή μεταμοντέρνα ἐποχή.

33

Χρ. Ν. Τσιρώνη, «Ἐκκλησία, κοινοτικοί δεσμοί καί κοινωνικά δίκτυα», ὅ.π., σσ. 159-166.
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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τί εἶναι
ιατί ἄραγε περιβάλλουμε τόν Σταυρό μέ τόση τιμή καί εὐλάβεια; Διότι μέ
τά πάθη τοῦ Σωτῆρος, ὁ Σταυρός ἔγινε «τό σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Ἀνθρώπου». Ἐπάνω σέ αὐτόν καί μέ αὐτόν μᾶς ἔσωσε ἀπό τή δουλεία τοῦ
ἐχθροῦ. Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ σταυρωμένου Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Σταυρός ἐν τῷ Χριστῷ καί ὁ Χριστός ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Γι᾽ αὐτό εἶναι ὅπλο
ἀήτητον. Γι’ αὐτό τρέμουν οἱ δαίμονες. Γι’ αὐτό βυθιζόμενος στό νερό, τό νερό
γίνεται ἰαματικό καί ἁγιασμός.

Γ

Γιατί εἶναι δύναμις Θεοῦ;
Ὁ Σταυρός εἶναι δύναμις Θεοῦ. Ἐξ αἰτίας τῆς ὀλιγοπιστίας μας
ἀμφιβάλλουμε πολλές φορές γιά τή δύναμή Του. Ὅμως ὁ Σταυρός τοῦ
Χριστοῦ εἶναι καί ζωοποιός καί ζωηφόρος ὅπως λέμε στά τροπάρια. Γιατί ἐπί
τοῦ Σταυροῦ ἐκρεμάσθη «ἡ Ζωή τῶν ἁπάντων», ὁ Χριστός.
Σταυρός καί ἀγάπη
Ὁ Σταυρός ἀποτελεῖ τό μέτρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.
Ὅπου ὁ Σταυρός, ἐκεῖ ἀγάπη. Στίς ἐκκλησίες ὅλα τά ἀντικείμενα ἔχουν
σταυρό γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι βρισκόμαστε στόν ναό τοῦ Θεοῦ τῆς
ἀγάπης, ἀλλά καί συγχρόνως ὅτι κάτι θά πρέπει νά κάνουμε καί ἐμεῖς σάν
ἐλάχιστη ἀνταπόδοση γιά τήν Σταυρικὴ θυσία.

303

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.qxp_Layout 1 20/10/2019 17:50 Page 304

ΜΕΡΟΣ ΣΤ´. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πῶς κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ
Ὅταν κάνουμε τόν σταυρό μας, σχηματίζουμε μέ τά τρία δάχτυλα στό
μέτωπο τήν ἐπάνω ἄκρη τοῦ Σταυροῦ εἰς τύπον τοῦ Πατρός, πού εἶναι ὁ Νοῦς
ὁ ἄκτιστος· τήν κάτω ἄκρη στήν κοιλιά εἰς τύπον τοῦ Υἱοῦ πού γεννήθηκε ἀπό
τόν Πατέρα πρό πάντων τῶν αἰώνων· καί τό ὁριζόντιο ξύλο στούς ὤμους ἤ τά
χέρια εἰς τύπον τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
Σχηματίζουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ στό μέτωπό μας, τήν καρδιά, τούς
ὤμους μας, γιά νά περιτειχίσωμε μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ τά ὄργανα αὐτά
τῆς ἀλήθειας ἀλλά καί τῆς ἁμαρτίας καί νά τά καταστήσωμε ὄργανα μόνον
δικαιοσύνης. Ὥστε νά ἀνασταυρώσωμε χάριν τοῦ Χριστοῦ ὁλόκληρον τόν
παλαιόν ἄνθρωπον, πού ἐκδηλώνει τήν ὀλέθρια, ἁμαρτωλή καί θεομίσητη
δράση του στίς σκέψεις, στά συναισθήματα καί στίς ἐνέργειές του. Καί ἔτσι νά
ξαναζωντανέψωμε τόν νέον ἄνθρωπο, πού δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ.
Σταυρώνοντας τά πάθη μας, τίς κακές σκέψεις μας, τίς ἐπιθυμίες, τά
αἰσθήματα, νεκρώνουμε τόν ἑαυτό μας γιά τήν ἁμαρτία καί ζωντανεύουμε μέσα
μας κάθε ἀρετή. Γινόμαστε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἕτοιμοι γιά κάθε καλό ἔργο.
Ὅπλον εἰρήνης
Ὁ Σταυρός εἶναι ὅπλον εἰρήνης. Ὅταν λογισμοί, θλίψεις, πικρίες,
πειρασμοί καί τά κύματα τῆς ζωῆς μᾶς προκαλοῦν ταραχή καί ἀναστάτωση,
πόνο, ἀπογοήτευση καί ἀπελπισία, ὅταν βρισκόμαστε σέ ἀδιέξοδα πού
προέρχονται ἀπό τίς ἐνέργειες τοῦ διαβόλου, τότε νά σχηματίζουμε μέ πίστη τό
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, νά τόν ἀσπαζόμαστε καί νά τόν προσκυνοῦμε καί νά τόν
ἐπικαλούμαστε λέγοντας: «Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου».
Τότε ἡ χάρις καί ἡ δύναμις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θά διώχνει τούς πειρασμούς, θά
φέρει τή γαλήνη καί τή χαρά, θά ἐλαφρύνει τό βάρος τῶν θλίψεων καί τῶν
περιστάσεων. Πολλές φορές δίνουμε δικαιώματα στόν διάβολο καί ζοῦμε
δαιμονικές καταστάσεις. Ἄς μετανοοῦμε καί ἄς ταπεινωνόμαστε καί ἄς μή
λησμονοῦμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι τό ὅπλο καί ἡ καταφυγή μας.
Ἡ εὐλογία
Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, πού σχηματίζει ὁ ἱερέας ἤ ὁ ἀρχιερέας, εἶναι
ἔκφραση τῆς εὐλογίας καί εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο ἐν ὀνόματι
τοῦ Χριστοῦ καί χάριν τοῦ Χριστοῦ. Καλότυχοι ὅσοι δέχονται τήν εὐλογία αὐτή
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μέ πίστη καί ἁπλότητα. Ἀλλά καί οἱ ἱερεῖς, ὅταν δίνουν τήν εὐλογία στούς
πιστούς, πόσο θά πρέπει νά τούς διακρίνει ἡ σεμνότητα καί ἡ σοβαρότητα!
Γιατί σήμερα ὅσοι χρησιμοποιοῦν τόν ἁγιασμό μέ πίστη καί συναίσθηση
καί ὄχι μαγικά καί ἀναγκαστικά θεραπεύονται καί πραγματοποιοῦνται ὅλες
οἱ εὐχές τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγιασμοῦ.
Ὁ Σταυρός, πού βυθίζομε στό νερό λέγοντας τίς εὐχές, εἶναι, ὅπως ὁ
Κύριος, ζωοποιός. Ὅπως τά ἐνδύματα τοῦ Σωτῆρος διαποτίσθηκαν ἀπό τή
ζωή Του, ἔτσι καί τό νερό, στό ὁποῖο βυθίζεται ὁ Σταυρός, διαποτίζεται ἀπό
τή ζωή καί γι᾽ αὐτό γίνεται ἰαματικό καί ἀποτρόπαιο κάθε κακοῦ.
Μαρτυρία πίστεως – ἐλπίδα ἀναστάσεως
Ὑπάρχει ἄραγε γιά τούς Χριστιανούς κάτι πιό γνωστό ἀπό τόν Σταυρό τοῦ
Χριστοῦ, πού, ἀπό τήν ὥρα πού ἐρχόμεθα στόν κόσμο, μᾶς συνοδεύει παντοῦ:
καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς περιπλανήσεώς μας στή γῆ, μέχρι τό ταπεινό
κρεβάτι μας στά σπλάχνα τῆς γῆς; Ὁπότε, γιά τελευταία φορά τό κάνουμε γιά
μαρτυρία τῆς πίστεως καί ἐλπίδα ἀναστάσεως. Ὑπάρχει ἄραγε κάτι πιό
γνωστό ἀπό αὐτό τό ἱερό καί φοβερό στούς δαίμονες καί σωτήριο γιά τούς
χριστιανούς τετραπέρατο (μέ 4 ἄκρες) σημεῖο τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πού
τόσο συχνά ἐμεῖς τό κάνουμε στό σῶμα μας καί πού τό βλέπουμε στίς
ἐκκλησίες μας νά δεσπόζει στούς τρούλλους, στίς διάφορες ἱερές τελετές, στίς
ἅγιες εἰκόνες, στά ἱερά σκεύη καί τά ἄμφια;
Νά πιστεύεις καί νά θυμᾶσαι πάντοτε καλά, ὅτι ὁπουδήποτε καί ἄν
εὑρίσκεσαι μέ τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου –σέ προσευχή ἤ σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη
ἀπασχόληση– πάντοτε ὁ Σταυρὸς ἁγιάζει τόν ἀέρα καί ὅλα ὅσα τόν ἐγγίζουν.
Ἕνας Σταυρός ἀπό σαθρά ὑλικά
Πολλές φορές, κάποιοι χριστιανοί φαντάζονται ὅτι βαστοῦν Σταυρό βαρύ
πού ἐπέτρεψε ὁ Κύριος νά τόν βαστοῦν. Ὅμως κάποιος πού ξέρει νά διακρίνει
βαθειά καί μακριά, καταλαβαίνει ὅτι τά ξύλα πού ἀποτελοῦν αὐτόν τόν
σταυρό ἄνθησαν καί αὐξήθηκαν στήν καρδιά αὐτῶν πού τούς κουβαλᾶνε.
Ἄρα ὁ αἴτιος εἶναι αὐτός πού τόν κουβαλάει. Λέμε ὅτι τάχα κουβαλᾶμε
σταυρό, πού στήν πραγματικότητα εἶναι γέννημα ἀδιακρισίας, σκληρότητας,
ζήλου οὐ κατ᾽ ἐπίγνωση, ἐγωισμοῦ, συμπεριφορῶν καί ἐνεργειῶν ἀντιθέτων
πρός τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, τῶν ἐντολῶν του καί τοῦ θελήματός Του. Πόσοι
χριστιανοί ταλαιπωροῦνται, ἐνῶ εἶναι οἱ ἴδιοι αἴτιοι τῆς ταλαιπωρίας τους.
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Ἀντί αὐτοί οἱ χριστιανοί νά στρέφουν τό βλέμμα τους στήν καρδιά καί τόν νοῦ,
τό στρέφουν λανθασμένα στόν οὐρανό.
Δόξα, Κύριε, τῷ Σταυρῷ Σου!
Δόξα, Κύριε, στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ Σου, πού τίποτε ποτέ δέν τῆς εἶναι
ἀδύνατο. Ὅταν ὁ ἐχθρός μέ σκοτίζει μέ ἁμαρτωλούς λογισμούς καί αἰσθήματα
καί ἐγώ χωρίς νά ἔχω πιά ἐλευθερία στήν καρδιά, κάνω μερικές φορές μέ πίστη
τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τότε ἀπότομα ἡ ἁμαρτία μου φεύγει ἀπό πάνω μου·
τό σκοτάδι διαλύεται· καί ἐγώ ἐλευθερώνομαι. Δόξα σοι, Κύριε. Εἴθε, Κύριε,
τίποτε γήινο ἤ ἐφήμερο νά μή μέ χωρίσει ἀπό Σένα. Νά εἶμαι πάντοτε μαζί Σου.
Γένοιτο!
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ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Π

οιά εἶναι αὐτή πού ἀνεβαίνει μέσ’ στά λευκά ντυμένη καί μέ λουλούδια στολισμένη1;
Ποῦ πηγαίνεις τριετίζουσα κόρη; ἀναφωνεῖ μέ ἔκπληξη ὁ μυστικός καί
γεμάτος θείων χαρίτων Ναός τοῦ Θεοῦ. Ἐγώ εἶμαι ἕνας κλειδωμένος κῆπος
καί μιά πηγή σφραγισμένη, ὥστε κανείς νά μή μπορεῖ νά γευθεῖ τά ἀγαθά μου2.
Ποῦ πηγαίνεις, λοιπόν; Ἀλλά καί σύ, Ζαχαρία, ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, τί κάνεις ἐκεῖ; γιατί εἰσάγεις τήν τριετίζουσα κόρη στά Ἅγια τῶν Ἁγίων;
Γιατί καταργεῖς τόν νόμο τοῦ Θεοῦ πού δέν ἐπιτρέπει νά εἰσέλθει κανείς ἐκεῖ,
παρά μόνον ὁ ἀρχιερεύς καί μάλιστα μία φορά τόν χρόνο3;
Ὅμως μπροστά στή θέα τῆς τριετίζουσας Νύμφης κάθε συλλογισμός καί
κάθε ἀνθρώπινη σκέψη σταματᾶ νά λειτουργεί4 καί μόνο ἀναφωνεῖ: «Ἀδελφή
μου καί νύμφη μου, αἰχμαλώτισες τήν καρδιά μας. Μᾶς αἰχμαλώτισες μέ τό
βλέμμα τῶν ματιῶν σου καί μέ τό κόσμημα πού φέρεις στό λαιμό σου»5.
Αἰχμαλώτισες τόν ἴδιο τόν Δημιουργό, πού ἄν καί ἤξερε ὅτι ὁ Ἀδάμ καί ἡ
Εὕα δέν θά ὑπακούσουν στό θέλημά Του, ὁλοκλήρωσε τή δημιουργία Του καί
«εἶδεν... τά πάντα, ὅσα ἐποίησε, καί ἰδού καλά λίαν»6. Ἀλήθεια, ὅταν ὁ Θεός
Δημιουργός μόνο μέ τόν Λόγο Του «εἶπε καί ἐγενήθησαν»7 καί δημιούργησε
1

«Τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα λελευκανθισμένη»: Ἆσμα, 8, 5.

2

«κῆπος κεκλεισμένος, ἀδελφή μου νύμφη»: Ἆσμα 4, 12.

3

«μὴ εἰσπορευέσθω πᾶσαν ὥραν εἰς τὸ ἅγιον ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος»: Λευιτ. 16, 2 «ἅπαξ
τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς»: Ἑβρ. 9, 7.

4

«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία...»: Χερουβικός Ὕμνος Μ. Σαββάτου.

5

«ἐκαρδίωσας ἡμᾶς, ἀδελφή μου νύμφη· ἐκαρδίωσας ἡμᾶς ἑνὶ ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου, ἐν μιᾷ ἐνθέματι
τραχήλων σου»: Ἆσμα, δ΄5.

6

Γέν. 1, 31.

7

Ψαλμ. λβ’ 9.
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ὅλη αὐτή τήν ὀμορφιά τῆς δημιουργίας, εἶχε ἀνάγκη νά τήν ἐλέγξει μή τυχόν καί
κάτι δέν ἔγινε σωστά; Ἄν εἶναι ἔτσι τότε δέν εἶναι τέλειος Θεός, διότι κάνει λάθη,
«ὅπερ ἄτοπον». Γιατί λοιπόν καταγράφεται αὐτός ὁ λόγος; Διότι ὁ καλός Θεός
– ἄν καί γνώριζε ὅτι οἱ πρωτόπλαστοι θά πέσουν, ἔβλεπε ὅμως καί τή μεγάλη
προσωπικότητά σου, Θεοτόκε· γι’ αὐτό καί μόνο, γιά σένα Νύμφη, ἄξιζε νά δημιουργήσει τόν ὄμορφο αὐτόν κόσμο. Γιά δική σου κατοικία τόν δημιούργησε,
ἀφοῦ διά σοῦ θά ἐνηνθρώπιζε. Γιά σένα πού ταύτισες τό θέλημά σου μέ τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιά σένα πού προκάλεσες τόν Θεό Λόγο νά γίνει ἄνθρωπος,
ἀφοῦ ταπεινώθηκες καί πλούτισες μέ θεῖα χαρίσματα καί ἔγινες ἡ σκάλα πού
ἑνώνει τή γῆ μέ τόν οὐρανό. Προκάλεσες Αὐτόν πού ἤθελε νά γίνει ἄνθρωπος
καί νά κατοικήσει ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους καί βρῆκε ἐσένα τόν μοναδικό
δρόμο καί ἔκλεινε τούς οὐρανούς καί κατέβηκε καί κατοίκησε ἀνάμεσα μας8.
Τί θαυμαστό γεγονός! Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ τριετίζουσα Νύμφη9, εἰσέρχεται στόν Ναό τοῦ Θεοῦ στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Εἰσέρχεται σ΄ ἕνα χειροποίητο
ναό καί οὐσιαστικά ἐξέρχεται σ’ ἄλλο χῶρο. Εἰσῆλθε καί ἐξῆλθε, ὅπως λέγει
ὁ Κύριος10, σέ χῶρο θείων μυστηρίων καί χάριτος Θεοῦ, «εἰς τήν ἐλευθερίαν
τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ»11, πού συνδέει τό ἐφήμερο μέ τό αἰώνιο.
Εἰσῆλθε γιά νά γίνει ἡ γῆ τῆς Ἐπαγγελίας12, τό χωράφι τοῦ Θεοῦ13 καί ἐκεῖ νά
σπαρεῖ, ἀσπόρως, ὁ σπόρος τοῦ Θεοῦ μέ τρόπο μυστικό «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί τῆς πρώτης τοῦ Ἀδάμ γενέσεως»14.
Εἰσῆλθε γιά νά γίνει ἡ Κεχαριτωμένη, ὁ νέος Παράδεισος ὅπου θά φυτρώσει τό νέο φυτό τό ὁποῖο ἀφοῦ γευθοῦμε, νά ζήσουμε καί νά μήν πεθάνουμε
ὅπως ὁ Ἀδάμ15.
Εἰσῆλθε ὡς ἄνθρωπος γιά νά γίνει ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, γιά νά χωρέσει τόν «ἀχώρητον παντί»16 πού θά συμμαζέψει τό κακό πού σκορπίσθηκε μέσα

8

Βαρ. 3, 38.

9

«τριετίζουσα μέν τῷ χρόνῳ τῆς ἡλικίας, ὑπερτελής δέ τῇ χάριτι τῇ θείᾳ» Γερμανός
Κωνσταντινουπόλεως, Εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, PG 98, σ. 309-320.
10

Ἰωάν. 10, 9.

11

Ρωμ. 8, 21.

12

Χαιρετισμοί, Β΄ Στάση.

13

Α΄ Κορ. 3, 9.

14

Ἰω. Δαμασκηνοῦ Ἔκθεσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, Ε.Π.Ε. τόμ. 1. σ. 282.

15

«...Παράδεισος καὶ γὰρ ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν· ἐξ οὗ φαγόντες
ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα». Προεόρτιο ἀπολυτίκιον τῶν Χριστουγέννων.
16

Κάθισμα ὄρθρου Χριστουγέννων.
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στή δημιουργία μέ τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων17. Νά συμμαζέψει τήν φθορά
καί τήν ἁμαρτία πού σάν ἄλλη πέτρα κατρακυλᾶ καί γίνεται χίλια κομμάτια.
Νά ἀνακαινίσει «τήν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα»18, πού μέ
τήν πτώση της ἔγινε χίλια κομμάτια. Νά συνενώσει τή βούληση, τή νόηση καί
τό συναίσθημα τοῦ ἀνθρώπου πού κομματιάστηκαν μέ τήν πτώση καί γέμισαν
τόν ἄνθρωπο μέ χίλιες δυό ἐπιθυμίες, σκέψεις, συλλογισμούς ἀθεΐας, ἀπιστίας,
ἀρνήσεως, διαστροφῆς, αἱρέσεως καί ὅ,τι ἄλλο δημιουργεῖ ἡ πτώση μας.
Εἰσῆλθε γιά νά γίνει ἡ θύρα19 καί νά ἔλθει ὁ καλός Σαμαρείτης20 νά προσλάβει τόν πληγωμένο πού εἶναι ὁλόκληρος μιά πληγή21 θεραπεύοντας τό ἀθεράπευτο22, κάτι πού δέν τό μποροῦσε ὁ νόμος23.
Ὅμως «καί τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ μέ διηγούμενον ὁ χρόνος»24 τά θαυμαστά πού ἀπορρέουν ἐκ τῆς εἰς τόν Ναόν Εἰσόδου τῆς τριετίζουσας Νύμφης
ὅπου ζώντας στά ἱερά ἄδυτα, ἔκαμε τίς ἱεραποδημίες στήν καρδιά της25, πού
φθάνουν στούς οὐρανούς καί ἕλκουν πρός ἐμᾶς τόν ἐπουράνιο δεσπότη.
Ποιός ὅμως θά ἐνθαρρύνει κι ἐμᾶς γιά νά εἰσέλθουμε στόν δικό μας Ναό;
Ὁ ἀπ. Παῦλος τονίζει: «ναός Θεοῦ ἐστέ ζῶντος»26. Σ᾽ αυτόν λοιπόν τόν Ναό
νά εἰσέλθουμε, καί μάλιστα στά ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος, ἐκεῖ πού τό
ὑποσυνείδητο ὀργώνει καί καταστρέφει τή ψυχή μας κάτω ἀπό τό πέπλο τοῦ
ἐγωϊσμοῦ μας. Στά βάθη τῆς ψυχῆς μας ὅπου «δεῖται Δηλίου κολυμβητοῦ27, εἰς
τό μή ἀποπνιγῆναι ἐν αὐτῷ» ἔχοντας ὡς ἐφόδιο δυνατό τήν πνοή τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, γιά νά ἀνασύρουμε στήν ἐπιφάνεια τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας
μέ τή δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ28.
17
Γεωργίου μητροπολίτου Νικομηδείας, Λόγος εἰς τὰ εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, PG 100,
σ. 1420-1440.
18

Τροπάριο Ἐξοδίου Ἀκολουθίας εἰς Κεκοιμημένους.

19

«Χαῖρε, σεπτοῦ μυστηρίου θύρα» Χαιρετισμοί, Γ΄ Στάση.

20

Λουκ. 10, 33.

21

Ἠσ. 1, 6.

22
«Τό γάρ ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον· ὅ δέ ἥνωται τῷ Θεῷ, τοῦτο καί σώζεται». Γρηγορίου
Θεολόγου, Ἐπιστολή 101. Πρός Κληδόνιον, PG 37, σ. 181.
23
«οὐδέν γάρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος». Ἑβρ. 7, 19 καί «οὐδέποτε δύναται τούς προσερχομένους
τελειῶσαι»: Ἑβρ. 10, 1-4.
24

Ἑβρ. 11, 32.

25

Ψαλμ. 83, 6.

26

Β΄ Κορ. 16.

27

Souidae Lexicon, Immanuelis Bekkeri, Berolini 1854, σ. 276.

28

Δ΄ Βασ. 6, 4-7.
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ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ Ι. Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε,
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις»
μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο
Πρόκλο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἀποκαλύπτει μεγαλύτερα
θαύματα ἀπό τήν προλαβοῦσα ἑορτή τῆς Νύκτας τῶν Χριστουγέννων. Ἐκεῖ
ὁλόλαμπρο ἀστέρι ἔδειξε τόν θεῖο Λυτρωτή. Ἐδῶ ὁ Οὐράνιος Πατέρας δείχνει
σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους τόν Μονογενῆ Υἱό Του. Ἐκεῖ Μάγοι προσέφεραν δῶρα
στό Βρέφος τῆς Βηθλεέμ. Ἐδῶ ἅγιοι ἄγγελοι προσκυνοῦν καί διακονοῦν τόν
βαπτιζόμενο Χριστό ὡς τέλειο Θεό καί τέλειο ἄνθρωπο.
«Σήμερον τά ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ».
Σύμπασα ἡ θριαμβεύουσα καί ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία συμμετέχουν στήν ἱερή
καί μεγαλόφωνη τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρη. Εἶναι συγκινητική ἡ λαοθάλασσα
τῶν συμπροσευχομένων πιστῶν κι ἀκόμη συγκινητικότερη ἡ παρουσία μυριάδων
ἀγγέλων, πού δορυφοροῦν τόν Βαπτιζόμενο Κύριο. «Σήμερον ἄγγελοι μετά
ἀνθρώπων συνεορτάζουσι». Καί τί λέγω ἄγγελοι, ἀφοῦ αὐτή ἡ Παναγία Τριάδα
κατέρχεται στή θεία βάπτιση τοῦ Κυρίου μας!
Σήμερα ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί καί φανερώνεται ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Γι’ αὐτό ἡ δεσποτική ἑορτή τῶν Φώτων ὀνομάζεται ἅγια Θεοφάνεια.
Διότι ὁ Θεός, τόν ὁποῖο «οὐδείς ἑώρακε πώποτε» (Ἰωάν. 1,18), ἕως τότε,
φανερώνεται σέ μᾶς τούς χοϊκούς ἀνθρώπους. Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί
Λόγος τοῦ Θεοῦ βαπτίζεται. Ὁ Οὐράνιος Πατέρας Του μαρτυρεῖ ὅτι «οὗτός
ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα» (Ματθ. 3,17). Καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα «ἐν εἴδει περιστερᾶς» κατέρχεται ἐπάνω στόν βαπτιζόμενο Χριστό καί
βεβαιώνει «τοῦ λόγου τό ἀσφαλές». Τώρα πλέον οἱ πιστοί ἔχουμε τή
δυνατότητα νά κατανοήσουμε ὅτι ὁ Ἕνας Θεός εἶναι Τρισυπόστατος. Ἕνας
Θεός ὡς πρός τήν Οὐσία καί τή Θεότητα. Ἀλλά Τριαδικός ὡς πρός τίς

Ἡ
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Ὑποστάσεις καί τά Πρόσωπα. Μονάς ἐν τριάδι καί Τριάς ἐν μονάδι. Τριάδα
ὁμοούσιος, ἀδιαίρετος καί ἀχώριστος.
Φλυαροῦν οἱ ποικιλώνυμοι αἱρετικοί λέγοντας: Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Ἕνας
Θεός νά εἶναι Τριαδικός; Δηλαδή, πῶς εἶναι δυνατόν τό ἕνα νά εἶναι συγχρόνως
καί τρία; Προσπαθοῦν μέ τήν πεπερασμένη λογική τους νά ἑρμηνεύσουν τά
ἀνερμήνευτα. Σάν νά μήν ἄκουσαν ποτέ τό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς: «Ἐν
Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις»!
Ἀποστομωτική ἀπάντηση κατά τήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο τούς δίνει ἕνας
πρώην βοσκός, ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ὁ ὁποῖος παίρνει στήν παλάμη του ἕνα
κεραμίδι, τό εὐλογεῖ καί τό κεραμίδι χωρίζεται στά τρία συστατικά του. Ἡ
φωτιά, πού χρειάστηκε γιά νά ψηθεῖ τό κεραμίδι, ἀνεβαίνει πρός τόν οὐρανό.
Τό νερό, πού χρειάστηκε γιά νά ζυμωθεῖ τό κεραμίδι, τρέχει κάτω στή γῆ. Καί
στήν παλάμη τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος μένει μόνο τό χῶμα. Ἔτσι μέ ἁπλότητα
καταδεικνύεται ὅτι τό ἕνα μπορεῖ νά εἶναι συγχρόνως καί τρία.
Μέχρι τότε ποτέ δέν εἶχε φανερωθεῖ τόσο καθαρά στόν κόσμο μας ὁ
Τριαδικός Θεός. Ἀλλά κατά τή θεία Βάπτιση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «ἐπεφάνη
ἐν τῷ κόσμῳ ὁ τόν κόσμον ποιήσας». Ἐκεῖνος, τόν ὁποῖον «ὑμνεῖ ἥλιος καί
δοξάζει σελήνη». Ἐκεῖνος, στόν ὁποῖο «ὑπακούει τό φῶς καί δουλεύουσιν αἱ
πηγαί», ἀποκαλύπτεται πλέον ἐνώπιόν μας.
Ἔχουμε μαρτυρία τοῦ Οὐρανίου Πατρός ὅτι Αὐτός πού γεννήθηκε στό
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ· Αὐτός πού πῆρε τόν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς πρός τήν
Αἴγυπτο· Αὐτός πού βαπτίζεται σήμερα στόν Ἰορδάνη· Αὐτός πού θά
κηρύττει, θά θαυματουργεῖ καί θά θυσιασθεῖ ἑκουσίως ἐπάνω στόν Σταυρό
ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας, εἶναι ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ,
ὁ ἀγαπητός Υἱός τοῦ ἐπουρανίου Πατρός. «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ
ἀγαπητός» (Ματθ. 3,17). Κι ἐμεῖς εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά κατά χάριν.
Ἐνῶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Υἱός κατά φύσιν. Σχολιάζει ὁ ἱερός
Χρυσόστομος ὅτι, ἐπειδή ὑπῆρχε περίπτωση νά ἀσεβήσουν οἱ αἱρετικοί καί
νά ποῦν ὅτι τά λόγια αὐτά τοῦ Οὐρανίου Πατρός δέν ἀναφέρονται στόν
βαπτιζόμενο Χριστό, ἀλλά στόν τίμιο Πρόδρομο, κατέρχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐπάνω στήν κεφαλή τοῦ Κυρίου μας ἐν εἴδει περιστερᾶς, γιά νά Τόν δείξει σέ
μᾶς τούς ἀνθρώπους· γιά νά μήν ἔχουμε καμιά ἀμφιβολία ὅτι ὁ βαπτιζόμενος
Χριστός εἶναι Θεός καί ὅτι ὁ Θεός εἶναι Τρισυπόστατος.
Ἐπιπλέον ἔχουμε μαρτυρία τοῦ Οὐρανίου Πατρός ὅτι ὁ βαπτιζόμενος
Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Αὐτό σημαίνει σέ τελευταία ἀνάλυση
τό «ἐν ᾧ ηὐδόκησα». Σημαίνει ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τό σχέδιο
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τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ὅταν ἔρχεται τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, γεννᾶται ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί
Μαρίας τῆς Παρθένου, βαπτίζεται στόν Ἰορδάνη ποταμό, «διά νά πληρώσῃ
πᾶσαν δικαιοσύνην», κηρύττει, θαυματουργεῖ, σταυρώνεται γιά τή σωτηρία
τοῦ κόσμου. Κι ἐπειδή ὅλα αὐτά τά πετυχαίνει ὁ Χριστός καί μόνον Αὐτός,
γι’ αὐτό δακτυλοδεικτεῖται ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα Του ὅτι εἶναι ὁ Υἱός τῆς
εὐδοκίας Του, ὁ ἀληθινός καί μοναδικός Σωτήρας τοῦ κόσμου, τά πάντα ἐν
πᾶσι καί τό πλήρωμα ὅλων τῶν πόθων μας, εὐλογητός καί ὑπερένδοξος εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Οἱ ὑπερφυεῖς αὐτές δογματικές ἀλήθειες ἔχουν σαφῆ ἀντίκτυπο στήν
καθημερινή ζωή μας. Ὁ Χριστός βαπτίζεται, γιά νά βαπτιζόμαστε κι ἐμεῖς καί
νά γινόμαστε συνειδητά μέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Του. Ὁ Χριστός λούεται
στόν Ἰορδάνη ποταμό, γιά νά λουόμαστε κι ἐμεῖς στό φιλάνθρωπο μυστήριο
τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί νά καθαριζόμαστε ἀπό τόν ρῦπο τῆς ἀμαρτίας.
Ὁ Χριστός φωτίζει μέ τή θεία βάπτισή Του ὅλη τήν Οἰκουμένη, γιά νά
φωτιζόμαστε κι ἐμεῖς ἀπό τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά γινόμαστε
φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Τριαδικός Θεός φανερώνεται στούς
ἀνθρώπους, γιά νά Τόν προσκυνήσουμε ψάλλοντας: «Εἴδομεν τό φῶς τό
ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον
Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν». Νά τονίσουμε ἰδιαιτέρως ὅτι
ὁ Τριαδικός Θεός μᾶς καλεῖ σέ μιά ζωή ἀδελφοσύνης καί ἑνότητος. Νά μήν
ὑπάρχουν μεταξύ μας φιλονικίες καί διαιρέσεις, ἀλλά νά εἴμαστε «μιᾷ ψυχῇ
συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου» (Φιλιπ. 1,27). Πόσο θερμά
παρακάλεσε ὁ Κύριος στήν ἀρχιερατική προσευχή Του τόν Οὐράνιο Πατέρα
Του νά ὑπάρχει καί μεταξύ μας ἑνότητα! «Ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ,
Πάτερ, ἐν ἐμοί, κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος
πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας» (Ἰωάν. 17,21).
«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη
προσκύνησις».
Μεγάλη εἶναι ἡ εὐλογία πού παρέχεται στόν κόσμο ἀπό τήν τόσο μεστή
σέ θεολογικά καί πρακτικά μηνύματα δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων. Ὁ
Τριαδικός Θεός χαριτώνει καί εὐλογεῖ ὅλη τήν Ἀνθρωπότητα, ἁγιάζει τή φύση,
τά νερά, τά πάντα, γιά νά ἁγιαζόμαστε κι ἐμεῖς καί νά ἐμπιστευόμαστε τή ζωή
μας στόν Κύριο λέγοντας: «Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός,
σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον· Τριάς ἁγία, δόξα σοι».
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ΑΡΧΙΜ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ, ΜΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΩΝ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

H EOΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ἑορτολογικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων ὁλοκληρώνεται μέ μιά ἑορτή σαράντα ἡμέρες ἀργότερα: εἶναι θεωρητικά ἡ ἡμέρα τοῦ καθαρισμοῦ τῆς μητέρας ἑνός νεογέννητου, σύμφωνα μέ τόν Μωσαϊκό Νόμο (Λευιτ.
12, 2-4). Καί λέμε «θεωρητικά» γιατί γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο δέν ὑπῆρχε
τέτοια ἀνάγκη, δεδομένου ὅτι ἡ σύλληψη ἦταν ἄσπορος καί ὁ τοκετός ἄφθορος καί ἀνώδυνος. Ταυτόχρονα ἱκανοποιεῖται καί δεύτερη ὑπαγόρευση τοῦ
Νόμου, σύμφωνα μέ τήν ὁποία κάθε πρωτότοκο ἀγόρι, ἀνήκοντας δικαιωματικά στόν Θεό (Ἔξ. 13,15), ἔπρεπε νά προσφερθεῖ στόν Ναό καί νά ἐξαγοραστεῖ μέ τήν προσφορά ἑνός ἐτήσιου ἀμνοῦ ἤ δύο τρυγονιῶν ἤ δύο περιστεριῶν
γιά τίς φτωχές οἰκογένειες. Κι ἐδῶ βέβαια φαίνεται τό ἑξῆς παράδοξο: ὁ ἴδιος
ὁ Θεός, ὁ «πρωτότοκος Λόγος, Πατρός ἀνάρχου Υἱός» νά προσφέρεται στόν
Ναό καί νά ἔχει ἀνάγκη ἀνταλλαγῆς μέ τήν προσφορά τῶν πτωχῶν! Ἁπλά,
θέλοντας ὁ Κύριος νά ἱκανοποιήσει κάθε ἐντολή τοῦ Νόμου καί νά μή δώσει
δικαιώματα γιά νά κατηγορηθεῖ ὡς παραβάτης τῶν ὁρισθέντων ἀπό τόν Θεό,
καταδέχεται τόσο τήν περιτομή τήν ὄγδοη ἡμέρα ὅσο καί τόν καθαρισμό τήν
τεσσαρακοστή, ὑποτασσόμενος στόν Νόμο, δίνοντας ταυτόχρονα καί σέ μᾶς
παράδειγμα ὑπακοῆς στόν θεῖο νόμο.
Στήν Ἐκκλησία μας ἡ ἑορτή αὐτή, τῆς τεσσαρακοστῆς ἡμέρας, εἶναι γνωστή μέ ἕνα ὄνομα πού δέν παραπέμπει στά σχετιζόμενα μέ τόν Μωσαϊκό Νόμο
στοιχεῖα, ἀλλά στό γεγονός τῆς συνάντησης τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ μέ τόν
γέροντα Συμεών, στήν ὑποδοχή τοῦ θείου βρέφους ἀπό τόν Συμεών καί τήν
πρόσληψή Του στήν ἀγκαλιά του, ἀλλά καί στίς προφητεῖες πού ἱκανοποιήθηκαν καί σέ ὅσες διατυπώθηκαν ἀπό τόν Συμεών καί τήν γερόντισσα Ἄννα:
εἶναι ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, πού ἑορτάζεται στίς 2 Φεβρουαρίου.
Ἄνθρωπος δίκαιος καί εὐλαβής ὁ Συμεών, ἱερέας τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ,

Ὁ
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περίμενε τήν ἱκανοποίηση τῆς θείας ὑποσχέσεως γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία.
Πιστός καί ἐνάρετος, ζητοῦσε ἀπό τόν Θεό τήν ἱκανοποίηση ἑνός πόθου: νά
ἀξιωθεῖ νά συναντήσει τόν Λυτρωτή τοῦ Κόσμου! Καί ἔλαβε ἀπό τόν Θεό τή
διαβεβαίωση ὅτι αὐτή ἡ βαθειά του καί ἅγια ἐπιθυμία θά πραγματοποιηθεῖ,
«μή ἰδεῖν θάνατον πρίν ἤ ἴδη τόν Χριστόν Κυρίου» (Λουκ. 2,26)! Τί κι ἄν πλέον
λόγω γήρατος ἔχει ἀποσυρθεῖ ἀπό τήν ἐνεργό δράση, ἡ ζωή του περιστρεφόταν γύρω ἀπό τή λατρεία τοῦ Θεοῦ, τή μελέτη καί τήν προσευχή. Γι᾽ αὐτό καί
τήν ἡμέρα τοῦ σαραντισμοῦ τοῦ Χριστοῦ λαμβάνει ἐσωτερική πληροφορία
ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα νά μεταβεῖ στόν Ναό.
Δέν ἦταν πλέον δύσκολο νά διακρίνει ποιός εἶναι ὁ μεγάλος ἀναμενόμενος!
Βλέπει τή μητέρα πού στέκεται μέ τίς παρθένους, ἀναγνωρίζει τή λάμψη τοῦ
βρέφους καί ταυτόχρονα αἰσθάνεται νά πλημυρίζει τό εἶναι του ἀπό τή Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά πληρώνεται ἡ ὕπαρξή
του, νά κοινωνεῖ τοῦ Θείου. Καί σ᾽ αὐτή τήν πνευματική τελειότητα ἀναφωνεῖ
τό «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατά τό ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ»
(Λουκ. 2,29). Δέ ζητᾶ τόν θάνατο γιατί πραγματοποιήθηκε ἡ προφητεία νά
συναντήσει τόν Μεσσία, ἀλλά γιατί βιώνει τόν Θεό στήν αἰωνιότητα. Θέλει,
δηλαδή, νά μείνει σ΄ αὐτή τήν κατάσταση αἰώνια καί ζητᾶ νά φύγει ἐκείνη τή
στιγμή ἀπό τήν παροῦσα ζωή, ἡ ὑλικότητα τῆς ὁποίας θά τόν ἐπανέφερε σύντομα στά γήινα. Δέν φοβᾶται τόν θάνατο γιατί συνάντησε τή Ζωή. Παραδίδει
τήν ψυχή του στά «χέρια» αὐτοῦ πού κρατᾶ σωματικά στά δικά του χέρια, σ΄
Αὐτόν πού λύτρωσε τήν ἀνθρωπότητα ἀπό κάθε κακό, πάθος, ἁμαρτία,
θάνατο.
Καί ἐνῶ ὁ Συμεών ὁμολογεῖ τήν ἱκανοποίηση τῆς ὑποσχέσεως πού εἶχε λάβει
ὁ ἴδιος ἀπό τόν Θεό, προφητεύει γιά τό σαρανταήμερο βρέφος: «Ὅτι εἶδον οἱ
ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὅ ἠτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των
λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ» (Λουκ. 2, 3032). Βλέπει δηλαδή ποιός πραγματικά εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει
χαρακτηριστικά: «Ἄννα εὐηγγελίζετο, Συμεών ἐνηγκαλίζετο ἐν μικρῷ βρέφει τόν
μέγαν Θεόν προσκυνοῦντες, οὐ τοῦ ὀρωμένου καταφρονοῦντες, ἀλλά τῆς Θεότητος αὐτοῦ τήν μεγαλοσύνην δοξολογοῦντες». Βλέπει, δηλαδή, ὅτι τό μικρό
βρέφος πού κρατᾶ στήν ἀγκαλιά του εἶναι «ὁ δρακί περιέχων τά σύμπαντα», ὁ
Δημιουργός των πάντων, ὁ Μόνος Θεός.
Ἀκολούθως προφητεύει γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ κόσμος θά ἀντιμετωπίσει τόν Χριστό: «Ἰδού οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν ἐν
τῷ Ἰσραήλ καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λουκ. 2,34), ἀλλά καί γιά τό τέλος
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πού ἐπιφυλάσσει ὁ ἑβραϊκός λαός στόν Υἱό τῆς Παρθένου: «καί σοῦ δέ αὐτῆς
τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἄν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν
διαλογισμοί» (Λουκ. 2,35). Καί ρομφαία πού διαπέρασε τήν Παναγία ἀπετέλεσε ὁ Σταυρικός θάνατος τοῦ γλυκύτατου τέκνου της, ὁ ὁποῖος συνδυάστηκε
ἀλλά καί μέχρι σήμερα συνδυάζεται μέ λογισμούς ἀνθρώπων γιά τό ποιός ἦταν
ὁ Χριστός: ἰδεολόγος ἐπαναστάτης, μεγάλος δάσκαλος, θεάνθρωπος; Καί ταυτόχρονα μέ λογισμούς γιά τό πρόσωπο τῆς ἴδιας τῆς Μητέρας Του, ἔτσι ὅπως
ἀμφισβητήθηκε καί ἀμφισβητεῖται ἀπό τίς διάφορες αἱρέσεις.
Αὐτή ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Χριστοῦ πρωτίστως, τό σημεῖο ἀντιλεγόμενο, καί
τῆς Παναγίας κατ᾽ ἐπέκτασιν, βάζει καί ἐμᾶς μπροστά στό κύριο ἐρώτημα τῆς
ἑορτῆς: ἐμεῖς οἱ σημερινοί Χριστιανοί ποιά Ὑπαπαντή γιορτάζουμε; Ἤ καλύτερα, ποιά Ὑπαπαντή περιμένουμε νά γιορτάσουμε; Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ συνάντηση μέ τόν Θεό; Φροντίζουμε γι᾽ αὐτήν; Πῶς θά τήν πετύχουμε;
Ὁ γέροντας Συμεών εἶχε ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς του τόν Θεό. Ὅλα
γι᾽ αὐτόν περιστρέφονταν γύρω ἀπό τόν Θεό. Ζοῦσε εὐχαριστιακά. Ἔτσι κι
ἐμεῖς θά πρέπει νά μήν ἐξοστρακίζουμε τόν Θεό ἀπό τήν καθημερινότητά μας.
Θά ξεκινᾶμε καί θά κλείνουμε τήν ἡμέρα μας μέ προσευχή καί εὐχαριστία γιά
τά δῶρα πού μᾶς προσφέρει: ἀπό τήν ἴδια τή ζωή, τίς ἀρετές, τά τάλαντα μέ
τά ὁποῖα μᾶς προίκισε, τούς ἀνθρώπους πού μᾶς πρόσφερε γύρω μας, μέχρι
καί τά ὑλικά ἀγαθά. Καί ὅλα αὐτά θά τά ἀντιπροσφέρουμε σέ Αὐτόν μέσα
ἀπό τό μοίρασμά τους στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Συμεών ἦταν προσδεχόμενος τίς ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ. Ἦταν σίγουρος
πώς ὁ Θεός θά πραγματοποιήσει τίς ὑποσχέσεις του καί περίμενε νά τίς βιώσει. Εἶχε πίστη ἀκλόνητη καί βεβαία. Τέτοια πίστη στίς ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ,
ὅπως αὐτές ἀποτυπώνονται στό Εὐαγγέλιο, τή ζωή καί τήν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας καλούμαστε κι ἐμεῖς νά καλλιεργήσουμε. Ὅπως τή βίωσαν ὅλοι οἱ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας πρίν ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά καί οἱ σύγχρονοί μας Ἅγιοι.
Ὁ Συμεών ἔγινε Θεοδόχος, γιατί ἀξιώθηκε νά κρατήσει στήν ἀγκαλιά του τόν
Θεάνθρωπο. Ἐμεῖς μποροῦμε νά κοινωνοῦμε τόν Χριστό στά μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας καί νά ἁγιάζει τήν σύμπασα ὕπαρξή μας, καθιστώντας την Σῶμα καί
Αἷμα Του. Ἡ συνάντηση τοῦ Συμεών μέ τόν Χριστό ἔγινε στό τέλος τῆς ζωῆς
του καί κράτησε ἐλάχιστα λεπτά. Γιά χρόνια πολλά ὁ Συμεών ἔζησε μέ τήν ἀναμονή αὐτῆς τῆς συνάντησης, παιδαγωγούμενος μέσα ἀπό τά γεγονότα τῆς καθημερινότητάς του. Ἐμεῖς ἔχουμε τήν εὐλογία καί τή δυνατότητα τῆς τακτικῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, μέσα στήν Ἐκκλησία, παιδαγωγούμενοι, αἴροντας τόν σταυρό του ὁ καθένας, ἀρκεῖ νά μήν λείψει ἡ δίψα αὐτῆς τῆς κοινωνίας μαζί Του.
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Γιά πολλούς ὁ Θεός εἶναι ἀνύπαρκτος, ἄρα δέν ἀναμένουν νά Τόν συναντήσουν. Κάποιοι ἴσως ἔχουν τόν φόβο τῆς συνάντησης μαζί Του ὅταν φύγουν
ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Ἄς μήν λησμονοῦμε ὅμως ὅτι ἡ συνάντηση μέ τόν Χριστό θά εἶναι ἀναπόφευκτη γιά κάθε ἄνθρωπο, ὅταν Αὐτός ἔρθει ὡς Δίκαιος
Κριτής. Τότε, ὅμως, δέν θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά Τόν ὑπαντήσουμε ἐμεῖς.
Τότε ἤ θά μᾶς εἶναι ὁ ἄγνωστος Κριτής ἤ ὁ οἰκεῖος καί φίλος πού συναντήσαμε πολλές φορές στήν παροῦσα ζωή!
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Τοῦ Καιροῦ Μας
ΟΠΟΥ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΕΚΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος:
- 5 Ἀπριλίου Κατόπιν προσκλήσεως μετέβη στήν 110 Πτέρυγα Μάχης καί
μίλησε σέ ὅλα τά ἀνώτατα καί ἀνώτερα στελέχη τῆς Διοικήσεως.
- 16 Ἀπριλίου Τίμησε μέ τήν παρουσία του τήν μουσική ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱ. Μ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου.
- 18 Ἀπριλίου Κατόπιν προσκλήσεως μετέβη στήν 1η Στρατιά καί μίλησε σέ
ὅλα τά ἀνώτατα καί ἀνώτερα στελέχη αὐτῆς.
- 19 Ἀπριλίου Παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Σισανίου καί
Σιατίστης κ. Ἀθανασίου.
- 20 Ἀπριλίου Σάββατο τοῦ Λαζάρου: Λειτούργησε στόν Ἱ. Ν. Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Λαρίσης.
- 20 Ἀπριλίου μεσημέρι Τέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων
στρατιωτικῶν ὑγειονομικῶν στό εἰδικό μνημεῖο στό πάρκο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
Λαρίσης.
- 21 Ἀπριλίου Κυριακή Βαΐων: Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Τυρνάβου.
- 21 Ἀπριλίου βράδυ Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στον Ἱ. Ν.
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης.
- 22 Ἀπριλίου μεσημέρι Προήδρευσε τοῦ Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
- 22 Ἀπριλίου βράδυ Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Ν.
Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης.
- 23 Ἀπριλίου μεσημέρι Τέλεσε τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο Λαρίσης.
- 23 Ἀπριλίου βράδυ Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Ν.
Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Λαρίσης.
- 24 Ἀπριλίου ἀπόγευμα Τέλεσε τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱ.
Ν. Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.
- 24 Ἀπριλίου βράδυ Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος στόν Ἱ Ν.
Προφήτου Ἡλιοῦ Λαρίσης.
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- 25 Ἀπριλίου Μ. Πέμπτη πρωί Λειτούργησε στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμπελῶνος
- 25 Ἀπριλίου βράδυ Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν
στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.
- 26 Ἀπριλίου Μ. Παρασκευή πρωί Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς
Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.
- 26 Ἀπριλίου μεσημέρι Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου στό Κοιμητήριο Λαρίσης.
- 26 Ἀπριλίου βράδυ Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου
στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης καί ἀκολούθως προεξῆρχε τῆς Λιτανείας
πρός τήν Κεντρική Πλατεῖα τῆς Πόλεως. Ἐν συνεχείᾳ, προεξάρχων τῆς Περιφορᾶς
τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, μετέβη στόν ὡς ἄνω Ναό,
ὅπου καί τέλεσε τήν ἀπόλυση τῆς Ἀκολουθίας.
- 27 Ἀπριλίου Μ. Σάββατο πρωί Πρώτη Ἀνάσταση στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.
- 27 Ἀπριλίου ἀπόγευμα Ὑπεδέχθη στό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο τῆς πόλεως
τό Ἅγιο Φῶς ἀπό τά Ἱεροσόλυμα.
- 27 Ἀπριλίου βράδυ Τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί λειτούργησε στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.
- 28 Ἀπριλίου Κυριακή Πάσχα ἀπόγευμα Τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης
στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.
- 29 Ἀπριλίου Λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νικαίας.
- 29 Ἀπριλίου ἀπόγευμα Ὑπεδέχθη τό Ἱερό Λείψανο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης
τῆς πανσόφου στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης, τό ὁποῖο προσεκόμισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος.
- 30 Ἀπριλίου Λειτούργησε στό πανηγυρῖζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἐπισκοπείου,
τό ὁποῖο τιμᾶται στούς Ἁγίους ἐνδόξους Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο καί Εἰρήνη.
- 30 Ἀπριλίου ἀπόγευμα Προέστη τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας τῶν Ἁγίων ἐνδόξων
Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στόν ὁμώνυμο καί πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό στό Ὀμορφοχώρι Λαρίσης.
- 30 Ἀπριλίου βράδυ Μίλησε στούς φοιτητές τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαρίσης
Ἐξάλλου τέλεσε / προεξῆρχε / ἔλαβε μέρος / δέχτηκε:
- 3 Μαΐου Δοξολογία στήν 1η Στρατιά γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,
προστάτου αὐτῆς.
- 5 Μαΐου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις γιά τήν Παναγία Ζιδανιώτισσα στήν
Κοζάνη.
320

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:08 Page 321

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

- 7 & 8 Μαΐου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀρσενίου Ἐλασσῶνος.
- 8 & 9 Μαΐου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Χριστοφόρου
Ἀγρινίου.
- 11 & 12 Μαΐου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις γιά τόν Ἅγιο Σεραφείμ, ἐπίσκοπο
Φαναρίου καί Νεοχωρίου στήν Καρδίτσα.
- 13 Μαΐου Ἑσπερινός στήν Ἀρχαία Βασιλική του Ἁγίου Ἀχιλλίου.
- 14 Μαΐου Ἑσπερινός του Πολιούχου Ἁγίου Ἀχιλλίου καί Λιτάνευση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων του.
- 15 Μαΐου Θεία Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, προστάτου
καί πολιούχου τῆς πόλεως Λαρίσης.
- 15 Μαΐου τό ἀπόγευμα ἐπίσκεψη στό Ἐπισκοπεῖο τοῦ Προέδρου τῆς Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.
- 17 Μαΐου Ὑποδοχή Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στό ὁμώνυμο
χωριό ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
- 18 Μαΐου Μνημόσυνο μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στόν Ἱ.
Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Λαρίσης.
- 18 & 19 Μαΐου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Μετεωριτῶν Πατέρων
Καλαμπάκας.
- 19 Μαΐου Παρουσίαση τοῦ νέου ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Μητροπόλεως
ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ.
- 22 Μαΐου Λήξη Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Τεμπῶν.
- 23 Μαΐου Ἐγκαίνια Κέντρου Γεροντολογίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν στό Δήλεσι Βοιωτίας.
- 25 & 26 Μαΐου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας
Σμύρνης.
- 28 & 29 Μαΐου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ
Ἰατροῦ Βεροίας.
- 30 Μαΐου Ἀναγόρευση Μητροπολίτου Ναϊρόμπι κ. Μακαρίου ὡς ἐπίτιμου
Διδάκτορος τῆς Ἰατρικῆς σχολῆς Λαρίσης.
- 3 Ἰουνίου Παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων
στόν Ἱ. Μ. Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
- 10 Ἰουνίου Λήξη Φροντιστηρίου ὑποψηφίων κατηχητῶν στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου
Νικολάου Λαρίσης.
- 14 Ἰουνίου Ἀρχιερατικό συλλείτουργο γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου
στόν Ἱ. Μ. Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
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- 15 Ἰουνίου Ἑορτή Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου στό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Ἀττικῆς.
- 15 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα ἑόρτιες εὐχές ἀπό τό ποίμνιο γιά τήν ὀνομαστική
ἑορτή στό Ἐπισκοπεῖο.
- 19 Ἰουνίου Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Τήνου.
- 22 Ἰουνίου Ἐξετάσεις ὑποψηφίων διπλωματούχων καί πτυχιούχων στή
σχολή Βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως.
- 23 Ἰουνίου Ἀρχιερατικό συλλείτουργο καί Μνημόσυνο μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Ἰγνατίου στόν Ἱ. Μ. Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
- 26 Ἰουνίου Ἁγιασμός στά γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως Περιφερειακῆς
Ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Λαρίσης.
- 6 & 7 Ἰουλίου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς
Δημητσάνης.
- 20 Ἰουλίου Δοξολογία Κυπρίων στόν Ἱ. Ν. Προφήτου Ἡλιοῦ Λαρίσης.
- 21 & 22 Ἰουλίου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρκέλλης Χίου.
- 22 & 23 Ἰουλίου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Πελαγίας
στήν Τῆνο.
- 30 Ἰουλίου Ἐξόδιος ἀκολουθία μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ
Νικολάου.
- 1 Αὐγούστου Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱ. Ν. Γενεθλίου τῆς
Θεοτόκου Αἰγάνης.
- 2 Αὐγούστου Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱ. Ν. Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Καρίτσας.
- 4 Αὐγούστου Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱ. Ν. Ζωοδόχου
Πηγῆς Ἀρμενίου.
- 5 Αὐγούστου Ἑσπερινός στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος Φθιώτιδος.
- 6 Αὐγούστου Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος
Ραψάνης.
- 6 & 7 Αὐγούστου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικάνορος
Καστοριᾶς.
- 7 Αὐγούστου Ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νικολάου
Παναγιωτόπουλου στό Ἐπισκοπεῖο.
- 7 Αὐγούστου Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κόκκινου Νεροῦ.
- 8 Αὐγούστου Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Κρανιᾶς.
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- 9 Αὐγούστου Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Ραψάνης.
- 10, 11 & 12 Αὐγούστου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου
Σπυρίδωνος Κερκύρας.
- 13 Αὐγούστου Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Καστρί Λουτροῦ.
- 14 & 15 Αὐγούστου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Σουμελᾶ
Βεροίας.
- 23 & 24 Αὐγούστου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Διονυσίου
Ζακύνθου.
- 27 Αὐγούστου Ὁρκωμοσία Δημάρχου Τεμπῶν κ. Γεωργίου Μανώλη.
- 29 Αὐγούστου Ὁρκωμοσία Δημάρχου Τυρνάβου κ. Ἰωάννου Κόκκουρα.
- 29 Αὐγούστου Ὁρκωμοσία Δημάρχου Κιλελέρ κ. Ἀθανασίου
Νασιακόπουλου.
- 30 Αὐγούστου Ὁρκωμοσία Περιφερειάρχου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου
Ἀγοραστοῦ.
- 31 Αὐγούστου Ὁρκωμοσία Δημάρχου Λαρισαίων κ. Ἀπόστολου Καλογιάννη.
- 1 Σεπτεμβρίου Δοξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Λάρισας ἀπό τόν
τουρκικό ζυγό.
- 1 ἕως 5 Σεπτεμβρίου Προσκυνηματική ἐκδρομή στά Ἱεροσόλυμα.
- 7 Σεπτεμβρίου Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου στόν Ἱ. Μ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
- 11 Σεπτεμβρίου Ἁγιασμοί γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.
- 13 Σεπτεμβρίου Τρισάγιο στόν μακαριστό Μητροπολίτη Λαρίσης καί
Πλαταμῶνος κυρό Σεραφείμ ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδημίας του.
- 16 Σεπτεμβρίου Ἁγιασμός στό Δικαστικό Μέγαρο Λαρίσης ἐπί τῇ ἐνάρξει
τῆς νέας δικαστικῆς χρονιᾶς.
- 17 Σεπτεμβρίου Φιλανθρωπική Συναυλία μέ τόν κ. Σταμάτη Σπανουδάκη
στό Κηποθέατρο Λαρίσης.
- 19 Σεπτεμβρίου Ἱερατική Σύναξη.
- 21 Σεπτεμβρίου Σύναξη Κατηχητῶν.
- 23 & 24 Σεπτεμβρίου Λατρευτικές ἐκδηλώσεις στό Ἱερό Προσκύνημα
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων.
- 28 Σεπτεμβρίου Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Λαρίσης.
- 29 Σεπτεμβρίου Μνημόσυνο μακαριστοῦ π. Ἀναργύρου Σταματόπουλου
στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Ἀχιλλίου.
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ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙᾼ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Λάρισα, Σεπτέμβριος 2019
Πρός
Τούς Ἀξιοτίμους
κ.κ. Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
Ἀγαπητοί μου,
«Μή νομίσετε πώς καί τοῦτος ἐδῶ πού προσπαθεῖ νά σᾶς μιλήσει περνᾶ
μιά ζωή ἄκοπη, ὅλο λόγια γαλήνια καί ἁπλά, σάν καί αὐτά πού κάπου-κάπου
σᾶς χαρίζουν ἀνακούφιση. Ἡ ζωή του εἶναι γεμάτη δυσκολίες καί ὑπολείπεται
τῶν λόγων αὐτῶν. Ἄν ὅμως ἦταν ἀλλιῶς τά πράγματα, ποτέ δέν θά
κατάφερνε νά μιλήσει ἔτσι»1.
Στήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, πέρα καί πάνω ἀπό τίς αὐτονόητες εὐχές, θά
ἤθελα ἁπλῶς νά προσπαθήσω νά αἰσθανθεῖτε ὅτι εἶμαι δίπλα σας, ὅτι σᾶς
νιώθω καί ὅτι κάπως σᾶς ζηλεύω. Κατανοῶ τήν εὐθύνη σας. Ἔχετε στά χέρια
σας τά παιδιά μας. Τήν ἴδια ὥρα δέν ἔχετε στή διάθεσή σας ὅλα ὅσα θά ἦταν
αὐτονόητο νά ἔχετε. Ἔχετε ὅραμα ὡς φιλότιμοι παιδαγωγοί. Ταυτόχρονα δέν
ξέρω πολλούς μέ τούς ὁποίους θά μπορούσατε νά τό μοιραστεῖτε. Θέλετε νά
προχωρήσετε μπροστά. Τήν ἴδια στιγμή δέν ξέρετε ποιός θά σᾶς στηρίξει στήν
πορεία καί ποιός θά λάβει πρῶτος τόν λίθο νά σᾶς πετροβολήσει, ὄντας ὁ
ἴδιος συνυπεύθυνος. Ζητᾶμε ἀπό σᾶς πάρα πολλά. Συνάμα σᾶς προσφέρουμε
τόσα λίγα.
Ποιός, ὅμως, μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει ὅτι τό γέλιο τῶν παιδιῶν εἶναι ἡ
ὡραιότερη ἀνταμοιβή στή ζωή; Ποιός δέν δυναμώνει ἀπό τή ζωντάνια καί τόν
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δυναμισμό τους, κι ἄς κουράζεται ὧρες-ὧρες; Ποιός ἀρνεῖται ὅτι τό πιό
ζωογόνο ἐργασιακό περιβάλλον μπορεῖ νά εἶναι τό σχολεῖο;
Στήν Ἐκκλησία πάντα μνημονεύουμε τούς δασκάλους τοῦ Γένους. Καί δέν
κλείνει ἡ ἡμέρα ἄν δέν προσευχηθοῦμε στό Ἀπόδειπνο «ὑπέρ τῶν γονέων καί
διδασκάλων ἡμῶν», βάζοντάς τους στήν ἴδια θέση, θέλοντας νά δείξουμε πόσο
σπουδαῖοι, συνυπεύθυνοι καί συνεργάτες εἶναι στήν ἀνέλιξη τῆς
παιδικῆς/νεανικῆς ψυχῆς. Μέ αὐτό δέν θέλω νά νομίσετε πώς ἡ συμπαράστασή
μας στό σχολεῖο τοῦ σήμερα ἐξαντλεῖται στήν προσευχή. Εἴμαστε στή διάθεσή
σας νά συνδράμουμε σέ ὁτιδήποτε χρειαστεῖ καί μποροῦμε, πιστεύοντας στή
συνεργασία ὅλων τῶν θεσμῶν στόν τομέα τῆς Παιδείας, ἀναγνωρίζοντας τόν
πρωτεύοντα ρόλο τοῦ ὑπεύθυνου παιδαγωγοῦ καί τό χρέος μας νά τόν
στηρίζουμε ὅσο πιό διακριτικά ἀλλά καί δυναμικά μποροῦμε.
Θέλουμε νά γεμίσουμε τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας ἐλπίδα στηριγμένη στήν
Ἀλήθεια, μέ προοπτική τόν Ἄνθρωπο, πού δέν θά δημιουργεῖ τούς αὐριανούς
ἐπαγγελματίες-γρανάζια ἑνός κυρίαρχου κοινωνικοῦ συστήματος μέ
χαρακτηριστικό τήν τοξικότητα τῆς ταξικότητας, ἀλλά θά καρποφορεῖ
ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες μέ κριτική σκέψη, ἀρχές καί ἀξίες.
Καλή δύναμη στόν ἀγῶνα σας, καρποφόρα χρονιά!
Μέ πατρικές εὐχές.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

1

Ράινερ Μ. Ρίλκε, «Ὁ ὁδηγός τοῦ Ποιητῆ γιά τή ζωή».
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ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β/ΜΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ
ΤΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ»
Ἱστορική καί νομοκανονική προσέγγιση
1. Εἰσαγωγή
ό «Μακεδονικό ζήτημα» ἀποτελεῖ στίς μέρες μας ἕνα ἀπό τά κύρια
θέματα τῆς ἀτζέντας στόν δημόσιο διάλογο μέσω τοῦ ὁποίου ἔχει
ἀναδειχθεῖ –πέραν τῆς καθαρά πολιτικῆς– καί μία ἰδιαίτερη καί σημαντική γιά
τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διάσταση, ἡ καθαρά ἐκκλησιαστική, ἡ ὁποία
ἀφορᾶ στήν σχισματική «Μακεδονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» (ΜΟΕ).
Καίτοι ἀναφερόμαστε σ᾽ ἕνα ἰδιαίτερης σημασίας ἐκκλησιαστικό ζήτημα
πού ἔχει ἤδη ἱστορική διαδρομή ἑβδομήντα (70) καί πλέον ἐτῶν, ἐντούτοις, στά
σχολικά βιβλία οἱ ἀναφορές σέ αὐτό εἶναι ἀνύπαρκτες, πλήν
ἀποσπασματικῶν παραθεμάτων πού ἀναφέρονται ἐν γένει στό «Μακεδονικό
ζήτημα» ἀπό πολιτικῆς, κυρίως, σκοπιᾶς. Ἡ παροῦσα μελέτη1 ἀντιμετωπίζει
τήν ἐκκλησιαστική πτυχή τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος ως μελέτη περίπτωσης
(case study) ἐξετάζοντας τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἀμέσως μετά τό πέρας
τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσω πολιτικῶν παρεμβάσεων ἐκ μέρους τοῦ

Τ

1

Ἡ μελέτη –ἡ ὁποία ἐνταῦθα δημοσιεύεται ἐμπλουτισμένη– παρουσιάσθηκε ὡς εἰσήγηση στό 3ο
Πανελλήνιο Ἐπιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Ἐκπαιδευτικῶν πού εἶχε ὡς θέμα «Θρησκευτική
Ἐκπαίδευση – Ἐκπαίδευση γιά τό Μέλλον» καί πραγματοποιήθηκε στή Θεολογική Σχολή τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ἀπό 27 ἕως 29/09/2019 με συνδιοργανωτές
το Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ καί τήν Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Ἐκπαίδευσης
Κεντρικῆς Μακεδονίας. Τά στοιχεῖα καί, κυρίως, τά συμπεράσματα τῆς μελέτης παρουσιάσθηκαν,
ἀναλύθηκαν καί κατατέθηκαν ὡς ἐπικουρικό ἐκπαιδευτικό /διδακτικό ὑλικό τό ὁποῖο μπορεῖ νά
ἀξιοποιηθεῖ ἀπό τούς/τίς συναδέλφους ἐκπαιδευτικούς Θεολόγους / ΠΕ01 καί Φιλολόγους/ΠΕ02
γιά τή διδασκαλία σχετικῶν θεματικῶν ἑνοτήτων τοῦ θρησκευτικοῦ (περί ἐθνοφυλετισμοῦ,
σχίσματος, αυτοκεφαλίας κ.λπ.) καί ἱστορικοῦ (περί «Μακεδονικοῦ ζητήματος») μαθήματος.
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κυβερνῶντος Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Γιουγκοσλαβίας (ΚΚΓ), ἐπιχειρήθηκε
τό 1945 ἡ αὐτονόμηση τῆς - ὑπαγομένης στό Πατριαρχεῖο Σερβίας ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας (Μητροπόλεως) τῶν Σκοπίων ἡ ὁποία
μετονομάσθηκε σέ «Μακεδονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» προκειμένου νά
ὑπηρετηθοῦν οἱ πολιτικές σκοπιμότητες πού συνδέονταν μέ τήν προηγηθεῖσα
(τό 1943) ἵδρυση τῆς «Λαϊκῆς Δημοκρατίας» τῆς «Μακεδονίας» (ΛΔΜ). Ἑνός
κρατικοῦ μορφώματος μέ τήν ἵδρυση τοῦ ὁποίου, διά τῆς χρήσεως τοῦ
ὀνόματος Μακεδονία, τέθηκε σέ ἐφαρμογή ἡ ὑπηρετοῦσα πολιτικές
σκοπιμότητες ἐθνογενετική διεργασία περί ἀναδείξεως τῆς «ΛΔΜ» ὡς
πατρίδας τοῦ «μακεδονικοῦ ἔθνους» καί τῶν (νοτιογιουγκοσλάβων) κατοίκων
της ὡς ἀπογόνων τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων.

2. Θεωρητικό πλαίσιο. Ἱστορική καί νομοκανονική προσέγγιση.
Ι. Σύντομο ἱστορικό
Τό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα τῶν Σκοπίων, ὡς πτυχή τοῦ «Μακεδονικοῦ
ζητήματος», ξεκίνησε τό 1941, ὅταν οἱ τρεῖς νοτιότερες ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες
τοῦ μέχρι τότε Βασιλείου τῆς Γιουγκοσλαβίας, δηλαδή ἡ Μητρόπολη Σκοπίων,
ἡ Μητρόπολη Ζλετόβου-Στρωμνίτσης καί ἡ Ἐπισκοπή Ἀχρίδος-Βιτωλίων
ἀποτελοῦσαν ἐπαρχίες τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας. Μέ τήν κατάληψη τῆς
νότιας Σερβίας ἀπό τούς Γερμανούς καί τούς Βουλγάρους συμμάχους τους ἡ
περιοχή προσαρτήθηκε στή Βουλγαρική Ἐξαρχία2 καί οἱ μέχρι τότε Σέρβοι
ἱεράρχες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, εἴτε ἀντικατατάθηκαν ἀμέσως ἀπό
Βούλγαρους ἀρχιερεῖς, ὅπως οἱ νόμιμοι καί κανονικοί Μητροπολίτες Σκοπίων
Ἰωσήφ [Τσβίγκοβιτς], Ζλετόβου-Στρωμνίτσης Βικέντιος [Προντάνωφ, ὁ
2

Ἡ ὁποία εἶχε ἱδρυθεῖ ὅλως ἀντικανονικῶς τό 1870 μέ σουλτανικό φιρμάνι καί ἕδρα στήν
Κωνσταντινούπολη καί παρά τήν καταδίκη της ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τό 1872 ὡς
σχισματικῆς («φυλετικῆς παρασυναγωγῆς», κατά τόν «Ὅρον» τῆς Μεγάλης ἐν Κωνσταντινουπόλει
τοπικῆς Συνόδου τοῦ 1872) συνέχισε τήν λειτουργία της μέχρι καί τίς ἀρχές τοῦ 1945, ὅταν κατόπιν
Πράξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἤρθη τό βουλγαρικό σχίσμα, βλ. σχετικῶς τήν κλασσική,
πλέον, μονογραφία τοῦ Γερ. Ἰ. Κονιδάρη, Ἡ ἄρσις τοῦ βουλγαρικοῦ σχίσματος ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς
Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἔκδ. δ΄, Ἀθήνα 2012. Γιά τήν δράση τῆς Βουλγαρικῆς
Ἐξαρχίας (1870-1945) στήν ἀπόσπαση πληθυσμῶν ἀπό τήν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν ὑπαγωγή τους στήν δική της (βουλγαρική) ἐκκλησιαστική καί,
παραλλήλως, ἐθνική δικαιοδοσία, βλ. Ἀρχιμ. Ἀνδρέα Νανάκη (νῦν Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου),
«Ὁ Μακεδονικός ἀγώνας καί ἡ Ἐκκλησία», στόν τόμο: Ἐκκλησία, Γένος, Ἑλληνισμός, Κατερίνη,
1993, σ. 63-79.
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μετέπειτα (1950-1958) Πατριάρχης Σερβίας], εἴτε ἐκτοπίσθηκαν, ὅπως ὁ
Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος Νικόλαος [Βελιμίροβιτς], ὁ ἀνακηρυχθείς τό 2003 ἅγιος
ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ὁ ὁποῖος βρέθηκε στό στρατόπεδο
συγκεντρώσεως Νταχάου, στή Γερμανία, μαζί μέ τόν ἐκεῖ, ἐπίσης, ἐκτοπισθέντα
Πατριάρχη τῶν Σέρβων Γαβριήλ [Ντότζιτς].
Τό καθεστώς αὐτό, τῶν ὑπό «ἐξαρχική» ἐξουσία3 τελουσῶν ἐκκλησιαστικῶν
ἐπαρχιῶν τῆς νότιας Σερβίας παρέμεινε καί μετά τό 1944, ὅταν, μετά τήν
ὑποχώρηση τῶν Γερμανῶν καί τήν ἀποχώρηση τῶν συμμαχικῶν τους
βουλγαρικῶν δυνάμεων, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπελευθερωθεῖσα περιοχή
περιῆλθε ξανά στήν ἐθνική κυριαρχία τῆς Γιουγκοσλαβίας, οἱ Ἀρχές τῆς χώρας,
ὑπό τόν Κροάτη στρατάρχη Γιόσιπ Μπρόζ Τίτο καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα
Γιουγκοσλαβίας (ΚΚΓ), δέν ἐπέτρεψαν στούς διωγμένους ἀπό τούς Γερμανούς
καί Βουλγάρους Σέρβους ἱεράρχες νά ἐπιστρέψουν στίς θέσεις τους4. Τοῦτο
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἡ ἐκκλησιαστική ὀργάνωση τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία
γεωγραφικά καί διοικητικά ἀποτελοῦσε τότε μέρος τοῦ σερβικοῦ κράτους καί
ὀνομαζόταν Νότια Σερβία ἤ Vardarska Banovina (δηλ. «Περιφέρεια/Διοίκηση
τοῦ Βαρδάρη»), νά συνεχίσει νά παραμένει σέ «βουλγαρικά χέρια»5.
Στίς ἀρχές Δεκεμβρίου 1943, σέ συνέδριο τῶν παρτιζάνων, κατόπιν
εἰσηγήσεως τοῦ ἀρχηγοῦ τους Γιόσιπ Τίτο6, ἐνεκρίθη ψήφισμα γιά τή
δημιουργία Ὁμόσπονδης «Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας», ἐνῶ στίς
ἀρχές Αὐγούστου τοῦ 1944 τό ψήφισμα αὐτό ὁριστικοποιήθηκε, ὡς πολιτική
ἀπόφαση, σέ διευρυμένη κομματική σύσκεψη πού πραγματοποιήθηκε στό
ἱστορικό μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Προχόρου τοῦ Πτσίνσκι (Prohor Pcinjski)7, στά
3
Κατά τό διάστημα 1941-1945 τῆς κατοχῆς τῆς Γιουγκοσλαβίας ὑπό τῶν δυνάμεων τοῦ «ἄξονα»
(Γερμανῶν, Βουλγάρων) οἱ τρεῖς ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες τῆς Νότιας Σερβίας τελοῦσαν ὑπό τόν
ἔλεγχο τῶν Βουλγάρων, ἐξαρχικῶν Μητροπολιτῶν καί συγκεκριμένα τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου
Σωφρονίου [Τσαβντάρωφ] ὡς τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Σκοπίων, τοῦ Νευροκοπίου Βόριδος
[Ραζούμωφ] ὡς τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Στρωμνίτσης καί τοῦ Λοφτσοῦ Φιλαρέτου
[Παναγιώτωφ] ὡς τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Ἀχρίδος. Βλ. σχετικῶς εἰς Χαραλάμπους
Ἀνδρεοπούλου, «Ἡ σχισματική “Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας”», Νομοκανονικά 1/2018, σ. 52.
4

Δημ. Γόνη, Ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Βουλγαρίας καί Σερβίας, Ἀθήνα 2001, σ. 265.

5

Κατά τήν χαρακτηριστική ἔκφραση τοῦ Ἰωάννη Ταρνανίδη, Οἱ Κατά Μακεδονίαν Σκλαβῆνοι:
Ἱστορική πορεία καί σύγχρονα προβλήματα προσαρμογῆς, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 133. Πρβλ. καί
σημ. 9.
6

Βλ. σχετικῶς Σαράντου Καργάκου, «Ἡ τιτοϊκή κατασκευή», Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἱστορίας, στό
συλλογικό ἔργο Μακεδονία. Ἱστορία ἐναντίον προπαγάνδας (ἐπιμ. Γιαν. Μαρίνος), Ἀφιερωματική
ἔκδοση περιοδικοῦ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, Ἀθήνα 30.1.1997, σ. 54-55.
7

Σ. Καργᾶκος, ὅ.π., σ. 54. Διόλου τυχαία, ἀσφαλῶς, ἡ ἐπιλογή τοῦ χώρου τῆς συσκέψεως σέ
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νότια του σημερινοῦ κράτους τῆς Σερβίας, κοντά στά σύνορα μέ τήν «πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» («FYROM», νῦν «Δημοκρατία
τῆς Βόρειας Μακεδονίας», βάσει τῆς ἀπό 1212.06.2018 Συμφωνίας τῶν
Πρεσπῶν). Τήν ἀπόφαση αὐτή θά ἐπικυρώσει τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1945 ἡ
Ἐθνοσυνέλευση τοῦ ΚΚΓ καί ἔκτοτε ἡ περιοχή αὐτή θά ἀποτελέσει τήν μία
ἀπό τίς ἕξι «Λαϊκές Δημοκρατίες» τῆς συσταθείσης «Ὁμοσπονδιακῆς Λαϊκῆς
Δημοκρατίας τῆς Γιουγκοσλαβίας» (ΟΛΔΓ), μέ τήν ἐπωνυμία «Λαϊκή
Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» (ἐφεξῆς: ΛΔΜ). Ἕνα κρατικό μόρφωμα μέ τήν
ἵδρυση τοῦ ὁποίου, διά τῆς χρήσεως τοῦ ὀνόματος Μακεδονία, τέθηκε σέ
ἐφαρμογή ἡ ὑπηρετοῦσα πολιτικές σκοπιμότητες ἐθνογενετική διεργασία περί
ἀναδείξεως τῆς ΛΔΜ ὡς πατρίδας τοῦ «μακεδονικοῦ ἔθνους»8 καί τῶν
(νοτιογιουγκοσλάβων) κατοίκων της ὡς ἀπογόνων τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων
καί συνεχιστῶν τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν ἐθίμων καί τῆς γλώσσας τους. Ἐπρόκειτο
γιά μία διεργασία πού ἀποσκοποῦσε στόν πλήρη πολιτικό ἔλεγχο τῆς
περιοχῆς αὐτῆς ἀπό τούς Γιουγκοσλάβους ἔναντι τῶν Βουλγάρων, πρωτίστως,
ἀλλά δευτερευόντως καί τῶν Ἑλλήνων, καθώς οἱ πρῶτοι εἶχαν ἰσχυρά
ἐρείσματα στήν περιοχή ἀπό τά τέλη ἀκόμα τοῦ 19ου αἰώνος καί ἕνα μεγάλο
ποσοστό τῶν κατοίκων της ἐθεωρεῖτο βουλγαρικῆς αὐτοσυνειδησίας καί ὡς
ἐκ τούτου ἔπρεπε νά ἀφομοιωθεῖ τεχνητά, ὑπό ἑτέρας μορφῆς ἐθνότητα,
ὅπως ἡ ἐπινοηθεῖσα «μακεδονική». Σέ αὐτή τήν τιτοϊκής ἐμπνεύσεως
διεργασία θά συμπράξουν, ὡς πρόθυμοι συνεργάτες, καί οἱ σκοπιανοίσλαβομακεδόνες ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι ἀντικαθιστώντας σταδιακά τούς
βουλγάρους ἱεράρχες καί ἀποκτώντας, κατά τή δεκαετία τοῦ 1950 καί
ἐντεῦθεν, τόν πλήρη ἔλεγχο τῆς τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Νότιας

ἕνα μοναστήρι, ὡς δηλωτική τῶν προθέσεων τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΓ νά συμπεριλάβει καί τήν
τοπική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς ἑταῖρο καί σύμμαχο, στή στρατηγική τῶν μελλοντικῶν
ἀλυτρωτικῶν της βλέψεων στόν βαλκανικό χῶρο μέσω τῆς δημιουργίας «μακεδονικοῦ ἔθνους».
Πρβλ. καί σημ. 7.
8

Εὐαγγ. Κωφοῦ, «Ἑλληνικό κράτος καί μακεδονικές ταυτότητες», στόν συλλογικό τόμο:
Μακεδονικές ταυτότητες στό χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (ἐπιμ.: Ἰ. Στεφανίδη, Β. Βλασίδη,
Εὐαγγ. Κωφοῦ), Ἀθήνα 2008, σ. 363-364. Στό μελέτημά του αὐτό ὁ πολύπειρος διπλωμάτης θεωρεῖ
ὅτι ἡ ἐθνογενετική αὐτή διεργασία ὑπηρετοῦσε τό γιουγκοσλαβικό δόγμα τῆς «ἑνιαίας Μακεδονίας»,
βάσει τοῦ ὁποίου ὁλόκληρος ὁ γεωγραφικός χῶρος τῆς Μακεδονίας ἐχαρακτηρίζετο ὡς «ἐθνικά
μακεδονικός» καί ἐπεδιώκετο νά ἐμφανισθεῖ ἡ ΛΔΜ ὡς κοιτίδα αὐτοῦ τοῦ («μακεδονικοῦ») ἔθνους
στό ὁποῖο ἀνῆκαν, ἐπίσης, «ἀλύτρωτα» τμήματά του σέ Ἑλλάδα καί Βουλγαρία. Γιά μία περαιτέρω
γενική ἐπισκόπηση τοῦ Μακεδονικοῦ κατά τή μεταπολεμική περίοδο, βλ. Εὐαγγ. Κωφοῦ, «Τό
Μακεδονικό ἀπό τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ὥς τήν ἐποχή μας», σέ: Ι. Κολιόπουλος καί Ἰ. Χασιώτης,
Ἡ Νεότερη καί Σύγχρονη Μακεδονία, τ. Β΄, Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη, 1992, σ. 246-295.
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Σερβίας, θά διεκδικήσουν τήν ἀνεξαρτησία τους ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς
Σερβίας9. Τοῦτο θά τό ἐπιχειρήσουν ἐπιδιώκοντας τήν σύσταση μίας νέας,
καταρχάς αὐτόνομης καί ἐν συνεχείᾳ αὐτοκέφαλης ἐκκλησιαστικῆς δομῆς στή
βάση τοῦ ὅλως ἀντικανονικοῦ ἐθνοφυλετικοῦ κριτηρίου ἐρειδομένου, ἐν
προκειμένῳ, στή βάση μίας ἐπίπλαστης («μακεδονικῆς») ἐθνικῆς ταυτότητας,
προσδιορίζοντας ὀνοματολογικά τήν μεταρρυθμισμένη διοικητικά καί
ὀργανωτικά Ἐκκλησία πού ἤθελαν νά συστήσουν ὡς «Μακεδονική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία». Πρόκειται γιά τό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα τῶν Σκοπίων, τό ὁποῖο
ἀνακύπτει τό 1945, κορυφώνεται τό 1967 καί συνεχίζει νά παραμένει ἄλυτο
μέχρι τίς ἡμέρες μας10.
II. Τό αἴτημα τοῦ 1945 γιά ἐκκλησιαστική ἀνεξαρτησία
1. Τά ἱστορικά καί «κανονικά» ἐπιχειρήματα τῶν Σκοπίων
Στό πλαίσιο τῆς συμπλεύσεώς της μέ τό τιτοϊκό καθεστώς γιά τήν ἐπίτευξη
τοῦ στόχου δημιουργίας «μακεδονικῆς» ταυτότητας, ἡ τοπική ἡγεσία τῶν
Σκοπίων, συνεπικουρουμένη ἀπό πολιτικά ὁμόφρονες κληρικούς, θά
προλειάνει τό ἔδαφος γιά τήν ἵδρυση τῆς ΛΔΜ, ὅταν ἑπτά μῆνες πρίν ἀπό τήν
ἐπίσημη ἀνακήρυξη τῆς Ὁμόσπονδης Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Γιουγκοσλαβίας
καί τήν ἵδρυση τῆς ΛΔΜ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1945 θά διακηρύξει τή βούλησή
της γιά τήν ἀνασύσταση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, ὡς «Μακεδονικῆς» (sic)
αὐτόνομης Ἐκκλησίας μέ προφανῆ τόν στόχο τῆς δημιουργίας τετελεσμένων.
9
Ὅπως ἔχει ἐπισημάνει σέ συνέντευξή του στό «Βῆμα» ὁ Ἰ. Ταρνανίδης, μετά τόν πόλεμο (1945),
στίς διοικήσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Νότιας Σερβίας σταδιακά ἡ διαφορά θά ἐπέλθει
μέ τήν ἀντικατάσταση τῶν Βουλγάρων ἀρχιερέων ἀπό Σλαβομακεδόνες, οἱ ὁποῖοι, ὅμως, ἀπαίτησαν
τήν αὐτονομία τους ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, βλ. συνέντευξη Ἰ. Ταρνανίδη στή δημοσιογράφο
Ἀντωνιάδου Μαρία, «Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ζητεῖ ἀνεξαρτησία. Διέξοδο ἀπό τήν κρίση
ἀναζητοῦν στή Ναϊσό οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου καί τῆς αὐτοαποκαλούμενης
Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας», Τό Βῆμα, 19.05.2002, σ. Α 42. Ἡ ἀντικατάσταση αὐτή ἦλθε καί ὡς
συνέπεια τῆς ἄρσεως τοῦ βουλγαρικοῦ σχίσματος, τό 1945, μέ Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, γεγονός πού ἐσήμανε καί τό τέλος τῆς λειτουργίας καί δράσεως τῆς (σχισματικῆς)
Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας (καί) στήν περιοχή τῆς νότιας Σερβίας. Πρβλ. σημ. 2 καί 4.
10
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπανενάρξεως, στίς ἀρχές τοῦ 2018, τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ Ἑλλάδος
καί FYROM γιά τό ὀνοματολογικό, βλ. σχετ., Μιχ. Τρίτου, «Σύντομη ἱστορική θεώρηση τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῶν Σκοπίων», http://www.romfea.gr, 25.01.2018 (τελευταία
πρόσβαση: 30.09.2019), Χαρ. Ἀνδρεοπούλου, «Ἡ ἐκκλησιαστική πτυχή στό “Μακεδονικό
ζήτημα”», http://www.amen.gr, 01.02.2018 (τελευταία πρόσβαση: 30.03.2018) & ἐφημ. Ἐλευθερία
Λαρίσης, 04.02.2918, σ. 8, καί Ἀναστ. Κ. Βαβούσκου, «Ἡ Αὐτοκέφαλη “Μακεδονική Ἐκκλησία”.
Ἡ ἐκκλησιαστική πτυχή τοῦ “Μακεδονικοῦ”», http://orthodoxia.info/news, 23.02.2018 (τελευταία
πρόσβαση: 30.09.2019).

331

ΑΝΡΕΟΠΟΥΛΟΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:13 Page 332

ΜΕΡΟΣ Ζ´. ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Σέ κληρικολαϊκή συνέλευση 300 ἐκπροσώπων πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν
φορέων, τήν ὁποία συγκάλεσε στά Σκόπια στίς 4 Μαρτίου 1945 ἡ ἐλεγχομένη
ἀπό τό κομμουνιστικό καθεστώς καί τήν ὁμάδα αὐτοχθόνων σκληροπυρηνικῶν
ἱερέων «Ἐπιτροπή Πρωτοβουλίας γιά τήν ὀργάνωση Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στή Μακεδονία» καί στό πλαίσιο τοῦ στόχου τῆς αὐτονομήσεως τῆς
ἐκκλησιαστικῆς τους ἐπαρχίας ἀπό τήν Ἐκκλησία της Σερβίας, στήν ὁποία
ἀνῆκε διοικητικά ἀπό τό 192211 , ἀποφασίστηκε νά ἀναβιώσει ἡ Ἀρχιεπισκοπή
Ἀχρίδος, ὡς «Μακεδονική» αὐτόνομη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ τό
Ψήφισμα πού ἐκδόθηκε, δέν θά εἶναι ὑποτεταγμένη σέ καμία τοπική
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (ἄρθρο 1). Ἡ Ἐκκλησία θά ἔχει ἐθνικούς ἐπισκόπους καί
ἐθνικό κλῆρο, οἱ ὁποῖοι θά διαφυλάξουν τήν «ἰδιαιτερότητα τοῦ «μακεδονικοῦ
λαοῦ» νά παραμείνει στή δική του Ἐκκλησία» (ἄρθρο 2). Στήν ἐκπλήρωση τοῦ
ἰδίου στόχου ἀποσκοποῦσαν καί τά δευτερευούσης σημασίας αἰτήματα τῆς
«Ἐπιτροπῆς Πρωτοβουλίας» πού ἀναφέρονταν τόσο στή χρήση τῆς
«μακεδονικῆς» γλώσσας κατά τή διάρκεια τῆς τελέσεως τῶν μυστηρίων ἐντός
τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων τῆς ΛΜΔ, ὅσο καί αὐτά πού ἀνεφέρονταν στόν κατ’
ἀποκλειστικότητα διορισμό «Μακεδόνων» κληρικῶν12.
Ἐπιχειρώντας, ἐπίσης, νά θεμελιώσουν νομοκανονικά τά ἐπιχειρήματά τους13
οἱ θεωρητικοί της «Ἐπιτροπῆς Πρωτοβουλίας» γιά τήν ἵδρυση τῆς ἐθνικῆς
11

Βάσει τοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1922, ἐπί πατριαρχίας Μελετίου Δ΄
(Μεταξάκη), οἱ μέχρι τότε ὑπό τόν πατριαρχικό οἰκουμενικό θρόνο τελοῦσες κανονικῶς ἐπαρχίες,
ἤτοι αὐτές τῶν Μητροπόλεων, α) Σκοπίων, β) Ρασκοπρεσρένης, Δεβρῶν καί Βελισσοῦ, καί γ)
Πελαγονίας, Πρεσπῶν καί Ἀχριδῶν, χειραφετήθηκαν καί προσαρτήθηκαν στήν Αὐτοκέφαλη
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. Βλ. «Τόμος τῆς χειραφετήσεως τῶν εἰς τήν Σερβικήν Ἐκκλησίαν
περιελθουσῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκ. Θρόνου καί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γενομένης
ἑνότητος», Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια ΜΒ΄ (1922) 170-171.
12
Ἀθ. Ἀγγελοπούλου, Ὁ κόσμος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Σερβική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό παρελθόν
καί τό παρόν, Θεσσαλονίκη, 1984, σ. 59-61.
13
Βεβαίως γεννᾶται, ἐν προκειμένῳ, τό ἐρώτημα ὑπό ποίαν ἔννοιαν δύναται νά ἀποφαίνεται γιά
ζητήματα νομοκανονικά μία σαφέστατα πολιτικῆς συγκροτήσεως (ἐξωεκκλησιαστική) «Ἐπιτροπή
Πρωτοβουλίας», μετά τῆς ὁποίας τό καθεστώς δέν ἐπέτρεψε κάν τήν ἐπικοινωνία στόν μέχρι τότε
νόμιμο καί κανονικό Μητροπολίτη Σκοπίων Ἰωσήφ, παρότι, μάλιστα, ὁ τελευταῖος ἀσκοῦσε καί
χρέη τοποτηρητοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου τῆς Σερβίας καθώς δέν εἶχε ἐπιστρέψει ἀκόμη ἀπό
τήν ἐξορία στό Νταχάου ὁ Πατριάρχης Γαβριήλ. Στόν Ἰωσήφ εἶχε ἀπαγορευθεῖ ἀπό τό καθεστώς
ἡ μετάβαση στά Σκόπια μέ ἔγγραφο τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν Βλάντο Ζέτσεβιτς πρός τή Σύνοδο τόν
Μάρτιο τοῦ 1945. Ὁ Ἰωσήφ μετέβη στήν πόλη Βράνια, ὅπου εἶχε μεταφερθεῖ προσωρινῶς ἡ ἕδρα
τῆς Μητροπόλεώς του, γιά νά παρακολουθεῖ καί κατευθύνει ἀπό ἐκεῖ τίς ἐξελίξεις, ἀλλά καί ἀπό
ἐκεῖ, λόγω διαμαρτυριῶν πού διοργάνωσαν οἱ τοπικές Ἀρχές, διετάχθη ἀπό τήν κεντρική ἐξουσία
νά ἀποχωρήσει, βλ. σχετ. Γ. Λόη, Ὁ Πατριάρχης τῶν Σέρβων Γερμανός. Βίος - δράση (1958-1990),
Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 355-357. Πρβλ. καί σημ. 21.
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Ἐκκλησίας τῶν «Μακεδόνων», ἐπικαλέσθηκαν δυό ἐκκλησιαστικούς κανόνες14 .
Αὐτοί ἦταν οἱ Κανόνες 17 τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451) καί 38 τῆς
Πενθέκτης (691). Ὁ πρῶτος ὁρίζει: «Εἰ δέ τις καὶ ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας ἐκαινίσθη
πόλις ἢ καὶ αὖθις καινισθείη, τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις τύποις, καὶ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν παροικιῶν ἡ τάξις ἀκολουθείτω»15. Ὁ δεύτερος κανόνας πού
ἀποτελεῖ, ἐπί τῆς οὐσίας, ἐπανάληψη τῆς τελευταίας περιόδου τοῦ
προηγουμένου, καί ὁ ὁποῖος ἀποτέλεσε τό κύριο ἐπιχείρημα τοῦ Levko Arsov,
θεολόγου ἀπό τό Κουμάνοβο, στήν εἰσήγησή του στήν κληρικολαϊκή συνέλευση
τοῦ Μαρτίου 1945 στά Σκόπια16, ὁρίζει ὅτι «Τὸν ἐκ τῶν Πατέρων ἡμῶν τεθέντα
κανόνα καὶ ἡμεῖς παραφυλάττομεν, τὸν οὕτω διαγορεύοντα Εἴ τις ἐκ βασιλικῆς
ἐξουσίας ἐκαινίσθη πόλις, ἢ αὖθις καινισθείη, τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις
τύποις καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἡ τάξις ἀκολουθείτω»17.
Τό γράμμα καί τό πνεῦμα τῶν κανόνων αὐτῶν συνδέεται μέ τό δικαίωμα
πού εἶχε ὁ βυζαντινός αὐτοκράτορας νά ἐπιφέρει μεταβολές στήν
ἐκκλησιαστική διοίκηση, ὅταν ὑπῆρχαν ἀλλαγές στήν πολιτική διοίκηση ἐντός
τῶν ὁρίων τῆς αὐτοκρατορίας, συνοψίσθηκαν δέ οἱ δυό αὐτοί κανόνες στή
γνωστή ἀρχή τοῦ ἱεροῦ Φωτίου «τά ἐκκλησιαστικά καί μάλιστά γε τά περί τῶν
ἐνοριῶν δίκαια ταῖς πολιτικαῖς ἐπικρατείαις καί διοικήσεσι συμμεταβάλλεσθαι
εἴωθεν»18, ἀρχή ἡ ὁποία, ἐπί τῆς οὐσίας, συνιστοῦσε μία ἑρμηνευτική
διατύπωσή τους, ἀλλά δέν ἀποτελοῦσε δεσμευτικό κανόνα, ὅπως φαίνεται
ἀπό τή λέξη «εἴωθεν» πού χρησιμοποιήθηκε19. Τήν ἐπίκληση, μάλιστα, τῶν ὡς
ἄνω ἱερῶν κανόνων συνόδευε ἡ πρόθεση γιά διατήρηση τῆς κανονικῆς
14
Βλ. σχετ. Δημ. Γόνη, ό.π., σ. 277. Γιά τό κατά πόσον θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἐφαρμογή οἱ ἐν
λόγῳ Κανόνες στό ζήτημα τῆς «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, βλ. παρακάτω (ὑπό § II,
2 [γ]).
15

Βλ. Γ. Ράλλη – Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων τῶν τέ ἁγίων καί πανευφήμων
Ἀποστόλων καί τῶν ἱερῶν καί τοπικῶν Συνόδων, καί τῶν κατά μέρος ἁγίων Πατέρων, τ. Β΄,
Ἀθήνησιν 1852, σ. 258 κ. ἐξ. (ἐφεξῆς: «Σύνταγμα»).

16

Γεωργ. Τσούπρα, «Ἡ σχισματική “Μακεδονική Ἐκκλησία” καί οἱ “κανονικοί” ἰσχυρισμοί της γιά
αὐτοκεφαλία», Νομοκανονικά 1/2015, σ. 87-88.

17
Σύνταγμα, τ. Β΄, σ. 392. Πρβλ. Ἀγαπίου Ἱερομονάχου καί Νικοδήμου Μοναχοῦ, Πηδάλιον, 12η
ἔκδ., (ἐπιμ. Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος Καρανικόλα) [ἀνατ. Ἐκδόσεις
Παπαδημητρίου, 1998], σ. 253.
18

Ἰωάν. Βαλέττα, Φωτίου τοῦ σοφωτάτου καί ἁγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Ἐπιστολαί, ἐν Λονδίνῳ 1864, σ. 162.

19

Γ. Τσούπρα, ὅ.π., σ. 92. Βλ. σχετ. καί τήν προσφάτως κυκλοφορήσασα μονογραφία τοῦ Ἰδίου,
Ἐκκλησία καί ἐθνογένεση. Ἡ “Μακεδονική” Ὀρθόδoξη Ἐκκλησία στήν ὑπηρεσία τῶν Σκοπίων,
Ἀθήνα, 2018.

333

ΑΝΡΕΟΠΟΥΛΟΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:13 Page 334

ΜΕΡΟΣ Ζ´. ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

ἑνότητας τῆς ὑπό ἵδρυση νέας ἐθνικῆς («Μακεδονικῆς») Ἐκκλησίας μέ τό
Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας20. Τήν πρόθεση αὐτή στήν πράξη ὑπονόμευε ἡ ἐξ
ὑπαρχῆς προδήλως ἀντικανονική συμπεριφορά τῆς «κληρικολαϊκῆς
συνελεύσεως», πού λειτουργοῦσε ἐξωθεσμικά21, δημιουργώντας ἐν τοῖς
πράγμασι σχίσμα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας.
2. Κριτική θεώρηση τῶν ἀπαιτήσεων
Ἐπί τῆς οὐσίας, τό πλαίσιο τῶν χρησιμοποιηθέντων ἐπιχειρημάτων γιά
ἀνεξαρτησία ἐστερεῖτο πραγματικῶν ἱστορικῶν, ἐκκλησιολογικῶν καί
νομοκανονικῶν ἐρεισμάτων, καθώς:
α) Ἡ ἐπίκληση τοῦ ἐπιχειρήματος ὅτι ἡ νέα «Μακεδονική Ἐκκλησία»
ἀποτελεῖ ἱστορική συνέχεια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος δέν εὐσταθεῖ διότι ἡ ἐν
λόγῳ Ἀρχιεπισκοπή δέν ὑπῆρξε ποτέ ἐθνική Ἐκκλησία, ἀφοῦ δέν ταυτίσθηκε
μέ τήν πολιτική ὑπόσταση κανενός σλαβικοῦ κράτους· δέν ὑπῆρξε ποτέ
κανονικῶς αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, ἀφοῦ δέν ἱδρύθηκε μέ ἀπόφαση πατριαρχική,
κατά τά ἐκκλησιαστικά θέσμια, ἀλλά μέ αὐτοκρατορική διάταξη (τοῦ
Ἰουστινιανοῦ, μέ ἀρχική ὀνομασία «Ἀρχιεπισκοπή Πρώτης Ἰουστινιανῆς»), ἡ
ὁποία δέν ἐπικυρώθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀλλά ἀναγνωρίσθηκε
de facto, μετονομάσθηκε τόν 11ο αἰώνα σέ «Ἀχρίδος» καί καταργήθηκε τό 1767,
ἐνσωματωθεισῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν της στό Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως22· δέν εἶχε ποτέ τήν ὀνομασία «μακεδονική», ἀφοῦ ποτέ
δέν εἶχε μακεδονικό χαρακτήρα, καθώς τό ποίμνιό της ἦταν μεικτό: ἑλληνικό,
βουλγαρικό, σερβικό καί γεωγραφικά μόνο ἕνα μικρό τμῆμα τοῦ σημερικοῦ
κράτους τῶν Σκοπίων (FYROM) περιλαμβανόταν στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος.
Τό μεγαλύτερο μέρος της ξεπερνοῦσε κατά πολύ τά μικρά δικαιοδοσιακά ὅρια
τῆς σημερινῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Πλήν τῆς πόλεως καί
μικρῆς περιοχῆς γύρω ἀπό αὐτήν, το ὑπόλοιπο μέρος τῆς τότε Ἀρχιεπισκοπῆς

20

Δ. Γόνης, ὅ.π., σ. 269 καί Γ. Λόης, ὅ.π. σ. 361.

21

Καθώς τέτοιο σῶμα («κληρικολαϊκή συνέλευση») δέν προβλεπόταν στόν Καταστατικό Χάρτη
(πολιτειακό νόμο) τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας. Συνεπῶς οἱ «διακηρύξεις» πού ἐξέδιδε ἡ ἐν λόγῳ
«Συνέλευση» εἶχαν περισσότερο τόν χαρακτήρα ἑνός πολιτικοῦ μανιφέστου, ξένου πρός τήν
κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γιά τίς κληρικολαϊκές συνελεύσεις ὡς παραφθορά τῆς
συνοδικότητας στή θεσμική Ἐκκλησία, βλ. Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα, «Ὁ
Συνοδικός θεσμός. Ἱστορικά, ἐκκλησιολογικά καί κανονικά προβλήματα», Θεολογία 80 (2009) 37-39.
22
Ἀ. Κ. Βαβούσκου, «Νομοκανονική θεώρηση τοῦ καθεστῶτος κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος», Μακεδονικά, 36 (2007), σ. 97-109.
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ἀνήκει σήμερα στίς Ἐκκλησίες Βουλγαρίας, Σερβίας, Ἀλβανίας καί Ἑλλάδος23 .
β) Ἡ ἀπαίτηση νά ἔχει ἡ «Μακεδονική» Ἐκκλησία ἐθνικούς («Μακεδόνες»)
Ἐπισκόπους καί ἐθνικό κλῆρο, διά τῆς χρήσεως (ἀκριβῶς εἰπεῖν: τοῦ
σφετερισμοῦ) τοῦ ὅρου «Μακεδονία», ἐγκαινιάζει τήν πολιτική τῆς φαλκιδεύσεως
τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, θίγοντας τήν ἱστορική καί ἄρα
καί τήν ἐθνική ὑπόσταση τῶν ἑλληνικῶν Μητροπόλεων στή Μακεδονία, τή
Βόρειο Ἑλλάδα. Ἀκόμη καί στήν περίπτωση πού γινόταν ἐπίκληση τῆς ἀληθοῦς,
καθαρά σλαβικῆς24, φυλετικῆς/ἐθνικῆς τους ταυτότητας, αὐτή θά ἐρχόταν σέ
ἀντίθεση μέ τίς ἀρχές τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας25, καθώς εἰσάγει εὐθέως τό
φυλετικό κριτήριο τό ὁποῖο ἀντιμετωπίζεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «ὡς
ἀντικείμενον τῇ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῖς ἱεροῖς κανόσι»26, ἐν
προκειμένῳ δέ ἐπανεισάγει τήν αἵρεση τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, ὅπως εἶχε συμβεῖ
τό 1870 καί μέ τήν ἵδρυση τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας27. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τό
αἴτημα περί ἀναγνωρίσεως καί καθιερώσεως τῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας, ὁ
ἰσχυρισμός ὅτι αὐτή εἶναι μοναδική καί πρέπει νά κατοχυρωθεῖ ὡς «μακεδονική»,
ἔχει ἀπό μακροῦ καταρριφθεῖ. Ἡ γλώσσα αὐτή εἶναι σερβοβουλγαρική, ἕνα
«σλαβικό ἰδίωμα», ὅπως ἔχει ἤδη ἐνδελεχῶς ἀναλυθεῖ καί καταδειχθεῖ ἀπό τήν
ἐπιστημονική ἔρευνα28, καί, ἄρα, σέ καμμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ
καί ὀνομασθεῖ «μακεδονική».
γ) Οἱ Κανόνες 17 τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς, 38 τῆς Πενθέκτης καί ἡ ἀρχή τοῦ
23
Ἰ. Ταρνανίδη, Ἱστορία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 112-114 , Δημ. Γόνη, ὅ.π.,
278-279 καί Ἀντωνίου-Αἰμιλίου Ταχιάου, «Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος ὡς ὑπόδειγμα ἑλληνοσλαβικῆς
συμβίωσης» εἰς τό: Χριστιανική Μακεδονία. Πελαγονία – Μία ἄλλη Ἑλλάδα – Θεσσαλονίκη –
Ἀχρίδα (ἐπιμ. Ἀθ. Ἀγγελοπούλου), Θεσσαλονίκη, 2004, σσ. 457-459.
24

Ἰ. Ταρνανίδη, Οἱ “κατά Μακεδονίαν σκλαβῆνοι”, ὅ.π., ἰδίως σ. 44-47, 90-95, 121-126.

25

Βάσει τῆς ὁποίας τό κριτήριο τῆς ὀργανώσεως της χριστιανικῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε, ἐξ ὑπαρχῆς,
γεωγραφικό, μέ ἕναν Ἐπίσκοπο σέ κάθε πόλη, στόν ὁποῖο ὑπήχθησαν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς
περιοχῆς, χωρίς ἐθνική ἤ γλωσσική διάκριση, κατά τήν ἀποστολική διδασκαλία: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος
οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3.28).
26

Συμφώνως μέ τήν ἐπακριβῆ διατύπωση (τῆς § Α΄) τοῦ «Ὅρου» τῆς Μεγάλης ἐν Κωνσταντινουπόλει
τοπικῆς Συνόδου τοῦ 1872, διά τοῦ ὁποίου κατεδικάσθη ὁ ἐθνοφυλετισμός ὡς αἵρεση.

27
Γιά τήν καταδίκη τῆς ἐν λόγῳ Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας, ὡς «φυλετικῆς παρασυναγωγῆς», βλ.
σχετ. σημ. 2. Πρβλ. καί σημ. 25.
28
Γιά τήν ἔγκυρη καί ὑπεύθυνη γλωσσολογική ἀνάλυση τοῦ θέματος, βλ. Νικολάου Ἀνδριώτη, Τό
Ὁμοσπονδιακό κράτος τῶν Σκοπίων καί ἡ γλώσσα του, Θεσσαλονίκη 1960 (ἀνατ. Ἀθήνα 1992)
ἰδίως σ. 26-31. Πρβλ. καί Γεωργ. Μπαμπινιώτη, «Γλωσσικές παραχαράξεις. Ἡ “Μακεδονική” τῶν
Σκοπίων καί τά περί σλαβομακεδονικῆς μειονότητας», Τό Βῆμα, 3.8.2008.
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ἱεροῦ Φωτίου, πράγματι, χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
γιά τήν χειραφέτηση ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν ὡς συνάρτηση καί ἀποτέλεσμα
γεωπολιτικῶν μεταβολῶν σέ διάφορα ἔθνη / κράτη, ὡστόσο στήν περίπτωση
τῆς ΛΔΜ, καί κατά προέκταση τῆς «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας, οἱ Κανόνες
αὐτοί δέν ἦταν ἐπιτρεπτό νά ἐφαρμοσθοῦν, διότι τέτοιες (γεωπολιτικές)
μεταβολές τήν ἐποχή αὐτή δέν ὑπῆρξαν. Η ΛΔΜ ἀποτελοῦσε τήν μία ἀπό τίς
ἕξι «Λαϊκές Δημοκρατίες» τῆς ὑπό ἑνιαία κρατική διοίκηση συσταθείσης
«Ὁμοσπονδιακῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας Γιουγκοσλαβίας», ἀποτελώντας
ὁμόσπονδο τμῆμα τοῦ κράτους μέ περιοριορισμένες δικαιοδοσίες. Συνεπῶς,
ἀπό πλευρᾶς Κανόνων οὐδέν ἔρεισμα ἐκκλησιαστικῆς της χειραφετήσεως
ὑφίστατο, ἐνῶ τό ἐπιχείρημα γιά τήν δημιουργία ἰδιαίτερης (αὐτόνομης)
ἐθνικῆς Ἐκκλησίας μέ γνώμονα τήν «μακεδονική» σύσταση τοῦ ποιμνίου τῆς
ΛΔΜ προσέκρουε εὐθέως, κατά τά προεκτεθέντα, σέ ἐκκλησιολογικές καί
νομοκανονικές ἀρχές τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Στό «κίνημα» αὐτό γιά τήν ἀπόδοση ἀνεξαρτησίας μέ «μακεδονική»
ταυτότητα στίς τρεῖς ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες τοῦ Νότου τό Πατριαρχεῖο τῆς
Σερβίας θά ἀντιδράσει προσεκτικά. Ἐν πρώτοις, θά ὑπενθυμίσει ὅτι οἱ τρεῖς
αὐτές ἐπαρχίες ἔχουν παραχωρηθεῖ μέ τόν Συνοδικό Τόμο τοῦ 1922 ἀπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, συνεπῶς ἀποτελοῦν
ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ τελευταίου. Ἀκολούθως, θά ἐπισημάνει ὅτι ἡ
ἀπόφαση τῆς «κληρικολαϊκῆς συνελεύσεως» τοῦ Μαρτίου 1945 στά Σκόπια γιά
τήν ἀνακήρυξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας τοῦ Νότου ως ἀνεξάρτητης καί
τῆς ὀνομασίας της ὡς «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας», εἶναι πράξη αὐταρχική καί
ἀντικανονική. Τέλος, θά καταστήσει σαφές ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει ἡ
ὁποιαδήποτε ἀνασυγκρότηση τῆς οἱασδήποτε ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας του
χωρίς τή δική του γνώμη, ὡς Ἐκκλησίας-μητρός29, ὑπενθυμίζοντας ὅτι κατά τό
Κανονικό Δίκαιο ἡ παραχώρηση αὐτονομίας ἤ αὐτοκέφαλου καθεστῶτος σέ μία
ἐκκλησιαστική περιφέρεια ὑπάγεται στήν ἁρμοδιότητα συλλογικοῦ ὀργάνου τῆς

29
Ἐπισημαίνεται ὅτι ἱστορικά καί ἐκκλησιο-κανονικά ὁ ὅρος Ἐκκλησία μήτηρ δέν ταυτίζεται
μέ τόν ὅρο Μητέρα Ἐκκλησία πού χαρακτηρίζει μόνο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, βλ.
Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Σαμπεζύ, 713 Νοεμβρίου 1993. Πρακτικά, Σαμπεζύ Γενεύης, 1994, σ. 320. Πρβλ. Ἀρχιμ. Γρηγ. Παπαθωμᾶ,
«Ἡ ἀποδοχή τῆς “Ἐκκλησιαστικῆς Διασπορᾶς” συνεπάγεται ἀναίρεση τῆς Ἐκκλησίας (κανόνας
28/Δ΄). Μία ἄλλη ἐκδοχή ἐπιλύσεως αὐτοῦ τοῦ ἐκκλησιο-κανονικοῦ ζητήματος», Θεολογία 80
(2009) 131 καί Δημ. Νικολακάκη, «Τό Αὐτοκέφαλον καί τό Αὐτόνομον στήν πορεία πρός τήν
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Θεολογία 85 (2015) 201.
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Ἐκκλησίας, καί εἰδικότερα συνόδου Ἐπισκόπων30 .
III. Ἡ παραχώρηση τῆς αὐτονομίας διά «κανονικοῦ ἑλιγμοῦ»
Ἀκολουθεῖ μία ἄκαρπη περίοδος (1945-1958) συζητήσεων καί διαβουλεύσεων,
ἐπί πατριαρχίας Γαβριήλ (1945-1950) καί Βικεντίου (1950-1958), μέ τήν
«Ἐπιτροπή Πρωτοβουλίας» (τήν ὑποστηριζομένη ἀπό τό πανίσχυρο τήν ἐποχή
αὐτή κομμουνιστικό καθεστώς) νά ἐμμένει στίς ἀξιώσεις της γιά ἐκκλησιαστική
ἀνεξαρτησία καί τό Πατριαρχεῖο Σερβίας νά ἀνθίσταται στό αἴτημα αὐτό,
προτάσσοντας κριτήρια ἐκκλησιολογικά καί κανονικά, διατεθειμένο, ὡστόσο,
προκειμένου νά ἐκτονώσει καί ἐξομαλύνει τήν κατάσταση, νά παραχωρήσει
κάποια ἀπό τά δικαιώματα τά ὁποῖα διεκδικοῦσε ἡ «Ἐπιτροπή», ὅπως ἡ χρήση
τῆς τοπικῆς (σλαβο-«μακεδονικῆς») γλώσσας καί ἡ ἐκλογή στίς τρεῖς ἐπαρχίες
τῆς Νότιας Γιουγκοσλαβίας αὐτοχθόνων κληρικῶν σέ θέσεις ἀρχιερέων31 .
Στά τέλη τοῦ 1958 ἡ «Ἐπιτροπή Πρωτοβουλίας» θά προκαλέσει τή ρήξη,
προχωρώντας τήν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου πού εἶχε δρομολογηθεῖ, δεκατρία
χρόνια πρίν (τόν Μάρτιο τοῦ 1945, στήν κληρικολαϊκή συνέλευση τῶν
Σκοπίων). Συγκαλώντας τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1958 στήν Ἀχρίδα νέα
κληρικολαϊκή συνέλευση32 θά προχωρήσει στήν πραξικοπηματική ἀναγόρευση
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, ὡς αὐτόνομης καί τιτλοφορουμένης ὡς
«Μακεδονικῆς», ἀπόφαση πού ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἐκλογή ὡς ἐπικεφαλῆς
Μητροπολίτη της τοῦ μέχρι τότε Ἐπισκόπου Τόπλιτσας τοῦ Πατριαρχείου
Σερβίας Δοσιθέου [Στόικοβιτς], ὑπό τόν τίτλο του «Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος
καί Σκοπίων καί Μητροπολίτου Μακεδονίας», μέ ἕδρα στά Σκόπια. Τό
Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, στόν θρόνο τοῦ ὁποίου εἶχε ἀνέλθει ἀπό τόν
Σεπτέμβριο τοῦ 1958 ὁ ἀπό Ζίτσης Γερμανός [Τζόριτς] (1958-1990), δέν
ἀποδέχθηκε τίς ἀποσχιστικές αὐτές κινήσεις. Τίς κατεδίκασε μέν, ἀλλά ὑπό
30

Βλ. διεξοδικῶς γιά τά θέματα τῆς (ὑφ᾽ ὅρων) παραχωρήσεως καθεστῶτος αὐτονομίας/
αὐτοκεφαλίας σέ ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες, εἰς Ἀ. Κ. Βαβούσκου - Γρηγ. Λιάντα, Οἱ θεσμοί τοῦ
αὐτοκεφάλου καί τοῦ αὐτονόμου καθεστῶτος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. (Μελέτες-Πηγές),
Θεσσαλονίκη 2014, ἰδίως σ. 15-45, 61-65 καί 68-78.

31

Γ. Λόης, ὅ.π., σ. 363.

32

Ἡ «συνέλευση» αὐτή, ὡς γενομένη χωρίς τήν ἄδεια καί τή γνώμη τοῦ ἁρμοδίου ἀρχιερέως,
ὑπῆρξε προδήλως ἀντικανονική καί ἄκυρη, ὅπως ὁρίζουν οἱ σχετικοί κανόνες 31, 34 καί 39
Ἁγίων Ἀποστόλων, 18 καί 30 Δ΄ Οἰκουμενικῆς καί 31 Πενθέκτης. Ἐπίσης, ὑπῆρξε καί
ἀντικαταστατική, διότι ἡ δικαιοδοσία γιά τήν ἵδρυση καί ὀνομασία νέων ἐπαρχιῶν ἀνῆκε
μόνο στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, βάσει τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Σερβίας, βλ. Ἰ. Ταρνανίδη, Ἱστορία, ὅ.π., σ. 148.
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τήν ἀσφυκτική πίεση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος33 ὑποχρεώθηκε νά
ἐνδώσει καί μεταξύ τῶν ἐτῶν 1958 καί 1967, στό πλαίσιο ἑνός ἀναγκαστικοῦ
κανονικοῦ ἑλιγμοῦ, παρεχώρησε τήν αὐτονομία σέ αὐτή τήν περιοχή,
παρέχοντας ἐσωτερική, ἐντός τῶν πατριαρχικῶν δομῶν, αὐτονομία στίς
Μητροπόλεις τῆς Νότιας Γιουγκοσλαβίας, ὑπό «Καταστατικό» πού ὅριζε τήν
ὀνομασία τῆς νέας, αὐτονόμου αὐτῆς Ἐκκλησίας ὡς «Μακεδονική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία» (ἐφεξῆς: ΜΟΕ). Ὁ Πατριάρχης Γερμανός μετέβη στά Σκόπια καί
τόν Ἰούλιο τοῦ 1959 χειροτόνησε τόν Κλήμεντα [Τραϊκόβσκι] σέ Ἐπίσκοπο
Πρεσπῶν καί Βιτωλίων μέ ἕδρα στό Μοναστήρι. Στή συνέχεια οἱ Δοσίθεος καί
Κλήμης χειροτόνησαν τόν Ναούμ [Ντιμόβσκι] σέ Ἐπίσκοπο Ζλετόβου καί
Στρωμνίτσης μέ ἕδρα στό Στίπ. Ἔτσι ἡ σχέση κανονικῆς ἑνότητος τῆς ΜΟΕ
μέ τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ἔστω σέ ἀτμόσφαιρα ἀμοιβαίας καχυποψίας,
διατηρήθηκε μέχρι τό 1967, χρονιά κατά τήν ὁποία ἡ ΜΟΕ ἀπαίτησε τήν
αὐτοκεφαλία της ἔχοντας, φυσικά, σύμμαχό της στήν ἐπιδίωξή της αὐτή τό
κομμουνιστικό καθεστώς τοῦ Τίτο. Ὁ στρατάρχης Τίτο, ἐξ ὁρισμοῦ ἄθεος, στό
πλαίσιο τῆς γενικότερης προσπάθειας γιά διαμόρφωση μίας τοπικῆς ἐθνικῆς
φυσιογνωμίας ἔδωσε ἰδιαίτερη σημασία στήν πλήρη ἀνεξαρτησία τῆς τοπικῆς
«μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὑποκίνησε καί προσπάθησε νά
ἐπιβάλει γιά λόγους πολιτικῆς ὠφέλειας.
ΙV. Ἡ ἀντιπαράθεση στά ἄκρα: Τό σχίσμα τοῦ 1967
Ἡ σκοπιανή-σλαβομακεδονική ἐκκλησιαστική ἡγεσία, ὑπηρετώντας τότε
τά εὐρύτερα πολιτικά σχέδια τοῦ καθεστῶτος γιά δημιουργία «μακεδονικοῦ»
κράτους, τόν Ἰούλιο 1967, σέ κοινή συνεδρίαση τῆς Συνόδου τῶν τεσσάρων
ἀρχιερέων της34 καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς κληρικολαϊκῆς συνελεύσεως,
ἀνεκήρυξε de facto τήν πλήρη ἀνεξαρτησία της ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς
Σερβίας, ἀνακηρύσσοντας μονομερῶς τήν ΜΟΕ ὡς αὐτοκέφαλη. Γινόταν ἔτσι
33

Τήν ὁποίαν πίεση ὁ (μετά τήν ἐκθρόνισή του ἀπό τούς Γερμανούς ἐπανελθών τόν Νοέμβριο τοῦ
1946 ἀπό τήν ἐξορία) Πατριάρχης Γαβριήλ [Ντότζιτς] (1937-1950) χαρακτήρισε σέ ποιμαντορική
του ἐγκύκλιο ὡς «Γολγοθᾶν», βλ. Ἀθ. Ἀγγελοπούλου, Ὁ κόσμος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Σερβική
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 278.

34
Καθώς πέραν τοῦ ἀναγνωρισθέντος (στό πλαίσιο τῆς παραχωρηθείσης, τόν Ἰούνιο τοῦ 1959,
αὐτονομίας) ὡς Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος καί Μητροπολίτου «Μακεδονίας» Δοσιθέου καί τῶν ἐν
συνεχείᾳ κανονικῶς ἐκλεγέντων Μητροπολιτῶν Κλήμεντος Πρεσπῶν καί Ναούμ Ζλετόβου, τήν
ἄνοιξη τοῦ 1966 ἡ Σύνοδος αὐτή τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν, ὅλως ἀντικανονικῶς, ἵδρυσε νέα
ἐκκλησιαστική ἐπαρχία, αὐτή τῆς Βελισσοῦ (Βελίκης / Velickom), μέ ἕδρα στήν Ἀχρίδα, ἐκλέγοντας
σέ αὐτήν ὡς Ἐπίσκοπο τόν Μεθόδιο [Ποπόφσκι].
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ἀπό τότε φανερό ὅτι τό «μακεδονικό» ἐκκλησιαστικό πρόβλημα δέν ἦταν
ἐκκλησιαστικό, ἀλλά –καί ἐξ ὑπαρχῆς– πολιτικό35 .
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, μή ἀποδεχομένη τήν ὡς ἄνω ἐδαφική καί
πνευματική συρρίκνωσή της, τόν Σεπτέμβριο 1968 κήρυξε τήν αὐτοαποκαλουμένη
ὡς «Μακεδονική» Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων «σχισματική θρησκευτική
ὀργάνωση»36, δηλ. τήν ἀπέκοψε ἀπό τήν σχέση (ἱερο-)κανονικῆς ἑνότητος μαζί
της, ὄχι ἐπειδή ἡ ΜΟΕ ἦταν αἱρετική ως πρός τό ὀρθόδοξο δόγμα, ἀλλά ἐπειδή
παρεξέκλινε ἀπό βασικές ἐκκλησιολογικές ἀρχές καί διοικητικούς ἱερούς
Κανόνες, κοινοποιώντας τήν ἀπόφασή της αὐτή καί στίς ἄλλες Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες. Τήν πράξη αὐτή τῆς κηρύξεως τῆς ΜΟΕ ὡς σχισματικῆς ἀναγνώρισαν
στή συνέχεια καί οἱ ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, μέ πρώτη τήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία, μέ ἀπόφαση τῆς ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο [Κοτσώνη] τότε «Ἀριστίνδην» Ἱερᾶς Συνόδου, θεώρησε
ὡς «πάντῃ ἀντικανονικόν καί ἄθεσμον τόν τρόπον κατά τόν ὁποῖον ἀνεκηρύχθη
εἰς αὐτοκέφαλον ἡ λεγομένη Μακεδονική Ἐκκλησία», καί «κατά τά ὑπό τῶν
ἱερῶν κανόνων ἐπιτασσόμενα» διέκοψε «πάντα δεσμόν καί πᾶσαν μετά τῶν
σχισματικῶν ἐπισκόπων καί λοιπῶν κληρικῶν αὐτῆς ἐπικοινωνίαν»37 .
Ἐπίσης, σέ ρητή καταδίκη τῆς συμπεριφορᾶς τῆς ΜΟΕ προχώρησαν,
ἐκφράζοντας μέ Γράμματά τους τή συμπαράσταση τῶν Ἐκκλησιῶν τους πρός
τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, οἱ Πατριάρχες Ἱεροσολύμων Βενέδικτος
[Παπαδόπουλος] καί Ἀντιοχείας Θεοδόσιος ΣΤ΄ [Ἀμπουρτζέηλη], ὁ
Τοποτηρητής τοῦ (χηρεύοντος) Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας Λεοντοπόλεως
Κωνσταντῖνος [Κατσαράκης], ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος [Μοῦσκος],
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πράγας καί πάσης Τσεχίας Δωρόθεος [Φιλίπ], ἐνῶ ὁ
Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσίας Ἀλέξιος [Σιμάνσκυ] καί ὁ
Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Στέφανος [Ρούντικ] στίς
ἀπαντήσεις τούς ἁπλῶς πληροφοροῦσαν τόν Πατριάρχη Σερβίας ὅτι
παρέλαβαν τήν ἐπιστολή του. Τέλος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας
[Σπύρου] γνώρισε στόν Πατριάρχη Σερβίας ὅτι στό Φανάρι «ἀπεφασίσαμεν
νά καταδικάσωμεν καί ἐξ ὁλοκλήρου νά ἀπορρίψωμεν αὐτό τό ὁποῖον κατά
τόν παρελθόντα μήνα Ἰούλιον ἀπεφασίσθη καί ἐξετελέσθη ἐν Ἀχρίδι», ἐνῶ,
35

Δημ. Γόνης, ὅ.π., 276.

36

Ἀθ. Ἀγγελοπούλου, «Τό Αὐτοκέφαλον τῆς “Μακεδονικῆς” Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί τῇ βάσει
τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐκτάκτου Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»,
Δελτίον Σλαβικῆς Βιβλιογραφίας 15 (1967) 47-64.

37

Ἐκκλησία 44 (1967) 547-548.
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παραλλήλως, κοινοποιοῦσε τήν ἀπάντησή του στόν Μητροπολίτη Σκοπίων
Δοσίθεο καί τοῦ συνιστοῦσε νά ἐπανεξετάσει τήν ἀντικανονική στάση του καί
νά ἐπανέλθει στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας38. Ἔκτοτε ἡ
Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων θεωρεῖται σχισματική39 ἀπ’ ὅλες40 τίς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες καί οὔτε γίνεται δεκτή σέ διορθόδοξους ἤ διαχριστιανικούς
ὀργανισμούς (π.χ. Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν κ.ἄ.).
V. Ἀπόπειρες ἐπανενώσεως: Ἡ «Συμφωνία τῆς Νίς»
Μετά τή διάλυση τῆς ἑνιαίας Γιουγκοσλαβίας τό 199141 καί τήν
ἀνεξαρτητοποίηση τῶν Σκοπίων ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία τοῦ νεοσύστατου
κράτους τῆς «Πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας» (ΠΓΔΜ /
FYROM) ἄρχισε νά διεκδικεῖ τήν ἀναγνώρισή της ἀπό τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες. Ἀπό τό 1998 διάφορες πιέσεις ἄρχισαν νά ἀσκοῦνται πρός τό
Πατριαρχεῖο Σερβίας καί κυρίως πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Τό 2000
ἄρχισε καί ἐπισήμως ὁ διμερής διάλογος μέ τό Πατριαρχεῖο Σερβίας, ἀπό τό
ὁποῖο εἶχε ἀποσχισθεῖ. Ἡ ἐμμονή τους, ὅμως, στή διεκδίκηση τῆς αὐτοκεφαλίας
ὁδήγησε στή ρήξη καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 2001 σταμάτησε κάθε προσπάθεια
διαπραγματεύσεως.
38

Βλ. Ἰ. Ταρνανίδη, Οἱ “κατά Μακεδονίαν σκλαβῆνοι”, ὅ.π., σ. 139-140 καί Γ. Λόη, ὅ.π., σ. 411.

39

Οἱ λέξεις «σχίσμα» καί «σχισματικός» χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στήν ἱστορία τοῦ
Χριστιανισμοῦ προκειμένου νά δηλωθοῦν οἱ διασπάσεις ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως
ἐπισημαίνει ὁ Ἰωάν. Μ. Κονιδάρης [Ἐγχειρίδιο Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, 3η ἔκδ. (μέ τή
συνεργασία Β. Κ. Μάρκου), Ἀθήνα – Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 263-264] «τό σχίσμα διαφέρει
ἀπό τήν ἀποστασία κατά τό ὅτι ὁ σχισματικός δέν παύει νά εἶναι χριστιανός, διαφέρει, ὅμως,
καί ἀπό τήν αἵρεση, διότι ὁ σχισματικός ἁπλῶς δέν ἀναγνωρίζει τήν ὑπάρχουσα
ἐκκλησιαστική διοίκηση καί δημιουργεῖ νέα (σχίσμα διοικήσεως)», θεωρώντας ὡς τέτοιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα τό βουλγαρικό σχίσμα, ἤτοι τήν αὐτογνώμονα ἀνακήρυξη τῆς
Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας τοῦ 1870, παρά τήν ἀντίδραση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Παρόμοια μορφή σχίσματος διοικήσεως, σέ ἑτεροχρονισμένη ἐκδοχή, ἀπετέλεσε καί ἡ
αὐτογνώμων ἀνακήρυξη τῆς ΜΟΕ ὡς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τό 1967, παρά τήν ἀντίθεση
τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας.
40
Τοῦτο διεβεβαίωνε ὁ Πατριάρχης Σερβίας Γερμανός, δηλώνοντας τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1968 σέ
συνέντευξή του πρός τήν θρησκευτική ἐφημερίδα «Pravoslavna» ὅτι μέ τίς ἀποφάσεις τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, γιά τήν κήρυξη τῆς ΜΟΕ ὡς σχισματικῆς, «συνεφώνησαν ὅλαι αi ὀρθόδοξοι
αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι», βλ. Ἐκκλησία 45 (1968) 474.
41
Τήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας μετά τήν διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας θά ταλαιπωρήσει καί τό
ἐκκλησιαστικό πρόβλημα τοῦ Μαυροβουνίου, ὅπου ἀπό τό 1998, μέ ἐνέργειες τοπικῶν ἐθνικιστικῶν
κύκλων, ἔχει ἱδρυθεῖ «αὐτοκέφαλη» Ἐκκλησία, ἡ ὁποία λειτουργεῖ, παραλλήλως, πρός τήν κανονική
Μητρόπολη. Παρόμοιο ἐσωτερικό σχίσμα ἐβίωσε ἀπό τό 1992 καί ἐντεῦθεν, στό πλαίσιο τῆς
«ἀποκομμουνιστικοποιήσεώς» της, καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας.
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Νέα ἀπόπειρα προσεγγίσεως ἔλαβε χώρα τόν Μάϊο τοῦ 2002, ὁπότε
ἐκπρόσωποι τῶν δύο πλευρῶν συναντήθηκαν στήν πόλη Νίς τῆς Σερβίας καί
ὑπέγραψαν προσχέδιο συμφωνίας ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων νά ὀνομάζεται
«Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος», μέ ἕδρα στά Σκόπια καί νά τῆς δοθεῖ εὐρεία
αὐτονομία42 . Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σκοπίων (καί ἐπικεφαλῆς τῆς σχισματικῆς
ΜΟΕ) Στέφανος [Βελιανόφσκι], ἀναφερόμενος στίς διαφορές πού ὑπάρχουν
μέ τό Βελιγράδι, μέ δηλώσεις του ὅτι «ἡ Σερβική Ἐκκλησία μᾶς δίνει πλήρη
αὐτονομία ἐνῶ ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε τό αὐτοκέφαλο. Εἶναι ἀπαραίτητο νά
συνεργαστοῦμε ὅλοι γιά νά μποροῦμε μέσα ἀπό τήν ἀγάπη νά δείξουμε ὅτι
εἴμαστε μαθητές τοῦ Χριστοῦ»43 , ἄφηνε ἀνοικτό παράθυρο στήν ἐλπίδα γιά
ἐπανένωση, ὡστόσο καί αὐτή ἡ διαβούλευση, ἡ ὁποία φάνηκε ὅτι θά
μποροῦσε νά δώσει λύση στό ὑφιστάμενο πρόβλημα, ὁδηγήθηκε σέ ναυάγιο.
Οἱ διαπραγματεύσεις μέ τή σερβική πλευρά δέν τελεσφόρησαν διότι οἱ
ἐκπρόσωποι τῆς σκοπιανῆς πλευρᾶς, ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἀποκαταστάσεως
τῶν σχέσεων μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, μέσω μίας μορφῆς διοικητικῆς
ἀνεξαρτησίας (αὐτονομίας ἤ αὐτοκεφαλίας), ἔκρυβαν τίς μύχιες προθέσεις
τους, πού δέν εἶναι ἄλλες ἀπό τήν ἀναγνώριση τοῦ ὀνόματος τῆς Ἐκκλησίας
τους ὡς «μακεδονικῆς». Ἔτσι, ὕστερα ἀπό ἔντονες πιέσεις τῶν ἐθνικιστικῶν
κύκλων τῆς ΠΓΔΜ, τόν Ἰούλιο τοῦ 2002 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Σκοπίων ἀπέρριψε τό προσχέδιο συμφωνίας πού εἶχαν ὑπογράψει ἕνα μόλις
μήνα πρίν οἱ ἐκπρόσωποί της στή Νίς. Ἕνας, ὅμως, ἀπό τούς μητροπολίτες
αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Βελεσῶν καί Παραβαρδαρίου Ἰωάννης
[Βρανιτσκόφσκι], ἐπανέφερε τή Μητρόπολή του στούς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί ἡ μέν σχισματική Ἐκκλησία τόν καθήρεσε, ἡ δέ
Σερβία τόν ὅρισε Ἔξαρχό της στά Σκόπια. Ἀκολούθησαν ἀλλεπάλληλες
φυλακίσεις τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννη στίς φυλακές Ἰντρίζοβο τῶν Σκοπίων.
Τελικῶς, τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ὅρισε τόν Βελεσῶν καί Παραβαρδαρίου
Ἰωάννη ως τοποτηρητή Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος καί Μητροπολίτη Σκοπίων καί
τό ἔτος 2003, ἐπί Πατριάρχου Παύλου [Στόϊτσεβιτς] (1990-2009)
χειροτονήθηκαν ἄλλοι δύο Ἐπίσκοποι, καί συγκεκριμένα οἱ Πολόγου καί
Κουμανόβου Ἰωακείμ [Γιοφτσέφσκι] καί Μπρεγκαλνίτσης Μάρκος [Κίμεφ],
42

Μιχ. Τρίτου, Νεώτερες ἐξελίξεις στή σχισματική Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, Θεσσαλονίκη
2004, σ. 12 καί τοῦ Ἰδίου «Ἡ σχισματική Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων καί τό μαρτύριο τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος Ἰωάννου», Ἐνατενίσεις 11. Κύπρος (Ἱερά Μονή Κύκκου), σσ. 65-67.

43

Μ. Ἀντωνιάδου, «Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ζητεῖ ἀνεξαρτησία», κλπ., ὅ.π., Τό Βῆμα,
19.05.2002, σ. Α 42.
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τοποτηρητής καί τῆς Ἐπισκοπῆς Μοναστηρίου, οὕτως ὥστε νά συγκροτεῖται
Ἱερά Σύνοδος. Τέλος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος χειροτονήθηκε Μητροπολίτης
Σκοπίων τό ἔτος 2005 καί ἀπό τό 2007 τούς ἐν ἐνεργείᾳ αὐτούς ἀρχιερεῖς
πλαισιώνει ὁ ἐκλεγείς ὡς τιτουλάριος Ἐπίσκοπος Στοβίου Δαυΐδ [Νινώφ], ὁ
ὁποῖος ἔχει ὁρισθεῖ καί τοποτηρητής τῆς Ἐπισκοπῆς Στρωμνίτσης. Σήμερα ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης καί οἱ τρεῖς ἐπίσκοποί του, προσπαθώντας νά
ἀσκήσουν τά ποιμαντικά τους καθήκοντα, ὄχι μόνο ἐμποδίζονται, ἀλλά συχνά
ὁδηγοῦνται στίς φυλακές μέ τίς ἀνυπόστατες κατηγορίες γιά «διατάραξη
θρησκευτικῆς εἰρήνης», «διέγερση σέ ἀπείθεια», «ἀναζωπύρωση θρησκευτικοῦ
καί ἐθνικοῦ μίσους» κ.λπ., γεγονός πού καθιστά σχεδόν ἀδύνατη τήν ἄσκηση
τοῦ λειτουργήματός τους.
VI. Ἡ ἀνάμιξη τῆς Βουλγαρίας
Τόν Νοέμβριο τοῦ 2017 ἡ σχισματική ΜΟΕ, ἐπιχειρώντας νά δημιουργήσει
«γέφυρες» ἐπανόδου της στήν (ἐκκλησιαστική) κανονικότητα, ἐζήτησε, μέ
ἐπιστολή τοῦ προέδρου της, «Ἀρχιεπισκόπου Μακεδονίας» Στεφάνου, ἀπό
τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας τήν ὑπαγωγή της στή βουλγαρική Ἐκκλησία,
ἀναγνωρίζοντας αὐτήν, ἀντί τῆς σερβικῆς, ὡς «Μητέρα Ἐκκλησία». Ὅλως
ἀντικανονικῶς τό Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας ἀνταποκρίθηκε θετικά,
ἀναλαμβάνοντας ρόλο διαμεσολαβητοῦ πρός τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες
ἔτσι ὥστε, σύμφωνα μέ τό σχετικό Ἀνακοινωθέν, «νά ληφθοῦν ὅλα τά
ἀναγκαῖα μέτρα πρός ἀποκατάσταση τοῦ κανονικοῦ status τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας»44.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐκφράσει τήν ἀνησυχία της γιά τό γεγονός
τῆς ἐπεμβάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας στά ἐσωτερικά (interna corporis) τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, στή δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται
ἱστορικά, καί, ἀσφαλῶς, νομοκανονικά ἡ ἐκκλησιαστική περιφέρεια τῶν
Σκοπίων. Ἡ ἐνέργεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας νά ἀποδεχθεῖ τό αἴτημα
τῆς σχισματικῆς «Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας» καί νά ἀναλάβει ρόλο
«Ἐκκλησίας μητρός», συνιστᾶ, ἄν μή τί ἄλλο, κανονική ἐκτροπή. Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος ἐπισημαίνει ὅτι ἡ πράξη αὐτή τῆς βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας
ἀντίκειται σαφῶς στούς ἱερούς κανόνες καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας,
παραθεωρεῖ τό κανονικό δικαίωμα καί τόν ὑπερέχοντα ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου γιά τήν ἐπίλυση διαφορῶν σέ ἐσωτερικά ζητήματα τῶν κατά
44

Ἐφ. Ἐλεύθερος Τύπος, 14.01.2018, σ. 7-9.
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τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Πατριαρχείων καί αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν)
καί ἐνδέχεται νά ἀποτελέσει ἀπαρχή δυσάρεστων ἐξελίξεων45.
VII. Συμπεράσματα. Ἡ πρόταση γιά τή λύση
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπανενάρξεως ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2018 τῶν διαπραγματεύσεων
μεταξύ Ἑλλάδος καί FYROM γιά τό ὀνοματολογικό ζήτημα στό θέμα παρενέβη
καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Ἱερώνυμος Β΄ [Λιάπης], ἐπικαλούμενος τήν ἀπό 9.1.2018 σχετική ἀπόφαση τῆς
Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου, κάλεσε τόν τότε Πρωθυπουργό Ἀ. Τσίπρα, νά λάβει ὑπόψη
του καί τήν ἐκκλησιαστική πτυχή τοῦ προβλήματος καί συγκεκριμένα τό γεγονός
ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων αὐτοτιτλοφορεῖται «Μακεδονική», ἔχοντας γιά τόν
λόγο αὐτόν καταστεῖ ἀπό τό 1967 σχισματική, τελώντας σέ ἀπομόνωση ἀπό τίς
ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἐπισημαίνοντας τόν κίνδυνο τῆς πιθανότητας
μετακυλίσεως τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας τοῦ γειτονικοῦ κράτους, ἀπό τό
πολιτικό στό ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο καί τήν ἐπιβίωση ἑνός ἰδιότυπου
ἀλυτρωτισμοῦ στή γείτονα χώρα μέσω τοῦ τίτλου τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν
Σκοπίων, ὡς «Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας», ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐζήτησε ἀπό τόν
Πρωθυπουργό νά ἐνεργήσει ἔτσι, ὥστε στό πλαίσιο τῆς ἐπιδιωκόμενης συμφωνίας
περί τοῦ ὀνόματος νά ὑπάρξει μέριμνα καί γιά τήν ἀντίστοιχη ὀνομασία τῆς
σχισματικῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τόν τίτλο τῆς ὁποίας πρέπει νά ἀπαλειφθεῖ ὁ ὅρος
«Μακεδονία» καί τά παράγωγά του46.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἑστιάζει στό ζήτημα τοῦ ὀνόματος, θεωρώντας ὅτι
ἡ χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονική» γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀποτελεῖ
ἱστορική παραχάραξη, παραπέμποντας σέ ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ Πατριάρχου
Σερβίας Παύλου [Στόϊτσεβιτς], ὁ ὁποῖος διερχόμενος τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1992 ἀπό
τήν Ἀθήνα, στό πλαίσιο συναντήσεώς του μέ τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Σεραφείμ [Τίκα], εἶχε δηλώσει σχετικῶς: «H χρήση τοῦ
ὀνόματος Μακεδονία ἀπό τούς Σκοπιανούς εἶναι παράλογη, τεχνητή,
κλοπιμαία. Ἡ Μακεδονία δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι διεθνική, τό ὄνομά της, ἡ
ἱστορία της καί ὁ πολιτισμός της ἀνήκουν μόνο στήν Ἑλλάδα»47. Ἡ χρήση
45

Ἐκκλησία 94 (2017) 826, ὅπου τό σχετικό Ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ.

46

«Πρός τόν Πρωθυπουργό κ. Ἀλέξη Τσίπρα γιά τό ὄνομα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων», Ἐκκλησία
95 (2018) 8.
47

Ἰωάννη Μ. Χατζηφώτη, Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, 1913-1998. Μαρτυρίες καί τεκμήρια,
Ἀθήνα 1998, σ. 393.
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(ἀκριβῶς εἰπεῖν: ὁ σφετερισμός) τοῦ ὅρου «Μακεδονική» γιά τήν Ἐκκλησία τῶν
Σκοπίων θίγει ὄχι μόνο τήν ἱστορική καί τήν ἐθνική, ἀλλά καί τήν
ἐκκλησιολογική ὑπόσταση τῶν Μητροπόλεών της στήν Μακεδονία, στήν
Βόρεια Ἑλλάδα, πού διαθέτουν στούς τίτλους τους πατριαρχικές «ὑπερτιμίες»
καί «ἐξαρχίες»48 δοθεῖσες κανονικῶς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά
τήν παραχώρηση τῶν Μητροπόλεων αὐτῶν, τό 1928, στήν ἐπιτροπική διοίκηση
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διατηρουμένου «ἐπί τούτων τοῦ
ἀνωτάτου κανονικοῦ δικαιώματος τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου». Οἱ «ἐξαρχίες» αὐτές, ὡς τίτλοι τιμῆς πού παρέχουν σέ αὐτούς πού
τούς φέρουν κανονικά δικαιώματα ἀσκήσεως ἔργου ἤ διεκπεραιώσεως εἰδικῆς
ἀποστολῆς ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου, ὁριοθετοῦνται, ἐν προκειμένῳ, σέ
κανονικό ἔδαφος τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Μακεδονίας, τῶν
ἀποκληθεισῶν «Νέων Χωρῶν» ὡς (μετά τούς νικηφόρους βαλκανικούς
πολέμους τοῦ 1912/1913 καί τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο), «περιελθουσῶν εἰς τό
Ἑλληνικόν Κράτος», ὅπως ρητά ἀναφέρεται στόν Α΄ «Ὅρο» τῆς σχετικῆς
Πατριαρχικῆς Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ 192849. Τέτοιους πατριαρχικούς τίτλους
φέρουν οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ὡς π.χ. ὁ
Καστορίας ὡς «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας», ὁ Γρεβενῶν ὡς
«ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Μακεδονίας», ὁ Λαγκαδᾶ ὡς «ὑπέρτιμος καί
ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας», ὁ Φιλίππων ὡς «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας», ὁ Γουμενίσσης ὡς «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς
Μακεδονίας». Συνεπῶς, ἡ ἀναγνώριση τῆς χρήσεως τοῦ (ἰδίου) ὀνόματος
«Μακεδονία» (ἤ παραγώγου του) γιά ἄλλη ἐκκλησιαστική ἐπαρχία, καί μάλιστα
γειτονικοῦ της Ἑλλάδος κράτους, ὅπως ἡ ΠΓΔΜ, θά ἀποτελοῦσε παραχάραξη
τῆς ἱστορίας καί ἐκκλησιο-κανονική ἐκτροπή50. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τό ὄνομα,
καθ’ ἑαυτό, θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ ἰσχύουσα στό Διεθνές Δίκαιο ἀρχή

48

«Ἔξαρχος» εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος ἑνός Πατριάρχη μέ εὐρύτερες διοικητικές δικαιοδοσίες σέ μία
περιοχή ἤ μέ εἰδική ἀποστολή. Ἀνάλογα μέ τό μέγεθος καί τήν σημαντικότητα τῆς Ἐξαρχίας ὁ
ἔξαρχος μπορεῖ νά εἶναι ἐπίσκοπος ἤ καί ἀρχιμανδρίτης. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως δίδει τιμητικά τόν συγκεκριμένο τίτλο σέ Ἀρχιεπισκόπους καί Μητροπολίτες
ὑπερόριων Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὑποδηλώνοντας τή δικαιοδοσία καί τήν
ὑπεροχή τοῦ Μητροπολίτου (πού φέρει τόν τίτλο «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος») ἔναντι τῶν ἄλλων
Ἐπισκόπων πάνω σέ μία περιοχή.
49

Γεωργ. Ἰατροῦ, Ἡ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν ἐκκλησιαστική, στήν ἑλληνική
καί τή διεθνῆ ἔννομη τάξη (= Βιβλιοθήκη Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Σειρά Β΄: Μελέτες, 2), Ἀθήνα
- Κομοτηνή 2010, σ. 251-300.

50

Χαρ. Ἀνδρεοπούλου, Ἡ σχισματική «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας κ.λπ., ὅ.π., σσ. 68-69.
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τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ, δηλαδή τό δικαίωμα ἑνός λαοῦ νά καθορίζει ὁ ἴδιος
τήν ταυτότητά του, δέν ἔχει ἐφαρμογή στό (Κανονικό) Δίκαιο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ὅπου, ἀντιθέτως, ἰσχύει ἡ ἀρχή τοῦ ἑτεροπροδιορισμοῦ. Ὁ
προσδιορισμός τοῦ ὀνόματος καί τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων μίας ἐκκλησιαστικῆς
περιφέρειας ἀνήκει στήν ἁρμοδιότητα τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας καί ὄχι τῶν αἰτούντων τό αὐτόνομο ἤ αὐτοκέφαλο καθεστώς. Ἔτσι,
ἐάν κάποια ἐκκλησιαστική περιφέρεια θελήσει νά ἀλλάξει τό ὄνομά της ἤ τά
γεωγραφικά ὅρια τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας της, θά πρέπει νά ἀπευθυνθεῖ
στόν θεσμό πού ἐξέδωσε τήν ἀπόφαση περί παραχωρήσεως αὐτονόμου ἤ
αὐτοκεφάλου καθεστῶτος, δηλαδή εἴτε στήν τοπική Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία,
στήν ὁποία ὑπάγεται, εἴτε στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο51.
Τούτων δοθέντων ἡ μόνη ἐφικτή λύση πού μπορεῖ νά ὑπάρξει στήν βάση
ἱστορικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν κριτηρίων εἶναι ἐκείνη πού εἶχε ἀρχικῶς
συμφωνηθεῖ ἀπό τίς δύο πλευρές (Ἐκκλησία τῆς Σερβίας καί ΜΟΕ), τόν Μάϊο
τοῦ 2002 στή Νίς τῆς Σερβίας, ἀλλά τήν ὁποία, ἕνα μόλις μήνα μετά, ὑπό τήν
πίεση ἐθνικιστικῶν κύκλων τῆς ΠΓΔΜ, ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπῖων (ΜΟΕ)
ἀπέρριψε, μέ ἀποτέλεσμα τό πρόβλημα νά διαιωνίζεται. Ἡ «Συμφωνία τῆς
Νίς», ἡ ὁποία προέβλεπε νά ὀνομασθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων
«Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος», ὁ προκαθήμενός της νά φέρει τόν τίτλο
«Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καί Μητροπολίτης Σκοπίων» καί νά τῆς δοθεῖ εὐρεία
αὐτονομία, θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει τή βάση τῆς ἐπανενάρξεως
ἐκκλησιαστικῶν διαβουλεύσεων γιά τήν ἐξεύρεση ἱστορικά δίκαιης καί
ἐκκλησιολογικά ὀρθῆς λύσεως τοῦ προβλήματος. Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση
τό πλαίσιο τῆς κανονικῆς ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος ἔχει ἤδη προδιαγράψει
ἡ (συνελθοῦσα τόν Ἰούλιο τοῦ 2016, στό Κολυμπάρι Χανιῶν) Ἁγία καί Μεγάλη
Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁρίζοντας καί τίς σχετικές προϋποθέσεις,
βάσει τῶν ὁποίων «ἡ ζητοῦσα τήν Αὐτονομίαν αὐτῆς τοπική Ἐκκλησία, ἐάν
διαθέτη τάς ἀναγκαίας ἐκκλησιαστικάς, κανονικάς καί ποιμαντικάς
προϋποθέσεις, ὑποβάλλει τό σχετικόν αἴτημα εἰς τήν πρός ἥν ἔχει τήν
ἀναφοράν αὐτῆς Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, ἐξηγοῦσα καί τούς σοβαρούς
λόγους, οἱ ὁποῖοι ὑπαγορεύουν τήν ὑποβολή τοῦ αἰτήματος αὐτῆς»,
διευκρινιζομένου ὅτι «ἡ κίνησις καί ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς διαδικασίας διά τήν
ἀπόδοσιν τοῦ Αὐτονόμου εἰς τμῆμα κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Αὐτοκεφάλου
51

Ἀ. Βαβοῦσκος – Γρ. Λιάντας, ὅ.π., σ. 61-65, 68-78 καί Ἀ. Βαβούσκου, Ἡ ἐκκλησιαστική πτυχή, ὅ.π.
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Ἐκκλησίας ἀνήκει εἰς τήν κανονικήν ἁρμοδιότητα αὐτῆς, πρός τήν ὁποία
ἀναφέρεται ἡ ἀνακηρυσσομένη Αὐτόνομος Ἐκκλησία». Τό Κείμενο («Τό
Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ») ἔχει ὑπογράψει καί ἡ
Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, πού συμμετεῖχε στή Σύνοδο μέ
ἐπικεφαλῆς τόν Πατριάρχη αὐτῆς Εἰρηναῖο [Γκαβρίλοβιτς]52. Θετική ἐξέλιξη
γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῶν Σκοπίων, τό ὁποῖο
πληγώνει βαθύτατα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στή Βαλκανική ἐδῶ καί μισό
αἰώνα, ἀπετέλεσε τό ὑποβληθέν τόν Μάϊο τοῦ 2018 πρός τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο αἴτημα τῆς «ἐν σχίσματι τελούσης Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, τό
ὑποστηριζόμενον καί διά γράμματος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς FYROM κ. Ζόραν
Ζάεφ», διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται «ἡ ἀνάληψις ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου τῆς πρωτοβουλίας ἐπαναφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς εἰς τήν
κανονικότητα, ὑπό τό ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν», αἴτημα περί τοῦ
ὁποίου ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀπεφάσισε «νά ἐπιληφθεῖ αὐτοῦ (τοῦ αἰτήματος) καί
διενεργήση τά δέοντα ὑπό τούς ἀπαραβάτους ὅρους τῶν ἱστορικοκανονικῶν
ἁρμοδιοτήτων καί προνομίων τοῦ πρωτοθρόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»53.

52

«Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: Τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος
ἀνακηρύξεως αὐτοῦ (Τελικό κείμενο)», Ἐκκλησία 93 (2016) 611-612.

53

Ἀνακοινωθέν 30.05.2018 τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «Περί αἰτήματος
τῆς ἐν σχίσματι Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων», εἰς ἱστοσελίδα Φῶς Φαναρίου, 30.05.2018
(τελευταία ἀνάκτηση 25.08.2019).
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ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ᾽40 ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
Κύπρος δέχτηκε μέ αἰσθήματα βαθιᾶς θλίψης καί ὀργῆς τήν εἴδηση
γιά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου κατά τῆς Ἑλλάδας. Τά αἰσθήματα αὐτά
γρήγορα διαδέχθηκαν ἐκεῖνα τῆς συγκίνησης καί τῆς Ἐθνικῆς περηφάνιας,
ὅταν ἔγινε γνωστή ἡ ἀπάντηση στό ἐκβιαστικό τελεσίγραφο τοῦ Μουσολίνι.
Ἡ ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων στό ἱστορικό «ΟΧΙ» καί τίς πρῶτες νίκες
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν, στή Βόρειο Ἤπειρο, στά
Ἑλληνοαλβανικά σύνορα, πῆρε τή μορφή ἐθνικῆς πανηγύρεως. Οἱ καμπάνες
κτυποῦσαν χαρμόσυνα καί ἡ γαλανόλευκη, πού τόσο πολεμήθηκε ἀπό τούς
Ἄγγλους ἀποικιοκράτες, κυμάτιζε περήφανη ξανά παντοῦ.
Σέ ἐγκύκλιο τῆς Ἐκκλησίας πού κυκλοφόρησε ἀμέσως μετά τήν ἀπρόκλητη
ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν διαβάζουμε: «Ἡ μήτηρ ἡμῶν πατρίς, ἡ πεφιλημένη
πανένδοξος Ἑλλάς ὑπέστη ἐκ μέρους Ἰταλίας ὅλως ἀπρόκλητον καί
ἀδικαιολόγητον ἐπιδρομήν καί ἀπεδύθη ἤδη εἰς δεινόν ὑπέρ τῶν ὅλων ἱερῶν
ἀγῶνα…. Τό εὐλογημένον Ἑλληνικόν ἡμῶν Ἔθνος, οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες
βαθείαν ἐδοκίμασαν ἀγανάκτησιν διά τήν μισεράν ἐπίθεσιν τοῦ ἐχθροῦ…. Ἡμεῖς
οἱ ἐν Κύπρῳ Ἕλληνες ἔχομεν καθῆκον ὑπέρτατον ἀπαραίτητον ἵνα
ἀδιαλείπτως ἱκετεύωμεν τόν Θεόν τῆς Ἑλλάδος ὑπέρ πλήρους εὐοδώσεως τοῦ
ἱεροῦ καί μεγάλου ἀγῶνος αὐτῶν….».
Νά τί μετέδιδε ὁ ἀνταποκριτής τοῦ Reuters ἀπό τή Λευκωσία: «Εἰς
ὁλόκληρον τήν Κύπρο ἐπικρατεῖ ἀφάνταστος ἐνθουσιασμός ἀφ’ ἧς στιγμῆς
ἐλήφθη ἡ εἴδηση ὅτι ἡ ΕΛΛΑΣ ἀπεφάσισε ν’ ἀμυνθεῖ διά τῶν ὅπλων εἰς τήν
ἰταλική ἐπίθεση … Εἰς τό Ἑλληνικό προξενεῖο τῆς Λευκωσίας κατά πυκνάς
μάζας προσέρχονται εὐσταλεῖς Ἕλληνες Κύπριοι ζητοῦντες νά ἀποσταλοῦν
εἰς τήν Ἑλλάδα ὅπως ὑπηρετήσουν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ».
Χιλιάδες ἐθελοντές στοιβάζονται στίς προκυμαῖες ἕτοιμοι νά ἀναχωρήσουν
γιά τόν Πειραιᾶ, μέ παρεμβάσεις ὅμως τῶν Ἄγγλων πρός τόν Μεταξά
ἀποθαρρύνεται ἡ κατάταξή τους στίς ἑλληνικές ἔνοπλες δυνάμεις καί

Ἡ
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Ἕλληνες Κύπριοι ἀποβιβάζονται
στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ (πηγή:
«Φιλελεύθερος», 28 Ὀκτωβρίου 2018).

παραπέμπονται στήν κυπριακή μονάδα τοῦ ἀγγλικοῦ στρατοῦ... Μιά κίνηση
καθόλου τυχαία ἀσφαλῶς, ἀφοῦ, ὅπως ἀποδείχθηκε στή συνέχεια, εἶχε
συγκεκριμένο σχέδιο καί σκοπό.
Στήν Ἀθήνα, ἤδη ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1940, ὅταν οἱ ἀπροκάλυπτες
προκλήσεις τῆς Ἰταλίας ἔδειχναν τό ἀναπόφευκτο τοῦ πολέμου, Κύπριοι
φοιτητές θά παρουσιασθοῦν στήν ἀγγλική Πρεσβεία τῆς Ἀθήνας καί θά
γνωστοποιήσουν τήν πρόθεσή τους νά καταταγοῦν στόν στρατό. Τόν Νοέμβριο
θά συσταθεῖ στήν Ἀθήνα εἰδική κυπριακή ἐπιτροπή γιά τήν ἀποστολή
ἐθελοντῶν στόν πόλεμο, ἐνῶ τόν Δεκέμβριο θά ὁρκισθοῦν οἱ 100 νέοι του
Ἱεροῦ Λόχου τῶν ἐν Ἀθήναις Κυπρίων. Ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον, οἱ Κύπριοι
φοιτητές ἔστελναν στήν πατρίδα τούς γράμματα, μέ τά ὁποῖα ἀνακοίνωναν
τήν ἀπόφασή τους νά πολεμήσουν. Σέ ἕνα ἀπό αὐτά διαβάζουμε:
«...Μπροστά στόν μεγάλο ἀγώνα πού κάνει τώρα ὁ Ἑλληνισμός νομίζω πώς
κάθε ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά μένη ἀδρανής, ἀλλά εἶναι περισσότερον ἀπό
καθῆκον ἡ ἀνάγκη νά ἑνώσουν ὅλοι τίς δυνάμεις τους, γιά νά ὑπερασπίσουν
τήν τιμήν καί τήν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος μας. Ἔτσι καί ἐγώ μαζί μέ ἄλλους
Κυπρίους φοιτητάς καί ἐπιστήμονας κατετάχθημεν ἐθελονταί στόν Ἑλληνικόν
Στρατόν καί τώρα γυμναζόμαστε, γιά νά μπορέσωμεν μετά δύο μῆνες καί μεῖς
νά προσφέρουμε κάτι θετικόν στήν ἀγαπημένην πατρίδα. Πατέρα, μ’ ὅλο πού
ἡ ἀπόφαση αὐτή εἶναι λιγάκι σκληρή γιά σένα, πού εἶσαι μακρυά, θέλω νά
δικαιώσης τάς σκέψεις μου αὐτάς μέ τήν ἰδίαν τήν δικήν σου ἀγάπην στήν
Ἑλλάδα μας. Στόν στρατόν περνῶ καλά καί εἶμαι πολύ ὑπερήφανος πού
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κάνω τό καθῆκον μου πρός τήν πατρίδα...»1.
Ἀργότερα, ὅταν οἱ Ἄγγλοι ἐνεπλάκησαν σέ στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις στήν
Ἑλλάδα, σημαντικός ἀριθμός ἀνδρῶν τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος τούς
ἀκολούθησε στόν πόλεμο κατά τῶν Γερμανῶν. Στήν Ἑλλάδα, τό Κυπριακό
Σύνταγμα ἔγραψε σελίδες τιμῆς καί δόξας. Σέ σύνολο τό Κυπριακό Σύνταγμα,
στίς ἐπιχειρήσεις στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα καί τή Μάχη τῆς Κρήτης, ἔχασε
100 ἄνδρες, ἐνῶ περισσότεροι ἀπό 2.000 αἰχμαλωτίσθηκαν. Οἱ περισσότεροι
συνελήφθησαν ἀπό τούς Γερμανοϊταλούς, σέ λιμάνια τῆς Πελοποννήσου κατά
τήν ὀπισθοχώρηση, ἐνῶ τό ἴδιο σκηνικό ἐπαναλήφθηκε καί στήν Κρήτη.
«Ὁ πρῶτος, γόνος μεγάλης οἰκογένειας τῆς Ἀμμοχώστου, ἔφεδρος
ἀξιωματικός του ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί κατοπινός ξεναγός στήν Κύπρο τοῦ
Γιώργου Σεφέρη, σύμφωνα μέ τήν ἱστορία - θρύλο, μετά τήν κατάταξή του,
στά τέλη Νοεμβρίου 1940, πῆρε ταξί καί ζήτησε ἀπό τόν ἐμβρόντητο ὁδηγό νά
τόν ὁδηγήσει ἀπό τή Θεσσαλονίκη στή μονάδα του στό μέτωπο… Ὁ
Μαρσέλλος ἔφτασε κι αὐτός στήν Ἀθήνα, μέ τή γυναίκα του, μέσω Τουρκίας.
Ὕστερα ἀπό τήν κατάρρευση τοῦ μετώπου καί ἀφοῦ ταλαιπωρήθηκε γιά
ἀρκετούς μῆνες στήν πρωτεύουσα, κατέληξε στή Ζαγορά τοῦ Πηλίου, ἀπό
ὅπου βγῆκε στό βουνό, στό 54ο Σύνταγμα τοῦ ΕΛΑΣ. Μετά τήν ἐπιστροφή
του ἀπό τόν πόλεμο ἐκδόθηκε τό βιβλίο του “Χρυσά Βουνά. Τό βιβλίο τοῦ
ἀντάρτη” (Κύπρος: Λαϊκή Ἐκδοτική Ἑταιρεία, 1947), ὅπου περιγράφονται οἱ
ἐμπειρίες του ἀπό τό ἑλληνικό ἀντάρτικο. Τέλος, ὁ ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός
Δ. Μαννούρης, 63 χρονῶν κατά τό 1940, εἶχε μιά ἐντυπωσιακή στρατιωτική
προϊστορία, ἀφοῦ εἶχε καταταχθεῖ ἐθελοντικά στόν πόλεμο τοῦ 1897, στούς
Βαλκανικούς Πολέμους, στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί στή Μικρασιατική
Ἐκστρατεία»2.
Μεταξύ τῶν ἀνδρῶν τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος ἦταν ὁ γιατρός
Μαρσέλλος Θεόδωρος, πού ὑπηρέτησε ἀργότερα ὡς ἐθελοντής γιατρός στό
ἀντάρτικο στήν περιοχή τοῦ Πηλίου, οἱ Λουκής καί Λιάσος Λιασίδης, ὁ
Σωκράτης Λοϊζίδης, ὁ Κωνσταντῖνος Γιαλλουρίδης καί πολλοί ἄλλοι τοῦ 36ου
Συντάγματος Εὐζώνων, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν σκληρές μάχες μέ τούς κατακτητές
στή Βόρειο Ἤπειρο, τό Τεπελένι καί ὅπου ἀλλοῦ το ἔθνος ἔδινε τόν ὑπέρ
πάντων ἀγώνα.

1

Παπαπολυβίου Π., «Ὑπόδουλοι ἐλευθερωταί ἀδελφῶν ἀλυτρώτων», σελ. 140.

2

Παπαπολυβίου Π., «Οἱ Κύπριοι στόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο», ἐφ. Φιλελεύθερος, 28 Ὀκτωβρίου
2018.
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Ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες, τίς ὁποῖες προσέφερε τό Κυπριακό
Σύνταγμα τῶν ἀνδρῶν, σημαντική ἦταν καί ἡ συμβολή τῶν Κυπρίων γυναικῶν.
Ἡ κατάταξή τους χαρακτηρίσθηκε πρωτοποριακή, δεδομένων μάλιστα τῶν
ἀντιλήψεων τῆς κοινωνίας τοῦ 1939. Γυναῖκα θά εἶναι ἡ νοσοκόμα πού θά
περιποιηθεῖ τά τραύματα τῶν στρατιωτῶν μας, γυναῖκα κι αὐτή ἡ ὁποία θά
τούς χαρίσει ἕνα ξεχωριστό χαμόγελο. Ἡ Κύπρος ἦταν 3η, σέ ἀριθμό-δύναμη
στή Βοηθητική Στρατιωτική Ὑπηρεσία. Σέ σύνολο, 800 Κύπριες ὑπηρέτησαν
σέ διάφορες θέσεις, προσφέροντας πολύτιμες ὑπηρεσίες. Στή Γυναικεῖα
Βοηθητική Ἀεροπορία ὑπηρέτησαν 25 Κύπριες, μεταξύ των ὁποίων καί ἡ
Στέλλα Κακογιάννη-Σουλιώτη (μετέπειτα Ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Γενική
Εἰσαγγελέας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας), ἐνῶ ἡ Ἐρμιόνη Πετρῆ ἦταν τεχνική
ἐμπειρογνώμονας σέ ἐξαρτήματα ἀεροσκαφῶν. Ἐπίσης μεγάλη ὑπῆρξε ἡ
συμμετοχή Κυπρίων γυναικῶν στίς τάξεις τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στήν
Ἑλλάδα, τήν Ἀγγλία καί σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.
Χαρακτηριστικό καί λαμπρό παράδειγμα μιᾶς ἀπό τίς πολλές Κύπριες,
πού διακρίθηκαν γιά τίς ξεχωριστές ὑπηρεσίες πού προσέφεραν καί γιά τόν
ἡρωισμό πού ἐπέδειξαν, εἶναι ἡ Νίκη Παπαδοπούλου-Κικκίδου, ἡ ὁποία
δροῦσε μέ τό ψευδώνυμο «Βίκυ». Σπουδάζοντας τότε στήν Ἀθήνα, ἡ Νίκη
Παπαδοπούλου ἐντάχθηκε σέ ἀντιστασιακή ὁμάδα καί βοηθοῦσε τούς
Ἄγγλους μέ διάφορους τρόπους, ἐνῶ φυγάδευσε στό ἐξωτερικό πολλούς ἀπό
αὐτούς, οἱ ὁποῖοι κινδύνευσαν. Μετά ἀπό προδοσία συνελήφθη καί
βασανίσθηκε στά ἰταλικά κρατητήρια, ἀλλά δέν λύγισε. Ἀρνούμενη νά
ὁμολογήσει τούς συνεργάτες της, καταδικάσθηκε σέ θάνατο, ποινή πού
ἀργότερα μετατράπηκε σέ ἰσόβια. Κρατήθηκε γιά 3 χρόνια στίς φυλακές τοῦ
Μπρίντεζι. Ἐκεῖ, προσποιούμενη τήν ἄρρωστη, ὅταν ὁδηγήθηκε σέ νοσοκομεῖο
γιά περίθαλψη, κατάφερε νά εἰδοποιήσει, μέ σημείωμα, στρατιῶτες τῶν
Συμμάχων, οἱ ὁποῖοι ἐντόπισαν τό στρατόπεδο συγκέντρωσης κρατουμένων
γυναικῶν καί τίς ἐλευθέρωσαν.
Γράφει στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του «Ἡ προσφορά τῆς Κύπρου στόν Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο», ὁ Νίκος Μπατσικανής:
«Ὅπως καί στούς ἄλλους Ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους (Ἐπανάσταση 1821,
Ἑλληνοτουρκικός 1897, Βαλκανικοί, Α΄ Παγκόσμιος, Μικρασιατική Ἐκστρατεία
1922), οἱ Κύπριοι πολέμησαν κι ἔδωσαν τό αἷμα καί τή ζωή τους γιά τή μητέρα
Ἑλλάδα. Δέν ἦταν μόνο ἡ φιλοπατρία καί ὁ ἡρωισμός τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ἡ
κινητήριος δύναμη πού ἔστελνε χιλιάδες Κύπριους στά πολεμικά μέτωπα τῆς
Ἑλλάδος. Ἦταν καί τό γεγονός ὅτι μόνο ἐκεῖ, στή φλόγα τοῦ πολέμου,
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μποροῦσαν νά βιώσουν, περισσότερο ἀπό ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, τόν ἐπίμονο
πόθο τους: νά συμπορευτοῦν σέ μιά κοινή μοίρα μέ τούς ὑπόλοιπους
Ἕλληνες, νά πάψουν νά εἶναι οἱ ἀποκομμένοι ἀδελφοί. Μέ δυό λόγια, νά
ἑνωθοῦν μέ τόν ἐθνικό κορμό. Ὑπῆρξε αὐθόρμητη καί μεγάλη προσέλευση
ἐθελοντῶν γιά κατάταξη»3.
Σύμφωνα μέ τόν Νίκο Μπατσικανή, πάνω ἀπό 600 Κύπριοι ἔπεσαν στά
πεδία τῶν μαχῶν καί βρίσκονται θαμμένοι σέ 56 στρατιωτικά κοιμητήρια 17
χωρῶν, σέ Μέση Ἀνατολή, Ἀφρική, Ἑλλάδα καί Εὐρώπη. Ἀκόμη 2.500
Κύπριοι αἰχμαλωτίστηκαν, οἱ περισσότεροι στήν Ἑλλάδα, καί κρατήθηκαν σέ
διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
«Ἡ μικρή Κύπρος», γράφει ὁ Νίκος Μπατσικανής, «λογίζεται ὡς ἡ χώρα πού
εἶχε, κατ’ ἀναλογία μέ τόν πληθυσμό της, τή μεγαλύτερη ἀνθρώπινη συμμετοχή
στόν Β΄ Π. Π., καθώς 30-32 χιλιάδες Κύπριοι κατετάγησαν στόν Ἀγγλικό Στρατό
τήν περίοδο τοῦ Πολέμου». Σημαντική συμβολή στή γνωστοποίηση αὐτῆς τῆς
μεγάλης προσφορᾶς τῆς Κύπρου, στόν πανανθρώπινο ἀγῶνα Ἐλευθερίας,
διαδραμάτισε ὁ Παγκύπριος Σύνδεσμος Βετεράνων Πολεμιστῶν Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, μέ φροντίδα τοῦ ὁποίου ἔγινε κατορθωτό νά γνωστοποιηθεῖ ἡ μεγάλη
αὐτή προσφορά μέσω τῶν στοιχείων πού συνέλεξε, κυρίως, μέσα ἀπό τά
ἐπίσημα ἔγγραφa τῶν Ὑπουργείων Ἄμυνας καί Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδας καί
τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.
Ὁ Πέτρος Παπαπολυβίου στό βιβλίο του «Οἱ Κύπριοι ἐθελοντές τοῦ Β΄
Παγκοσμίου πολέμου: Τά Μητρῶα, οἱ Κατάλογοι καί ὁ Φόρος τοῦ Αἵματος»,
ἀναφέρεται ὀνομαστικά στούς 16.624 Κύπριους στρατιῶτες, πού ἐντάχθηκαν
στό «Κυπριακό Σύνταγμα» καί τήν «Κυπριακή Ἐθελοντική Δύναμη» μέχρι καί
τόν Αὔγουστο τοῦ 1945 (μέ ὀνόματα, γεωγραφική καταγωγή καί ἡμερομηνία
κατάταξης). Τό βιβλίο ἐκδόθηκε ἀπό τίς Πολιτιστικές Ὑπηρεσίες τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμοῦ καί τήν Ἐπιτροπή Καταρτισμοῦ καί
Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Ἐθελοντῶν Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
«Ἡ δημοσίευση τοῦ πλήρους Μητρώου», γράφει ὁ Πέτρος Παπαπολυβίου,
«λύνει ὁριστικά το ζήτημα μέ τούς ἀριθμούς τῶν ἐθελοντῶν πού
κατατάχθηκαν στόν βρετανικό στρατό στήν Κύπρο, καθώς εἶχαν ἐπικρατήσει
ἀπό τό 1960 καί μετά, ὑπερβολικοί ἀριθμοί στή βιβλιογραφία, πού διόγκωναν
τή συμμετοχή σέ 30.000 καί 40.000 στρατιῶτες. Ἀπό τά ὑπόλοιπα δεδομένα

3
Μπατσικανής Ν., Ἡ προσφορά τῆς Κύπρου στόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ἐκδ. Βεργίνα,
Ἀθήνα 2011.
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πού ἐξάγονται, στεκόμαστε στά ὀνόματα 374 Κυπρίων στρατιωτῶν πού
σκοτώθηκαν ἤ ἀπεβίωσαν σέ διάφορα μέτωπα τοῦ πολέμου, ἀλλά καί στήν
Κύπρο, καί στόν ἐντυπωσιακά μεγάλο ἀριθμό Κυπρίων αἰχμαλώτων πολέμου:
2.059 ἄνδρες τοῦ “Κυπριακοῦ Συντάγματος” (σχεδόν ὅλοι εἶχαν καταταχθεῖ
μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 1940) καταγράφονται ὡς αἰχμάλωτοι πολέμου ἤ ὡς
“ἐλλείποντες” μετά τό τέλος τῆς συμμαχικῆς ἀποχώρησης ἀπό τήν Ἑλλάδα,
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, καί ἀπό τήν Κρήτη, τόν ἑπόμενο μῆνα. Οἱ ἀριθμοί
ἐπιβεβαιώνουν τίς τεράστιες ἀπώλειες πού εἶχε τό «Κυπριακό Σύνταγμα» στήν
Ἑλλάδα, ἕνα γεγονός πού εἶχαν κάθε λόγο νά ἀποκρύψουν οἱ βρετανικές καί
ἀποικιακές Ἀρχές.
Τά ἀριθμητικά δεδομένα τῆς κατάταξης στό “Κυπριακό Σύνταγμα” δείχνουν
ὅτι ἡ κύρια μάζα τῶν ἐθελοντῶν (ποσοστό 41,9 %) κατατάχθηκε κατά τό
1940... ὁ μήνας μέ τή μεγαλύτερη κατάταξη ἦταν ὁ Νοέμβριος τοῦ 1940,
γεγονός πού ὀφείλεται στόν πρωτοφανῆ ἐνθουσιασμό πού προκάλεσε στήν
Κύπρο ἡ ἑλληνική ἀντίσταση καί τό “ΟΧΙ” στήν ἰταλική ἐπίθεση.
Κατατάχθηκαν τότε 921 ἐθελοντές, τό 7,5% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ...»4.
Σημαντική προσφορά πρός τήν ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα ἦταν καί ἡ ὑλική
βοήθεια κάθε εἴδους πού ἔφτανε συνεχῶς ἀπό τή Μεγαλόνησο. Οἱ χρηματικές
εἰσφορές ξεπέρασαν τό ἀστρονομικό γιά ἐκείνη τήν ἐποχή ποσό τοῦ ἑνός
ἑκατομμυρίου λιρῶν. Ὅσοι δέν εἶχαν χρήματα ἔδιναν ζῶα καί προϊόντα. Οἱ
γυναῖκες πρόσφεραν τά δακτυλίδια καί τά σκουλαρίκια τους. Στίς ἐφημερίδες
τῆς ἐποχῆς καταγράφεται τό ἑξῆς συγκλονιστικό περιστατικό: Στό χωριό
Βουνί τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, μιά γυναίκα ἑτοιμοθάνατη, πρίν ξεψυχήσει,
ἄνοιξε σέ μιά στιγμή τά μάτια της καί εἶπε: «Νά δώσετε τόν ἀσημένιο μου
σταυρό γιά τόν ἀγῶνα τῆς Ἑλλάδας μας». Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1941 ὁ Δ.Ν.
Δημητρίου εἰσέφερε 3.000 λίρες γιά τήν ἀγορά ἑνός ἀεροπλάνου, στό ὁποῖο
δόθηκε τό ὄνομα «Λάρναξ Κύπρου». Προσφέρθηκαν ἀκόμη πολλά χρήματα
καί χρυσαφικά στόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό καί γιά τή φανέλα τοῦ
στρατιώτη.
Ἕνας ψαράς ἀπό τήν Ἀμμόχωστο, πού μέ κόπο πολύ ψάρεψε 13 ὀκάδες
ψάρι, τά πουλᾶ καί δίνει μέ δάκρυα στά μάτια ὅλα τά χρήματα πού εἰσέπραξε
γιά τήν ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα. Ἕνας γέροντας ἀπό τή Λευκωσία προσφέρει
μιά λίρα καί 13 σελίνια, λέγοντας «Ὅ,τι ἔχω ἐγώ καί ὁ γιός μου. Πάρτε καί τούς

4
Παπαπολυβίου Π., «Οἱ Κύπριοι πού πολέμησαν τόν Χίτλερ», ἐφ. Φιλελεύθερος, 2 Νοεμβρίου
2014.
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ἀρραβῶνες τῆς γυναίκας μου κι ἐμένα. Δέν ἔχουμε τίποτε ἄλλο νά δώσουμε
γιά τήν Ἑλλάδα μας, ἐκτός ἀπό τή διάπυρη εὐχή νά βγοῦν καί πάλι νικηφόρα
τα ἑλληνικά ὅπλα». Μιά φτωχή γριούλα λύνει τό κομπόδεμά της, λέγοντας:
«Πάρτε αὐτό τό δεκασέλινο γιά τήν ψυχή τοῦ γιοῦ μου πού σκοτώθηκε στόν
προηγούμενο πόλεμο. Λυποῦμαι πού δέν ἔχω ἄλλο γιό γιά νά πολεμήσει κι
αὐτός γιά τήν Ἑλλάδα μας».
Ἐνδεικτικό τοῦ πῶς ἔβλεπαν οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου τή συμμετοχή τους
σέ ἐκεῖνον τόν ὑπέρ πάντων ἀγώνα εἶναι τό σχετικό κείμενο τοῦ διακεκριμένου
λογοτέχνη καί πολεμιστῆ τοῦ ἔπους τοῦ ᾽40, Γιώργου Θεοτόκου:
«Ἡ Ἑλλάδα ξεπηδᾶ ἀπό τά βάθη τοῦ εἶναι μας καί τά σκεπάζει ὅλα. Δέν
αἰσθανόμαστε πιά ἄλλο τίποτε, παρά τό ἔνστικτο τῆς Ἐθνικῆς ἐλευθερίας.
Αὐτό τό ἔνστικτο ἦταν συνυφασμένο μέ τόν ἑνωτικό πόθο μας, νά
καταστοῦμε πραγματικοί ἐλεύθεροι ὡς πολίτες μιᾶς ἐλεύθερης Ἑλλάδας. Γι’
αὐτό τό ἰδεῶδες της Ἑνώσεως οἱ πρόγονοι, οἱ πατέρες μας καί ἐμεῖς
πολεμήσαμε στόν Ἑλληνικό Στρατό». Αὐτός ἄλλωστε ἦταν ὁ λόγος πού οἱ 700
Κύπριοι ἐθελοντές, οἱ περισσότεροι πολεμιστές τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων τοῦ
1912-1913, ἀπέρριψαν (τό 1962) πρόταση τοῦ τότε Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος
Δελιβάνη, γιά νά πάρουν σύνταξη ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος, ἔστω καί ἄν οἱ
περισσότεροι κυριολεκτικῶς ἐπένοντο! Καί δικαιολόγησαν τήν ἀπόρριψη αὐτή
μέ τήν ἑξῆς ἀπάντηση: “Ἐμεῖς καταταγήκαμε ὡς ἐθελοντές πολεμιστές γιά νά
ὑπερασπιστοῦμε τά δίκαια τῆς Μεγάλης Μάνας Ἑλλάδας. Δέν θέλουμε καμιά
ἀνταμοιβή”».
Ἀνθελληνική ἡ στάση τῶν Ἄγγλων
Ποιά ἦταν, ὅμως, ἡ στάση τῶν Ἄγγλων ἐκεῖνες τί δύσκολες ὧρες, ἀπέναντι
στήν Ἑλλάδα; Στίς 13 Ἀπριλίου 1941, ὁ Οὐΐνστον Τσώρτσιλ ἀπορρίπτει τήν
πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ Κορυζῆ καί τοῦ Βασιλιᾶ Γεωργίου Β΄, γιά
ἐγκατάσταση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης στήν Κύπρο, μετά τή διάσπαση τῆς
γραμμῆς Ἀλιάκμονα καί τήν καταιγιστική κάθοδο τῶν Γερμανῶν πρός τήν
Ἀθήνα. Ἀρνεῖται ἀκόμη τήν ἀποστολή στήν Κύπρο 50.000 νεοσυλλέκτων ἀπό
τήν Πελοπόννησο γιά τή συμπλήρωση τῆς στρατιωτικῆς τους ἐκπαίδευσης!
Ὁ Ἑλληνικός Ἐμφύλιος θεωρεῖται διεθνῶς ὡς ἡ πρώτη πράξη του Ψυχροῦ
Πολέμου στή μεταπολεμική ἱστορία καί ἦταν ἡ πολεμική σύγκρουση μέ τίς
μεγαλύτερες ἀπώλειες πού γνώρισε ἡ χώρα ἀπό τό 1830 ἕως σήμερα. Ἕνας
ἐμφύλιος πού τελικά τούς βόλεψε ὅλους. Ἐκτός φυσικά τήν Ἑλλάδα, πού
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ἔχασε ὁριστικά τήν Κύπρο. Ἕνωση ἔταζαν στούς Κυπρίους καί τούς
Βορειοηπειρῶτες οἱ Ἄγγλοι, ὅταν πολεμοῦσαν ἐθελοντικῶς παρά τό πλευρό
τους. Ὑποσχέσεις πού δέν τήρησαν ποτέ τους, ἀφοῦ μετά τό τέλος τοῦ
πολέμου ἐπιβράβευσαν τήν Τουρκία καί τήν Ἀλβανία, φίλα προσκείμενες καί
οἱ δύο πρός τήν ναζιστική Γερμανία!
Ἐπρόκειτο ἀσφαλῶς γιά μιά τεράστια συνωμοσία, μέ προφανῆ στόχο τήν
ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς χώρας. Μπορεῖ οἱ ἁπλοί Ἕλληνες
κομμουνιστές νά πίστευαν πραγματικά ὅτι πολεμοῦν γιά μιά καλύτερη
Ἑλλάδα, δέν ἰσχύει ὅμως τό ἴδιο καί γιά τίς ἡγεσίες τους. Καί οἱ πλέον ἀδαεῖς
γνωρίζουν ὅτι οἱ Σοβιετικοί δέν ὑποστήριξαν ποτέ ἔμπρακτα τόν ἀγῶνα τῶν
Ἑλλήνων κομμουνιστῶν. Ἀντιθέτως, τόν ὑπονόμευσαν καί τόν καταδίκασαν,
γνωρίζοντας ἀπό τήν ἀρχή ποιά θά ἦταν ἡ ἔκβασή του.

Ἡ σύνδεση τῆς Βέμπο μέ τήν Κύπρο
«Ἡ σύνδεση τῆς Βέμπο μέ τόν πόλεμο τοῦ 1940-1941 καί τούς ἐπετειακούς
ἑορτασμούς τῆς μέρας τοῦ ΟΧΙ εἶναι στενότατη, καθώς ἡ ἀνεπανάληπτη
φωνή της συνοδεύει ὁρισμένα ἀπό τά πιό γνωστά τραγούδια ἐκείνου τοῦ
πολέμου, ὅπως τό “Παιδιά τῆς Ἑλλάδας, παιδιά” καί τό “Κορόιδο Μουσολίνι”.
Λίγοι, ὅμως, γνωρίζουν τήν ἀγάπη καί τούς δεσμούς τῆς μεγάλης
τραγουδίστριας μέ τό νησί μας. Ἡ Βέμπο ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά τήν
Κύπρο τήν ἐποχή πού μεσουρανοῦσε στό ἑλληνικό τραγούδι. Ἡ ξαφνική
ἐμφάνισή της στό προσκήνιο, ἡ γρήγορη ἐπικράτησή της, τά τεράστια γιά τήν
ἐποχή συμβόλαια γιά τίς ἐμφανίσεις καί τίς ἠχογραφήσεις της, ἀποτελοῦσαν
μοναδικό φαινόμενο, εἰδικά ἄν συνυπολογιστεῖ ὅτι δέν εἶχε σπουδάσει ποτέ
μουσική. Ἡ καθιέρωσή της, πού ἀκολούθησε τήν κάθοδό της στήν Ἀθήνα,
ἀπό τόν Βόλο καί τή Θεσσαλονίκη τό 1933, ὑποβοηθήθηκε ἀπό διάφορες
συγκυρίες: Τόν πολλαπλασιασμό τῶν γραμμοφώνων καί τήν αὔξηση
κυκλοφορίας νέων δίσκων, τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Ραδιοσταθμοῦ τῶν
Ἀθηνῶν (1938) καί τήν πετυχημένη ἐμφάνισή της στόν κινηματογράφο μέ τήν
“Προσφυγοπούλα” (1938, ὅπου ἑρμήνευσε καί τό “Ὁ Γιάννος καί ἡ Παγώνα”).
Ἀξίζει νά προστεθεῖ ὅτι ἀνάμεσα στούς συνθέτες πού τραγούδησε τραγούδια
τους ἡ Βέμπο ἦταν κι ὁ συμπατριώτης μας Δευκαλίων Ἰακωβίδης.
Τό 1939 ἡ Βέμπο ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά τήν Κύπρο. Πρώτη της
ἐμφάνιση, φθινούσης τῆς Παλμεροκρατίας, στίς 25 Μαρτίου στό καμπαρέ τῆς
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Ἡ Σοφία Βέμπο μαζί μέ τούς στρατιῶτες
τοῦ πρώτου μετώπου (πηγή:
«Φιλελεύθερος», 28 Ὀκτωβρίου 2018).

Λευκωσίας “Σαντεκλαίρ”, τοῦ Κ. Πικῆ. Παρέμεινε στό νησί μας γιά ἕναν
περίπου μῆνα καί ὁ θρίαμβός της ἦταν ἀνεπανάληπτος. Ἔγραφε ὁ
ἐκπαιδευτικός καί λογοτέχνης Ἄντης Περνάρης (Ἀνδρέας Παυλίδης) στόν
“Ἀνεξάρτητο”, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1939: “Ἡ Βέμπο δέν τραγουδεῖ ἁπλῶς· δίνει
βάθος καί νόημα καί στά πιό ξέβαθα στιχουργήματα. (...) Ὁλάκερο τό κορμί
της γίνεται τραγουδιοῦ φλόγα ἱερή καί σκορπίζεται γύρω καί περιδινεῖ τίς
σκέψεις καί δονεῖ τίς ψυχές καί μεταβάλλει τούς ἀτάραχους βάλτους τῶν
καρδιῶν σέ φουρτουνιασμένες θάλασσες αἰσθημάτων στούς ἐκστατικούς
ἀκροατές”»5.

5

Παπαπολυβίου Π., ὅ.π, .Ἐφ. Φιλελεύθερος, 28 Ὀκτωβρίου 2018.
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ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΔΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, IEΡΟΚΗΡΥΞ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, 1941-1944
ό ἔπος τοῦ ΄40 καί ἡ Ἀντίσταση τοῦ λαοῦ τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς
συνιστοῦν τίς λαμπρότερες σελίδες τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου στόν 20ό
αἰώνα. Ὁ ἀγώνας στό Ἀλβανικό μέτωπο, ὅπως συνομολογήθηκε ἀπό τούς
ἡγέτες τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων, ἄλλαξε δραματικά τόν ροῦν τοῦ πολέμου.
Ὅμως, ἕξι μῆνες μετά, τό μέτωπο ἔσπασε καί οἱ κατακτητές εἰσῆλθαν στήν
Ἑλλάδα. Τό σκοτάδι κάλυψε τά πάντα. Ἡ πείνα, ὁ φόβος, οἱ ἐκτελέσεις, τά
ὁλοκαυτώματα, ἡ λεηλασία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἔριχναν βαρύ τό
πέπλο τοῦ θανάτου πάνω ἀπό τόν λαό. Ἔτσι, ἄνοιξε ὁ χορός τῆς Ἀντίστασης,
ὄχι χωρίς κόστος. Ὁ φόρος τοῦ αἵματος, ἐνόπλων καί ἀμάχων, ἦταν βαρύς.
Ὅμως, ἡ ἐλευθερία δέν κατακτιέται μέ εὐχολόγια. Ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση δέν
ἔφερε μόνον στήν Ἑλλάδα τό ποθούμενο, ἀλλά συνήγειρε τά σκλαβωμένα
εὐρωπαϊκά ἔθνη, καθυστέρησε τά ἐπεκτατικά σχέδια τοῦ Ἄξονα καί ὁδήγησε
στήν παταγώδη πτώση τοῦ πλέον εἰδεχθοῦς μορφώματος πού γνώρισε ποτέ
ἡ ἀνθρωπότητα, τοῦ ναζισμοῦ.
Ἡ κήρυξη τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου βρῆκε στό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύσανθο Φιλιππίδη, τόν ἀπό
Τραπεζούντος1. Κατά τήν βραχεία Ἀρχιεπισκοπία του, ἵδρυσε τήν «Πρόνοια
στρατευομένων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν», μέ σκοπό τήν ποικίλη
ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειῶν τῶν στρατευομένων2. Στό πρόσωπό του ἀποδίδονται
οἱ πρῶτες ἀντιστασιακές πράξεις τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, πού τόν

Τ

1
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος Χρύσανθος Φιλιππίδης (1881-1949). Διετέλεσε
Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος (1913-1938). Στίς 13/12/1938 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί
παρέμεινε στόν Θρόνο ἕως τόν Ἰούλιο τοῦ 1941. Περισσότερα βλ. ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, Οἱ Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, Βόλος, 1997, σ.σ. 69-73.
2

«Οἱ προκαθήμενοι...», ὅ.π., σ. 72.
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ἑδραίωσαν στή συνείδηση τοῦ Ἔθνους καί τόν ἐνέταξαν στούς Μεγάλους τῆς
ἱστορίας. Πρόκειται γιά τήν ἄρνησή του νά συμμετάσχει στήν τριμελῆ
ἀντιπροσωπεία γιά τήν συμβολική παράδοση τῶν Ἀθηνῶν στίς Ἀρχές Κατοχῆς,
τήν ἄρνησή του νά προστῆ Δοξολογίας ἐπί τῇ ἀφίξει τῶν στρατευμάτων
Κατοχῆς στή Μητρόπολη τῶν Ἀθηνῶν καί τήν ἄρνησή του νά ὁρκίσει τήν
Κυβέρνηση Τσολάκογλου. Ἀποτέλεσμα τῆς σθεναρῆς στάσης του ἦταν νά
ἐκπέσει τοῦ Θρόνου του καί ν’ ἀποσυρθεῖ στήν ταπεινή οἰκία του στήν
Κυψέλη, ὅπου κάτω ἀπό τά μάτια τῶν κατακτητῶν λειτουργοῦσε παράνομο
ἀσύρματο, γνωστό καί ὡς «ἀσύρματο τοῦ Δεσπότη», διατηρώντας ἐπικοινωνία
μέ τίς ἀντιστασιακές δυνάμεις καί ἀναμένοντας ν’ ἀνατείλει στήν πατρίδα ἡ
ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας3. Κατά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, «οἱ πράξεις
αὐτές, κρινόμενες μέ τά μέτρα τῆς τότε ἐποχῆς, συνιστοῦν σπάνιο φαινόμενο
ὑψηλοῦ πατριωτικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους, πού ἀναδεικνύει τόν
Χρύσανθο ἀντάξιο τῶν παραδόσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κλήρου καί τῶν Ἑλλήνων
Ἱεραρχῶν»4.
Τόν Χρύσανθο διαδέχθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός Παπανδρέου, ὁ
ἀπό Κορινθίας, μετέπειτα Ἀντιβασιλεύς5. Συνέστησε ἀμέσως τήν «Ἐθνική
Ὀργάνωση Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης» (ΕΟΧΑ), «πού μέ χιλιάδες ἐθελοντικά
στελέχη, ἄνδρες καί γυναῖκες, προσφέρει συσσίτια γιά τούς πεινασμένους,
περίθαλψη γιά τούς ἀρρώστους, προστασία γιά τούς ἀδύνατους, ἔνδυση γιά
τούς γυμνούς... Τά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν εἶναι συγκλονιστικά καί
ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία σ’ αὐτόν τόν τόπο ἐκένωσε τόν ἑαυτό της στίς
δύσκολες ὧρες χάριν τοῦ λαοῦ της καί θυσιάστηκε γιά νά τόν περισώσει»6.
Καταλυτικά καί σωτήρια ἀποβαίνουν τά τακτικά διαβήματα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ στίς Ἀρχές Κατοχῆς γιά τήν σωτηρία αἰχμαλώτων
ἀπό τήν ὁμηρία ἤ τό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα, ἐνῶ καθοριστικῆς σημασίας
ἦταν καί οἱ ἐνέργειές του γιά τήν σωτηρία τῆς Θράκης ἀπό τήν ἀφελληνιστική

3

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, «Μνῆμες ἀπό τό ᾽40 καί τήν Κατοχή», Β΄
ἔκδοση, Ἀθήνα, 2001, σ. 74.

4

«Μνῆμες..», ὅ.π., σ. 12.

5

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος Δαμασκηνός Παπανδρέου (1890-1949). Διετέλεσε
Μητροπολίτης Κορινθίας (1922-1938) καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν (1941-1949). Περισσότερα βλ.
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, Οἱ Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος,
Βόλος, 1997, σ.σ. 73-76.
6

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, «Ἡ Ἐκκλησία στήν
Ἐθνική Ἀντίσταση», ΕΡΓΑ, τόμος Δ΄, «Ἀρθρογραφία Α΄», Ἀθήνα, 2011, σ.σ. 409-410.
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μανία τῶν Βουλγάρων καί οἱ μεσολαβήσεις του στίς συμμαχικές δυνάμεις γιά
τήν ἄρση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς χώρας καί τήν ἄφιξη ἐπισιτιστικῆς βοήθειας
ἀπό τήν Ἀμερική καί τήν Αὐστραλία7.
Τήν τραγική ἐκείνη περίοδο τό πηδάλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος
κρατοῦσε ὁ Μητροπολίτης Ἰωακείμ Ἀλεξόπουλος, ὁ ἀπό Βοστώνης καί
Φωκίδος8. Τό ἀνυπέρβλητο ἔργο προσφορᾶς καί θυσίας τοῦ Ποιμένος, τῶν
Κληρικῶν καί τῶν Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δημητριάδος, στά μαῦρα χρόνια
της Κατοχῆς, θά ἀναπτυχθεῖ στή συνέχεια, σέ τρία ἐπιμέρους κεφάλαια:
Α. Προνοιακό ἔργο τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς
Τά γερμανικά στρατεύματα Κατοχῆς εἰσέβαλαν στόν Βόλο στίς 23 Ἀπριλίου
1941, Τετάρτη τοῦ Πάσχα, ἔχοντας βομβαρδίσει ἀνηλεῶς τήν πόλη, καθόλη τή
διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος9. Γρήγορα παρέδωσαν τή διοίκηση στούς
Ἰταλούς, οἱ ὁποῖοι τήν κράτησαν μέχρι τήν συνθηκολόγησή τους, τό 1943. Ἡ
ἐπάνοδος τῶν Γερμανῶν στήν διοίκηση ἀποκάλυψε τήν βαρβαρότητα τοῦ
ναζισμοῦ, πού ἐκφράστηκε μέ τόν ἀπηνῆ διωγμό τῶν ἀμάχων καί τά
ὁλοκαυτώματα ὁλόκληρων κοινοτήτων, ὡς ἀντίποινα στήν δράση τῶν ἀνταρτῶν.
Τήν τραγική τετραετία τῆς Κατοχῆς ἡ Μαγνησία, ὅπως καί ὅλη ἡ Ἑλλάδα,
γνώρισαν τό φρικτό πρόσωπο τῆς πείνας. Κυρίως τόν βαρύ χειμώνα 1941-42,
ἡ πείνα θέρισε στόν Βόλο περί τούς ὀκτακόσιους ἀμάχους καί στήν ὕπαιθρο
περί τούς διακόσιους10. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὁ Μητροπολίτης Ἰωακείμ
συνέστησε 110 ἐνοριακές ἑστίες συσσιτίων, τό 1942, οἱ ὁποῖες ἀναπτύχθηκαν
ταχύτατα, μέ εὐεργετικά ἀποτελέσματα. Λειτούργησαν ἀνελλιπῶς, καθ’ ὅλη
τήν διάρκεια τῆς Κατοχῆς, καί προσέφεραν μαγειρεμένα γεύματα καθημερινά
σέ περισσότερους ἀπό 15.000 ἀνθρώπους, μέχρι τό 1943 καί σέ πάνω ἀπό
20.000, τό 1944. Ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους αὐτούς «ὑπῆρχαν ἑβραῖοι,

7

Η. ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, Ἀθήνα, 1981, σ.σ. 107-115, 130.

8

Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰωακείμ Ἀλεξόπουλος (1873-1959). Διετέλεσε Ἐπίσκοπος Βοστώνης
(1923-1930), Μητροπολίτης Φωκίδος (1931-1935). Μετετέθη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος
τό 1935 καί παρέμεινε στόν Θρόνο ἕως τό 1957, ὁπότε παραιτήθηκε, λόγω γήρατος. Περισσότερα
βλ. Δ. ΤΣΙΛΙΒΙΔΗ, Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰωακείμ Ἀλεξόπουλος. Ἡ ζωή καί τό ἔργο του,
Θεσσαλονίκη, 2001.
9

ΙΩΑΚΕΙΜ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, Μεταξύ κατακτητῶν καί ἀνταρτῶν, Ἀθῆναι
1950, σ. 19.

10

Μεταξύ κατακτητῶν καί ἀνταρτῶν, ὅ.π. σ. 34.
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Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, ἀκόμα καί Ἰταλοί αἰχμάλωτοι»11. Γιά τήν ἐξεύρεση τῶν
χρημάτων, ὁ Καλός Ποιμένας τῆς Δημητριάδος ἔδωσε ἐντολή νά ἐκποιηθοῦν
τά τιμαλφῆ καί τά ἱερά σκεύη τῶν Ναῶν καί τῶν Μονῶν, «διά νά σωθῶσιν οἱ
χριστιανοί ἐκ τοῦ θανάτου»12. Ἀποδέκτες τοῦ σωτήριου συσσιτίου ἦταν
βεβαίως καί οἱ κρατούμενοι στίς φυλακές τοῦ Βόλου καί ἀλλοῦ. «Ὁ
Μητροπολίτης Ἰωακείμ καί οἱ συνεργάτες του συνόδευαν τό συσσίτιο στίς
φυλακές τῆς ὁδοῦ Ἀλεξάνδρας καί τῆς «Κίτρινης Ἀποθήκης»13, μέ σκοπό ὄχι
μόνο τήν διατροφή τῶν κρατουμένων, ἀλλά καί τήν εὐκαιρία μετάδοσης
σωστικῶν γι᾽ αὐτούς μηνυμάτων τήν στιγμή τῆς διανομῆς»14, ὅπως
χαρακτηριστικά διασώζει ὁ τότε Διάκονός του, μακαριστός, πλέον, π.
Ἀλέξανδρος Παπαποστόλου15.
Ἰδιαίτερο κεφάλαιο ἐκείνη τήν περίοδο, συνιστοῦν καί οἱ τακτικότατες
παρεμβάσεις τοῦ Μητροπολίτου Ἰωακείμ στίς Ἀρχές Κατοχῆς γιά τήν
ἀπελευθέρωση κρατουμένων16. Καθοριστικός συνεργάτης στά διαβήματα τοῦ
Μητροπολίτου γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν φυλακισμένων ὑπῆρξε ὁ
φιλέλληνας Γερμανός Πρόξενος τοῦ Βόλου Ἔλμουτ Σέφφελ, ὁ ὁποῖος
συνέβαλε ἀποφασιστικά ὑπέρ τῶν καταδικασμένων γιά ἐκτέλεση ἀπό τίς
δυνάμεις Κατοχῆς καί στήν ἀποτροπή τοῦ τυφεκισμοῦ πολλῶν Ἑλλήνων17.

11

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Μνῆμες ἀπό τό ᾽40 καί τήν Κατοχή, Β΄
ἔκδοση, Ἀθήνα, 2001, σ. 106.

12

Μεταξύ κατακτητῶν καί ἀνταρτῶν, ὅ.π., σ. 46.

13

Ἡ Καπναποθήκη τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑταιρείας Καπνοῦ, γνωστή καί ὡς «Κίτρινη Ἀποθήκη»,
χρησιμοποιήθηκε στήν διάρκεια τῆς Κατοχῆς ἀπό τούς Γερμανούς καί τούς συνεργάτες τους ὡς
κρατητήριο ὅσων συλλαμβάνονταν στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μαγνησίας καί ὡς προσωρινό
γκέτο τῶν Ἑβραίων. Περισσότερα βλ. Χ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ, «Ἡ Κίτρινη Ἀποθήκη, οἱ ἱστορικοί τόποι
ἐκτελέσεων κατά τή δεκαετία τοῦ ΄40 καί τά ἔργα ὑποδομῆς», στήν καθημερινή πρωινή ἐφημερίδα
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ», 28/10/2017, ἀρ. φ. 36.353, ἔτος 120όν, σ. 26.
14
Δ. ΤΣΙΛΙΒΙΔΗ, Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰωακείμ Ἀλεξόπουλος. Ἡ ζωή καί τό ἔργο του,
Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 168.
15

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ἡ συμβολή τῶν Ἱερέων
καί Μοναχῶν της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος στήν Ἐθνική Ἀντίσταση, ΕΡΓΑ, τ. Ε΄,
«Ἀρθρογραφία Β΄», Ἀθήνα 2015, σσ. 738-739.
16

Βλ. ΙΩΑΚΕΙΜ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, Μεταξύ κατακτητῶν καί ἀνταρτῶν, Ἀθῆναι
1950, σ.σ. 57-58.

17

Δ. ΜΠΕΝΕΚΟΥ, Ὁ Γερμανός πρόξενος στό Βόλο ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΦΕΛ, ἕνας ἀληθινός θρύλος,
Βόλος 2012, σ. 100.
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Β. Συνεισφορά στήν Ἐθνική Ἀντίσταση
Ἡ ἱστορία, μέχρι πρότινος, δέν κατέγραφε τά πάντα ὅσον ἀφορᾶ στήν
προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης. Συνέβαλε ἡ
Ἐκκλησία στήν ἐθνική αὐτή ὑπόθεση; Ἦταν παροῦσα, βοήθησε,
συμπαραστάθηκε στόν πόνο καί τήν ἀγωνία τοῦ λαοῦ, ἤ βρισκόταν κρυμμένη
πίσω ἀπό τήν αὐτάρκεια καί τήν ἀσφάλεια τοῦ ἱεροῦ της ἀσύλου; Τήν
ἀπάντηση ἔδωσε, μέ παρρησία, ἕνα συμβολικό πρόσωπο τῆς Ἀριστερᾶς, ὁ
ἀγωνιστής τῆς Ἀντίστασης Μανώλης Γλέζος. Μιλώντας στίς 10 Δεκεμβρίου
1985 στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τόνισε ἐμφαντικά ὅτι ὁ ἱερός Κλῆρος στά
χρόνια της Κατοχῆς ἐπέλεξε τόν δρόμο τῆς Ἀντίστασης. Ὁ Γλέζος «ἀνέφερε
τρεῖς λόγους γιά τούς ὁποίους ὁ Κλῆρος συμμετεῖχε στήν Ἀντίσταση: ὁ
πρῶτος εἶναι ἡ παράδοση πού θέλει τόν Κλῆρο παρόντα σ’ ὅλους τούς
ἐθνικούς ἀγῶνες. Δεύτερος εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Κλῆρος, ἀπό
κοινωνιολογική ἄποψη, εἶναι πολύ κοντά στόν λαό, εἶναι κι αὐτός ἕνα λαϊκό
στρῶμα κι ὄχι μιά εἰδική κάστα, ἔτσι ὥστε ὁ Κλῆρος νά συμμερίζεται πάντα
τα προβλήματα τοῦ λαοῦ. Τρίτος λόγος εἶναι ἡ ἰδεολογική, ὅπως εἶπε,
ἀντίθεση τοῦ Χριστιανισμοῦ πρός τόν φασισμό. Χριστιανισμός καί φασισμός
εἶναι ἐχθροί, γι’ αὐτό καί ἡ προκήρυξη τῆς Παγκληρικῆς Ἕνωσης Ἑλλάδας
πού ἱδρύθηκε τότε, καλεῖ τόν λαό νά πολεμήσει ἐναντίον τοῦ «ἀντίχριστου
φασισμοῦ». Ἄλλωστε, τά ὅπλα τῆς Ἀντίστασης τά εὐλογοῦσε ὁ Παπάς,
δίνοντας ἔτσι στόν ἀγώνα ἕνα χαρακτήρα ἱεροῦ πολέμου...»18.
Ἔχοντας αὐτή τή συνείδηση, ἡ Ἐκκλησία τῆς Δημητριάδος συντάχθηκε
ἐξαρχῆς στόν ἐθνικό ἀγώνα καί ἀρνούμενη κάθε κομματική προσέγγισή του ἔμεινε
ἀφοσιωμένη στό ὅραμα τῆς ἐλευθερίας. Τά δύο μεγάλα μοναστήρια, τῆς Παναγίας
Ξενιᾶς καί τοῦ Φλαμουρίου, ἔγιναν καταφύγια διάσωσης πλήθους συμμάχων
ἀξιωματικῶν καί στρατιωτῶν, πού βρέθηκαν ἐγκλωβισμένοι στήν κατεχόμενη
χώρα. Τά μοναστήρια ἦταν ἐκεῖνα πού στήριξαν τούς ἀρχικούς πυρῆνες τῆς
ἔνοπλης Ἀντίστασης, στέγασαν πυροπαθεῖς, τάισαν πεινασμένους καί παιδιά19.
Μάλιστα, στή Μονή Φλαμουρίου εἶχε τήν ἕδρα του τό 54ο Σύνταγμα Πηλίου (τοῦ
ΕΛΑΣ), ἐνῶ στή Μονή Σουρβιᾶς λειτουργοῦσε τυπογραφεῖο τῆς Ἀντίστασης20.
18

Χριστιανική, 19/12/1985, σ. 2.

19

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, «Ἡ συμβολή τῶν
Ἱερέων καί Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος στήν Ἐθνική Ἀντίσταση», ΕΡΓΑ, τ.
Ε΄, «Ἀρθρογραφία Β΄», Ἀθήνα, 2015, σσ. 736.

20

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, καθημερινή ἐφημερίδα τῆς Μαγνησίας, «Ὁ Βόλος τοῦ Πολέμου», ἐπιμέλεια
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«Ἀξιόλογη ἦταν καί ἡ δράση τῆς ἀπρόσιτης σχετικά Μονῆς Ἄνω Ξενιᾶς, πού ἔγινε
καί αὐτή καταφύγιο τῶν Συμμάχων στρατιωτῶν καί πού μέ τή βοήθεια τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Μαντζώρου, τῶν προέδρων καί τῶν κατοίκων τῶν γύρω
χωριῶν, φυγαδεύονταν πρός τήν Τουρκία ἀπό τά παράλια. Ἀρκετά πυρομαχικά
καί ὅπλα ἦταν κρυμμένα στό Μοναστήρι, μέχρι πού Ρουμανόβλαχοι, κάτοικοι τῆς
περιοχῆς, ἐπρόδωσαν τήν ἐπιχείρηση, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀνατίναξη τῶν
κτισμάτων τῆς Μονῆς καί τήν σύλληψη τοῦ π. Εὐσεβίου...»21.
Ὡς ξεκάθαρη πράξη ἀντίστασης πρέπει νά ἐκληφθεῖ ἡ μυστική δράση
πολλῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου μέσα
στίς φυλακές, κατά τή διανομή τοῦ συσσιτίου. Κυριολεκτικά κάτω ἀπό τά
μάτια τῶν δεσμοφυλάκων, μετέδιδαν πληροφορίες καί λάμβαναν χρήσιμες
εἰδήσεις γιά τήν προστασία τῶν ἄλλων ἀγωνιστῶν καί τῶν οἰκείων, πού
συνέβαλαν στήν ἀποτροπή περαιτέρω συλλήψεων καί στήν ἀποκάλυψη τῶν
μυστικῶν της Ἀντίστασης22.
Ὅμως, ἡ Ἀντιστασιακή δράση τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶχε καί βαρύ φόρο
αἵματος, στά πρόσωπα μαρτυρικῶν Κληρικῶν της. Ὁ Ἱερεύς Κωνσταντῖνος
Πανταζῆς κάηκε ζωντανός ἀπό τούς Γερμανούς, σέ ἡλικία 82 ἐτῶν, στήν Ἄνω
Κερασιά, τήν 1η Ἀπριλίου 1943. Ὁ Ἱερεύς Μιχαήλ Παπαθανασίου, βρῆκε
μαρτυρικό θάνατο ἀπό κομμουνιστές ἀντάρτες, στόν Ἁλμυρό, στίς 5 Ἀπριλίου
1943. Τόν Μάρτιο τοῦ 1944 οἱ Γερμανοί ἐκτέλεσαν τόν Ἱερέα Κωνσταντῖνο
Ζιώγα καί στίς 5 Σεπτεμβρίου 1944 τόν Ἱερέα Νικόλαο Βελαλῆ, γιά τήν ἐθνική
τους δράση23. Δικαίως, λοιπόν, ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
διακήρυττε ὅτι «θά ἔπρεπε κάποτε νά στηθεῖ τό Μνημεῖο Ἐθνικῆς
Ἀντίστασης τῆς Ἐκκλησίας… ὡς ἐλάχιστος φόρος τιμῆς γιά ἐκείνους πού σέ
δύσκολες ὧρες ἐνσάρκωσαν τά ἐθνικά ἰδεώδη, τίμησαν τό χριστιανικό ἦθος
καί ἀποδείχθηκαν ἀνώτεροι τῶν περιστάσεων»24.

Γλυκερίας Ὑδραίου, 28-29/10/2017, ἀρ.φ. 3591, ἔτος 12, σ. 16.
21
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Μνῆμες ἀπό τό ᾽40 καί τήν Κατοχή, Β΄
ἔκδοση, Ἀθήνα, 2001, σ. 358.
22

«Μνῆμες...», ὅ.π., σσ. 239-240.

23

Κ. ΒΟΒΟΛΙΝΗ, Ἡ Ἐκκλησία εἰς τόν ἀγῶνα τῆς ἐλευθερίας 1453-1953, 3η ἔκδοση, Ἀθήνα,
Φεβρουάριος 2003, σσ. 317-318.

24
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, «Ἐκκλησία καί Ἐθνική
Ἀντίσταση», ΕΡΓΑ, τόμος Ε΄, «Ἀρθρογραφία Β΄», Ἀθήνα 2015, σσ. 507-508.
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Γ. Διάσωση τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητας Βόλου
Ἡ στάση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πρός τούς διωκόμενους Ἕλληνες
Ἑβραίους, τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, συνιστᾶ μία ἀκόμα λαμπρή σελίδα
Ἀντίστασης, ὄχι μόνον ἀπέναντι στούς κατακτητές, ἀλλά καί ἀπέναντι στόν
ἐθνοφυλετισμό καί στόν ρατσισμό. Αὐτήν τήν συνείδηση ἐξέφρασε, μέ παρρησία,
πρός τίς Ἀρχές Κατοχῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Δαμασκηνός, μόλις τό
Ναζιστικό καθεστώς ἔθεσε σέ ἐφαρμογή τό σχέδιο γιά τόν ἐκτοπισμό τῶν
Ἑβραϊκῶν πληθυσμῶν τῆς Εὐρώπης στά στρατόπεδα συγκέντρωσης, στή
Γερμανία καί ἀλλοῦ, ζητώντας εὐθαρσῶς τήν ματαίωσή του25. Ὅταν διαπίστωσε
ὅτι τά διαβήματά του ἔπεφταν στό κενό, ἀνέλαβε μιά ἄλλου εἴδους σωτήρια
δράση. «Ἕνα ἀπό τά μέτρα πού ἀπεδείχθησαν σωτήρια στήν διάσωση τῶν
Ἑλλήνων Ἑβραίων ἦταν καί ἡ χορήγηση πλαστῶν ταυτοτήτων μέ χριστιανικά
ὀνόματα καί θρήσκευμα, σέ ὅσους τό ἐπέλεγαν… Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Δαμασκηνοῦ γιά βαπτίσεις, γάμους καί χορήγηση πιστοποιητικῶν σέ Ἑβραίους
ἔγινε ἀμέσως δεκτή ἀπό ὅλους τους Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ
ὁποῖοι τήν ἐφάρμοσαν πιστά τόσο στίς πόλεις ὅπου ὑπῆρχαν συμπαγεῖς ἑβραϊκές
κοινότητες ὅσο καί σέ κάθε περίπτωση ὅπου Ἑβραῖοι κρυπτόμενοι ζητοῦσαν
βοήθεια σέ πόλεις καί χωριά τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας»26.
Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1943 ἡ ἑβραϊκή κοινότητα τοῦ Βόλου ἀριθμοῦσε 882
φιλήσυχους καί δραστήριους πολίτες. Ὅταν ὁ Ἀρχιραββίνος τῆς πόλης ἔλαβε
διαταγή ἀπό τόν Γερμανό Διοικητή νά παραδώσει ὀνομαστικό κατάλογο μέ
τούς Ἑβραίους τοῦ Βόλου, κατέφυγε στόν Μητροπολίτη Ἰωακείμ. Ὁ γηραιός
Ἐπίσκοπος ἀμέσως ἐπικοινώνησε μέ τόν Γερμανό Πρόξενο Σέφφελ καί καθ᾽
ὑπόδειξή του φρόντισε γιά τήν φυγάδευση τῶν Ἑβραίων στό Πήλιο, ἀφοῦ
προηγουμένως τούς ἐφοδίασε μέ πλαστές ταυτότητες. Μάλιστα, «ἔδωσε
ἐντολή στούς ἱερεῖς νά μεριμνοῦν γιά ὁτιδήποτε εἶχαν ἀνάγκη χωρίς νά κάνουν
καμία διάκριση. Ταυτόχρονα, χορήγησε συστατικό ἔγγραφο στόν Ἀρχιρραβῖνο
Πεσσάχ, ἀπευθυνόμενο πρός τούς ἱερεῖς τῶν χωριῶν καί τήν Ἀντίσταση, γιά
προστασία τῶν διωκομένων Ἑλλήνων Ἑβραίων»27. Δέν χωρᾶ ἀμφιβολία ὅτι οἱ
25
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ, Ἑβραῖοι &
Χριστιανοί στή φρίκη τοῦ ὁλοκαυτώματος. Τό παράδειγμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Βόλος,
2017, σσ. 42-44.
26
ΣΠ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, «Ὁ ρόλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κλήρου στή δάσωση τῶν Ἑβραίων», βλ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Οἱ Ἕλληνες Δίκαιοι τῶν Ἐθνῶν, Ἐπιμέλεια Φωτεινή Τομαῆ, Ἀθήνα
2016, σσ. 75-76.
27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ, Ἑβραῖοι &
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ἐνέργειες αὐτές τοῦ Μητροπολίτου Ἰωακείμ, μέ τήν καθοριστική σύμπραξη
τοῦ Γερμανοῦ Προξένου, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν σωτηρία τῆς πλειονότητας
τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας τοῦ Βόλου ἀπό τήν ναζιστική θηριωδία, τόν ὄλεθρο
καί τήν βιολογική της ἐξόντωση28.
Γι’ αὐτό, ἡ Ἰσραηλιτική Κοινότητα Βόλου, σέ μεγάλη ἐκδήλωση πού ἔλαβε
χώρα στόν Βόλο στίς 26 Ἀπριλίου 1995, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν καί τοῦ
πρεσβευτῆ τοῦ Ἰσραήλ, ἀπένειμε, μετά θάνατον, Δίπλωμα Τιμῆς στόν
Μητροπολίτη Ἰωακείμ, ὅπου ἔγραφε: «Ἡ Ἰσραηλιτική κοινότητα Βόλου τιμᾶ
καί εὐγνωμονεῖ ἀπονέμοντας τίτλο τιμῆς μετά μεταλλίου στόν ἀείμνηστο
Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰωακείμ, ἐπειδή στήν διάρκεια τῆς Ναζιστικῆς
κατοχῆς καί τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, ἐμπνευσμένος ἀπό αἰσθήματα
ἀγάπης, αὐτοθυσίας καί ἀλτρουισμοῦ, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, συνέβαλε
ἀποφασιστικά στήν διάσωση τῶν Ἑβραίων τοῦ Βόλου. Ἡ ἡρωική αὐτή πράξη,
ἐκτός ἀπό βαθειά συγκίνηση, μᾶς κάνει νά νιώθουμε ὑπερήφανοι πού εἴμαστε
Ἕλληνες»29. Δικαίως, λοιπόν, τό ἁρμόδιο Ἵδρυμα Yad Vashem ἐνέταξε τόν
Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰωακείμ Ἀλεξόπουλο στούς «Δικαίους τῶν Ἐθνῶν»30.
Συμπεράσματα
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, καταλήγουμε στά παρακάτω συμπεράσματα:
Στά πρόσωπα τῶν Ἀρχιεπισκόπων Χρυσάνθου καί Δαμασκηνοῦ, ὁ
κατατρεγμένος λαός, τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, βίωσε τήν σωτήρια παρουσία
τῆς Ἐκκλησίας, τό ἔργο τῆς ὁποίας κάλυπτε ὅλο το φάσμα τῆς κοινωνικῆς
πρόνοιας, ἀπό τήν παροχή συσσιτίου καί φαρμάκων, ἕως καί τά διαβήματα
στούς κατακτητές, γιά τήν ἀπελευθέρωση κρατουμένων καί τήν ἀποτροπή
τυφλῶν ἀντιποίνων, ἀλλά καί τήν διευκόλυνση τοῦ Ἀντιστασιακοῦ ἀγώνα.
Τό ἔργο αὐτό ἐπετέλεσε μέ θαυμαστό τρόπο ὁ Ποιμενάρχης τῆς Δημητριάδος,
Μητροπολίτης Ἰωακείμ, μαζί μέ τούς ἡρωικούς ἱερεῖς του καί σέ συνεργασία μέ
τόν φιλέλληνα Γερμανό Πρόξενο τοῦ Βόλου Ἔλμουτ Σέφφελ. Διέσωσε τό μεγάλο
Χριστιανοί στή φρίκη τοῦ ὁλοκαυτώματος. Τό παράδειγμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Βόλος,
2017, σ.σ. 52-53.
28
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κομμάτι τοῦ λαοῦ ἀπό τήν θανατερή πείνα καί ἐνεργοῦσε διαρκῶς γιά τήν
ἀπελευθέρωση κρατουμένων καί τήν σωτηρία καταδικασθέντων ἀπό τό
ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα, πολύ συχνά μέ θετικά ἀποτελέσματα.
Ὁ Ἰωακείμ λειτούργησε μέ μαεστρία, συχνά μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του,
ἀκροβατώντας, κυριολεκτικά, μεταξύ κατακτητῶν καί ἀνταρτῶν, γιά νά σώσει
τό ποίμνιό του ἀπό τή σφαγή. Τήν ἴδια στιγμή, τά μεγάλα Μοναστήρια
Φλαμουρίου καί Παναγίας Ξενιᾶς ἔγιναν τόποι ἀντιστασιακῆς δράσης καί
σωτηρίας κυνηγημένων ἀνδρῶν τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων, μέ τεράστιο
κόστος γιά τά ἴδια. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δημητριάδος, ἐπίσης, ἔδωσε καί τό αἷμα
ἡρωικῶν Λειτουργῶν της στήν Ἐθνική Ἀντίσταση, δικαιώνοντας τήν διαχρονικά
θυσιαστική προσφορά τοῦ Ὀρθόδοξου Κλήρου στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία
τῆς Πατρίδας.
Κορυφαία συνεισφορά τοῦ Μητροπολίτου Ἰωακείμ, στά μαῦρα χρόνια της
Κατοχῆς, ἦταν ἡ διάσωση τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητας
τοῦ Βόλου, χάρη στήν ὁποία τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ τόν ἀνακήρυξε ἕναν ἀπό
τούς Δικαίους των Ἐθνῶν. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία ἀπέδειξε, ἀκόμα μία φορά, πώς
εἶναι παντελῶς ξένη πρός τόν ἐθνοφυλετισμό καί τόν ρατσισμό, ἐνῶ τά
κίνητρά της διέπονται πάντα ἀπό ἄνευ διακρίσεων καί θυσιαστική ἀγάπη
πρός τόν κάθε χειμαζόμενο ἄνθρωπο.

Ὁ Δημητριάδος Ἰωακείμ

365

ΛΕΥΚΗ.qxp_Layout 1 21/10/2019 09:51 Page 37

ΖΕΡΒΑΚΗΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:15 Page 367

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ - ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚΑ
Eἰσαγωγή
τό μικρό διάστημα πού ἔμεινα στήν Κύπρο, ἄρχισαν πολλά πράγματα καί νομίζω θά μέ κυνηγοῦν ἀδυσώπητα ὥσπου νά πάρουν μορφή.
Παραξενεύομαι ὅταν τό συλλογίζομαι. Ἡ Κύπρος πλάτυνε τό αἴσθημα πού
εἶχα γιά τήν Ἑλλάδα. Κάποτε λέω πώς μπορεῖ νά μέ πῆρε γιά ψυχοπαίδι της».
Τά παραπάνω λόγια, πού ἔγραψε στό ἡμερολόγιό του ὁ Γιῶργος Σεφέρης,
ὅταν τό 1953 ἐπισκέφθηκε τήν Κύπρο, θά μποροῦσαν νά εἶναι καί δικά μου
ὅπως καί κάθε Ἕλληνα πού ἐπισκέπτεται τή μαρτυρική μεγαλόνησο.
Γράφει, ἀπό τήν Κύπρο, ὁ ἴδιος σέ γράμμα πρός τήν ἀδελφή του Ἰωάννα
Τσάτσου:
«[...]Τόν ἔχω ἀγαπήσει αὐτόν τόν τόπο. Ἴσως γιατί βρίσκω ἐκεῖ πράγματα
παλιά πού ζοῦν ἀκόμη, ἐνῶ ἔχουν χαθεῖ στήν ἄλλη Ἑλλάδα...Ἕνας πιστός
λαός, πεισματάρικα καί ἤπια σταθερός. Γιά σκέψου πόσοι καί πόσοι πέρασαν
ἀπό πάνω τους: Σταυροφόροι, Βενετσιᾶνοι, Τοῦρκοι, Ἐγγλέζοι – 900 χρόνια.
Εἶναι ἀφάνταστο πόσο πιστοί στόν ἑαυτό τους ἔμειναν καί πόσο ἀσήμαντα
ξέβαψαν οἱ διάφοροι ἀφεντάδες πάνω τους[…]»,
Πόσο λιτά περιγράφει ὁ ποιητής τήν μακραίωνη ἱστορία τῆς πολύπαθης
Κύπρου; Πῶς μέσα σέ τέσσερις γραμμές ἀναδεικνύει τή δύναμη, τόν πατριωτισμό, τήν πίστη στά ὑψηλά ἰδανικά της ἐλευθερίας, τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί τῆς δημοκρατίας τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ;
Ἑξήντα τέσσερα ἔτη συμπληρώθηκαν τήν 1η Ἀπριλίου 2019 ἀπό τήν ἔναρξη, τήν 1η Ἀπριλίου 1955, τοῦ ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης Κυπρίων Ἀγωνιστῶν, τῆς γνωστῆς ΕΟΚΑ.
Ὁποιοδήποτε κατόρθωμα καί ἀξιέπαινη πράξη χρωματίζεται ἀνάλογα μέ
τό ἱστορικό πλαίσιο στό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε – καί ἡ περίοδος πού προηγήθηκε τῆς ἔναρξης τοῦ ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ, ὁδήγησε στήν ἀνάδειξη μιᾶς νέας

«Σ
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γενιᾶς Ἑλλήνων ἡρώων. Τό ἀνέκαθεν ἰσχυρό ἑλληνικό φρόνημα τῶν Κυπρίων
ἀτσαλώθηκε μέσα ἀπό μιά σειρά γεγονότων πού ὁδήγησαν στόν ἔνοπλο ἀγώνα γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ Ἀγγλικοῦ ζυγοῦ.
Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Κύπρου, κατά τή διάρκεια τῆς ματωμένης ἱστορικῆς του
πορείας, οὐδέποτε ἀπεκόπη ἀπό τόν Ἐθνικό κορμό καί οὐδέποτε ἔπαψε ν’
ἀγωνίζεται γιά τήν ἐνδυνάμωση καί διατήρηση τῆς Ἐθνικῆς του ταυτότητας.
Δήλωνε παρών σέ κάθε ἀγώνα τοῦ Ἔθνους.
«Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νά χαθεῖ ὄντας ὁ κόσμος λείψει» θά βροντοφωνάξει, μέ
τή γραφίδα τοῦ ἐθνικοῦ μας, τολμῶ νά πῶ, ποιητῆ Βασίλη Μιχαηλίδη, ὁ ἐθνομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, διαδηλώνοντας τή συμμετοχή τῶν
Ἑλλήνων Κυπρίων στόν ἀγώνα τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821.
Ὡς γνήσιοι πατριῶτες οἱ Κύπριοι ἀδελφοί μας προσέτρεξαν ὡς ἐθελοντές
τό 1897, στόν Μακεδονικό ἀγῶνα, στούς Βαλκανικούς ἀλλά καί ἀργότερα
στούς δύο Παγκόσμιους Πολέμους – καί ὄχι μόνο στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων.
«Κύπριοι, ἐντασσόμενοι στόν ἀγγλικό στρατό πολεμᾶτε διά τήν Ἑλλάδα καί
τήν Ἐλευθερία» ἔλεγε αὐτολεξεί ἡ πρόσκληση-ὑπόσχεση τῶν Ἄγγλων στούς
Κυπρίους προκειμένου νά πολεμήσουν στό πλευρό τους στόν Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ἐνισχύοντας τόν πόθο τῶν Κυπρίων γιά ἕνωση. Μετά τόν πόλεμο,
βέβαια, αὐτές οἱ ὑποσχέσεις ἀθετήθηκαν καί ὅπως καί στό παρελθόν, ἡ βαθιά
πολιτική καί ἐθνική κρίση τοῦ Ἑλληνισμοῦ δέν ἐπέτρεψε τήν ὑποστήριξη τῶν
δίκαιων αἰτημάτων τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, πού ὅμως δέν ἔπαψε νά ἀγωνίζεται
γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ δίκαιου αἰτήματός του.
Τό αἴτημα γιά ἕνωση καί αὐτοδιάθεση τέθηκε ἀρκετά νωρίς, στίς ἀρχές τοῦ
20οῦ αἰῶνα, μέ κυριότερο παράγοντα τήν Ἐκκλησία καί ἐνισχύθηκε ἀπό τήν
ἀρνητική στάση τῆς ἀποικιοκρατίας, πού τήν ἀποξένωσε ἀπό τόν ἑλληνικό
πληθυσμό.
Ἡ βρετανική ἄρνηση γιά τόν τερματισμό τῆς ἀποικιοκρατίας, ἦταν συνεχής.
Τόσο μέ τήν ἐξέγερση τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1931, μετά ἀπό τήν ὁποία ἐντάθηκαν
τά ἀντιδημοκρατικά μέτρα, ὅσο καί μέ τό ἑνωτικό δημοψήφισμα πού διενεργήθηκε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1950, ὅπου το 96,5% τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων ψήφισε ΝΑΙ στήν Ἕνωση, οἱ Κύπριοι διεκδίκησαν ἐπανειλημμένα τό δικαίωμα γιά
τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος τους. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, οἱ Ἄγγλοι, ἀπορρίπτοντας καί τίς μετέπειτα προσπάθειες διπλωματικῆς ἐπίλυσης τοῦ ζητήματος
σέ διμερές ἐπίπεδο μέ τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σέ διεθνές ἐπίπεδο μέ τά Ἠνωμένα Ἔθνη, τήρησαν στάση ἀμείλικτη καί ἀνυποχώρητη χάριν τῶν γεωπολιτικῶν
τους συμφερόντων, μή σεβόμενοι οὔτε τήν Οἰκουμενική Διακήρυξη τοῦ Ὀργα-

368

ΖΕΡΒΑΚΗΣ.qxp_Layout 1 21/10/2019 20:15 Page 369

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚΑ

νισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, γιά τήν ἐλευθερία καί τήν αὐτοδιάθεση τῶν λαῶν.
Ἀναντίρρητα, ἦταν σκληροί οἱ καιροί. Οἱ γεωπολιτικές ἰσορροπίες εἶχαν
προκαθορίσει τό μέλλον τῆς Κύπρου. Ἡ ὑποχώρηση τῶν Ἄγγλων ἀπό τήν
Αἴγυπτο καί γενικότερα ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή, ὁ διπολισμός καί ἡ ἔναρξη
τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, περιόρισαν τήν ὅποια ἐλπίδα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Χαρακτηριστικά, στίς 28 Ἰουλίου 1954, ὁ Ὑφυπουργός Ἀποικιῶν Χένρυ
Χόπκινσον ἀνέφερε στή Βουλή τῶν Κοινοτήτων ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι περιοχή
μέ στρατηγική ἀξία καί γι᾽ αὐτό οὐδέποτε θά ἐφαρμοστεῖ ἡ ἀρχή τῆς αὐτοδιάθεσης.
Παρά τά παραπάνω, καί παρ᾽ ὅλο πού οἱ Ἄγγλοι μάζευαν σύνεργα γιά νά
ἀλλάξουν τίς ψυχές τους, καθώς ὅπως γράφει καί ὁ Σεφέρης «Ὑπάρχουν σέ
μιά γωνιά τῆς γῆς 400 χιλιάδες ψυχές ἀπό τήν καλύτερη, τήν πιό ἀτόφια
Ρωμιοσύνη, πού προσπαθοῦν νά τίς ἀποκόψουν ἀπό τίς πραγματικές τους
ρίζες καί νά τίς κάνουν λουλούδια θερμοκηπίου...» οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου,
κοιμόντουσαν κι ἔβλεπαν ὄνειρο τή λευτεριά τους! Γέμιζαν τούς τοίχους γράφοντας:
«Τήν Ἑλλάδα θέλομεν
κι ἄς τρώγωμεν πέτρες»
Ἤ ὅπως τό εἶπε ὁ Κύπριος ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης:
«Δῶστε μας πκιον στήν Μάναν μας
τζ’ ἄν ἔνι τζιαί γραμμένον
Νά τρῶμεν τό ψουμίν ξερόν
ἄς ἐν τζιαί κριθθαρένον».
Τήν 1η Ἀπριλίου 1955, ἡ σπίθα πού ἄναψε τή φλόγα τῆς λευτεριᾶς πυρπόλησε τίς ψυχές τῶν παλληκαριῶν τῆς Κύπρου. Ἁπλώθηκε σάν πυρκαγιά
ἀπό γωνία σέ γωνιά. Οἱ λίγοι στάθηκαν ἀπέναντι στούς πολλούς, τό δίκαιο
ἀπέναντι στό ἄδικο, καί τό σθένος τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, φωτεινό ὁρόσημο
ἐλευθερίας καί δικαιοσύνης.
«Βαρύς ὁ κόσμος νά τόν ζήσεις,
ὅμως γιά λίγη περηφάνια τ’ ἀξίζει», θά μᾶς πεῖ ὁ Ἐλύτης.
Γιά αὐτήν τήν περηφάνια τοῦ Ἔθνους μας, τά νιᾶτα τῆς Κύπρου μεταμορφώθηκαν σέ ἥρωες ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη.
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Τή νύχτα τῆς 31ης Μαρτίου πρός τήν 1η Ἀπριλίου, 30 λεπτά μετά τά μεσάνυκτα, μέ πολιτικό ἀρχηγό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο καί στρατιωτικό τόν
Γεώργιο Γρίβα, ἄρχισε ὁ ὑπέρτατος ἀγώνας γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ἀποικιακοῦ
ζυγοῦ. Οἱ ὁμάδες τῆς ΕΟΚΑ ἔδρασαν μέ ἐπιτυχία. Ἐκκωφαντικές ἐκρήξεις
συγκλόνισαν τή Λευκωσία, τή Λάρνακα, τή Λεμεσό, ὅλη τή νῆσο. Οἱ σελίδες
τῆς Κυπριακῆς Ἐλευθερίας ξεκίνησαν νά γράφονται σέ βουνά, κρησφύγετα,
φυλακές καί ἀγχόνες.
Ὁ ἀπελευθερωτικός ἀγώνας ὑπῆρξε, πρωτίστως, ἀγώνας τῆς νεολαίας, ἡ
ὁποία προσέτρεξε στήν πρώτη γραμμή. Τῶν νέων παλληκαριῶν καί τῶν
νεαρῶν γυναικῶν, τῶν μαθητῶν ἀκόμη, πού χρειάστηκε νά ὡριμάσουν πρόωρα
καί νά σηκώσουν στούς ὤμους τους τό φορτίο μιᾶς μεγάλης ἱστορικῆς εὐθύνης. Τῶν νέων, πού ἀγωνίστηκαν μέ ἔνθερμο ἐνθουσιασμό, μέ ἀνιδιοτέλεια καί
τόν αὐθορμητισμό τῆς ἡλικίας, μέ πίστη στό δίκαιο καί μέ προσήλωση στά
ἰδανικά τῆς πατρίδας καί τῆς ἐλευθερίας. Μυήθηκαν στόν ἀγώνα, ὁρκίστηκαν
ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀγωνίστηκαν, φυλακίσθηκαν, θυσιάστηκαν, κινδύνευσαν, μέ τήν πίστη πώς αὐτό εἶναι τό χρέος καί ἡ ὀφειλή στήν πατρίδα
τους.
Μέ τήν 1η Ἀπριλίου, ἡ ΕΟΚΑ εἶχε ἤδη καί τόν πρῶτο της νεκρό, ἀπό τούς
πολλούς πού θά ἀκολουθοῦσαν, τόν Μόδεστο Παντελῆ ἀπό τό Λιοπέτρι,
[πού πέθανε ἀπό ἠλεκτροπληξία στήν προσπάθειά του νά ἀποκόψει ἠλεκτροφόρα σύρματα, γιά νά δράσουν οἱ ὁμάδες τῆς ΕΟΚΑ.]
Στήν Κύπρο ἀκολούθησε περίοδος στρατοκρατίας. Οἱ Ἄγγλοι ἐπιδίδονταν
σέ βανδαλισμούς εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Ἀναζητοῦν τούς «τρομοκράτες» ὅπως τούς ἀναφέρουν καί προσπαθοῦν μέ βία νά καταστείλουν τήν
ἐπανάσταση. Δέν τά καταφέρνουν ὅμως. Τά μέτρα αὐτά αὔξησαν τή συμπάθεια
καί τή βοήθεια τοῦ λαοῦ πρός τήν ΕΟΚΑ, ἐνῶ τό πεῖσμα τῶν ἀγωνιστῶν θεριεύει καί τό κίνημα ἐμψυχώνεται καί δυναμώνει.
Ὁ ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ ἦταν κι ἕνα μεγαλειῶδες ἐπικό ποίημα. Οἱ ἄνθρωποι
ζοῦσαν ποιητικά. Πατοῦσαν στή γῆ κι ἀνακλαδίζονταν στόν οὐρανό. Χωρίς νά
χάνουν τήν αἴσθηση τῆς πραγματικότητας, ὑπερασπίσθηκαν τά ὑψηλά ἰδεώδη
καί τούς πόθους ἑνός λαοῦ, ζώντας ὑπερβατικά, ἐξύφαναν τό μεγάλο ἔπος
τοῦ Κυπριακοῦ ἀγώνα.
Ὁ χρόνος, πού ἔχει περάσει, ἔχει προσδώσει στά γεγονότα τήν ὑπόσταση
τοῦ θρύλου καί οἱ ἀγωνιστές φαντάζουν στά μάτια τῶν νεότερων σάν ὄντα
μυθικά. Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, εἶναι ὅτι ἦταν ἄνθρωποι ἁπλοί καί καθημερινοί πού
μετουσιώθηκαν σέ ἥρωες γιατί πίστεψαν στό δίκαιο τοῦ ἀγῶνα τους.
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Τέτοιος ἦταν ὁ κόσμος τῆς Κύπρου τότε. Ὑψιπέτης καί περήφανος μέ
ἀρχοντιά καί μεγαλεῖο ψυχῆς. Οἱ νέοι ζώνονταν τήν πανοπλία τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τους κι ἔβγαιναν στούς δρόμους, διαδηλώνοντας γιά τήν Ἕνωση. Ἦσαν
ἄνθρωποι ἁγνοί καί ἀνιδιοτελεῖς πού, προσηλωμένοι σέ ἁγνά ἰδανικά καί
ἀξίες, ἔθεσαν πάνω ἀπό τό «ἐγώ» τό «ἐμεῖς» καί πιό πάνω ἀκόμα τήν πατρίδα
καί τήν ἐλευθερία.
Σχεδόν ὅλοι οἱ μάρτυρες καί οἱ ἥρωες τοῦ Κυπριακοῦ Ἀγῶνα ἄφησαν
γραπτά κείμενα. Στεκόμαστε μέ δέος καί εὐθύνη μπροστά στά λόγια καί τά
κείμενα τῶν παλληκαριῶν αὐτῶν. Ἐνσάρκωση τῆς ἴδιας τῆς ποίησης, ὁ 18χρονός μαθητής Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, γράφει στό ἐπίγραμμα γιά τούς
νεκρούς συντρόφους του, πού ἔμελλε νά γίνει καί δικό του:
«Τῶν Ἀθανάτων τό κρασί
τό ᾽βρετε ᾽σεῖς καί πίνετε.
Ζωή σέ σᾶς ὁ θάνατος
Κι ἀθάνατοι θά μείνετε».
Συγκλονίζουν οἱ ἐπιστολές τῶν ἡρώων τῶν φυλακισμένων μνημάτων. Μνημεῖα ἀνθρωπιᾶς, πού μέσα ἀπό αὐτές ἀναδεικνύονται ἡ ἀγάπη πρός τήν ἐλευθερία καί τήν Ἑλλάδα, ἡ πίστη στόν Θεό, ἡ περηφάνια, ἡ ἐθνική ἔξαρση καί
ἡ εὐγένεια τῆς ψυχῆς τους, ἀλλά καί ἡ ἐγκαρτέρηση μπροστά στόν θάνατο.
Ὁ ἥρωας Ἰάκωβος Πατάτσος, 22 χρονῶν, ὁδηγήθηκε στήν ἀγχόνη στίς 9
Αὐγούστου τοῦ 1956. Λίγο πρίν ἀνέλθει στό φονικό ἰκρίωμα, ἀπευθυνόμενος
πρός τούς συναγωνιστές του, εἶπε:
«Νιώθω χαρά γιατί πῆγα κοντά στό Θεό. Ἀπό ᾽κεῖ ψηλά θά προσεύχομαι
γιά σᾶς, γιά τήν Κύπρο μας, γιά τήν Ἑλλάδα. Οἱ Ἄγγλοι θά μᾶς πάρουν τό
σῶμα, ποτέ δέν θά μπορέσουν νά μᾶς σκοτώσουν τήν ψυχή, τήν ἰδέα».
Ἡ ἀγχόνη τῶν Ἄγγλων ἐπρόκειτο νά ξαναλειτουργήσει στίς 21 Σεπτεμβρίου 1956 γιά νά πάρει τή νεανική ζωή τριῶν ψυχωμένων Ἀγωνιστῶν: τοῦ Στέλιου Μαυρομμάτη, τοῦ Μιχαήλ Κουτσόφτα καί τοῦ Ἀνδρέα Παναγίδη.
Ὁ ἡλικίας 23 ἐτῶν Στέλιος Μαυρομμάτης γράφει στό τελευταῖο μήνυμα
πού ἔστειλε ἀπό τά προπύλαια τοῦ θανάτου πρός τούς οἰκείους του:
«Τώρα πού σᾶς γράφω εὑρίσκομαι στό σκοτεινό κελί τῆς φυλακῆς...
Αἰσθάνομαι τόν ἑαυτό μου ἰσχυρό καί γαλήνιο, γιατί ἔχω τόν Χριστό μέσα μου
καί εἶμαι βέβαιος πώς θά μέ βοηθήσει μέχρι τέλους. Θέλω νά ξέρετε πώς ὁ γιός
σας πέθανε μέ τό χαμόγελο στά χείλη, γιατί κράτησε μέχρι τέλος τόν ἱερό ὅρκο
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πού ἔδωσε νά θυσιαστῆ χάριν τῆς Ἐλευθερίας τῆς Κύπρου».
Ὁ 20ετής Μιχαήλ Κουτσόφτας, ὁ ὁποῖος εἶχε μόρφωση Δημοτικοῦ σχολείου, ἀπευθυνόμενος πρός τή μητέρα του πού τόν ἐπισκέφθηκε γιά τελευταία φορά πρίν ἡ ἀγχόνη τοῦ κόψει τό νῆμα τῆς ζωῆς, εἶπε:
«Μάνα, ἄν εἶσαι Ἑλληνίδα, μήν κλάψεις, γιατί ὁ γιός σου δέν εἶναι γιά κλάματα. Ὁ γιός σου τραβάει γιά τήν δόξα καί τήν τιμή».
Ὁ Ἀνδρέας Παναγίδης, πού κρεμάστηκε στά 22 του χρόνια, ὁ μόνος παντρεμένος καί μέ 3 παιδιά, χωρίς νά διαθέτει ἀξιόλογη μόρφωση, εἶχε ἐντούτοις
μέσα του ξεκαθαρισμένη τήν ἔννοια τοῦ Ἐθνικοῦ καθήκοντος. Ἡ τελευταῖα
του ἐπιστολή καθρεφτίζει τόν ψυχικό του κόσμο.
«Ἀξιολάτρευτά μου παιδιά, πολυαγαπημένη μου γυναῖκα, Χαίρετε!
Αὐτή τή στιγμή πού σᾶς γράφω εἶναι Τρίτη, 10 ἡ ὥρα τό βράδυ.
Ἀκριβῶς πρίν τρία λεπτά μᾶς εἰδοποίησαν ὅτι χαράματα τῆς Παρασκευῆς 219-1956 θά ἐκτελεσθοῦμε. Ἴσως ὅταν διαβάζετε αὐτό τό γράμμα, ἐγώ δέν θά
ὑπάρχω ἀνάμεσα στούς ζωντανούς.
Λατρευτά μου παιδιά, σᾶς ἀφήνω γιά πάντα στήν τόσο νεαρή μου ἡλικία.
Στά 22 μου χρόνια πεθαίνω γιά χάρη μιᾶς μεγάλης ἰδέας. Κάποτε ἡ μάνα σας
καί οἱ θεῖοι σας θά σᾶς ἀναπτύξουν γιατί ἐκτελέσθηκα. Σᾶς εὔχομαι, ἀγαπημένα μου παιδιά, νά γίνεται καλοί Χριστιανοί καί καλοί Ἕλληνες Κύπριοι.
Ἀκολουθῆστε πάντα τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς. Νά εἶσθε πάντα βέβαιοι ὅτι σᾶς
ἀγάπησα τόσο θερμά καί μέ μιά ἀπέραντη πατρική ἀγάπη. Ἀλλά δυστυχῶς
σᾶς ἀφήνω, χωρίς νά σᾶς δῶ νά μεγαλώνετε ὅπως τό ὀνειρευόμουν. Ἀλλά σᾶς
ἀφήνω ἕνα μεγάλο καί τιμημένο ὄνομα. Παιδιά μου, ζήσετε εὐτυχισμένα μαζί
μέ τήν μητέρα σας καί τούς σεβαστούς σας παπποῦδες. Ἐλπίζω στόν Πανάγαθο Θεό νά σᾶς ἀγαποῦν μέ στοργή καί θέρμη...
Ἔχετε γεια μιά γιά πάντα, ἀγαπημένες μου ὑπάρξεις.
Μέ φιλιά καί ἀγάπη ὁ σύζυγός σου καί ἀγαπητός σας πατέρας
Ἀνδρέας Παναγίδης».
Ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης καταδικάστηκε καί αὐτός σέ θάνατο μέ ἀπαγχονισμό, γιατί συνελήφθη νά μεταφέρει ὅπλα. Ὅταν ὁ Ἄγγλος δικαστής τόν
ρώτησε ἐάν ἔχει νά πεῖ κάτι γιά νά μήν καταδικαστεῖ, ἀπάντησε περήφανα:
«Γνωρίζω ὅτι θά καταδικαστῶ σέ θάνατο. Θά μέ κρεμάσετε, τό ξέρω. Ὅ,τι
ἔκανα τό ἔκανα σάν Ἕλληνας Κύπριος πού ζητᾶ τή Λευτεριά του. Ζήτω ἡ
Ἕνωσις τῆς Κύπρου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα. Τίποτε ἄλλο».
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Ὁ ἥρωας μαθητής ἄφησε ἀποχαιρετιστήριο γράμμα πρός τούς συμμαθητές
του, ὅπου ἔγραφε:
«Παλιοί συμμαθητές,
Αὐτή τήν ὥρα κάποιος λείπει ἀνάμεσά σας, κάποιος πού φεύγει ἀναζητώντας λίγο ἐλεύθερο ἀέρα, κάποιος πού μπορεῖ νά μήν τόν ξαναδεῖτε παρά
μόνο νεκρό. Μήν κλάψετε στόν τάφο του. Δέν κάνει νά τόν κλαῖτε... Λίγα λουλούδια τοῦ Μαγιοῦ σκορπᾶτε του στόν τάφο. Τοῦ φτάνει αὐτό μονάχα...».
Μαζί μέ αὐτούς τούς πέντε στήν ἀγχόνη ὁδηγήθηκαν ὁ Μιχαήλ Καραολῆς,
ὁ Ἀνδρέας Δημητρίου, ὁ Ἀνδρέας Ζάχος καί ὁ Χαρίλαος Μιχαήλ. Τά φυλακισμένα τους μνήματα ἔγιναν βωμός ἐλευθερίας καί τά ἅγια τῶν ἁγίων τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα.
«Ἐξοχότατε, οὐ περί χρημάτων τόν ἀγώνα ποιούμεθα ἀλλά περί ἀρετῆς»,
ἀπάντησε προσβεβλημένος ὁ μετέπειτα ἥρωας Κυριάκος Μάτσης, ἐξευτελίζοντας τόν ἀλαζόνα Στρατάρχη Σέρ Τζών Χάρτινγκ, ὅταν ὁ τελευταῖος τοῦ
πρότεινε μισό ἑκατομμύριο λίρες προκειμένου νά γίνει καταδότης.
Τιμοῦμε ὅλους αὐτούς, ἥρωες Ἑλλήνων, πού θυσιάστηκαν γιά τό ἰδεῶδες
της ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.
Τιμοῦμε τούς τέσσερις ἥρωες τοῦ Λιοπετρίου, τόν Ἀνδρέα Κάρυο, τόν
Χρῆστο Σαμάρα, τόν Ἠλία Παπακυριακοῦ καί τόν δάσκαλο Φώτη Πίττα πού
μέ τό ὁλοκαύτωμά τους μετέτρεψαν ἕναν ταπεινό ἀχυρῶνα σέ νέο Χάνι τῆς
Γραβιᾶς, προσκύνημα καί αὐτό τῆς λευτεριᾶς.
[Ὑπέρ πίστεως καί πατρίδας ἔπεσαν στό πεδίο τῶν μαχῶν μαζί μέ ἄλλους
καί οἱ Μάρκος Δρᾶκος, Πέτρος Γιάλλουρος, Μιχαήλ Γιωργάλλας, Γεώργιος
Κάρυος, Στυλιανός Λένας, Χαράλαμπος Μοῦσκος, Παντελής Κατελάρης.]
Δέν ξεχνοῦμε ὅσους ἔγιναν θυσία στή διάρκεια βασανιστηρίων, δέν ξεχνοῦμε
τούς ἀμέτρητους γνωστούς καί ἄγνωστους μαχητές τῆς ἐλευθερίας, κληρικούς
καί λαϊκούς, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, τούς ἐκπαιδευτικούς, τίς
γυναῖκες, τούς ἀγρότες καί γενικά τό σύνολο τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, πού στήριξε
τόν ἀγῶνα γιά τέσσερα χρόνια, γνωρίζοντας πώς ἡ ζωή καταξιώνεται μόνο
μέσα σέ συνθῆκες ἐλευθερίας.
Τιμοῦμε τόν ἥρωα Γρηγόρη Αὐξεντίου, ὑπαρχηγό τῆς ΕΟΚΑ καί πρῶτο
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Κύπριο ἔφεδρο Ἀξιωματικό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἀπετέλεσε τήν ἡρωικότερη μορφή τοῦ Ἀγώνα τόσο γιά τήν ἀγωνιστική του σταδιοδρομία ὅσο καί γιά τόν
ἔνδοξο θάνατό του. Ἔγραφε σέ ἕνα φίλο του πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα:
«Τή λευτεριά μας, τό ἰδανικό των ἰδανικῶν μας τήν ὑπόγραψα καί ᾽γώ ὄχι
μόνο σέ χαρτί, μά φορώντας τή τιμημένη στολή τοῦ Ἕλληνα Ἀξιωματικοῦ καί
θά τήν ὑπογράψω ὁποιαδήποτε στιγμή τό ζητήσει ἡ Κύπρος μας καί μέ τό
αἷμα μας, ὅπως καί κάθε Κύπριος». Ὁ Αὐξεντίου, πού μόνος πολεμοῦσε ἀπό
τό κρησφύγετό του γιά δέκα ὧρες τούς Ἄγγλους καί, μολονότι ἤξερε πώς θά
πεθάνει, δέν παραδόθηκε. Ἔγινε ὁλοκαύτωμα καί δίδαξε τούς ἀγωνιστές, ὄχι
μόνο πῶς νά ἀγωνίζονται, ἀλλά ἐπαναλαμβάνοντας τό ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ καί
πῶς νά πεθαίνουν.
Ἡ αἰωνιότητα τούς ὑποδέχτηκε. «Ἐκείνη τή νύχτα τήν ἀξημέρωτη πού
ζύγιζαν τά χρόνια τους μέ τίς χαρές πού ζήσανε, τήν ὥρα τῆς θυσίας, μακάριζαν αὐτούς πού ἄφησαν πίσω, γιατί πίστευαν ὅτι αὐτοί θά ἔσερναν πρῶτοι
τόν χορό στό μεγάλο μεγάλο πανηγύρι τῆς λευτεριᾶς». Κι ὁ ποιητής Κώστας
Μόντης σιγοψιθυρίζει:
«Ἀδελφέ τῆς ἀγχόνης
Τί μᾶς ἔκανε αὐτή ἡ νύκτα
Τί μᾶς πῆρε καί τί μᾶς ἔδωσε!»
Ὁ ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ δέν ἐπέφερε τό ποθούμενο γιά τόν Κυπριακό Ἑλληνισμό. Ὡστόσο, ὁδήγησε τούς Ἄγγλους στήν ἀναζήτηση λύσης σέ πολιτικό ἐπίπεδο. Μέ τήν ὑπογραφή τῆς Συμφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου τόν Φεβρουάριο
τοῦ 1959, ὁ ἀπελευθερωτικός ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ ἔληξε.
Στίς 16 Αὐγούστου 1960 ἐγκαθιδρύθηκε ἐπίσημα ἡ Κυπριακή Δημοκρατία
καί ἄρχιζε μιά καινούργια περίοδος στήν Ἱστορία τῆς Κύπρου.
Σέ μιά περίοδο πού οἱ διεθνεῖς οἰωνοί ἦταν ἀντίθετοι, δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητηθεῖ ὅτι, παρά τά λάθη πού ἔγιναν, ἡ τόλμη, ὁ ἡρωισμός καί ἡ θυσία ὅσων
συστρατεύθηκαν στόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ 1955-1959, ἐπέφεραν τήν
ἀπαλλαγή ἀπό τήν Ἀγγλική ἀποικιοκρατία καί ἄλλαξαν τόν γεωπολιτικό χάρτη τῆς περιοχῆς, ὁδηγώντας στήν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου καί στήν ἵδρυση
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
Μελετώντας μετά ἀπό μισό καί πλέον αἰῶνα τόν ἀγώνα ἐκεῖνο, πού ξεκί-
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νησε ἀπό μιά σπίθα ἀγάπης γιά τήν ἐλευθερία, διαπιστώνουμε τή σημασία
του. Ἀνέδειξε τόν δυναμισμό τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποβάλλοντας τό σύνδρομο τοῦ ὑπόδουλου, ἀπέκτησε αὐτοπεποίθηση, πῆρε τή μοίρα στά χέρια του καί πρό παντός δημιούργησε νέους Ἥρωες Ἑλλήνων πού
ἔγραψαν Ἱστορία, ὅπως καί στίς ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Κύπρος
ἐλευθερώθηκε. Καί πλήρωσε μέ αἷμα τήν ἐλευθερία της. Δέν γινόταν ἀλλιῶς.
Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορική μοίρα τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Ὁ ἑορτασμός αὐτός ἀφήνει ἕνα παράθυρο ἀνοικτό πρός τούς ἥρωες τοῦ
παρελθόντος καί τήν ἐλπίδα πού προσδίδουν γιά τό μέλλον τῆς Κύπρου μας.
Σήμερα, πού τό 37% τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀνεξάρτητου κράτους
μέλους τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, συνεχίζει νά
εὑρίσκεται, ἀπό τό 1974, ὑπό Τουρκική κατοχή, ὁ ἡρωισμός καί ἡ θυσία τους
ἀναδεικνύει τήν ἱστορική ἀνάγκη καί τό χρέος γιά τήν συνέχιση τῆς ἐπιδίωξης
τοῦ στόχου γιά μιά δίκαιη, λειτουργική καί βιώσιμη λύση, γιά τό σύνολο τοῦ
Κυπριακοῦ λαοῦ.
Θυμᾶμαι ὡς μαθητής ἀκόμα τοῦ Δημοτικοῦ νά περπατῶ στόν Πειραιᾶ, σέ
μιά ὁδό κάθετη στή Φίλωνος πού ἔφερε τό παράξενο ὀνοματεπώνυμο, ὅπως
νόμιζα, Καραολῆ-Δημητρίου. Παρ᾽ ὅλο πού εἶχα συγγενεῖς ἀπό τή Μεγαλόνησο, ἔφθασα 18 ἐτῶν, στή Στρατιωτική Σχολή Εὐελπίδων, γιά νά μάθω μέσω
τῶν Κυπρίων συμμαθητῶν μου, ποιοί τελικά ἦταν οἱ Καραολῆς καί Δημητρίου:
ἥρωες, μέρος ἑνός ἀόρατου δεσμοῦ πού τούς συνδέει μέ τούς Ὁμηρικούς
ἥρωες, τόν Λεωνίδα, τόν Ἀθανάσιο Διάκο, τή Βελίκα Τράικου, τόν Μαρδοχαῖο
Φριζῆ, τή Λέλα Καραγιάννη, καί ὅλους τους ἀνώνυμους καί ἐπώνυμους
ἁγνούς ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων.
Ἄς κλίνουμε εὐλαβικά το γόνυ στούς τάφους τῶν ἡρώων αὐτῶν καί ἀποτίοντας φόρο τιμῆς, νά τούς ἀνακαλέσουμε στήν ἐθνική μας συνείδηση καί νά
ἀναρωτηθοῦμε, ἄν θά μπορέσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στήν εὐθύνη, ἄν ἔχουμε τίς ἠθικές ἀρχές, τό ὑπόβαθρο ἀξιῶν, ἄν δέν μᾶς ἔχουν ἀλλοτριώσει ὁ καταναλωτισμός καί ἡ εὐζωΐα, ὥστε νά δηλώσουμε, ἄν καί ἐφόσον χρειασθεῖ, ὅπως
ὁ Αὐξεντίου στόν πατέρα του: «...ἐγώ θέλω νά γίνω Λεωνίδας, Ἀθανάσιος Διάκος...».
Ἄς δώσουμε λοιπόν μιά ὑπόσχεση ὅτι ὁ καθένας ἀπό τό δικό του μετερίζι,
θά φανεῖ ἀντάξιος συνεχιστής τῆς Ἱστορίας πού μᾶς κληροδότησαν, ἀντάξιος
των μελλοντικῶν γενεῶν, μέ πίστη στήν ἑνότητα πού μᾶς χαρακτηρίζει στίς
δύσκολες στιγμές.
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«Ναί· ὅμως ὁ μαντατοφόρος τρέχει
κι ὅσο μακρύς κι ἄν εἶναι ὁ δρόμος του,
θά φέρει σ’ αὐτούς πού γύρευαν ν’ ἁλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο
τό φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας».
Ὥς τότε φυλακτό καί πυξίδα ἡ ἐποποιΐα τοῦ ἀγώνα τοῦ 1955-59, θά
ἐμπνέει ἀρετή καί γενναιότητα, ψυχική λεβεντιά, γιά νά σταθοῦμε στούς μεγάλους δρόμους τῆς Ἱστορίας.
«Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο
κάνω τόν πόνο σου νά πῶ καί προσκυνῶ καί μένω.
Ἐσύ τῆς θάλασσας ρυθμός ὁλάνθιστο κλωνάρι,
πῶς σοῦ μαδῆσαν τ’ ἄνθια σου διπλοί, τριπλοί βαρβάροι.
Τί θλιβερά πού σεργιανᾶν τριγύρω σου τά ψάρια
κι ἀντίχριστοι νά παίζουνε τήν τύχη σου στά ζάρια.
Κουράγιο μικροκόρη μας, πού μᾶς ἐγίνες μάνα.
Ὕμνος καί Θρῆνος τῆς ζωῆς κι Ἀνάστασης καμπάνα»
Τήν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης, ὅπως εὐαγγελίζεται ὁ Γιάννης Ρίτσος, μέ μιά
ἐπανενωμένη Κύπρο, πραγματικά ἐλεύθερη, χωρίς στρατεύματα κατοχῆς,
ἀπαλλαγμένη ἀπό ἀναχρονιστικές ἐγγυήσεις, ξένες ἐξαρτήσεις καί παρεμβάσεις, θά δικαιωθεῖ ἡ θυσία τῶν ἡρώων τοῦ ἀγώνα τοῦ 1955-59.
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ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ
Ὁ Παπαδιαμάντης στήν πυρά τῆς νέας ἐπιστημολογίας
Παπαδιαμάντης εἶναι δύσκολος συγγραφέας. Ἡ πρώτη καί πλέον
ἐμφανής δυσκολία του εἶναι ἡ γλῶσσα του. Εἶναι ἀμφίβολο μέ τό
ὑπάρχον ἐκπαιδευτικό μας σύστημα ἐάν ἡ ἑπόμενη γενιά θά μπορεῖ νά διαβάζει τά ἔργα του χωρίς μετάφραση. Μπορεῖ αὐτό νά μήν εἶναι ἀπόλυτα ἀκριβές, καθώς δέν ἀφορᾶ μόνο τήν διάκριση μεταξύ δημοτικῆς καί καθαρεύουσας,
τά ὅρια τῶν ὁποίων δέν εἶναι ποτέ σαφῆ. Ἐντούτοις, ἡ γλῶσσα του ἀναντίρρητα παρουσιάζει μιά φαινομενική τουλάχιστον δυσκολία.
Ἡ δεύτερη καί ἴσως μεγαλύτερη δυσκολία δέν εἶναι ἡ ἴδια ἡ μορφή τῆς
γλώσσας, ἀλλά τά πράγματα καί οἱ πολιτιστικές σταθερές στίς ὁποῖες αὐτή
ἡ γλῶσσα ἀναφέρεται. Τί ἔχει μείνει στήν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνα ἀπό τόν
κόσμο τοῦ Παπαδιαμάντη; Δέν πρόκειται γιά μιά ἁπλή ἐξέλιξη καί μετάλλαξη
μέσα στά ὅρια τῆς γλωσσικῆς καί πολιτισμικῆς ἀλλαγῆς, ἀλλά γιά μιά βαθύτερη καί μονιμότερη καθίζηση ὅλων των ἀναφορῶν πού θρέφανε τόν ἑλληνισμό τά τελευταῖα διακόσια χρόνια. Ὁ κόσμος τοῦ Παπαδιαμάντη μέσα σ’ αὐτά
τά ὅρια, ἀπό τόν Σολωμό μέχρι τόν Ἐλύτη, ἦταν εὔκολα ἀναγνωρίσιμος, μέ
τρόπο πού ἔχει πάψει νά εἶναι πλέον γιά μᾶς. Καί ὅσο καί νά φαίνεται κυνικό,
δέν μποροῦμε παρά νά ἀρχίσουμε ἀπό αὐτήν τήν ἀνυπαρξία ἀναφορικότητας,
τό πολιτιστικό κενό, γιά νά δοῦμε ἐάν ὑπάρχει κάποια ἐλπίδα οὐσιαστικῆς
πρόσληψής του. Διαφορετικά, μιλώντας γιά τόν Παπαδιαμάντη δέν κάνουμε
τίποτα ἄλλο παρά ἕνα εὐλαβικό μνημόσυνο.
Ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν μιά ζωντανή πραγματικότητα καί συνδέεται μέ τίς
τύχες, τά πεπρωμένα, τίς προσδοκίες, τίς παραδόσεις καί τήν ταυτότητα ἑνός
ὁλόκληρου λαοῦ. Τόν περιέγραψε, νιώθοντάς τον ἀπό κοντά ὡς κομμάτι τοῦ
ἐαυτοῦ του, συμπόνεσε τόν μόχθο καί τήν δυστυχία τῶν ἁπλῶν ἀδικημένων
ἀνθρώπων, συμμερίστηκε τήν πίστη τους, καί θέλησε νά τόν ὑπηρετήσει γιά νά

Ὁ
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κερδίσει τήν ἀξιοπρέπειά του. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὁ Παπαδιαμάντης δέν εἶναι ἕνας
ἁπλός λαϊκός τύπος. Ἡ εἰκόνα πού ἔχουμε ἀπό αὐτόν ὡς ἑνός ἁπλοῦ ψάλτη σέ
ἕνα ξωκλήσι τῆς Σκιάθου εἶναι πολύ μακριά ἀπό τήν πραγματικότητα. Ἡ πραγματικότητά του ἦταν αὐτή ἑνός μεγάλου συγγραφέα πού ἔφτασε στήν ὡριμότητα
νά ἀποτυπώσει τήν ἑλληνική ζωή μετά ἀπό ἕνα ἐπίπονο ἔργο μαθητείας.
Παπαδιαμάντης καί Ντίκενς.
Χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Εὐρώπη καί Νέος Ἑλληνισμός
Μεταφραστής μεγάλων μυθιστορημάτων τῆς πλέον ἐξελιγμένης λογοτεχνικά Εὐρώπης, μαθητεύει ὁ ἴδιος μέ τήν πρωτότυπη παραγωγή του σέ τρία διαδοχικά μυθιστορήματα (Ἡ Μετανάστις, Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν, Ἡ Γυφτοπούλα) στά ὁποῖα εἶναι ἐμφανῆ τα ἴχνη τῶν εὐρωπαϊκῶν προτύπων. Αὐτά τά
ἴχνη, μολονότι ὑπάρχει στροφή στά διηγήματά του, παραμένουν ἀνιχνεύσιμα
καί σέ ὅλο το μετέπειτα ἔργο τῆς ὡριμότητάς του. Ἡ στροφή αὐτή πρῶτα στά
ἑορταστικά του ἀφηγήματα σέ ἐπίπεδο ὕφους καί ἤθους, μέ τήν πλέον ρεαλιστική ἀποτύπωση τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν χαρακτήρων του, δέν ἀποτελεῖ
ἀπόλυτη ἄρνηση τῶν εὐρωπαϊκῶν του προτύπων. Πίσω ἀπό τά ἑορταστικά
του διηγήματα δέν μποροῦμε παρά νά δοῦμε τήν σκιά πού ρίχνουν σέ αὐτά οἱ
χριστουγεννιάτικες ἱστορίες τοῦ Ντίκενς.
Μέ τόν Ντίκενς συγγενεύουν ὡς πρός τήν αἰσιόδοξη καί παρήγορη ἄποψη
γιά τήν ἀνθρωπότητα καί ὡς πρός τήν συμπόνια γιά τόν ἁπλό λαό πού γίνεται ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης. Οἱ διαφορές ὅμως μέ τόν Ντίκενς εἶναι ἐμφανεῖς. Στό πλέον ἐμφανές ἐπίπεδο ὁ Π. ἐπεκτείνει τά χριστουγεννιάτικα διηγήματα σέ ὅλο σχεδόν τό ἑορτολόγιο τοῦ Δωδεκαόρτου (Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια) καί φτάνει ὥς τό Πάσχα. Ἡ πανταχοῦ παρουσία τῆς ἐκκλησίας γιά
αὐτόν, πού δέν ἔχει τό ἀντίστοιχο στόν Ντίκενς, εἶναι σημαντική. Τί προκαλοῦσε σέ αὐτόν, λοιπόν, τήν ἀντίδραση νά παρουσιάσει διαφορετικά τόν
κόσμο πού ζοῦσε παρά μία βαθύτερη βιωματική ρίζα ὅτι ὁ κόσμος του ἦταν
διαφορετικός ἀπό τόν Ντίκενς καί τά εὐρωπαϊκά πρότυπά του;
Ἡ βιωματική ρίζα, ἐντούτοις, εἶναι ἱκανοποιητική ἀλλά ὄχι κι ἀναγκαία
συνθήκη γιά νά καταλάβουμε τήν στροφή τοῦ μεγάλου συγγραφέα πρός μιά
πιστή ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου πού τόν περιέβαλλε. Χρειαζόταν μιά καινοτομία μέσα στήν ἴδια τήν λογοτεχνική ἔκφραση, κι αὐτό δέν μποροῦσε νά
γίνει παρά μέ μιά ἀλλαγή στόν τρόπο πού συλλαμβάνουμε τήν πεζογραφία.
Τό μυθιστόρημα δέν ἀρκοῦσε νά δώσει μιά πιστή ἀναπαράσταση τῆς ἑλλη-
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νικῆς ζωῆς. Ἡ ἐπιλογή του ἦταν πρός κάποιο πλέον ἀντιπροσωπευτικό εἶδος
γραφῆς, τό ὁποῖο ἡ γραμματολογία μας ὀνομάζει ἠθογράφημα. Ὅμως τό θέμα
ἐδῶ δέν εἶναι ἡ ἠθογραφία, ἀλλά ἡ χρήση της ἀπό ἕνα ἐνήμερο καί βαθύ μελετητή τῆς τότε ἑλληνικῆς ζωῆς, ὅπως ὁ Παπαδιαμάντης. Κατά ἀρχάς ἡ ἠθογραφία δέν εἶναι ἑλληνικό εἶδος. Ὁ Φλωμπέρ ὀνόμαζε τό μεγάλο του μυθιστόρημα, τήν Μαντάμ Μποβαρύ, «ἤθη τῆς ἐπαρχίας». Ἡ ἠθογραφία ἀποτελοῦσε
στροφή στήν ἀποτύπωση τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων μέ τρόπο
πλέον γνήσιο καί ρεαλιστικό ὥστε οἱ ἀναγνῶστες νά ἀναγνωρίζουν τούς ἑαυτούς τους στούς χαρακτῆρες, στά περιγραφόμενα ἤθη καί τό ἐξωτερικό φυσικό περιβάλλον1.
Ὁ Π. ἔβλεπε πώς ἡ ἑλληνική πραγματικότητα ἦταν διαφορετική ἀπό αὐτή
τῆς Εὐρώπης καί ἔβλεπε τό πρόβλημα τῆς ἀναπαράστασής της μέ μιά γενική
καί διαχρονική θέαση. Δέν τόν ἐνδιέφερε ἡ ρεαλιστική ἀποτύπωση μιᾶς αὐθεντικῆς φέτας ζωῆς, ἀλλά τό πρόβλημα τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ στήν ὁλότητά του.
Ἔτσι ἡ τροπικότητα τοῦ νέου μυθιστορήματος ὡς πρός τήν ἀληθοφάνεια
προσλαμβάνει γι’ αὐτόν μιά ἰδιαίτερη σημασία. Ἄς μή ξεχνᾶμε τίς ἀντιφάσεις
πού ἦταν ἀναπόφευκτες στήν δημιουργία ἑνός νέου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ
ὁποῖος στήν ἐποχή του παρέμενε ἀνολοκλήρωτος καί χαρακτηριζόταν ἀπό μιά
ἔντονη ρευστότητα. Στό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου κι ἀρχές τοῦ 20οῦ, τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν ἀγροτικό, ἐνῶ δειλά-δειλά ἄρχισαν νά δημιουργοῦνται πόλεις καί νά ἀναπτύσσεται μιά οἰκονομική δραστηριότητα πού
κατά κάποιο τρόπο ἔμοιαζε ἀστική2. Τό ἀστικό αὐτό ὑπόστρωμα ἦταν πολύ
ρηχό γιά νά δημιουργήσει τίς ἀναγκαῖες ρίζες πού θά ἔπαιρναν τήν νομιμοποίησή τους ἀπό ἕνα γηγενῆ πληθυσμό, ὅπως συνέβη στά ἄλλα εὐρωπαϊκά ἔθνη.
Γιά τήν μεταπρατική καί ὑπηρετική στάση πού κυριαρχοῦσε σέ αὐτήν τήν
κατάσταση ὑπάρχουν ἄπειρες μελέτες, κυρίως ἀπό τήν μαρξιστική ἀριστερά.
Ἐδῶ ὅμως ἡ παθολογία ὑπερβαίνει κατά πολύ μιά ἁπλή ἡγεμονία τῆς πόλης
ἀπέναντι στήν πλειονότητα τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ ἑλληνισμός ὁλόκληρος γινόταν ἕνα φαινόμενο πού παραγόταν ἀλλοῦ καί ἀποκτοῦσε ὅλα ἐκεῖνα
τά στοιχεῖα τοῦ φετιχισμοῦ πού ἐπισημαίνει ἡ μαρξιστική ἀνάλυση τῆς ἡγεμονικῆς ἐξουσίας. Ὅμως ἡ ἴδια ἡ μαρξιστική ἀνάλυση παράγονταν ἀλλοῦ. Ἐνῶ
στρεφόταν ἐναντίον τῶν κακῶν της ἑλληνικῆς κοινωνίας, προσέθετε κι αὐτή
ἕνα ἀκόμη πλέον ὀλέθριο. Ὅτι στήν οὐσία ἀκόμη κι ἴδιες οἱ δοξασίες καί οἱ
1

Ἀπόστολος Σαχίνης, Τό ἱστορικό μυθιστόρημα, Γαλαξίας 1971.

2

Κ.Θ. Δημαρᾶς, Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, Ἴκαρος 1987.
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τρόποι ζωῆς τῶν ἀνθρώπων δέν εἶχαν ὑπόσταση καί ὅτι ἡ θρησκεία τῶν
Ἑλλήνων, ὅπως καί ἡ ἱστορία τους δέν ἦταν παρά προϊόν τῆς ἡγεμονίας, ἡ
ὁποία ἔπρεπε νά ἐξαρθρωθεῖ, γιά νά ἀποκατασταθοῦν ἡ ἰσότητα καί ἡ κοινωνική δικαιοσύνη. Εἰδικά ἡ ὀργανική συνέχεια τοῦ νεοέλληνα διά τοῦ Βυζαντίου καί ἡ θρησκευτική του πίστη πού ἦταν ὀργανικά δεμένη μέ αὐτήν τήν
συνέχεια, ἦταν σ’ αὐτήν τήν προοπτική ἀποτέλεσμα μιᾶς ὀπισθοδρομικῆς
θέσης, ἡ ὁποία θά ἔπρεπε νά ἀντικατασταθεῖ μέ τά διδάγματα τοῦ Διαφωτισμοῦ καί μιᾶς νέας πολιτειακῆς ἀντίληψης3.
Θά πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί στήν κριτική μας ἀπέναντι στόν Διαφωτισμό, καθώς στοχαστές τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης κάνουν λάθος. Τό θέμα
δέν εἶναι κατά πόσο ἡ νέα ἤ ἡ παλιά Ἑλλάδα εἶναι Ἀνατολή ἤ Δύση, ἀλλά ὅτι
καί τά δύο στοιχεῖα, τά ὁποῖα συμπλέκονται ἀδιαχώριστα στή δισχιλιοστή
ἑλληνική ἱστορία μας, ἀγνοήθηκαν στήν γηγενῆ ὀργανική τους βάση γιά νά
εἰσαχθοῦν μετά, παραγόμενα ἀλλοῦ. Αὐτό προϋποθέτει μιά ἀλλαγή πλεύσης
στήν ἱστοριογραφία μας. Οἱ Ἕλληνες, εἴτε ἀνήκουν στή σχολή τῶν Ἑπτανησίων εἴτε σέ αὐτή τοῦ Παπαδιαμάντη, θά ἔπρεπε νά ἀσχολοῦνται
πολύ λιγότερο μέ τό τί εἶναι δυτικό ἤ ἀνατολικό καί νά ἐνδιαφερθοῦν
γι’ αὐτό πού εἶναι δικό τους. Κάτι πού παράγεται ἀλλοῦ, καταλήγει νά
παράγεται πουθενά! Αὐτό δέν εἶναι ἐγγύηση γιά δημιουργία θεσμῶν μέ διάρκεια οὔτε γιά σχηματισμό συγκεκριμένης ταυτότητας.
Ὅπως μᾶς διαβεβαιώνουν οἱ βιογράφοι του, ὁ Παπαδιαμάντης ἔνιωθε στό
κλίμα τῶν Ἀθηνῶν ἕνας ξένος. Ἡ ξενικότητα αὐτή, πού ἔπαιρνε τήν μορφή
ἑνός μετανάστη στόν ἴδιο του τόν τόπο, θά μεταφερόταν καί στόν τρόπο πού
τόν ἔβλεπαν οἱ ἄλλοι. Ἡ εἰκόνα τοῦ κοσμοκαλόγερου πού μᾶς δίνει ὁ Περάνθης βασίζεται σ’ αὐτήν τήν ἀμοιβαία ἔλλειψη ἐπικοινωνίας. Ἡ ἰδέα τοῦ Ἁγίου
τῆς Σκιάθου, ὅπως κι αὐτή τοῦ ὀπισθοδρομικοῦ θρησκόληπτου ἀδυνατοῦν
νά ἀποδώσουν μέ δικαιοσύνη αὐτό πού ἔκαιγε τήν ψυχή του ὡς Ἕλληνα χριστιανοῦ καί δημιουργοῦ. Καί ἡ ἐποχή του ἦταν πολύ πιό γόνιμη ἀπό τήν δική
μας, πού ἔχει φτάσει στό ὅριο μιᾶς πλήρους ἁπλοποίησης, στήν πολιτική καί
τήν πολιτιστική μας ζωή, ὥστε ἀκόμη καί τό νά ἐπαναθέτουμε τά ἐρωτήματα
πού μᾶς ἔθεσε ὁ Παπαδιαμάντης νά θεωρεῖται ὕποπτο καί ἀπαγορευτικό ἀπό
μιά νέα παγκόσμια τάξη.
Γιά μᾶς πού μᾶς κολακεύει ἡ ἰδέα ὅτι ὁ ἑλληνισμός εἶναι παγκόσμιος, ὅπως
καί ὁ χριστιανισμός, πῶς μποροῦμε νά δοῦμε τήν πρόταση τοῦ μεγάλου πεζο3

Κ.Θ. Δημαρᾶς, Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, Ἴκαρος 1987.
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γράφου μας, πού χωρίς βέβαια νά ἀρνεῖται τήν οἰκουμενικότητά τους, προτείνει
τό πῶς αὐτοί μπορεῖ νά λειτουργήσουν σέ ἕνα συγκεκριμένο χῶρο καί τόπο;
ὅτι ἡ καθολικότητα τοῦ χριστιανισμοῦ δέν ἔρχεται σέ ἀντίφαση μέ τήν δημιουργία θεσμῶν ὅπως ἡ ἐκκλησία, πού λειτουργεῖ ὡς κοινότητα ἀνθρώπων ἐν
χώρῳ καί χρόνῳ, ἤ μέ τήν παράδοση καί τήν καταγωγή, πού ὅσο καί ἐάν βασίζονται πιθανόν σέ ἕνα μυθικό ἄλλοθι, χάνουν τήν μυθική τους ὑπόσταση καί
γίνονται πραγματικότητα μέσα ἀπό τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων πού δημιουργοῦν
ὀργανικές κοινότητες, οἱ ὁποῖες διαρκοῦν στόν χρόνο παράγοντας σχέσεις,
οἰκονομία καί τέχνη; Τέτοια ἐρωτήματα, γιά νά προσλάβουν τό ἐλάχιστο τῶν
προϋποθέσεων πού θά ὁδηγήσουν, ἐάν ὄχι σέ ἀπαντήσεις, ἔστω σέ ἔρευνα,
χρειάζονται μιά διαφορετική ἐπιστημολογία ἀπό αὐτή πού μᾶς ἔχει κληροδοτήσει τό πρόσφατο παρελθόν μας καί στήν οὐσία ὁδηγεῖ στό πολιτιστικό
μηδέν. Δέν εἶναι ἐπιλογή ἑνός ἑλληνικοῦ εἴδους τό ἠθογράφημα ἀπέναντι στό
εὐρωπαϊκό μυθιστόρημα, ἀλλά ἁπλά ὁ σκοπός του ἦταν νά περιγράψει διαφορετικά ἤθη!
Ὁ Παπαδιαμάντης δέν ἀρνεῖται τήν εὐρωπαϊκή παράδοση. Αὐτό ὅμως
πού εἶναι μοναδικό σ’ αὐτόν εἶναι ὅτι δέν ἀποχωρίζεται ποτέ ἀπό τήν
μεγάλη ἑλληνική καί χριστιανική ἀφήγηση καί μάλιστα μέ ἕνα τρόπο
πού τίς ταυτίζει. Κι αὐτή δέν εἶναι μιά μακρινή παλινωδία, σέ ἀντίθεση μέ
τήν ἄποψη τοῦ Ράμφου4, ἀλλά ἡ σύγχρονή του ἑλληνική πραγματικότητα,
ἀποσπασματική καί ἀτελής, ἡ ὁποία γυρεύει τήν ὁλοκλήρωσή της.
Τό ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅπως ὅλα τά ἔργα τοῦ μεγάλου λογοτεχνικοῦ
κανόνα, ἔχουν τήν ἰδιότητα τῶν πνευματικῶν προϊόντων, πού δέν δογματίζουν,
δέν παρουσιάζουν τήν ἀνθρώπινη κατάσταση ἀπό μιά ἄποψη, ἀλλά σέ ὅλη τήν
δύσκολή της πραγματικότητα. Δέν ἐξιδανικεύουν τά κίνητρα καί δέν ἀρνοῦνται
τό σκοτεινό μέρος τῆς φύσης τῆς ἱστορίας καί τῆς δύναμης νά προχωρεῖ μέσα
ἀπό ἀλλοτριώσεις, παραχαράξεις, ἐξευτελισμούς κάθε μορφῆς, καταδυνάστευση
τοῦ ἀδυνάτου ἀπό τόν ἰσχυρό, σφαγές πού δικαιολογοῦνται ὡς ἡρωισμοί, καί
ὅλα αὐτά πού τό σύγχρονο κριτικό βλέμμα μας ἔχει ἐντοπίσει. Ἁπλοποιήσεις
ὅμως τῆς ἀντίληψης ὅτι θά μπορέσει ποτέ νά ἀποδοθεῖ μιά κοσμική δικαιοσύνη
ἤ ὅτι μπορεῖ νά κατέχουμε τό ἀπόλυτο καλό στό τέλος ὁδηγοῦν στήν μεγαλύτερη ἀπολυταρχία. Αὐτή πού χωρίζει τούς ὀρθά σκεπτόμενους ἀπό τούς ἁμαρτωλούς, κι αὐτό δέν εἶναι ἀποκλειστικό προνόμιο τῶν θρησκευτικῶν φονταμεν-

4
Στέλιος Ράμφος, Ἡ παλινωδία τοῦ Παπαδιαμάντη, ἐκδ. Κέδρος, Ἀθήνα 1976, ἐπανέκδοση στό
Τριώδιον, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1995.
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ταλισμῶν, ἀλλά κυρίως τῶν εὐαγγελιστῶν τῆς οὐτοπικῆς παγκόσμιας συναδέλφωσης καί τῆς ἐκρίζωσης κάθε μορφῆς ἀδικίας καί καταπίεσης.
Ὑπό αὐτή τήν προοπτική, ἡ ἀντίδραση τοῦ Παπαδιαμάντη στρέφεται ὄχι
τόσο στό μυθιστόρημα ἀλλά στήν ἐπιστημολογία τοῦ κοινωνισμοῦ τοῦ μυθιστορήματος τῆς ἐποχῆς του, ἡ ὁποία δέν ἑστιάζεται στήν ὁλική ἀναπαράσταση τοῦ ἀνθρώπου, τόν ὁποῖο περιόριζε σέ ἕνα κοινωνικό ὄν, οὕτως ὥστε ὁ
λόγος του νά περιορίζεται στήν καταγγελία τῶν ἠθικῶν παρεκτροπῶν καί στό
αἴτημα τῆς ἀποκατάστασης τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι
ὅλη ἡ Εὐρώπη, καί βέβαια δέν ἔχει καί μεγάλη σχέση μέ τήν ἐλισαβετιανή τραγωδία, καί τό ἀρχετυπικό μυθιστόρημα τοῦ Θερβάντες, ἀλλά ἴσως οὔτε μέ
τούς ἴδιους τους μεγάλους μυθιστοριογράφους τοῦ λεγομένου ρεαλιστικοῦ
19ου αἰ. Μιά τέτοια κριτική στάση, πού μᾶλλον ἀποτελεῖ τήν ἰδεολογία τοῦ
μυθιστορήματος παρά τήν ἴδια τήν πρακτική του, βέβαια δέν περιορίζεται
μόνο στήν συγκεκριμένη ἐποχή, ἀλλά ἐπεκτείνεται μέχρι τίς μέρες μας, μέ διαφορετικούς ὅρους, μέσα στό πλαίσιο τῆς ἀναπαράστασης καί τῆς καταγγελίας
ἱστορικῶν ἤ κοινωνικῶν ἀτοπημάτων. Μιά τέτοια ἄποψη εἶναι τό ἴδιο βλαβερή
καί μειωτική ὄχι μόνο γιά τήν ἑλληνική ἀλλά καί γιά ὅλη τήν παγκόσμια λογοτεχνία, στήν ὁποία ἀρνεῖται τήν πνευματική της διάσταση, ὅπως καί τήν ἀναπαράσταση διαχρονικῶν τραγικῶν διλημμάτων τοῦ ἀνθρώπου.
Μιά ἀνάγνωση ἤ κριτική ἀποτίμηση τοῦ Παπαδιαμάντη πρέπει νά πάρει
τόν δύσκολο δρόμο, ὄχι ἁπλοϊκά χωρίζοντας μιά Εὐρώπη ἀπό μιά αὐτοφυῆ
σύγχρονη Ἑλλάδα, οὔτε πρός τήν ὑποστήριξη τοῦ συγγραφέα ὡς κοινωνικοῦ
κατήγορου τῶν ἀνομολόγητων δεινῶν. Οἱ νεορθόδοξες ὅπως καί οἱ σοσιαλιστικές κορῶνες, ἀκόμη καί οἱ ἠθικοί ρελατιβισμοί ὁδηγοῦν σέ μιά ἁπλοποίηση,
πού παραποιεῖ τήν ἀλήθεια. Τό μυστηριῶδες ἀνοιχτό τέλος τῆς Φόνισσας, κατά
τό ὁποῖο ἡ γραία Χαδούλα εὗρε τόν θάνατο... εἰς τό ἥμισυ τοῦ δρόμου, μεταξύ
τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης5 δέν σημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά σχηματίζουμε ἠθικές κρίσεις ἤ ὅτι ὁ φόνος πρέπει νά περνᾶ ἀτιμώρητος, ἀλλά ὅτι
πρέπει πάντα νά ἔχουμε στόν νοῦ μας αὐτή τήν διάκριση, γιατί μόνο σέ αὐτό
πού εἶναι ἀσυμβίβαστο καί σέ σύγκρουση μέ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του μπορεῖ νά
ἐλπίζει σέ μιά ἑνότητα. Μιά τέτοια σύνθετη ἀνθρωπολογία εἶναι εἴτε ἀρχαιοελληνική καί τραγική εἴτε χριστιανική, δέν θά τό συναντήσουμε στό σύγχρονο
μονιστικό μας καί ἐν κατακλείδι ὑλιστικό μας σύγχρονο κοσμοείδωλο.

5

Κώστας Σταμάτης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης Ἡ Φόνισσα, Πατάκης, 2017, σελ. 317.
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Δημοτικισμός καί γραπτή παράδοση
Ὁ Παπαδιαμάντης πιθανόν ἦταν δημοτικιστής ἀπό ἔνστικτο6, ἀλλά κόλαζε
τίς ἀκρότητες τῆς δημοτικῆς γιά μιά σειρά ἀπό λόγους. Ὁ στόχος γιά αὐτόν
ἦταν νά ἀποδοθεῖ ἡ σύγχρονή του γλωσσική πραγματικότητα, καί ἡ ὁποία
εἶναι πολυπλοκότερη καί πλουσιότερη ἀπό τίς ἰδεοληψίες τοῦ δημοτικισμοῦ.
Μιά γλῶσσα ποτέ δέν εἶναι συγχρονική, καθώς πάντα κουβαλάει μιά ἱστορία
αἰώνων, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὄχι ὡς ἀπολίθωμα ἀλλά ὡς ζωντανός ὀργανισμός
σέ μετασχηματισμό. Ἐπειδή ἐπιπλέον ἦταν συγγραφέας ἤξερε πολύ καλά ὅτι
ἰδιαίτερα ἡ γραπτή γλῶσσα δέν εἶναι μόνο φώνημα ἀλλά καί γράφημα, καί
ἐξαιτίας αὐτοῦ ἔρχεται στήν ἐπιφάνεια μιά σειρά προβλημάτων, ὅπως ἡ ὀρθογραφία ἀλλά καί τό ἴδιο τό ἀλφάβητο. Στήν ἐποχή του τέτοια προβλήματα
εἶχαν μιά ζωντάνια, τά ὁποῖα ἐλάχιστα γίνονται κατανοητά ἀπό μᾶς πού ἔχουμε ἤδη ἐνστερνιστεῖ τό ἑλληνικό ἀλφάβητο καί μιά λίγο-πολύ ὀρθογραφική
ὁμοιομορφία. Τό γεγονός ὅτι λέμε πώς ἐπικράτησε ἀπό τό 1975 ἡ δημοτική ὡς
ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους δέν εἶναι ἀπόλυτα ἀκριβές, καθώς
εἶναι ἕνας συμβιβασμός ἀνάμεσα στούς δύο ἀσυμβίβαστους ἐχθρούς, τούς προοδευτικούς δημοτικιστές καί τούς συντηρητικούς καθαρευουσιάνους. Στό τέλος
ἡ ἱστορική ὀρθογραφία διατηρήθηκε καί μαζί μέ αὐτήν τό ἴδιο τό ἑλληνικό
ἀλφάβητο, πού δέν θά ἦταν τόσο φυσικό αὐτονόητο ὅπως τό θεωροῦμε σήμερα. Ὁ ἴδιος ὁ δημοτικιστής Παλαμᾶς, τήν ἐποχή πού γραφόταν ἡ Φόνισσα τοῦ
Π. ἀναγκαζόταν νά πάει κόντρα στήν δημοτικιστική του φωνητική συνείδηση.
Ἀκόμα δέν τόλμησα συστηματικά καί νά γράψω καθώς προφέρω. Ἀκολουθῶ στά πιό πολλά τήν παραδοσιακή γραφή. Ἔτσι τήν «αὔρα» γράφτε την
«ἅβρα»· μᾶς φαίνεται πώς χάθηκεν ἡ αὔρα7.
Τό θέμα τῆς ὁρατότητας τῆς γλώσσας ἔχει τεράστια σημασία. Εἶναι θέμα ἡ
ἑλληνική ὁμιλία καί θά πρέπει νά καταγράφεται. Κι αὐτό δέν ἔχει καμία σχέση
μέ τήν γλωσσική ἐξέλιξη καθ’ ἑαυτή πού δέν εἶναι θέμα διανοουμένων ἀλλά
τοῦ ἴδιου του χρήστη λαοῦ. Μιά πλήρης φωνητική ἀναπαράσταση τῆς γλώσσας πού θά ἀγνοοῦσε τήν ἑλληνική ὀρθογραφία, ἀρχαία ἤ μεσαιωνική, θά
μποροῦσε κάλλιστα νά καταλήξει καί στήν κατάργηση τοῦ ἴδιου τοῦ ἀλφαβή6

«Τό θαῦμα τῆς Καισαριανῆς», «ἡ Χολεριασμένη» καί «Τό νησί τῆς Οὐρανίτσας», (1901, 1902) γράφονται ἐξ ὁλοκλήρου στήν δημοτική.

7

Κωστής Παλαμᾶς Παναθήναια, 31 Μαΐου, 1903.
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του. Ἔχουμε μεταγραφές ἑλληνικῶν κειμένων ἐπί τουρκοκρατίας μέ Λατινικά
γράμματα. Θά μποροῦσε κανείς νά δεῖ τό σύστημα τοῦ Βηλαρᾶ ἤ νά ξεφυλλίσει τά Σολωμικά αὐτόγραφα ὅπου ἡ ἴδια ἡ ὁμιλία χρειάζεται ἀποκρυπτογράφηση. Γιά νά φανταστοῦμε τί θά εἶχε γίνει ἐάν εἶχε περάσει στήν Ἑλλάδα ἡ
κεμαλική μεταρρύθμιση καί υἱοθετοῦνταν τό λατινικό ἀλφάβητο; Ὁ ἐγγράμματος τουλάχιστον Ἕλληνας θά εἶχε χάσει ἕνα οὐσιαστικό μέρος τῆς ἑλληνικῆς του συνείδησης.
Ἡ διατήρηση τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου δικαίωνε ὅμως καί τήν παραδοσιακή ἑλληνική ὀρθογραφία, ἡ ὁποία παρέμενε ἀλώβητη σέ ἕνα ἄλλο παραδοσιακό θεσμό, τήν Ἐκκλησία. H Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τόν θεσμό ἐκεῖνο ὁ
ὁποῖος, μολονότι λαϊκός, διατήρησε τήν γραπτή ἑλληνική γλῶσσα καί,
κυρίως, ἦταν ρεαλιστικά ὁ βιώσιμος κρίκος ἀνάμεσα στόν λαό καί στήν πολιτιστική καί ἠθική του ἀναβάθμιση. Ἄς ὑπογραμμίσουμε ὅτι δέν πρόκειται ἐδῶ
γιά τήν ψυχρή ἀποτίμηση ἑνός διανοουμένου γιά τή γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά ἑνός ὀργανικοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας, ἑνός ἀνθρώπου πού συμμετεῖχε
σέ ὅλες τίς τελετουργίες καί ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωηῆς.
Ἡ γλῶσσα τῶν εὐαγγελίων καί, μέσω αὐτῆς, τῆς ἀρχαίας γραμματείας,
ἀποτελοῦσε γιά τόν Παπαδιαμάντη μιά γηγενῆ λύση ἐξευγενισμοῦ καί
μιά βιώσιμη πρόταση γιά τό πῶς γράφεται κι ὄχι μόνο πῶς ὁμιλεῖται ἡ
ἑλληνική. Ὁ Παπαδιαμάντης δέν ἦταν καθαρός γλωσσολόγος, ὅπως οἱ φυσιοκράτες δημοτικιστές. Ἤξερε πώς ἡ γραπτή γλῶσσα κουβαλάει ὅλη τήν ἱστορία ἑνός λαοῦ καί ἡ διατήρησή της δέν εἶναι μιά ἐξιδανίκευση, ἀλλά ἕνα μπόλιασμα τῆς λαϊκῆς γλώσσας πού μιλιέται μέ μιά διαχρονική γηγενῆ παράδοση.
Ἑπομένως γι’ αὐτούς πού εἶχαν σχέση μέ αὐτήν ἡ φωνητική γραφή θά ἦταν
ἀνοσιούργημα. Εἶμαι κι ὄχι ἶμε, αὔρα κι ὄχι ἄβρα, κοινή κι ὄχι κινί. Ἡ δημοτική
δέν μπόρεσε ποτέ νά χειραφετηθεῖ ἀπό τήν ἀρχαία της μητέρα.
Ὅταν εἴμαστε μπροστά σε ἕνα κείμενο τοῦ Π. βλέπουμε, ὅπως καί ἀκοῦμε,
τήν ἑλληνική γλῶσσα πού μᾶς δίνει μιά εἰκόνα πληρότητας, σέ ὅλα της τά
στοιχεῖα, παραδοσιακά καί σύγχρονα, ὅπως αὐτά τά ζοῦσαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ
λαοῦ κι ὁ ἴδιος τά εἶχε βιώσει ὡς ἄνθρωπος τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου, κι ὄχι
ὡς κάποιος Ἀθηναῖος διανοούμενος. Ἡ βιωματική ἐπαφή του μέ τά λαϊκά
στρώματα δέν τόν παρέσυρε ποτέ σέ ἠθογραφικές περιγραφές του κι ἤξερε
ἀκόμη τήν πανταχοῦ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων,
ἀρνητική ἤ θετική. Ὁ γλωσσικός του ρεαλισμός ὅμως πηγαίνει βαθύτερα καί
ἀνυψώνεται σέ ἠθικό. Ἡ λόγια γλῶσσα του δέν ἔχει τίποτα τό ἐπίπλαστο, ἀλλά
ἦταν μέσα στό ἰδανικό του γιά τήν δικαίωση τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ, πού σέ αὐτόν
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τόν ἄκρως προσωπικό συγγραφέα ταυτιζόταν μέ τήν προσωπική του
λύτρωση. Τό γεγονός ὅτι ἕνας λαός ταπεινωμένος καί ἀδικημένος ζητᾶ νά
δικαιωθεῖ μέσα σέ μιά γλωσσική εὐγένεια καί παράδοση δέν εἶναι ἁπλά
μιά ἐξιδανίκευση, ἀλλά ἀκουμπᾶ στό ἴδιο το θρησκευτικό πρόβλημα τῆς
γνώσης τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀνάγκης τῆς ἀπολύτρωσης μέσω τοῦ ἐξαγνισμοῦ.
Ἁμαρτία καί ἐξαγνισμός
Ὁ μύθος τῆς Φόνισσας δέν εἶναι μιά συγκεκριμένη παραπομπή στό μυθολογικό πάνθεο τῶν εὐρωπαϊκῶν ἤ παγκόσμιων ἐγκυκλοπαιδειῶν, ἀλλά ἡ ἴδια
ἡ χριστιανική ἀνθρωπολογία. Ἑπομένως εἶναι μακριά ἀπό τήν μυθική μέθοδο,
πού εἰσήγαγε ἡ μοντέρνα λογοτεχνία. Τό μυθικό δέν χρειάζεται τήν λογοτεχνικότητα τοῦ Τζόυς καί τῶν συγχρόνων του μέσω τῆς νύξης. Ὄντως δέν ὑπάρχουν οὔτε νύξεις οὔτε μυθικές παραπομπές. Πλημμυρίζει, ἀντίθετα, ὅλη τήν
φωνή τοῦ ἀφηγητῆ μέ τήν χριστιανική ἐποπτεία τῆς ἁμαρτίας.
Καθώς μετά τά ἐγκλήματά της ἡ ἡρωίδα φεύγει γιά νά ξεφύγει τήν καταδίωξη ἀπό τούς χωροφύλακες, φύση καί ἄνθρωποι τήν κυνηγοῦν κι ἐντούτοις
ἐλπίζει ἀκόμη ὅτι θά βρεῖ κάποιον νά τῆς παρασταθεῖ. Ὁ πατήρ Ἰωάσαφ δέν
εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας ἀλλά κάποιος, διά μέσω τοῦ
ὁποίου ἡ Χαδούλα θά μπορέσει νά ἀπευθυνθεῖ στόν ἴδιο τόν Θεό, νά ἐξομολογηθεῖ καί νά βρεῖ γαλήνη ἡ ψυχή της. Ἀπό τόν νοῦ της ποτέ δέν ξεφεύγει
ἡ συνείδηση ὅτι ἔχει ἁμαρτήσει, ὅμως τά πάθη της δέν εἶναι μοναδικά σ’ αὐτόν
τόν κόσμο, οὔτε ἡ θηλυκτονία, ἔργο ἀποκλειστικά δικό της, καθώς ὁ συγγραφέας δέν ἔχει καμία αὐταπάτη ὅτι ἀποτελεῖ μιά διαδεδομένη κοινοτική πρακτική. Στήν σχέση της μέ τόν ἱερωμένο γίνεται ἡ ἐκπρόσωπος ὅλης της ἀνθρωπότητας. Ὁ μοναχός στό μοναστήρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀνήκει σέ ἕνα κόσμο
πού εἶναι μέσα στήν φύση κι ὅμως πάνω ἀπό αὐτήν (τό ὁποῖον διέγραφε πρός
τά ἄνω τήν σεμνήν του κατατομήν, εἰς τήν κορυφή τοῦ ρεύματος) καί προσφέρει τήν παρηγοριά μέ τήν κατανόηση ὅλων των ἀνθρωπίνων παθῶν:
- Τά βάσανα δέν λείπουν ἀπό τόν κόσμο, γερόντισσα... Ὅσο καί νά κάμη ὁ
ἄνθρωπος, δέν μπορεῖ νά τ’ ἀποφύγη…...
- Ἄχ πάτερ Γιάσαφε, εἶπεν ἐν θλιβερᾷ διαχύσει ἡ Φραγκογιαννού. Νά ᾽μουν
πουλί νά πέταγα8!

8

Φόνισσα, σελ. 287.
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Ἀπό στενή ἱστορική ἄποψη ἡ Φραγκογιαννού εἶναι μιά φόνισσα, ἡ ὁποία
ἀντιδρᾶ μέ τό νά σκοτώνει τά θηλυκά νεογέννητα, γιά νά ἐλαφρύνει τά βάσανα τῆς οἰκογένειας ἀπό τό ἀβάσταχτο βάρος νά ἀνατρέφουν καί νά προικίζουν
θηλυκά. Στό εὐρύτερο μυθικό ἐπίπεδο ὅμως εἶναι ὅπως ὁ Οἰδίποδας, ὁ Φιλοκτήτης, ὁ Μάκβεθ, ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς. Χωρίς αὐτήν τήν διάσταση καμία κοινωνική κριτική, ἀκόμη κι αὐτή πού ζητᾶ νά ἀποκαταστήσει μιά ἀδικία, δέν
εἶναι ἀρκετή. Γιατί ἐάν ἡ ἡρωίδα τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι πανανθρώπινη, τότε
πρέπει νά κοιτάξουμε βαθύτερα μέσα μας τήν ἐνοχή μας καί νά μήν τήν ἀπομονώσουμε στήν ἱστορική περίπτωση. Αὐτό ὄντως θά μᾶς ἀθώωνε αὐτόματα.
Δέν σφάζουμε πιά τά θηλυκά. Ὅμως ὅπως τήν ἐποχή ἐκείνη, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ
κατά τό εὐαγγέλιο, ἀποκρυπτόταν αὐτή ἡ φονική πραγματικότητα, τό ἴδιο κι
ἐμεῖς σήμερα θά πρέπει νά ὁμολογήσουμε καί τά φανερώσουμε τά δικά μας
ἐγκλήματα, πού μάλιστα τά ἔχουμε καταχωνιάσει μέ τό πλέον ἐξοντωτικό τρόπο μιᾶς παγκόσμιας ἀποδεκτῆς φιλάνθρωπης συμπεριφορᾶς. Δέν εἴμαστε
καλύτεροι ἀπό τούς προγόνους μας, μολονότι ἔχουμε καταφέρει νά τούς ἀποσιωπήσουμε, ἀποσιωπώντας τήν τραγική τους κληρονομιά.
Ἔχει εἰπωθεῖ ὅτι ὁ χριστιανισμός ἀρνεῖται τήν τραγωδία γιατί ἔχει αἴσιο
τέλος. Λάθος μας μεγάλο. Ἡ λέξη commedia, στήν δαντική σημασία τῆς λέξης,
δέν εἶναι τό τέλος τῆς ἱστορίας ἀλλά τό ἄλλο πρόσωπο τῆς τραγικῆς μας συνθήκης, ἀφοῦ αὐτό ἀφορᾶ μόνο τήν σχέση μας μέ τόν Θεό κι ὄχι μέ τούς
ἄλλους ἀνθρώπους. Στήν οὐσία ὁ χριστιανός ξέρει πώς τό νόημα τῆς ἀγάπης
προϋποθέτει τήν ἐξορία, τήν γενική κατακραυγή καί ὅτι αὐτός πού μᾶς τήν
χάρισε ἔδωσε τό παράδειγμά του μέ τόν σταυρικό θάνατο. Ὁ ἀρνητής τῆς τραγωδίας, ἀλλά καί τῆς ἐλπίδας γιά ἕνα αἴσιο τέλος, εἶναι –ἀντίθετα– ὁ σημερινός ἐπιστημονισμός, πού ὁδηγεῖ στήν μετατροπή τῶν ὀργανικῶν πολιτισμῶν
σέ μιά εἰκονική πραγματικότητα, ἡ ὁποία δῆθεν ἀθωώνει τούς πάντες μέ τήν
κατάργησή τους ὡς σύνθετων καί πολύπλοκων ἀνθρώπινων ὄντων.
Ὁ λόγος τῆς Φόνισσας δέν παρηγορεῖ, οὔτε ἀθωώνει, ὅμως θεωρεῖ ὅτι ἡ
παρουσία τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ἐν τόπῳ καί χρόνῳ εἶναι ἀναγκαία
προϋπόθεση, ὅσο κι ἄν αὐτό ὁδηγεῖ σέ διαστρεβλώσεις, ἐξαιτίας ἀκριβῶς τῆς
ἱστορικῆς καί κοσμικῆς της φύσης, γιά τήν καθημερινή μας ἐπαφή μ’ αὐτό πού
μᾶς κάνει νά ἀντιστεκόμαστε καί μᾶς δίνει ἕνα, ὑψηλότερο ἀπό αὐτό τό βιολογικό τῆς ἐπιβίωσης, νόημα στήν ζωή μας. Ἔμπρακτα τό ἴδιο του τό ἔργο καί
μολονότι πουθενά δέν κάνει κήρυγμα εἶναι μιά ἐκκλησιαστική ἐνσάρκωση τοῦ
χριστιανισμοῦ, ὄχι στήν οἰκουμενική του διάσταση ἀλλά στήν παρουσία
θεσμῶν μέ διαχρονική ἰσχύ στήν ὀργανική κοινότητα τῶν μελῶν πού μιλᾶνε
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μιά γλῶσσα καί ἔχουν τίς δικές τους παραδόσεις, μιά παρουσία τοῦ Χριστοῦ
στά ξωκλήσια τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου καί τῆς ζωῆς τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων,
μιά παρουσία πού εἶναι πραγματική γιατί ἀκριβῶς μποροῦμε νά τήν μοιραστοῦμε καί μέ αὐτή νά καρπίσουμε τήν ζωή μας. Γι’ αὐτό ἡ οἰκουμενική διάσταση τῆς μιᾶς, Ἁγίας καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας δέν ἔρχεται –τουλάχιστον
στό ἔργο τοῦ Π.– σέ διάσταση μέ αὐτό πού τήν ὁρίζει ὡς ἑλληνική. Ὅπως κι
ἡ Φραγκογιαννού, ἔχουμε ἕνα τόπο πού θά μπορούσαμε μετανιωμένοι νά ζητήσουμε τήν ἐξιλέωση.
Λέγοντας αὐτά δέν σημαίνει ὅτι ὁ Π. ἀγνοοῦσε τήν οἰκουμενική διάσταση
πού εἶναι ἡ πνευματική οὐσία τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁ ἴδιος, ψάλτης στίς ἐκκλησίες, θά εἶχε ἀκούσει ἄπειρες φορές τήν εὐαγγελική παραπομπή στήν ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ πρός τήν Σαμαρείτιδα: Οἱ ἀληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τῷ πατρί ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ (Ἰωάν. 4, 21-23).
Τό πνεῦμα πνέει ὅπου αὐτό θέλει καί δέν εἶναι προνόμιο ἑνός συγκεκριμένου πολιτισμοῦ. Ὁ Π. ἀναγνώριζε ὅτι αὐτό ἔπνευσε στήν Εὐρώπη κατά τήν
ἐποχή του καί δέν ἦταν γιά αὐτόν ἀντικείμενο μνησικακίας, ἀλλά ἀντίθετα
ἀγωνίστηκε νά τό κοινωνήσει. Ὅμως γνώριζε ἐπίσης ὅτι, ἀντίθετα ἀπό τό
Ἰσλάμ ἤ τόν Βουδισμό, ὁ Χριστιανισμός λειτουργεῖ μέσα ἀπό ἐκκλησίες, πού
σέ τελευταία ἀνάλυση σημαίνει ὀργανικές κοινότητες καί ἐντός γηγενῶν παραδόσεων. Καί οἱ ἑλληνικές παραδόσεις, ἡ ἰδιοσυστασία τῶν ἀνθρώπων ἀναγνωρίζονται ἀπό τόν Ἕλληνα συγγραφέα στούς πρωταγωνιστές πού περιγράφει
στά ἀφηγήματά του: τούς βασανισμένους ξωμάχους καί θαλασσινούς, τίς
δυστυχισμένες γυναῖκες, καί στούς ἁπλούς ἱερωμένους τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου. Ὁ Χριστός μιλάει γι’ αὐτούς καί σ’ αὐτούς, τούς παραστέκεται, τούς
παρηγορεῖ, τούς ὁδηγεῖ μέ ἀγάπη νά ἀντιμετωπίσουν τά ἀδιέξοδα τῆς μοίρας
τους καί τοῦ ἀφιλόξενου περιβάλλοντός τους. Ἡ Σκιάθος δέν εἶναι τό Ντόρσετ, κι ὅμως τό ἴδιο κάνει κι ὁ Τόμας Χάρντι γιά τούς δικούς του ἀνθρώπους.
Δύο πράγματα πρέπει νά ὑπογραμμιστοῦν γιά τόν Παπαδιαμάντη. Πρῶτα
ὅτι αὐτό πού ὀνομάζουμε ἑλληνική χριστιανοσύνη, δέν εἶναι ἀκόμη ἕνας ἐθνικός ἤ φυλετικός μύθος, ἀλλά τό γεγονός ὅτι ἡ οἰκουμενική χριστιανοσύνη λειτουργεῖ ἐν τόπῳ καί χρόνῳ μέσα ἀπό τίς ἐκκλησίες καί τίς ὀργανικές κοινότητες. Καί δεύτερον, ὅτι γι’ αὐτόν δέν ὑπάρχει ἀντίφαση, ὅπως γιά πολλούς
ὁμοθρήσκους μας Εὐρωπαίους, ἀνάμεσα στό ἀρχαῖο ἑλληνικό ἀγαθό καί τόν
χριστιανισμό τῆς ἀγάπης, ἀλλά ταύτιση. Οἱ Ἕλληνες ἀναγνώριζαν πώς ἡ δομή
τῆς ψυχῆς εἶναι τριμερής, καί πώς πέρα ἀπό τό ἐπιθυμητικό (ἐξουσιαστικό ἤ
κτητικό μέρος) δέν ὑπάρχει μόνο το θυμικό (κοινωνικό ἤ ἠθικό) ἀλλά καί τό
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λογικό (πνευματικό, αὐτό πού συγγενεύει μέ τούς θεούς) καί τήν ἴδια διάκριση
κρατᾶ ἡ ἀνθρωπολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης, κυρίως στίς ἐπιστολές τοῦ Παύλου. Εἶναι αὐτό τό τρίτο καί ὑψηλότερο μέρος τῆς ψυχῆς πού ὁ Ἀπόστολος
ὀνομάζει ἀγάπη, πού εἶναι πέρα ἀπό τόν νόμο, πού συνεχίζει τήν ἀρχαιοελληνική πνευματική ἐπανάσταση ἤ ἀναβάθμιση.
Ἡ σημερινή ὑποβάθμιση τῶν πολιτισμῶν ξεκινᾶ ἀπό αὐτήν τήν παραγνώριση, ἡ ὁποία ἔγινε ἀπόλυτα ἀποδεκτή μέ τόν προοδευτικό ἀφελληνισμό καί
τόν ἀποχριστιανισμό τῆς νέας μας ἱστορίας. Ἐμεῖς, κληρονόμοι μιᾶς μεγάλης
ἑλληνικῆς γραμματείας ἀπό τόν Ὅμηρο μέχρι τά Εὐαγγέλια, θά μπορούσαμε
νά τήν χρησιμοποιήσουμε ὡς πνευματική ἀναβάθμιση στό παρόν τοῦ ἐγχωρίου
πολιτισμοῦ μας, ὁ ὁποῖος, μολονότι δέν ἀποβλέπει σέ ἀναχρονιστικές αὐτοκρατορίες, ἀποτελεῖ μιά σταθερή βάση, ἕνα ρίζωμα, πού μπορεῖ νά γονιμοποιήσει τήν ζωή μας, ἔστω καί στόν περιορισμένο χῶρο μας. Ἀκόμη καί τό ἐξαιρετικά μικρό, ἀκόμη καί τό ἄδοξο, δέν μᾶς περιορίζει νά δοξάζουμε τόν Θεό μέ
τά ἔργα μας καί νά μένουμε ἀληθινοί. Ὅμως ὁ ρεαλισμός ἀπαιτεῖ ἀπό μᾶς αὐτό
πού ἔχει ἐπιβιώσει νά τό βιώσουμε ὡς ἔλλειψη καί ὄχι ὡς ἀξία, καθώς μᾶλλον
ἔχει ἐξαφανιστεῖ ἀπό τόν ὁρίζοντα τῆς πρακτικῆς κοινωνικῆς μας ζωῆς.
Μένουν οἱ λέξεις
Ἡ μεγαλύτερη δυσκολία στήν πρόσληψη τοῦ Παπαδιαμάντη σήμερα ἔγκειται ἀκριβῶς σέ αὐτό πού ἔχει μιά πλέον γενική ἐφαρμογή σέ ὅλα τά ἔργα τοῦ
μεγάλου γραπτοῦ πολιτισμοῦ. Τείνουν νά ἐξαφανιστοῦν ἀπό τόν ὁρίζοντα τῆς
ζωῆς καί τῆς παιδείας μας, κάτω ἀπό τίς πιέσεις τῆς νέας ἡγεμονικῆς ἐπιστημολογίας, ἡ ὁποία ταυτίζεται πλέον μέ τήν ἐξουσία σέ πλανητικό ἐπίπεδο.
Ὅμως ἀκόμη κι ὅταν τά πράγματα χάνονται, μένουν οἱ λέξεις. Καί οἱ
λέξεις πού μένουν εἶναι οἱ γραπτές μαρτυρίες. Ἀκόμη κι ὅταν ὁ ἀρχαῖος κόσμος
βούλιαξε, ἔμεινε ἡ γλῶσσα του, ἡ ὁποία ζητοῦσε νέες διασυνδέσεις μέ τά πράγματα, νέα νοηματοδότηση. Στήν πολιτιστική μας ἔρημο οἱ λέξεις δημιουργοῦν
γιά μιά στιγμή τόν ἀντικατοπτρισμό μιᾶς ὄασης. Κατά κάποιο τρόπο σηματοδοτοῦν στό παρόν μας μόνο τήν δίψα μας. Πρέπει νά κρατοῦμε αὐτό τό ὀξύτατα τυραννικό φυσικό αἴσθημα δίψας, νά μήν νομίζουμε ὅτι μπορεῖ νά μᾶς
ξεδιψάσει ἡ ἔρημος γιατί τότε θά χαθοῦμε σέ ἄμμους καί τό τίποτα. Πρέπει νά
νιώθουμε τήν ἔλλειψη, καί τότε ἡ ἀνάσταση εἶναι δυνατή! Ἡ βιολογική ἀνάγκη
δέν εἶναι αἰώνια! Ἡ ἐλπίδα στήν ἀναβίωση τοῦ πολιτισμοῦ ἀκόμη διατηρεῖται,
εἴτε αὐτός εἶναι ὁ ἑλληνικός εἴτε ὁ εὐρωπαϊκός εἴτε ὁ παγκόσμιος.
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