Στ. Παπαδοπουλος

το βίο των θεσσαλονικέων αγίων Συμεώνος και θεοδώρου.
Το κείμενο αυτό είχε μια μακρά ιστο
ρία. Η αξιολόγηση των διαδοχικών μορ
φών του (χειρογράφων και εκδόσεων), η
επισήμανση των αλλαγών του (συντόμευ
ση, μείξη, προσθήκες, παράφραση), η κριτική αποκάθαρσή του από τις πλαστογρα-

Από την ιστορία της ορθοδοξίας
φήσεις που προκάλεσαν τις αμφιβολίεε
για την εγκυρότητά του, από «χρονολο
γίες που μας εκπλήττουν για την αφέλεια
της ακρίβειάς τους» (σ. 18), οι συσχετι
σμοί γραπτής και προφορικής παράδοσης
και αρχαιολογικών πληροφοριών (σσ. 36,
58), διαγραμμάτων αφηγηματικών κατα
στάσεων (σσ. 36, 57) τεκμηριώνουν μια
Α γ ιο ρ ε ιτ ικ ά Τ ε τ ρ ά δ ια , 4
ώριμη φιλολογική θεώρηση, που ξεκινά,
πράγμα σπάνιο, φαίνεται, στους καιρούς
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μας, από μια προσεκτική ανάγνωση...
Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των ιστο
ρικών πληροφοριών του κειμένου επιτρέ
πουν τη χρονολόγηση των διάφορων πε
ριόδων της ζωής των οσίων (9ος αι.), πυ
κνώνει την ιστορική εικόνα της αγιορείτικης πολιτείας της εποχής αυτής, επιτρέ
πει να διατυπωθούν σοβαρές υποθέσεις
για την ανάπτυξή της, εγγράφει την αποστολική δράση των οσίων στα μεγάλα πολιτικοθρησκευτικά προγράμματα της αυ
τοκρατορίας, στο έντονο ενδιαφέρον της,
την εποχή αυτή, για την ελληνική χερσό
νησο και ιδίως την Πελοπόννησο (εκχριστιανισμό-εκπολιτισμό, ανάπτυξή της).
Τα «προλεγόμενα» των ερευνητών δια
βάζονται σαν καλογραμμένο αστυνομικό
μυθιστόρημα: κριτική αξιολόγηση των
ΒΙΒΛΙΟΕΚΔΟΤΙΚΗ μας παραγωγή
πληροφοριών, πυκνή τεκμηρίωση των ερ
αντιζυγίζει συχνά τον μικρό αριθμό
μηνειών, ζωντάνια του λόγου, suspence
αντιτύπων με την προτίμησή της στα οστην παρουσίαση... Ο αναγνώστης λυπά
γκώδη και πολύχρωμα βιβλία: η κακοτε
ται ειλικρινά που η έρευνα σταματά: δια
χνία και κακογουστιά συνοδεύουν την πο
φορετικές αναγνώσεις θα μπορούσαν να
λυτέλεια (kitsch), η κερδοσκοπία αυξάνει
φωτίσουν και άλλες όψεις του ελληνικού
τον όγκο και πέρα από το διπλάσιο (βλ.
χώρου την εποχή εκείνη, ν’ αυξήσουν τη
πρόσφατα εκδομένο best seller), η αδια
γοητεία της.
φορία και απαιδευσία οδηγούν σε έντυπα
Ας αναφέρουμε, ενδεικτικά, δύο άλλα
καταστροφικά σε περιεχόμενο και θλιβε
σημεία. Το πρώτο περιγράφει την εκχέρρά σε μορφή. Οι εξαιρέσεις, ευτυχώς, εί
σωση με φωτιά τής γύρω από το (Μεγάλο)
ναι αρκετές. Σκοπός του σημειώματος εί
Σπήλαιο περιοχής:
ναι να παρουσιάσει ένα πολύ μικρό, προ
«... έκαμαν αρχήν να κοπιάζουν εις το
σεγμένο βιβλίο, για να επισημάνει την α
να καθαρίσουν τα δάση και την ύλην του
ξία προσπαθειών «μικρών το δέμας», που
τόπου. Και δια περισσότερην ευκολίαν ευπηρετούν γόνιμα κάποιους τομείς, και να
γνώρισαν εύλογον να βάλλουν φωτιά εις
παραθέσει με συντομία τις σκέψεις που
την ύλην εκείνην. Πρώτον λοιπόν ευγάζοαυτό προεκάλεσε.
ντας από το Σπήλαιον την θείαν εικόνα με
λιταίς και με δάκρυα, έπειτα βάλλοντας
Ο ιστορικός Ηλ. Αναγνωστάκης και ο
την φωτιάν εις ταις ρίζαις του βουνού οθεολόγος ιερομόναχος Ιουστίνος Σιμωνοπετρίτης αποφάσισαν να ξαναδιαβάσουν
λστρίγυρα, με ευκολίαν κατέκαυσαν όλην

ΗΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
και ιερομονάχου ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ
Οι Θεσσαλονικείς όσιοι Συμεών
και Θεόδωρος,
πρώτοι κατοικήτορες του Άθω
και «της πανελλάδος πολιούχοι»
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εκείνην την ύλην, εις της οποίας τον φλογισμόν έκαμεν και το πρώτον θαύμα (...)
Έστοντας λοιπόν και να εκαθαρίσθη τέ
τοιας λογής το Σπήλαιον και να κατευκαύθη η ύλη...» (στ. 555-566 και 593595).
Η ιστορία των αγροτικών τεχνικών θα
επισήμαινε εδώ μιά από τις παλαιότερες,
και σπάνιες, μνείες της πρακτικής αυτής
που εφαρμοζόταν για τη δημιουργία νέων
καλλιεργήσιμων γαιών. Τη σημασία τους
υπογραμμίζει για τη Δυτική Ευρώπη, την
ίδια περίοδο, ο G. Duby, που τονίζει και
την αξία της έρευνας για τη συγκέντρωση
των σχετικών πληροφοριών: «Χρήσιμες
ενδείξεις υπάρχει περίπτωση», γράφει,
«ν’ ανιχνευθούν ακόμη και σε κείμενα που
θα έδιναν την εντύπωση ότι δεν έχουν κα
μία σχέση με την αγροτική κατάκτηση. Οι
βίοι των αγίων (...). Ο πρώτος σκοπός της
έρευνας αυτής είναι να τοποθετήσουμε
καλύτερα στο χρόνο την κίνηση των εκχερσώσεων, και κατά πρώτο λόγο την έ
ναρξή της. Σε ποια στιγμή, σε αυτή ή την
άλλη περιοχή, οι εκχερσώσεις άρχισαν να
πολλαπλασιάζονται ή ν' απλώνονται;» (L'
économie rurale et la vie des campagnes
dans l'Occident medieveal, τ. 1, σσ. 1501, Flammarion, Paris 1977).
Ένα άλλο σημείο του βίου των οσίων αναφέρεται στην ασκητική διαβίωση της
Κόρης που «της έδιναν φωμίον και νερόν
και ολίγα όσπρια βρεμένα και κανένα λάχανον ή χόρτον με τα οποία επέρνα την
ζωήν της η μακαρία εκείνη» (στ. 633-35).
Η ιστορία της διατροφής θα έμπαινε στον
πειρασμό να δει σε αυτό την περιγραφή
της τυπικής αγροτικής τροφής της επο
χής της σύνταξης του χειρογράφου (και
πολύ μεταγενέστερων), θ ’ άξιζε τον κόπο
να συσχετισθεί και πάλι η πληροφορία αυ
τή με αντίστοιχες παρατηρήσεις του G.
Duby: «Εκτός από τα σιτηρά, θεωρούσαν
όλες τις άλλες τροφές του τραπεζιού ως
δευτερεύουσες, μη αναγκαίες, ώς και τις
αρχές του 14ου αιώνα, τις προσέφεραν
για απόλαυση και ως πολυτέλεια (...). Με
τον πλούτο αυτών των μη αναγκαίων και
την ποιότητα του ενδύματος εκφραζόταν
κατά κύριο λόγο η ιεραρχία των “τάξεων".
Αλλά στη σκέψη όλων των ανθρώπων, το
ψωμί παρέμενε η πραγματική τροφή»,
(στο ίδιο, σ. 147).
Οι βίοι αγίων είναι ηθικοπλαστικά ή
λειτουργικά αναγνώσματα, ναι, αλλά όχι
μόνο. Η κριτική τους ανάγνωση τους κα
τακυρώνει και ως ιστορικά κείμενα, που
μας επιτρέπουν να γνωρίσουμε όχι μόνο
τη θρησκευτική και πολιτική αλλά και άλ
λες όψεις ιστορικών περιόδων, κάποτε ε
λάχιστα γνωστών. Η ιστορία της διατρο
φής, των αγροτικών τεχνικών, των νοο
τροπιών και πολλές άλλες καλούνται να
τους αξιοποιήσουν. Οι εκδότες του βίου
των θεσσαλονικέων οσίων μας έδωσαν
ένα καλό δείγμα της αξίας τους.

