
“Η ομορυιά θα σώσει τον κόσμο” Σκέψεις και ερωτήματα για την Αγιά 

Σουιά Τετάρτη, 15 Ιοσλίοσ 2020 

 
 

Τοσ Μηηροπολίηοσ Αργολίδος Νεκηαρίοσ 
 
Μεηά ηον ζάλο ποσ δημιοσργήθηκε ηούηες ηις μέρες από ηην απόθαζη ηοσ 
Τούρκοσ προέδροσ για ηη μεηαηροπή ηης Αγιά Σοθίας ζε ηζαμί, θέληζα να 
καηαθέζφ κάποιες ζκέυεις και ερφηήμαηα ποσ με απαζτόληζαν.  
 
Έρνληαο επηζθεθηεί επαλεηιεκκέλα ηελ Αγία νθία, έρσ ηελ βαζεηά αίζζεζε φηη ην 
αξηζηνχξγεκα ηνχην ηεο αξρηηεθηνληθήο, είλαη πξάγκαηη, φπσο γξάθεη ν Κφληνγινπ θαη 
άιινη, “ην σξαηφηεξν νηθνδφκεκα πνπ θηίζηεθε πνηέ απφ αλζξψπηλα ρέξηα”. Απηφ γηα 
φζνπο έρνπλ ηα αηζζεηήξηα ή θαη ηηο γλψζεηο γηα λα θαηαιάβνπλ. 
 
Αξρηθά θξίλσ ζθφπηκν λα πξνβψ ζε κηα δηεπθξίληζε. Αλ ξσηήζνπκε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
ρξηζηηαλνχο θαη κε, ηη ελλννχκε “Αγία νθία”, ζα καο απαληήζνπλ φηη ελλννχκε ηελ αγία 
κάξηπξα νθία θαη ηα ηξία παηδηά ηεο. Δίλαη έλα κεγάιν ιάζνο. Με ηνλ φξν Αγία νθία 
ελλννχκε ηνλ Τηφ θαη Λφγν ηνπ Θενχ, ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Η νθία 
ηνπ Θενχ είλαη, ινηπφλ, έλα πξφζσπν. ‟ Απηφλ ινηπφλ ηνλ ελαλζξσπίζαληα Τηφ θαη 
Λφγν ηνπ Θενχ είλαη αθηεξσκέλνο ν λαφο ηεο Αγηά νθηάο. 
 
Ο λαφο θηίζηεθε απφ ηνλ Μέγα Κσλζηαληίλν. Καηαζηξάθεθε ην 404 κ.Υ. θαη 
μαλαθηίζηεθε. Καηαζηξάθεθε ην 532 κ.Υ. θαηά ηε ζηάζε ηνπ Νίθα θαη απηή ε θαηαζηξνθή 
έδσζε ηελ ηδέα ζηνλ Ινπζηηληαλφ λα θηηζηεί έλαο λένο θαη κεγάινο λαφο. Ο λαφο απηφο ζην 
ξπζκφ πνπ είλαη θηηζκέλνο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί θαη εθθξάδεη ηε ιχζε δχν 
πξνβιεκάησλ. Σν έλα είλαη ζενινγηθφ θαη ην άιιν αξρηηεθηνληθφ. 
 
Αο δνχκε πξψηα ην ζενινγηθφ πξφβιεκα. Δπί αηψλεο ζπληάξαμαλ ηελ Δθθιεζία νη 
γλσζηέο σο ρξηζηνινγηθέο έξηδεο. Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ αλ ν Ιεζνχο Υξηζηφο 
ήηαλ θηίζκα ηνπ Θενχ. Αλ ήηαλ κφλνλ Θεφο ή κφλν ηέιεηνο άλζξσπνο. Οη αξραίνη 
Έιιελεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη άιινη ιανί, δελ κπνξνχζαλ λα ζπιιάβνπλ ην γεγνλφο 
ηεο ελαλζξψπηζεο. Γη‟ απηφ θαη έιεγαλ: “Θεφο ἀλζξψπνηο νὐ κίγλπηαη”. Γειαδή ν Θεφο κε 
ηνλ άλζξσπν δελ κπνξεί λα ελσζεί. Με ηελ ελαλζξψπηζε ηνπ Τηνχ θαη Λφγνπ ηνπ Θενχ, 
ην αδχλαην έγηλε δπλαηφ. Ο Θεφο έγηλε άλζξσπνο. Καηέβεθε ζηε γε, πήξε ηελ 
αλζξψπηλε ζάξθα θαη φρη θαληαζηηθή, έλσζε ηνλ άλζξσπν κε ηνλ Θεφ. 
 
Σνλ 6ν κ.Υ. αηψλα, χζηεξα απφ πνιινχο αγψλεο, ην δφγκα, ε εκπεηξία, ε πίζηε ηεο 
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Δθθιεζίαο είρε δηαηππσζεί μεθάζαξα. Σν ζενινγηθφ πξφβιεκα είρε ιπζεί. Απηφ αθξηβψο 
ην δφγκα ήζειαλ λα εθθξάζνπλ νη αξρηηέθηνλεο ηεο Αγηά νθηάο: Όηη ν Θεφο απφ άπεηξε 
αγάπε, θαηέβεθε απ‟ ηνλ νπξαλφ θαη ελψζεθε κε ηνλ άλζξσπν. Γελ ήζειαλ απιψο λα 
ζηεγάζνπλ ηε ζχλαμε ησλ πηζηψλ. Αλ ήηαλ κφλνλ απηφ, ζα έρηηδαλ έλα θηήξην κεγάιν, 
απνκίκεζε ηφζσλ άιισλ. 
 
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζα πξέπεη λα θάλνπκε κία ζεκαληηθή παξαηήξεζε. ήκεξα, κε ηελ 
πξφνδν ηεο επηζηήκεο γλσξίδνπκε, φηη ε γε είλαη ζηξνγγπιή θαη αησξείηαη ζην ζχκπαλ, 
αλάκεζα ζηνπο αλαξίζκεηνπο πιαλήηεο. Οη άλζξσπνη ηφηε δελ ην γλψξηδαλ απηφ, νη 
γλψζεηο ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Πίζηεπαλ ινηπφλ φηη ε γε είλαη επίπεδε – ηεηξάγσλε 
θαη ν νπξαλφο έλαο ζθαηξηθφο ζφινο πνπ θαιχπηεη ηε γε. 
 
Οη αξρηηέθηνλεο ήζειαλ λα δψζνπλ ιχζε ζ‟ έλα αξρηηεθηνληθφ πξφβιεκα. Πψο, δειαδή, 
λα θαιχςνπλ έλαλ εθηεηακέλν ρψξν κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ελδηάκεζα ζηεξίγκαηα. 
Ο ηξνχινο ήηαλ κία ιχζε. Αιιά πψο κπνξνχζε κία ζηξνγγπιή νξνθή λα ζηεξηρηεί πάλσ 
ζε ηεηξάγσλε βάζε; Απηφ ήηαλ θαη ην ζενινγηθφ πξφβιεκα: Πψο κπνξνχζε ν νπξαλφο – 
ηξνχινο, λα θαηέβεη ζηε γε - ηεηξάγσλε βάζε; 
 
Απηέο ήηαλ νη πξνυπνζέζεηο: Να θηηζηεί έλαο λαφο αθηεξσκέλνο ζηε νθία ηνπ Θενχ, 
δειαδή ζην 2ν πξφζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδνο θαη ην ζρήκα ηνπ λανχ λα παξηζηάλεη ην 
ζψκα ηνπ ζαξθσκέλνπ Θενχ-Λφγνπ, ηελ θίλεζε ησλ θεθιηκέλσλ νπξαλψλ πξνο ηε γε. 
 
Η αξρηηεθηνληθή επθπΐα, ζπλδπαζκέλε κε βαζεηά ζενινγηθή γλψζε, ησλ δχν 
αξρηηεθηφλσλ Αλζέκηνπ θαη Ιζίδσξνπ, έδσζαλ ιχζε ζην κεγάιν αξρηηεθηνληθφ πξφβιεκα: 
Πψο ζα ζηεξηρηεί ν ηεξάζηηνο ηξνχινο θαη πψο ζα θαηέβεη ζε ηεηξάγσλε βάζε. Σε ιχζε 
έδσζαλ ηα ζθαηξηθά ηξίγσλα (εθεί πνπ δσγξαθίδνληαη ζήκεξα νη Δπαγγειηζηέο). Ο 
ηξνχινο έρεη χςνο 60 κ. θαη δηάκεηξν 32 κ. ηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα κεγάια ηφμα πνπ 
θαηαιήγνπλ ζε ηέζζεξηο πεζζνχο. Αλάκεζα ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα ζθαηξηθά ηξίγσλα, 
πνπ δέρνληαη ηηο σζήζεηο θαη ηηο κεηαβηβάδνπλ ζηνπ πεζζνχο. Απηή ήηαλ ε κεγάιε 
αξρηηεθηνληθή αλαθάιπςε ησλ δχν αξρηηεθηφλσλ πνπ κέρξη ζήκεξα είλαη αμεπέξαζηε. 
Όιν ινηπφλ ην βάξνο ηνπ ηξνχινπ θαηεβαίλεη κε ηε κνξθή σζήζεσλ, πνπ κνηξάδνληαη, 
ζπλδπάδνληαη θαη εθκεδελίδνληαη, θαζψο ηα εκηζφιηα δηαδέρνληαη ηνπο ζφινπο, ηα ηφμα 
δηαδέρνληαη ηα ζηαπξνζφιηα, θηάλνπλ ζηα αλζηζκέλα θηνλφθξαλα θαη ράλεηαη ζηγά-ζηγά ην 
βάξνο ζην έδαθνο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηνλ θχθιν ζην ηεηξάγσλν. Απηφ 
ινηπφλ θάλεη ην Βπδαληηλφ νηθνδφκεκα, αλππέξβιεην. 
 
Ση εληππψζεηο θαη ηηο αηζζήκαηα ζνπ δεκηνπξγνχληαη κφιηο κπαίλεηο ζην λαφ; 
 
Η ζχλζεζε ζηελ Αγία νθία θαη ζε θάζε Βπδαληηλφ λαφ, αξρίδεη απφ ηα πάλσ πξνο ηα 
θάησ. α λα άξρηζε δειαδή λα θηίδεηαη ν λαφο απφ πάλσ! “ Έηζη έγηλε κε ηε ζενγλσζία”, 
φπσο ιέεη ν Απφζηνινο Παχινο.: “Γλφληεο Θεφλ, κάιινλ δελ γλσζζέληεο ἀπφ ηνῦ Θενῦ” 
(Γαι. 4, 9). Ο Θεφο δειαδή, έθαλε ηελ πξψηε θίλεζε. Γελ αλαθαιχςακε εκείο ηνλ Θεφ, ν 
Θεφο απνθαιχθζεθε ζε καο. Έηζη ινηπφλ, ν ζφινο, ηα εκηζφιηα, ηα ηφμα θ.ιπ. δίλνπλ 
ζηνλ Βπδαληηλφ αξρηηέθηνλα ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη αηζζεηά ηελ θίλεζε ηεο 
ζάξθσζεο. Όηη ν Θεφο θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ ζηε γε. Ο Θεφο “ἔθιηλελ νπξαλνχο θαί 
θαηέβε”. Απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζπγθαηάβαζε. Ο Θεφο έγηλε άλζξσπνο θη ελψζεθε κε ηνλ 
άλζξσπν. ηελ Αγηά νθηά έρεηο ηελ αίζζεζε φηη ρσξείηαη ν αρψξεηνο. 
 
Οη εηθφλεο (ηα ςεθηδσηά ζηελ Αγία νθία), ζπκπιεξψλνπλ απηή ηελ ζχλζεζε. Η Αγία 
νθία, ην επαλαιακβάλνπκε, είλαη ην ηεξφ ζχκβνιν ηνπ ζχκπαληνο. Ο ηξνχινο 
παξηζηάλεη ηνλ νπξαλφ θη εθεί δσγξαθίδεηαη ν Παληνθξάηνξαο, πνπ θξαηάεη ηα ζχκπαληα. 
Σν ηεηξάγσλν δάπεδν ζπκβνιίδεη ηε γε, εθεί φπνπ βξηζθφκαζηε εκείο. ην κέζν ηνπ 
χςνπο, πάλσ απφ ην ηεξφ βήκα, βξίζθεηαη ε Πιαηπηέξα ησλ Οπξαλψλ. ηέθεηαη ζην 
κέζνλ νπξαλνχ θαη γεο, γηαηί είλαη ε κεζίηξηα ηνπ θφζκνπ. ηα ζθαηξηθά ηξίγσλα ηεο Αγ. 
νθίαο εηθνλίδνληαη ηέζζεξηο άγγεινη, νη νπνίνη πεξηίπηαληαη, ζα λα θξαηνχλ ηνλ ηξνχιν. 
(Δίλαη ηεξάζηηνη, 11 κ. χςνο!) Κάησ απφ ηνλ Παληνθξάηνξα εηθνλίδνληαη νη πξνθήηεο, νη 
άγηνη ή γεγνλφηα απφ ηε δσή ηνπ Υξηζηνχ θ.ιπ. 



 
Απφ ηνλ εζσλάξζεθα ε είζνδνο ζηνλ θπξίσο λαφ γίλεηαη απφ πέληε πχιεο. Απφ ηε 
κεζαία – βαζηιηθή πχιε, ην ζέακα είλαη κεγαιεηψδεο, ηδηαίηεξα ηηο θσηφινπζηεο κέξεο. 
Έρεηο ηελ αίζζεζε φηη κπαίλεηο ζηελ αγθαιηά ηνπ Θενχ. θαη ηνχην γηαηί ν ηξνχινο απφ ηελ 
πχιε απηή είλαη ζρεδφλ νιφθιεξνο νξαηφο θαη κνηάδεη λα ζπλέρεη ην φιν. αλ άιινο 
νπξαλφο θαιχπηεη φιν ην ρψξν. 
 
Η βάζε ηνπ ηξνχινπ δηαηξππηέηαη απφ 40 παξάζπξα, πνπ επηηξέπνπλ ζηηο ειηαθέο 
αθηίλεο λα δηαζηαπξψλνληαη ζην ρψξν, θάησ απφ ηνλ ηξνχιν θαη λα δίλνπλ έηζη ηελ 
εληχπσζε ελφο ηξνχινπ κεηέσξνπ, πνπ “θξεκηέηαη απφ κία ρξπζή αιπζίδα απφ ηνλ 
νπξαλφ” (ηζηνξηθφο Πξνθφπηνο). Σα πνιιά παξάζπξα πνπ ξίρλνπλ ην θσο, ε ζαπκάζηα 
δηαθφζκεζε, νη νξζνκαξκαξψζεηο, ηα πνιχρξσκα κσζατθά αληαλαθινχλ ην θσο θαη 
φινο ν λαφο παίξλεη ηελ φςε ελφο ρψξνπ ζετθνχ αλ θαη ρεηξνπνίεηνπ. Ο ζεαηήο 
ζακπσκέλνο απφ ηφζν θσο ζπγθεληξσκέλν ζηνλ ηξνχιν, έρεη ηελ εληχπσζε φηη ε πεγή 
ηνπ θσηφο είλαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ εθθιεζία θαη θαηαιακβάλεηαη απφ αίζζεκα έθζηαζεο. 
Δδψ ηα πάληα κεηακνξθψλνληαη. 
 
Σα Δγθαίληα ηεο Αγηά νθηάο έγηλαλ ηηο κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 537 κ.Υ. Σφηε 
αθξηβψο ν λαφο έρεη ην σξαηφηεξν θσο. Άιισζηε γη‟ απηφ ην θσο πνπ έδησμε ηα 
ζθνηάδηα, κηινχλ φια ηα ηξνπάξηα: “ Ἡ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ὁ Θεφο ἡκῶλ, ἀλέηεηιε ηῷ 
θφζκῳ, ηφ θῶο ηφ ηῆο γλψζεσο”. (Γηα ην θσο ηεο Αγηά νθηάο έρνπλ γξαθηεί πνιχ 
αμηφινγεο κειέηεο πνπ κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα πξνζηξέμεη). 
 
Καη θάηη αθφκε πνιχ ζπνπδαίν. Ο ηξνχινο ζηεξίδεηαη ζε 4 νγθψδεηο πεζζνχο. Όκσο 
είλαη ηφζν αξηζηνηερληθά θηηαγκέλνη, πνπ δελ θαίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο. Απφ ζνθφ 
ππνινγηζκφ θξχβνληαη ζηα πιάγηα θιίηε, ν φγθνο ηνπο εμαθαλίδεηαη θαη θαίλνληαη ζαλ 
ηνίρνη πνπ ρσξίδνπλ ηα θιίηε. Πνιχ αξγφηεξα, ηνλ 17ν αηψλα νη Οζσκαλνί 
πξνζπάζεζαλ λα θηηάμνπλ έλα θαιχηεξν κλεκείν δίπια ζηελ Αγία νθία. Έρηηζαλ ην 
ιεγφκελν Μπιε Σδακί. Καπρψληαη φηη είλαη θαιχηεξν, αιιά κφιηο κπεη θαλείο κέζα, 
θαηαιαβαίλεη ηε δηαθνξά. Φαίλεηαη θαζαξά ε ιεηηνπξγία ησλ πεζζψλ πνπ είλαη ξαβδσηνί. 
Ννηψζεηο λα πηέδνληαη θαη λα αγθνκαρνχλ απφ ην βάξνο ηνπ ηξνχινπ. ηελ Αγία νθία, 
ην μαλαηνλίδνπκε, έρεηο ηελ αίζζεζε φηη ν ηξνχινο είλαη κεηέσξνο, αέξηλνο, ειαθξχο θη 
επηβιεηηθφο. Δθθξάδεη κε απιά ιφγηα ηνλ Θεφ ησλ Υξηζηηαλψλ, ηνλ Θεφ ηεο αγάπεο, ηνπ 
ειένπο, ηεο ζπγρψξεζεο. Σειηθά θάζε ιαφο εθθξάδεη απηφ πνπ πηζηεχεη. ην Ιζιάκ έρεηο 
ηελ αίζζεζε φηη ν “Θεφο αλζξψπνηο νπ κίγλπηαη“, είλαη απφκαθξνο, δηθαζηήο, ηηκσξφο θαη 
ηδηαίηεξα ζηνπο “απίζηνπο”. 
 
Αο κνπ ζπγρσξέζεη ν αλαγλψζηεο ηπρφλ ιάζε, ή ειιείςεηο. Η Αγηά νθηά είλαη πέιαγνο, 
ζα ρξεηαζηεί κία νιφθιεξε δσή γηα λα ηελ ςειαθίζεη θαλείο. Όκσο ζηφρνο ηνπ 
ζεκεηψκαηνο είλαη άιινο: Σα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ απφθαζε ηεο 
κεηαηξνπήο ηεο ζε ηδακί. 
 
Έλαο πηζηφο κνπζνπικάλνο, αηζζάλεηαη άλεηα φηαλ βξίζθεηαη ζην Μπιε Σδακί. Σν 
σξαηφηαην θαηά ηα άιια, θηήξην απηφ, ηνλ εθθξάδεη. Δθθξάδεη ηελ πίζηε ηνπ ζ‟ έλα Θεφ 
φπσο ηνλ πεξηγξάςακε θαη φπσο ηνλ ζέιεη ην Κνξάλην. Πψο κπνξεί φκσο λα αηζζαλζεί 
άλεηα ζ‟ έλα λαφ – Αγία νθία, πνπ εθθξάδεη έλαλ άιιν Θεφ πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ 
Θεφ πνπ πηζηεχεη; Πψο κπνξεί λα πξνζεπρεζεί ζ‟ έλα λαφ πνπ δείρλεη φηη ν Θεφο 
θαηεβαίλεη ζηε γε, ελψλεηαη κε ηνλ άλζξσπν, “θελψλεηαη”, ζπζηάδεηαη γη‟ απηφλ θ.ιπ. Όι‟ 
απηά, είλαη αληίζεηα κε ηελ πίζηε ηνπ. Θα „ιεγα ε Αγία νθία, αλαηξεί ηελ πίζηε ηνπ 
κνπζνπικάλνπ. 
 
Καη απφ ηελ άιιε, πψο κπνξεί λα πξνζεπρεζεί ζ‟ έλα λαφ θαζαξά ρξηζηηαληθφ, πνπ είλαη 
γεκάηνο κε εθπιεθηηθά ςεθηδσηά θαη αγηνγξαθίεο; Σε ζηηγκή πνπ ην Ιζιάκ δε ην δέρεηαη 
κε ηίπνηα. Ο Μσάκεζ ην 1453 βξήθε ηε ιχζε: νβάληηζε ηα ςεθηδσηά. Γελ κπφξεζε 
κφλν ηελ Πιαηπηέξα λα ζνβαληίζεη, γηαηί ν ζνβάο έπεθηε. Όπσο κνπ „ιεγε Σνχξθνο 
μελαγφο, ε Παλαγία δελ ηνπ „θαλε ηε ράξε! ήκεξα ηα ςεθηδσηά απνθαιχθζεθαλ. Ση ζα 
γίλεη ηψξα; Βξέζεθε ιέλε ε ιχζε: ζα θαιπθζνχλ κε θνπξηίλεο! ηξνπζνθακειηζκφο! Μνπ 



ζπκίδεη ην εμήο. ηελ παηξίδα κνπ ζην Μαξνχζη ππάξρνπλ πνιιά παιαηά εθθιεζάθηα κε 
παιηέο ηνηρνγξαθίεο. ε έλα απ‟ απηά, ηεο Μεηακνξθψζεσο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
Κεθηζίαο, ζηηο εηθφλεο ησλ αγίσλ έρνπλ βγάιεη ηα κάηηα. Δίρα αθνχζεη φηη δξάζηεο ήηαλ νη 
θαηαθηεηέο Σνχξθνη θ.ά. Όκσο εδψ δελ ζπλέβε απηφ. Οη ιεζηέο ηεο πεξηνρήο (Νηαβέιεο 
θαη ζία) θαηέβαηλαλ θαη έκπαηλαλ ζηηο εθθιεζίεο γηα λα ηηο δηαξξήμνπλ. Παξά ηελ 
παιηαλζξσπηά ηνπο, είραλ θαη ιίγν θφβν Θενχ κέζα ηνπο. Γελ ήζειαλ λα ηνπο βιέπνπλ νη 
Άγηνη, γη‟ απηφ ηνπο έβγαδαλ ηα κάηηα γηα λα θιέβνπλ πην άλεηα… Σν εξψηεκα πνπ 
αλαθχπηεη κε ηε ηελ Αγία νθία είλαη: Οη πηζηνί ζην Ιζιάκ δελ ζέινπλ λα βιέπνπλ ηα 
πξφζσπα ησλ αγίσλ ή κήπσο θαηά βάζνο δελ ζέινπλ νη άγηνη λα ηνπο βιέπνπλ; Πάλησο 
είηε έηζη είηε αιιηψο, είηε κε ζνβάληηζκα είηε κε θνπξηίλεο, ηα κάηηα ησλ αγίσλ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ πνιχ πην πέξα… 
 
Όηαλ νη Ρψζνη απεζηαικέλνη ηνπ πξίγθηπα Βιαδίκεξνπ βξέζεθαλ ζηελ Αγία νθία, ηελ 
ψξα ηεο Λεηηνπξγίαο, έκεηλαλ θαηάπιεθηνη απφ ηελ νκνξθηά θαη ην θάιινο πνπ 
αληίθξηζαλ. Γχξηζαλ πίζσ ελζνπζηαζκέλνη θαη νκνιφγεζαλ ζηνλ εγεκφλα ηνπο. 
“Ννκίδακε φηη δελ είκαζηε ζηε γε, αιιά ζηνλ νπξαλφ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη άιιε 
ζξεζθεία θαιχηεξε απ‟ απηήλ”. Ο εγεκφλαο πείζηεθε θαη ην 988 βαπηίζηεθε απηφο θαη ν 
ιαφο ηνπ. Απηή ε αλάκλεζε ηεο νκνξθηάο παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ζην Ρσζηθφ ιαφ. Η 
γλσζηή θξάζε ηνπ Νηνζηνγηέβζθη, πηζηεχσ φηη είλαη εκπλεπζκέλε απ‟ απηή ηελ νκνξθηά 
πνπ πεξηέγξαςαλ νη Ρψζνη απεζηαικέλνη. 
 
“Η νκνξθηά ζα ζψζεη ηνλ θφζκν” 
 
(Παξελζεηηθά ζπκίδσ φηη ζήκεξα γηνξηάδεη ν θσηηζηήο ησλ Ρψζσλ, ν εγεκφλαο Αγηνο 
Βιαδίκεξνο θαη βέβαηα ν ζεκεξηλφο Πξφεδξνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, πνπ θέξεη ην 
φλνκά ηνπ. Πέξα απφ ηηο επρέο κνπ γηα ηελ νλνκαζηηθή ηνπ ενξηή, δελ κπνξψ λα κελ 
εθθξάζσ θαη ηελ πίθξα κνπ θαη ηελ απνξία κνπ γηα ηνλ ζεκεξηλφ εγεκφλα ηνπ “μαλζνχ 
γέλνπο”. Άξαγε ιεζκφλεζε ηελ παξάδνζε απηή; Άξαγε μέραζε φηη απηφο ν λαφο έγηλε 
αηηία λα γλσξίζεη θαη λα δερηεί ν Άγηνο Βιαδίκεξνο θαη ν ξσζηθφο ιαφο ηελ αιεζηλή 
πίζηε; Πσο ζα αληηθξχζεη ηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ Βιδηκήξνπ; ην βσκφ κηαο αλίεξεο 
ζπκκαρίαο θαη ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο – βιέπε S-400 πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ 
ελφο νκφδνμνπ ιανχ, ζπζηάδνπκε ηα πάληα; Γελ βξήθε κία ιέμε δηακαξηπξίαο λα πεη γη‟ 
απηφ ην αλνζηνχξγεκα;) 
 
Όζν θη αλ ε Αγία νθία έρεη ηαιαηπσξεζεί απφ ηηο θαηά θαηξνχο επεκβάζεηο, δελ παχεη 
λα εθπέκπεη απηή ηελ νκνξθηά. “ Ὡξαῖνο θάιιεη παξά ηνχο πἱνχο ηῶλ ἀλζξψπσλ”. 
Δχρνκαη απηή ηελ νκνξθηά λα αλαθαιχςνπλ θαη νη γείηνλέο καο, ηψξα πνπ ζα κπνξνχλ 
λα πξνζεχρνληαη εθεί κέζα. Καη πνηνο μέξεη, λα νδεγεζνχλ ζηελ αιεζηλή ζενγλσζία. 
Άιισζηε ε Αγία νθία, ν Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ, είλαη ν Κχξηνο ηεο ηζηνξίαο. Ο Θεφο 
παίδεη πνιιά παηρλίδηα. Δίλαη Θεφο ησλ εθπιήμεσλ. Ο θάζε αιαδφλαο πνπ λνκίδεη φηη 
θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ ηελ εμνπζία ηνπ… ζχκπαληνο θφζκνπ, θάπνηα ζηηγκή, αξγά ή 
γξήγνξα ζα δηαςεπζηεί. Η ηζηνξία ην έρεη δείμεη πνιιέο θνξέο. 
 
Σειηθά, ε αζρήκηα έρεη εκεξνκελία ιήμεο! Η νκνξθηά ζα παξακείλεη ζηελ αησληφηεηα. 
 
Ο Αξγνιίδνο Νεθηάξηνο - Ναχπιην 15 Ινπιίνπ 2020 

 
 


