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Ο Νίκος Δένδιας οδεύει προς Μόσχα . . . Ποιός θα τον συνοδεύει; 

Μάξιμος ο Γραικός! 
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, στο δωδεκάτομο έργο του, “Ιστορία του 

Ευρωπαϊκού Πνεύματος”, αφιερώνει ιδιαίτερα κεφάλαια και σε δύο Έλληνες της 
διασποράς, τον κρητικό Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και τον ηπειρώτη Μιχαήλ Τριβώλη. 
Και οι δύο κοσμούν τις Αναγεννησιακές δέλτους, ο πρώτος με τον χρωστήρα και ο 
δεύτερος με τον λόγο. Οι θρησκευτικές συνθέσεις του Ελ Γκρέκο, απαλλαγμένες από τη 
γήινη βαρύτητα, σε μεταφέρουν σε καταστάσεις μεταφυσικής υπερβατικότητας. “Αν 
αγαπάς τον Εσταυρωμένο . . . έσο ξένος, άπατρις και ανώνυμος”, προτάσσει, με 
αφαιρετικό λόγο, στο έργο του “Διάλογοι της ψυχής και του πνεύματος”, ο Μάξιμος ο 
Γραικός. Όμως, ο ίδιος θα μείνει επώνυμο άτομο, πατριώτης Έλληνας, και θα 
αποτελέσει, με την ευρωπαϊκή του μόρφωση και τα αγιορείτικα διαπιστευτήρια, την 
απαρχή του φιλοσοφικού λογισμού στη Ρωσία, προμηθεύοντας συγχρόνως και τα 
πρώτα βάθρα στη ρωσική γλώσσα. Βρισκόμαστε στην ίδια περίπου εποχή, που ο 
Λούθηρος έδινε στη γερμανική γλώσσα μια ιδιαίτερη ώθηση, ο δε Έρασμος 
πρωτοπορούσε ως προπάτορας των μη φανατικών και μη δογματικών, αυτών που 
συζητούν φιλικά και πρεσβεύουν την ελευθερία του πνεύματος. 

Περί το 1500 μ.Χ. χρονολογείται η μεγάλη οριοθέτηση. Η μετάβαση από τον 
σκοτεινό Μεσαίωνα στο ξέφωτο της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Τότε ήταν που το 
μεσημβρινό φως φώτισε τη γηραιά Ήπειρο, τότε σημειώθηκε η πιο καθαρή χαραυγή στο 
ανθρώπινο πνεύμα. Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Χριστόφορος Κολόμβος, Μιχαήλ Άγγελος, 
Κοπέρνικος, Λούθηρος, Έρασμος, Μακιαβέλι, Μαγγελάνος, Ραφαήλ, Βάσκο ντα Γκάμα, 
Ντύρερ, Καλβίνος, Ιγνάτιος Λογιόλα, Τιτσιάνο και πολλοί άλλοι, σφυρηλατούν και 
σμιλεύουν τη νέα εποχή της χειραφέτησης και του ουμανισμού, αλλά και των 
θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων. Μία αποστροφή του Αποστόλου Παύλου, «Δύναμις γαρ 
Θεού εστίν εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται», θα είναι 
η νέα πυξίδα. Είναι η μεγάλη στροφή της Ιστορίας.  

Ο κατά κόσμον, Μιχαήλ Τριβώλης, γεννήθηκε στην Άρτα το 1470 και δεκαετής 
ξενητεύτηκε στην Κέρκυρα για να λάβει ολοκληρωμένη μόρφωση, με δάσκαλο κάποιον 
μαθητή του Γεώργιου Γεμιστού ή Πλήθωνα. Οι οικογενειακές του ρίζες φθάνουν μέχρι το 
αυτοκρατορικό περιβάλλον των Παλαιολόγων. Στα είκοσι δύο του θα φύγει για την 
Ιταλία για περαιτέρω σπουδές και θα εγκατασταθεί στη Φλωρεντία. Η άφιξή του εκεί θα 
συμπέσει με μεγάλες πολιτικό-θρησκευτικές αλλαγές. Η κοσμική εξουσία περνούσε από 
τον άρχοντα της Φλωρεντίας, Λαυρέντιο των Μεδίκων, ένα από τα φωτεινότερα 
πνεύματα της πρώιμης Αναγέννησης, στα χέρια του μοναχού Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα, 
που θα αναδειχθεί σε πολιτικό και θρησκευτικό ηγέτη της Φλωρεντίας. 
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 Προφανώς, ο Μιχαήλ  θα επηρεαστεί από τα εκκωφαντικά κηρύγματα και τη 
σταυροφορία του Σαβοναρόλα κατά της ανηθικότητας, και θα γίνει το ίνδαλμά του. Θα 
μείνει και σε άλλες ιταλικές πνευματικές πόλεις της Ιταλίας, θα αποκτήσει κοσμική σοφία 
εντρυφόντας και στις φυσικές επιστήμες. Στα τριάντα του χρόνια, ο Μιχαήλ είχε γίνει 
περιζήτητος. Ήταν ένας πολύ μορφωμένος νέος και τον χρειάζονταν κοντά τους και οι 
πιο διάσημοι σοφοί. Μια περικοπή από το Χρονικό του περίφημου μοναστηριού του 
Αγίου Μάρκου, του μοναστηριού του Σαβοναρόλα, μας ενημερώνει ότι, «Ο αδελφός 
Μιχαήλ του Εμμανουήλ, από την πόλη Άρτα, λεγόμενος και προηγουμένως με το ίδιο  
κατά κόσμον όνομα, ενδύεται το μοναχικό σχήμα τη δέκατη τέταρτη ημέρα του Ιουνίου, 
την πρώτη ώρα της νύχτας, το έτος του Κυρίου 1502». Όμως, δύο χρόνια αργότερα, ο 
Μιχαήλ “απεταξάμην τω μονήρει βίω”. Δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο μοναστήρι 
των Δομικανών. Και τα ίχνη του χάνονται από την Ιταλία. 

Δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί, ούτε και στη μονή του Βατοπεδίου, όπου 
θα μπει αργότερα, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ως ιερομόναχος Μάξιμος 
Τριβόλης (το ω το έκανε ο). Εκεί, ως αμαρτωλός κατά παραδοχή του, στην περίφημη 
“Ευχή” του προς τον Ιωάννη τον Πρόδρομο τον Βαπτιστή, λέει, «Εισάκουσον και 
άναψον τον εσβεσμένον τη ραθυμία λύχνο της ψυχής και φώτισον τη ευπαρρησιάστω 
πρεσβεία σου. Εσπίλωσα γαρ τον λογισμόν μου και ηφάνισα κλήρον τον πατρικόν, 
αλόγοις ομοιωθείς κτήνεσι, αθλίως τούτοις συμβοσκηθείς ο δύστηνος . . .». Η κοσμική 
ζωή τον είχε σπιλώσει, προφανώς. Η ζωή του στο Άγιο Όρος, το ξένο ανέκαθεν προς 
την κλασσική ελληνική παράδοση, δεν ήταν ευχάριστη. Η προσωπική του αυστηρότητα 
δεν μπορούσε να χωρέσει στην όποια εκεί ηθική κατάπτωση. Το 1516, και αφού η φήμη 
της σοφίας του θα έχει διασπαρεί σε όλα τα Πατριαρχεία της Ανατολής, ο Πλατωνιστής 
μοναχός θα εγκαταλείψει την Αθωνική Πολιτεία, όπως είχε εγκαταλείψει και το 
μοναστήρι του Αγίου Μάρκου. Έτσι ο πνευματικός κόκκος που είχε σπαρθεί μέσα του 
πέρα στην Ιταλία, θα βλαστήσει μεν στον Άθω, αλλά θα είναι η μακρινή Μοσχοβία αυτή 
που θα επωφεληθεί από τον θερισμό. 

Η Ρωσική Εκκλησία, μετά τις μάταιες και αποτυχημένες προσπάθειες για την 
ένωση των Εκκλησιών (Σύνοδος Φλωρεντίας, 1439), θα αυτονομηθεί de facto. 
Κυριάρχησαν τότε περισσότερο τα πολιτικά και λιγότερο τα θρησκευτικά αίτια. Η Μόσχα 
ήθελε να χειραφετηθεί από την ελληνική επιρροή. Θα ακολουθήσει το ρώσο-ελληνικό 
συμπεθεριό, με την δεκαεξάχρονη γοητευτική ελληνίδα, Ζωή Παλαιολογίνα, μετέπειτα 
Δούκισσα Σοφία, να παντρεύεται τον Ιβάν Γ’, το 1472. Όταν ο γιός της Παλαιολογίνας 
έγινε ηγεμόνας της Ρωσίας ως Βασίλειος ο Γ’, αναζήτησε έναν Έλληνα μορφωμένο για 
να μεταφράσει και αξιοποιήσει τα πολλά ελληνικά χειρόγραφα που βρίσκονταν στα 
υπόγεια του Κρεμλίνου από τον καιρό που οι Βυζαντινοί Έλληνες διοικούσαν τη Ρωσική 
Εκκλησία, και τώρα κανείς δεν μπορούσε να διαβάσει. Τότε ήταν που κάποιος μοναχός 
της μονής Ελεαζάρου, ο Φιλόθεος, θα στείλει μια ιστορική επιστολή προς τον νέο 
ηγεμόνα που του έλεγε, «Ευσεβέστατε Τσάρε, όλα τα ορθόδοξα χριστιανικά βασίλεια 
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ενώθηκαν, είσαι βασιλεύς χριστιανός. Βάλ’ το καλά στο μυαλό σου . . . οι δύο Ρώμες 
(Ρώμη και Κωνσταντινούπολη) έπεσαν, αλλά η τρίτη (Μόσχα) αντιστέκεται, και τέταρτη 
δεν θα υπάρξει». Είμαστε περίπου εξήντα χρόνια μετά την Άλωση. (Χρωστούσα 
επ΄αυτού μια απάντηση στον Ralf Roy!). 

Οι απεσταλμένοι, λοιπόν, του Βασιλείου Γ’ έφθασαν στο Άγιο Όρος. Στην 
εξεύρεση του κατάλληλου μεταφραστή, έβαλαν το χέρι τους τόσο ο Πατριάρχης όσο και 
ο Σουλτάνος, Σελίμ ο Α’. Μετά από αρκετούς μήνες η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα. Και 
τον Ιούνιο του 1516 ο Μάξιμος Τριβόλης θα ξεκινήσει το πολύμηνο ταξίδι από τον Άθω, 
μέσω Κωνσταντινουπόλεως, για τη Μόσχα, όχι μόνον ως μεταφραστής, αλλά και για να 
εκπληρώσει την ανεπίσημη πνευματική αποστολή που του είχε αναθέσει ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης και υπαγόρευε η ελληνική του συνείδηση. Με απόφαση του 
τσάρου και του μητροπολίτη, ο Μάξιμος ο Γραικός πλέον, ο αγιορείτης μοναχός, 
εγκαταστάθηκε τιμητικότατα στην καθεδρική μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μέσα στο 
Κρεμλίνο, όπου η έδρα των μητροπολιτών Μόσχας. 

Δεν θα έχει συμπληρωθεί ο πρώτος χρόνος, και ο Μάξιμος παραδίδει στον 
τσάρο το πρώτο μεταφραστικό έργο, που σχετίζεται με τους Ψαλμούς, συνοδευόμενο 
από ένα υπόμνημα όπου επισημαίνει τις πολλές μεταφραστικές δυσκολίες και 
παρακαλεί τον τσάρο να λυτρώσει τον ίδιο και τους βοηθούς του από τη θλίψη της 
ξενιτιάς και να τους επιτρέψει να γυρίσουν στη μονή Βατοπεδίου. Ο τσάρος θα στείλει 
πίσω τους βοηθούς, όχι όμως τον ίδιον. Ο Μάξιμος ήταν πλέον ο απόλυτα απαραίτητος 
τόσο στον τσάρο όσο και στον μητροπολίτη. Και οι κακές μέρες δεν θα αργήσουν. 

 «Οι σημερινοί ιεράρχες, κάτοχοι τόσων κτημάτων και πλούτου, δεν δείχνουν 
καμία φροντίδα για τους χωρικούς αδελφούς, που πεθαίνουν από πείνα και  κρύο». Και 
ακόμα, «Ένθερμοι θιασώτες του θρησκευτικού εξωτερισμού, θηρεύουν την 
εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, την εξωτερική λαμπρότητα των ναών, τις πομπικές 
τελετές, τον πλούτο, την αφθονία και την πολυτέλεια των ιερών εμφανίσεων». Ναι, και 
ότι, «Οι ιεράρχες και οι Μονές δεν τολμούν (δήθεν) να παραχωρήσουν τις κτήσεις και τις 
περιουσίες τους, γιατί είναι “θείες”, ως αφιερωμένες και παραδομένες στο Θεό». Κάπως 
έτσι προσδιορίζεται, μέσα από αιτιάσεις ρώσων μοναχών, το θρησκευτικό κατεστημένο 
της Μόσχας την εποχή που ο Μάξιμος ο Γραικός, πλέον, προσφέρει εκεί τις 
πνευματικές του υπηρεσίες. Και ο ουμανιστής Μάξιμος, “τολμηρός στη σκέψη και  
άφοβος στην έκφραση”, όπως τον χαρακτηρίζει ο Καζαντζάκης, θα αποδυθεί σε αγώνες 
κατά της δουλικής προσαρμογής των χριστιανών σε στεγνούς και ανούσιους τύπους 
λατρείας, από το κελί του, όπου συχνά τον επισκέπτονταν Ρώσοι μεγιστάνες και άλλες 
σημαντικές προσωπικότητες για να τον ακούσουν, χωρίς ποτέ να σκεφθεί ότι η τόσο 
έντονη παρέμβασή στα εσωτερικά της Ρωσίας θα μπορούσε να τον εκθέσει σε κίνδυνο.  

Η Ιερά Σύνοδος της Μόσχας θα κατηγορήσει τον Μάξιμο τον Γραικό, το 1525, 
ως αιρετικό και θα τον καταδικάσει σε ισόβια κάθειρξη σε μοναστήρι. Μετά από πέντε 
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χρόνια θα κατηγορηθεί για υπονόμευση και της εξουσίας του τσάρου. Αυτή τη φορά 
εκτός από σιδηροδέσμιος, θα του επιβληθεί και αποχή από τη Θεία Μετάληψη. Όμως, 
είναι πολλές οι διατριβές, οι επιστολές και τα δοκίμιά του που θα βρουν πρόθυμους 
παραλήπτες. «Δεν ζητώ από εσένα χρυσό στεφάνι, γιατί χρυσό στολίδι μου είναι ο 
στέφανος εξ ακανθών, η επίσκεψη των φτωχών και ασθενών, η διατροφή τους και η 
πλήρωση των αναγκών τους», βάζει ο Μάξιμος τον Θεό να λέει σε κάποιο πονήματά 
του, όπως μας πληροφορεί ο Ρώσος ιστορικός Ηλίας Ντενίσωφ. 

Και να, το 1547, ο Ιβάν Δ’, ο αποκληθείς Τρομερός, γίνεται  τσάρος. Ήταν γιός 
του προηγούμενου τσάρου, Βασίλειου Γ’, και επομένως εγγονός της ελληνίδας Σοφίας 
Παλαιολογίνας. Ο Μάξιμος αρχίζει να του στέλνει επιστολές, παρακαλώντας τον να του 
επιτρέψει να γυρίσει στο Άγιο Όρος.  Εν τω μεταξύ, νέοι μητροπολίτες και ηγούμενοι 
άρχισαν να δείχνουν την εύνοιά τους προς τον φυλακισμένο Αγιορείτη. «Ασπαζόμαστε 
τα δεσμά σου ωσάν δεσμά αγίου», θα του γράψει ο νέος μητροπολίτης Μόσχας. Θα 
ανασάνει πάλι τον αέρα της ελευθερίας στη Λαύρα του Αγίου Στεργίου, όπου θα 
μεταφερθεί, το 1549, μετά από είκοσι πέντε περίπου χρόνια φυλακής, και αμέσως θα 
γίνει το κέντρο ενός κύκλου διαλεχτών ανθρώπων που τον λάτρευαν και έσπευδαν να 
ενωτιστούν των κηρυγμάτων του μελίρρυτου Ηπειρώτη. Είχε προ πολλού γίνει, ως 
“ομολογητής”, η μεγάλη αφετηρία της πνευματικής ζωής της Ρωσίας. Είναι 
χαρακτηριστικό πως, διακόσια χρόνια αργότερα, οι ρασκόλνικοι, οι αιρετικοί χριστιανοί 
της Ρωσίας, για να αποφύγουν τους νεωτερισμούς που ήθελε να επιβάλει ο Μέγας 
Πέτρος, ζητούσαν ενίσχυση από το πνεύμα του Μάξιμου του Γραικού. Ναι, είχε 
παραδώσει το πνεύμα του, το ελληνικό και το χριστιανικό, στις 21 Ιανουαρίου του 1560, 
σε ηλικία κοντά στα 90 χρόνια.  

Θα γράψει ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, “O Μάξιμος ο Γραικός έγινε μια 
μεγάλη ηθική δύναμη μέσα στη ζωή τής Ρωσίας μέχρι τα τέλη του δέκατου όγδοου 
αιώνα, και αργότερα, στον δέκατο ένατο αιώνα, έγινε αντικείμενο μελέτης από τους 
Ρώσους σοφούς που θα αναζητήσουν τις πηγές της ρωσικής πνευματικής ζωής”, Και 
θα προσθέσει, “Το ηθικό γεγονός της ενότητας του ρωσικού λαού βγήκε δύσκολα μέσα 
από το χάος, και μεταξύ των πρωταγωνιστών ήταν και ο Μάξιμος ο Γραικός”.  

Κύριε Υπουργέ, σαν βρεθείτε στο γραφείο τού ανέκφραστου, κατά τα άλλα, 
ομολόγου σας, Σεργκέι Λαβρώφ, της “γριάς αλεπούς” της ρωσικής διπλωματίας, μην 
παραλείψετε να του μιλήσετε για τον Μάξιμο τον Γραικό. Θα μαλακώσει η καρδιά του. Οι 
Ρώσοι τον αγαπάνε. Είναι καταχωρισμένος στη συνείδησή τους ως μοναδική αυθεντία 
που στο πρόσωπό του για πρώτη φορά εισχώρησε σ’ αυτούς η ευρωπαϊκή παιδεία. Ο 
Μάξιμος με την αυθεντική αγιορείτικη συνείδηση εμφανίστηκε εκεί σαν ένα αστέρι, που 
όμως επιμένει να καταυγάζει και σήμερα ακόμα τον μετά-Σοβιετικό πνευματικό ουρανό 
της Ρωσίας. Το πνεύμα του θα είναι ο πιο καλός σας συνοδός για την άρθρωση 
πειστικού λόγου, χωρίς φανατισμούς και χωρίς δογματισμούς. 
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Ευόδωση, λοιπόν, των όποιων προσπαθειών σας!  Αν προκάνετε, βέβαια, γιατί 
ο Ρώσος πρόεδρος, πρώην πράκτορας της KGB, βλέπει τον Ουκρανό ομόλογό του, 
πρώην ηθοποιό, κάτι σαν ξερολούκουμο! Όσο για Συμφωνίες τύπου “Minsk II”, δεν 
χρειάζεται να αναφερθείτε, διότι, εκτός από ανορθόγραφη, είναι και προ πολλού 
τσαλαπατημένη. Ούτε για τους  ρωσόφωνους Ουκρανούς  αυτονομιστές υπάρχει πολύς 
χώρος για κουβέντα. Το γεωπολιτικό αυτό ζήτημα έχει πάρει άλλες διαβαθμίσεις, 
προεξάρχοντος του “ηγετικού” στοιχείου, ένθεν κακείθεν. Καλή τύχη στη σκόρπια εκεί 
ελληνική ομογένεια. 

  15 Φεβρουαρίου 2022. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας  

Υ.Γ. Το αφιερώνω στον εκλιπόντα, Αρχίατρο της Πολεμικής Αεροπορίας, 
αγαπητό Αργύρη Τζουρά, με τον οποίον, καθώς και πολλούς άλλους συναδέλφους,  
κάποιες φορές βρεθήκαμε στο Άγιον Όρος, προς αναζήτηση του “απροσδιόριστου”. 
Ήταν κάποιο απόδειπνο, στον εξώστη της μονής Βατοπεδίου, όταν ο προεδρεύων της 
ομηγύρεώς μας, αείμνηστος Παρμενίων Τζίφρας, Αρεοπαγίτης, μου απηύθυνε, ως 
συνήθιζε, ήμουν και ο μικρότερος, την ερώτηση, “Γρηγόριε, τι γνωρίζεις για τον 
πατριώτη σου και πάλαι ποτέ Βατοπεδινό, Μάξιμο τον Γραικό”; Άρχισα να ψάχνομαι! 
ΓΔΝ   

 

                                       

 

 

 

 

  


