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ὁ καλομάρτυς & ὁ δράκοντας
(23 Ἀπριλίου - Ἁγ. Γεωργίου)

«Καλομάρτυρα» ὀνομάζει, τόν
ἀγαπημένο του ἅγιο Γεώργιο πού
γιορτάζουμε σήμερα, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ
Συκεώτης πού εἶχε μπεῖ ἀπό μικρός στήν
προστασία τοῦ μεγαλομάρτυρα Γεωργίου.1

Εἶναι λίγο-πολύ γνωστά τά ἀπίστευτα
μαρτύρια πού ὑπέμεινε ὁ ἅγιος Γεώργιος
στό ἄνθος τῆς ἡλικίας του. Γνωστά ἐπίσης
καί τά ἀναρίθμητα θαύματα πού
ἐπετέλεσε.

Ἐδῶ θά μιλήσουμε κυρίως γιά ...δράκοντες.

Ἡ διήγηση τοῦ θαύματος τοῦ ἁγίου Γεωργίου μέ τό δράκοντα – θά ρωτήσει
κάποιος - εἶναι ἀληθινή ἤ φανταστική; Τό μόνο βέβαιο εἶναι πώς στά παλαιά
βιογραφικά, στό μαρτύριο καί τά θαύματα τοῦ ἁγίου δέν ἀναφέρεται. Μετά τόν 12ο
αἰώνα συνήθως οἱ πηγές τό ἀναφέρουν καί πιθανόν νά ὑπάρχει κάποια ἐξάρτηση ἀπό
παλαιές προχριστιανικές παραδόσεις.

1 Ἔλεγε ὁ ἅγιος Θεόδωρος, πρίν ἀποχωρήσει ἀπό αὐτή τή ζωή: «Διότι μέ περιμένει μακρά
ἀποδημία καί ὁ καλομάρτυς ξέροντας τήν ἀσθένειά μου, αὐτός πού μετά τό Θεό μέ ἀνέθρεψε
ἀπό μικρό παιδί, μοῦ προπαρασκευάζει τό δρόμο, τόν ἐξομαλύνει καί μέ προειδοποιεῖ ὅτι θά μέ
συνοδέψει ἐνθαρρύνοντάς με ἔτσι γιά νά προχωρήσω χωρίς κόπο καί φόβο». Βίος, 167 (Ὁ
ἅγιος Θεόδωρος ὁ Συκεώτης, ἔκδοση Περιβόλι τῆς Παναγίας, 1987, 205).
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Λένε, συνήθως, ὅτι πρόκειται γιά παραλλαγή τοῦ μύθου
κατά τόν ὁποῖο ὁ Περσέας σκοτώνει ἕνα δράκοντα . Σύμφωνα μέ
τόν μύθο αὐτόν ὁ βασιλιάς Κηφέας ἁλυσοδένει τήν κόρη του
Ἀνδρομέδα καί τήν παραδίδει στό τέρας νά τήν καταβροχθίσει.
Ὁ Περσέας εἶδε τήν Ἀνδρομέδα ἁλυσοδεμένη καί τό κακό πού
τήν βρῆκε καί ὅταν ἐμφανίσθηκε τό τέρας ὁ Περσέας βύθισε τό
σπαθί του στήν πλάτη τοῦ τέρατος.

Ἡ ἑλληνική μυθολογία βέβαια παρέχει ἀτέλειωτη
συνομοταξία παράξενων θηρίων, φανταστικῶν ζώων καί ὑπάρξεις μέ ‘ὑπεράνθρωπα’
χαρακτηριστικά καί ἱδιότητες.

Δράκοντες ὑπῆρχαν παλαιά εἴτε μυθολογικοί εἴτε πραγματικοί. Δράκοντες
ὑπάρχουν καί σήμερα, καί δέν εἶναι φανταστικοί. Ἕνας κροκόδειλος εἶναι δράκοντας

πού μπορεῖ νά κατασπαράξει ἄνθρωπο. Ἕνα
τεράστιο φίδι εἶναι δράκοντας. Ὁπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός οἱ δράκοντες εἶναι
ὑπερμεγέθη φίδια.2 Μπορεῖ αὐτό νά τό διαπιστώσει
κανείς καί στούς καιρούς μας. Ἕνας βόας ἤ ἕνας
τεράστιος πίθωνας μπορεῖ νά καταπιεῖ ὁλόκληρο
πρόβατο ἤ κάποιο ἄλλο ζῶο.

Ὡς πρός τήν ἐπίδραση ἀπό τόν μύθο τοῦ
Περσέα, τί πιό ‘φυσικό’ νά ὑπάρχουν στό
ὑποσυνείδητο τῶν ἀνθρώπων κατάλοιπα παλαιῶν
εἰδωλολατρικῶν δοξασιῶν. Ἡ ἑλληνική μυθολογία
βρίθει ἀπό δράκοντες καί δή ἀλλοπρόσαλους – τί
θά πείραζε ἄν ...δανειζόμασταν ἕναν ἀπ’ αὐτούς!3

2 PG 94, 1600 B, «Καί οὐ λέγω σοι, ὅτι οὐκ ἔστι δράκων· εἰσί μέν γάρ δράκοντες, πλήν ὄφεις
εἰσί, γινόμενοι δέ ἐξ ἑτέρων δρακόντων. Ὄντες γάρ ἀρτιγενεῖς καί νέοι, μικροί εἰσιν,
ἀνατραφέντες δέ, καί παλαιωθέντες, μεγάλοι καί παχεῖς γίνονται, ὄγκῳ καί μεγέθει
ὑπερέχοντες τῶν λοιπῶν ὄφεων».

3 Μινώταυρος, Σκύλλα, Χάρυβδη, Μέδουσα, ὁ φτερωτός Πήγασος, λιοντάρι τῆς Νεμέας, τό
πρόβατο μέ τό χρυσό μαλλί («χρυσόμαλλο δέρας») καί ὁ δράκος Κολχίδας πού τό φυλάει,
Κέρβερος ὁ φύλακας τοῦ ἅδη, Σφίγγα, ὁ Δράκοντας Λάδων πού φύλαγε τά Μῆλα τῶν
Ἑσπερίδων, ἡ Λερναία  Ὕδρα, τό φοβερό τέρας Χίμαιρα, εἶναι μόνο λίγα ἀπό τήν ποικιλία μέ
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Πολλούς ἐξωτερικούς τύπους δέχθηκε ἡ Ἐκκλησία
δίνοντάς τους ἄλλο νόημα. Ὁ τύπος εἶναι μόνο  τό
κέλυφος, εἶναι τό «μέσο, μέ τό ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι εἶχαν
ἐξοικείωση».4 Εἶχαν καί οἱ εἰδωλολάτρες εἰκόνες (γιά ν’
ἀναφέρουμε ἕνα ἄλλο παράδειγμα) ἀλλά τίς
θεοποιοῦσαν. Κράτησε τίς εἰκόνες ἡ Ἐκκλησία γιά νά
κατευθύνει στό Θεῖο τή λατρεία.5

Τό θέμα μας ὅμως δέν εἶναι ‘ζωολογικῆς’ φύσεως .
Οὔτε ἡ ἴδια ἡ σκηνή ὑποδηλώνει κάτι τό ἐξωπραγματικό·
πολύ πιό ἀπίστευτα θαύματα ἔχουν συντελεσθεῖ ὅταν
θέλει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὑπάρχει ὡστόσο κάποιος
συμβολισμός στή σκηνή μέ τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Γεώργιο νά φονεύει τόν
δράκοντα, πού δίνει κάποιο ἰδιαίτερο χρῶμα στό συγκεκριμένο θαῦμα. Ὁ συμβολισμός
ἔχει νά κάνει μέ τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἅγιος Βαρσανούφιος λέει: «Νά ξέρεις πώς ἄν ἔλθει ὁ Κύριος στή γῆ τῆς
Ἰουδαίας, δηλαδή στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, τότε βγάζει ἔξω τά δαιμόνια».6

Δράκοντες εἶναι τά πάθη πού κινοῦνται στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί οἱ
δαίμονες πού κρύβονται πίσω ἀπό τά πάθη. Ἐκεῖ εἶναι ἀπαραίτητο ἕνα θαῦμα.

Λέει ὁ ἅγιος Μακάριος:

τήν ὁποία ἡ εἰδωλολατρική σκέψη ‘ἐμπλουτίστηκε’, μαζί μέ τίς συνακόλουθες δοξασίες,
ἀσχήμιες καί προκαταλήψεις πού ἀπαραίτητα τά συνόδευαν.

4 Ἰωάννης Χρυσόστομος, εἰς Ματθ. ὁμιλ. 6:3 / ΕΠΕ 9, 201.

5 Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Περί εἰκόνων, Λόγ. 3:24 / PG 94, 1257 Α / ΕΠΕ 3, 65: «Οἱ
εἰδωλολάτρες ἀφιερώνουν τίς εἰκόνες στούς δαίμονες καί τίς ἀποκαλοῦν θεούς, ἐνῶ ἐμεῖς τίς
ἀφιερώνουμε στόν ἀληθινό Θεό, πού σαρκώθηκε, καί στούς δούλους καί φίλους τοῦ Θεοῦ,
πού ἀπομακρύνουν τά στίφη τῶν δαιμόνων».

6 Ἑρώτ. 448
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«Τά πνεύματα τῆς πονηρίας καί οἱ
δυνάμεις τοῦ σκότους, μέσα σ’ αὐτήν
κυκλοφοροῦν, ἐκεῖ βόσκουν καί κάνουν τή
φωλιά τους, ἐκεῖ ἕρπουν καί αὐτήν
κατατρώγουν καί τή φθείρουν» (Ὁμιλ. 1:5).

Στήν καρδιά μας οἱ δράκοντες, «θηρία,
λιοντάρια, μεγάλα φίδια καί ἄλλα
φαρμακερά ζῶα» (11:13).

«Μέσα στό σκοτάδι κλεισμένοι οἱ λογισμοί τῆς ψυχῆς... Μνημεῖο καί τάφος ἡ
καρδιά σου. Ὅταν ὁ ἄρχοντας τῆς κακίας καί οἱ ἄγγελοί του φωλιάζουν ἐκεῖ·
ὅταν οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ στό νοῦ σου καί στό λογισμό σου ἔχουν τά σοκάκια
καί τά περάσματά τους, δέν εἶσαι ἅδης καί μνημεῖο καί νεκρός γιά τόν Θεό; Ἐκεῖ
στήν ψυχή σου ὁ σατανᾶς ἔσπειρε πικρά σπέρματα, κάλπικα ἀργύρια , καί ζυμάρι
βρωμισμένο· ἀπό ’κεῖ πηγάζει ὁ βόρβορος. Ἔρχεται λοιπόν ὁ Κύριος στίς ψυχές
πού τόν ἀναζητοῦν, στό βάθος τοῦ ἅδη τῆς καρδιᾶς τους, κι ἐκεῖ διατάζει τό
θάνατο νά βγάλει τίς ψυχές πού κρατάει μέ τή βία... Σπάζει τούς βαρεῖς λίθους
πού καλύπτουν τήν ψυχή, ἀνοίγει τούς τάφους, ἀνασταίνει τόν ἀληθινά νεκρό,
βγάζει ἀπό τή σκοτεινή φυλακή τήν ἔγκλειστη ψυχή»! (11:11)

 Εἴθε ὁ καλομάρτυς καί μεγαλομάρτυς νά φονεύσει τούς δράκοντες—τούς ἐντός—
καί νά μᾶς συνοδέψει στήν ἀποδημία!

Ἐκδότης: Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν &
πάσης Ἑλλάδος Μακάριος

Ἐπικοινωνία: archbishopmakarios@gmail.com


