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εκ της Mονής του Λειµώνος» (Kων. 
Πρωτοψάλτου, ∆οξαστάριον, Kωνστα-
ντινούπολη 1841, σ. 45).
Άλλοτε, ο αιτών αποσκοπεί στην αντι-
κατάσταση ενός υπάρχοντος µέλους 
(νοουµένου ως και υµνογραφήµατος) 
µε κάποιο νεότερο, όπως στην περί-
πτωση του µαθήµατος του Γρηγορίου 
Πρωτοψάλτου σε βαρύ ήχο Περίζωσαι 
την ροµφαίαν σου µετά κρατήµατος, που 
ψάλλεται «όταν ενδύεται ο αρχιερεύς», 
το οποίο µελοποιήθηκε αντί του Άνωθεν 
οι προφήται «δι’ αιτήσεως του σεβα-
στού Γέροντος αγίου Εφέσου κυρίου 
∆ιονυσίου».
Το δι’ αιτήσεως µελοποίηµα αφιερώ-
νεται συνήθως από τον µελοποιό στον 
αιτούντα ή φέρει το όνοµα του τελευταί-
ου, όπως συµβαίνει µε το «υµνωδικό» 
Πασαπνοάριο του Κλήµεντος Μυτιλη-
ναίου, το οποίο συνετέθη «δι’ αιτήσεως 
κυρ Κοσµά του Κρητός, υφ’ ου και ονο-
µάσθη» (κώδικας ΕΒΕ 2796, φ. 20r).
Μεταξύ των «αιτούντων» κληρικών συ-
γκαταλέγονται γνωστά ονόµατα Πα-
τριαρχών, όπως του Γρηγορίου Ε΄, ο 
οποίος ζήτησε από τον τότε Πρωτο-
ψάλτη Μανουήλ τη µελοποίηση της α΄ 
στάσεως του Ψαλτηρίου («Μακάριος 
ανήρ») σε ήχο πλάγιο ∆΄ («Συνεκροτή-
θη νεωστί παρά του µουσικολογιωτάτου 
πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας κυρ Εµµανουήλ δι’ αιτήσεως 
του παναγιωτάτου ηµών αυθέντου και 
δεσπότου κυρίου Γρηγορίου», Μουσική 
Βιβλιοθήκη K.A. Ψάχου, αριθ. 247, 
Παπαδική, φ. 8β-9α). 
Η δι’ αιτήσεως µελοποίηση ενέχει το 
στοιχείο της αµοιβής (υλικής ή ηθικής) 
του αιτούντος προς τον µελοποιό, όπως 
προκύπτει από την επαγγελµατική ιδιό-
τητα των µελοποιών. Ο Θεόδωρος Φω-
καεύς, στο σύν τοµο Αναστασιµατάριο, 
προτάσσει ένα Μακάριος ανήρ σε ήχο πλ. 
δ΄ «κατ' αίτησιν των εν τη Νήσω Σάµω 
Φιλοµούσων Συνδροµητών». Εντούτοις, 
ο µελοποιός δεν αποβλέπει πάντοτε στο 
(άµεσο) υλικό όφελος, αλλά στην αντα-
πόδοση της ευεργεσίας προς αυτόν. Π.χ. 
ο αρχιδιάκονος και µουσικοδιδάσκαλος 
Νικηφόρος Καντουνιάρης συνθέτει ένα 
Πασαπνοάριο «εν Ιασίω κατ' αίτησιν 
των µαθητών της κοινής πολιτικοσχο-
λής µου, όπερ και προσεφέρθη αυτοίς 
δώρον» (κώδικας Μονής Βατοπεδίου 
1429, σ. 237). 
Η πρακτική αυτή φθάνει µέχρι και τις 
µέρες µας, αν και δεν έχει πια τη διά-
δοση που είχε στο παρελθόν. Έτσι, ο 
γνωστός πρωτοψάλτης Μανόλης Χατζη-
µάρκος σηµειώνει πως συµπεριέλαβε 
µια δική του ηχογράφηση του ειρµού 
της Θ΄ Ωδής των Χριστουγέννων Μυ-
στήριον ξέ νον «κατ’ αίτησιν των φίλων 
του Αιτωλικού και της Αιγιαλείας και 
των Πατρηνών» [Ο Μ. Χατζηµάρκος 
στο Ανατολικόν (= Αιτωλικόν), 1964, 
www.symbole.gr/musice].  Ι.ΠΛ.
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0µ&'…». Η βραχεία ικεσία «∆ι’ εὐχῶν 
τῶν ἁγίων πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 
ἡµᾶς. Ἀµὴν» σηµατοδοτεί στη σηµερι-
νή λειτουργική πρακτική την περίοδο 
κατακλείδα της απόλυσης και το τέλος 
κάθε ιεροτελεστίας. Επιπλέον, η βρα-
χεία αυτή ικεσία χρησιµοποιείται στις 
ακολουθίες του νυχθηµέρου στη θέση 
των εκφωνήσεων του ιερέως, όταν τε-
λούνται χωρίς την παρουσία ιερέως. 
Η βραχεία αυτή ικεσία προέρχεται από 
την απόλυση των ακολουθιών του νυ-
χθηµέρου της µοναστικής παράδοσης, 
όπου και κατ’ αρχάς προσετέθη στην 
απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Η συ-
γκεκριµένη προσθήκη άργησε πολύ να 
υιοθετηθεί από τη λειτουργική πρά-
ξη των ενοριών, όπως δηλώνει και η 
απουσία της βραχείας αυτής ικεσίας από 
το σύνολο σχεδόν των χειρογράφων 
κωδίκων της Θείας Λειτουργίας, παρ’ 
όλο που προβλέπεται στη διάταξη της 
Θείας Λειτουργίας η οποία αποδίδεται 
στον Πατριάρχη Φιλόθεο Κόκκινο, όταν 
ήταν ηγούµενος στη µονή Μεγίστης 
Λαύρας του Αγίου Όρους. Σε ελάχι-
στους, µοναστικής προέλευσης, κώδικες 
που µνηµονεύεται, εκφωνείται όχι από 
τον ιερέα αλλά από τον διάκονο, ως 
επίκληση των ευχών των παρισταµέ-
νων µοναχών. 
Το γεγονός αυτό διασαφηνίζει το ερώ-
τηµα σε ποιους αγίους Πατέρες ανα-
φέρεται η ικεσία. Είναι προφανές ότι, 
τουλάχιστον στην αρχική του χρήση, 
µε τον όρο 'άγιοι πατέρες' εννοούνταν 
οι παριστάµενοι πατέρες της µονής και 
όχι οι άγιοι της Εκκλησίας, των οποίων 
οι πρεσβείες ήδη ζητήθηκαν στη από-
λυση. Έτσι, η βραχεία ικεσία συνδέεται 
και µε τη σηµερινή πράξη στα µονα-
στήρια, όπου ένας νεότερος µοναχός 
λέει «δι’ εὐχῶν», όταν απευθύνεται σε 
γεροντότερο. Για τον ίδιο λόγο, όταν τε-
λείται αρχιερατική Θεία Λειτουργία, και 
αφού ο λειτουργός επίσκοπος πει «δι’ 
εὐχῶν…», λέγει ο πρώτος ιερεύς «δι’ 
εὐχῶν τοῦ ἁγίου δεσπότου ἡµῶν…». 
Η νεότερη αυτή πράξη είναι αβάσιµη, 
αφού η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε από 
τον ίδιο τον επίσκοπο. Η επικράτηση 
της βραχείας ικεσίας «δι’ εὐχῶν τῶν 
ἁγίων πατέρων ἡµῶν…» ως περιόδου 
κατακλείδος της απολύσεως όλων των 
ακολουθιών, συµπεριλαµβανοµένης 
και της Θείας Λειτουργίας, στους ενο-
ριακούς ναούς έχει αλλοιώσει και τη 
σηµασία της φράσεις «δι’ εὐχῶν τῶν 
ἁγίων πατέρων ἡµῶν», όπου λόγω της 
απουσίας της µοναστικής αδελφότητος, 

και προς αναζήτηση νοήµατος συνήθως 
νοούνται οι ανακηρυχθέντες από την 
Εκκλησία µεγάλοι άγιοι Πατέρες της 
Εκκλησίας.  π.Σ.ΑΛ.
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!"1 234, !"1 (/"&', !"1 (#551-
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Όροι που σηµαίνουν διαστήµατα ∆ευ-
τέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέµπτης κλπ. 
Μετά από κάθε όρο εννοείται η λέξη 
«χορδών», καθώς οι όροι παρήχθησαν 
από τη διάταξη της αρχαίας επτάχορδης 
λύρας. Ειδικά για τον όρο '∆ιαπασών' 
(«…των χορδών συµφωνία»), πρέπει 
να σηµειωθεί πως, ενώ σηµαίνει το 
διάστηµα Οκτάβας (δηλαδή «δια οκτώ 
χορδών»), προέκυψε µετά από κατάλ-
ληλο κούρδισµα της επτάχορδης λύρας. 
Ο Τέρπανδρος, κατά την παράδοση, 
παραλείποντας την 6η βαθµίδα κούρδισε 
την έκτη χορδή µε τη νότα της 7ης και 
την έβδοµη χορδή µε τη νότα της 8ης, 
οπότε η έκταση «πασών των χορδών» 
της λύρας (δηλαδή των επτά) έγινε µια 
οκτάβα. Τα διαστήµατα Οκτάβας, Πέ-
µπτης και Τετάρτης και τα αντίστοιχά 
τους µε διαφορά µίας, δύο κλπ επιπλέ-
ον ∆ιαπασών, καλούνταν «Συµφωνίες» 
και προκύπτουν από τους λόγους των 
τριών αριθµών 1, 2 και 3. Τα υπόλοιπα 
καλούνταν διάφωνα. Ο Χρύσανθος (Μ. 
Θεωρητικόν, 219) αξιολογεί κατά σει-
ρά τη ∆ια πασών ως «εντελεστέρα και 
ευαρεστορέρα», τη ∆ια πέντε ως «αξι-
ωµατική και µεγαλοπρεπή», γι' αυτό 
και «ο Τροχός εφάνη αρµοδιώτερος 
δια τας περισσοτέρας Ψαλµωδίας», τη 
∆ια τριών «µετρίως αρεστήν», ενώ «τον 
έσχατον τόπον της αρεσκείας επέχει η 
∆ια τεσσάρων».  Θ.ΑΠ.
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!"124%48 <)("=98. 1. !"#$. Σπου-
δαίος νηπτικός Πατέρας του 5ου αι., που 
έζησε και έδρασε στην Ήπειρο. Το έργο 
του επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό τους 
µεταγενέστερους ασκητικούς Πατέρες, 
µέχρι και τον Γρηγόριο Παλαµά. Οι 
πληροφορίες για τη ζωή του είναι ελά-
χιστες, πιθανώς εξαιτίας του γεγονότος 
ότι η Ήπειρος ήταν αποµονωµένη από 
τα µεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα της 
Ανατολής και της ∆ύσεως. Χειροτονή-
θηκε επίσκοπος Φωτικής µεταξύ 451 
και 458. Η Φωτική βρισκόταν 4 χµ. 
βορειοδυτικά της Παραµυθίας Θεσπρω-
τίας, η οποία την εποχή του ∆ιαδόχου 
ήκµαζε ως εκκλησιαστικό και οικονο-
µικό κέντρο της περιοχής. 

Το 457 συνυπέγραψε µαζί µε άλλους 
επισκόπους, ως επίσκοπος Φωτικής, 
έγγραφο προς τον αυτοκράτορα Λέο-
ντα Α΄ για τον θάνατο του Προτερίου 
Αλεξανδρείας (Mansi 7,619B), ενώ 
στον πρόλογο του έργου του επισκόπου 
Βίκτωρος Βίτης Historia persecutionis 
Africanae provinciae χαρακτηρίζεται ως 
άξιος κάθε επαίνου για τις δογµατικές 
του τοποθετήσεις [CSEL 7 (1881) 2]. Το 
έργο αυτό απευθύνεται και αφιερώνεται 
στον Ευγένιο επίσκοπο Καρθαγένης, 
µαθητή του ∆ιαδόχου. Κατά τον ιερό 
Φώτιο υπήρξε ένας από τους κυριότε-
ρους αντίπαλους του µονοφυσιτισµού 
(PG 103:669D-672B), παρόλο που κα-
τά τη σύγκληση της ∆΄ Οικουµενικής 
συνόδου µνηµονεύεται ως επίσκοπος 
Φωτικής ο προκάτοχος του θρόνου της, 
Ιωάννης.
Η διάρκεια της αρχιερατείας και δράσης 
του µας είναι, εν πολλοίς, άγνωστα· µε 
βάση, όµως, τις ελάχιστες πληροφορίες 
και το συγγραφικό του έργο µπορούµε 
να εικάσουµε ότι διακρίθηκε στους το-
µείς της οργάνωσης του µοναχικού βίου, 
της καταπολέµησης των αιρέσεων και 
της συγγραφής.
Η κοίµηση του τοποθετείται προ του 
486 και η µνήµη του τιµάται στις 29 
Μαρτίου.
2. %&'(. Η αναφορά του Βίκτωρος Βί-
της περί συγγραφής πολλών έργων του 
∆ιαδόχου µας οδηγεί στο συµπέρασµα 
ότι από τα έργα του διασώθηκαν ελά-
χιστα: 
Κεφάλαια γνωστικὰ Ρ΄. Έργο αποτελού-
µενο από εκατό κεφάλαια, των οποίων 
προηγούνται δέκα όροι: πίστη, ελπί-
δα, υποµονή, αφιλαργυρία, επίγνωση, 
ταπεινοφροσύνη, αοργησία, αγνεία, 
αγάπη, τελεία τελείωση. Ο ∆ιάδοχος 
Φωτικής κατέστη από τους κύριους 
διαµορφωτές αυτού του φιλολογικού 
είδους. Τα κεφάλαια βαθµιαία είναι 
εκτενέστερα από αυτά του Ευαγρίου 
και του Μάρκου του Ερηµίτου. 
Η θεµατολογία του, η οποία πολλές φο-
ρές επαναλαµβάνεται και είναι δυσχε-
ρής, κατά τον Π. Χρήστου, ασχολείται 
µε τα κάτωθι προβλήµατα: Περί πνευ-
µατικής φύσεως του ανθρώπου (1-11), 
Περί της δυνάµεως της αγάπης και της 
πίστεως (12-23), Περί της ικανότητας 
της ψυχής προς διάκριση του θείου 
φωτισµού και της δαιµονικής επήρει-
ας (24-48), Περί της εγκρατείας ως 
θεµελιώδους αρετής και της αποταγής 
(49-66), Περί θεολογίας και Κοινωνίας 
µε τον Θεό (67-74), Περί του αγώνα 
του χριστιανού για την τελείωσή του 
(75-100). Το έργο επέδρασε σηµαντικά 
στη σκέψη και τη θεολογία των µετα-
γενέστερων ασκητικών Πατέρων [PG 
65:1167-1212 (λατινικά). Φιλοκαλία τῶν 
νηπτικῶν ἱερῶν πατέρων, συνερανισθεfσα 
παρὰ τῶν ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πα-
τέρων ἡµῶν, Αθήνα: Αστήρ 51982, τ. 
Α΄, σ. 236-273. É. de Places, SCh 5 
(21996) 84-163].
Εἰς τὴν Ἀνάληψιν. Οµιλητικό κείµενο, το 
οποίο αποτελείται από έξι κεφάλαια µε 
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χριστολογικό περιεχόµενο. Ο Χριστός 
ανυψώθηκε ως άνθρωπος και ανήλθε 
ως Θεός την ηµέρα της Αναλήψεως. 
Κατά παρόµοιο τρόπο, δύνανται να εξυ-
ψωθούν και οι άνθρωποι χάρις στην 
Ενανθρώπήση του Λόγου. Το περιεχό-
µενο του έργου αντικρούει ιουδαϊκές 
και µονοφυσιτικές αντιλήψεις [A. Mai, 
Spicilegium Romanum IV, Roma 1840, σ. 
XCVIII-CVI. PG 65:1141-1148. É. de 
Places, SCh 5 (21996) 164-167].
Ὅρασις. Αποτελείται από 29 ερωταποκρί-
σεις που αναφέρονται στα προβλήµατα 
της ουσίας του Θεού και της δυνατότητας 
της θέας Του. Η ουσία του Θεού είναι 
ακατάληπτη, µπορεί να περιγραφεί µό-
νο µέσω ορισµένων εκδηλωµάτων του 
και δεν κατανοείται πλήρως από τους 
ανθρώπους. Η θέα του Θεού δεν είναι 
αισθητή. Ορατή είναι µόνο η δόξα του 
Θεού από τους εκλεκτούς [Ιουστίνου 
Βιθηνού, ΝΣ 9 (1909) 247-254. É. De 
Places, SCh 5 (21996) 169-179].
Εσφαλµένα έχουν αποδοθεί στον ∆ι-
άδοχο Φωτικής έργα υπό τους τίτ-
λους Κατήχησις [É. de Places, SCh 5 
(21996) 180-183], Κανόνες Μεσσαλιανῶν 
και Ὁρισµοὶ ἀρετῶν στα συριακά (Α. 
Baumstark, Geschichte der syrischen 
Literatur mit Ausschluss der christlich-
palästinensischen Text, Bonn 1922, σ. 
339).
3. )*+(,-(."(. Η θεολογική έκφραση 
του ∆ιαδόχου βασίζεται στην ανθρω-
πολογία των µεγάλων Πατέρων της 
ορθόδοξης εκκλησιαστικής γραµµατεί-
ας και επικεντρώνεται στην ασκητική 
συγγραφή. Σώµα και ψυχή αποτελούν 
µια ενότητα, παρά το γεγονός ότι η ψυ-
χή επιθυµεί τα ουράνια και το σώµα 
τα επίγεια. Η προπτωτική ενιαία φυ-
σική αίσθηση διασπάστηκε µετά την 
πτώση, καθώς έκαστο από τα δύο όρ-
γανα, το ψυχικό και το σωµατικό «τῆς 
οἰκείας συγγενείας ὀρέγεται» (κεφ. 24). 
Η πνευµατική ενέργεια ικανοποιείται 
από τις λογικές και νοερές αλήθειες, η 
δε εµπαθής ενέργεια είναι σύνθετη, δι-
ότι έλκεται από τις απολαύσεις του βίου 
και παραθεωρεί την πίστη. Το βάπτισµα 
είναι η νέα γέννηση, η αρχή της πνευµα-
τικής ζωής, η έναρξη του πνευµατικού 
αγώνα, που σκοπό έχει την κατάργηση 
του δυαδισµού των ενδιαφερόντων της 
ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάκτη-
ση της πνευµατικής αίσθησης και των 
χαρισµάτων αυτής. Οι καρποί του πνευ-
µατικού αγώνα είναι η διάκριση µεταξύ 
καλού και κακού, η προσκόλληση και 
εργασία στο αγαθό, η ένθεος αγάπη και 
εντρύφηση, η δοξολογική κοινωνία µε 
τον πνευµατικό κόσµο. Με τη µνήµη 
Θεού, τη νοερά προσευχή, την ησυχία 
και την άσκηση ο άνθρωπος φθάνει σε 
ύψη τελειότητας, θεάται τον Θεό, και 
µετέχει της εµπειρίας του θείου φωτός 
και της τελειώσεως.  Α.ΓΛΑ.
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'73,"(. Ο επίσκοπος Φωτικής ∆ιάδο-
χος γεννήθηκε στις αρχές του 5ου αι. και 
πέθανε το 486. Η επισκοπή Φωτικής 
τοποθετείται στη σηµερινή Παραµυ-
θιά της Ηπείρου. Ως επίσκοπος ανήκει 
στους µεγάλους θεολόγους της χριστια-
νικής Εκκλησίας. Θεωρείται πράγµατι 
άνθρωπος σοφός. Κατά τους χρόνους 
που έζησε, την Εκκλησία ταλαιπωρούσε 
η µονοφυσιτική αίρεση. Αναδείχθηκε 
βαθύς γνώστης της Θεολογίας, της αφι-
ερωµένης στην ασύγχυτη ένωση των 
δύο φύσεων του Χριστού (θείας και 
ανθρώπινης). Μεταξύ των συγγραφών 
του επισηµαίνονται τα Ρ΄ (100) Γνωστι-
κά Κεφάλαια. Πρόκειται για έργο, που 
σύµφωνα µε τη Φιλοκαλία ιερών νηπτι-
κών (α 2828) «συνέθεσεν ἔπειτα ἀπὸ 
φιλοσοφηµένη πείρα πολλῶν ἐτῶν καὶ 
ἀφοῦ ἔζησε σὲ θεfες ἀναβάσεις µέσα 
στὴν καρδιά του». Είναι αποφθεγµατικό 
και γνωµικό είδος, προφανέστατα χάρη 
στην εύκολη αποµνηµόνευση. Απευθύ-
νονται δε τόσο σε µοναχούς όσο και 
σε κάθε χριστιανό, που πασχίζει για 
άνοδο σε σφαίρες υψηλότερες της «ἐν 
Χριστῷ ζωῆς».
Στα Γνωστικά Κεφάλαια προτάσσει «∆έ-
κα Ὅρους», οι οποίοι συνιστούν την 
ακρότατη έκφραση της εν Χριστώ ζω-
ής. Είναι δε: α) η πίστη, β) η ελπίδα, 
γ) η υποµονή, δ) η αφιλοαργυρία, ε) 
η επίγνωση του Θεού, στ) η ταπεινο-
φροσύνη, ζ) η αοργησία, η) η αγνότητα, 
θ) η αγάπη, ι) η αλλοίωση, κατά Θεόν, 
της ψυχής, η οποία χαρακτηρίζεται από 
την αδιάλειπτη αναφορά και αφοσίωση 
στον Θεό.
Αναλυτική ανάπτυξη των «κεφαλαίων» 
δεν είναι εφικτή ούτε άλλωστε λεπτοµει-
ρείς παραθέσεις κειµένων, όπως δια-
πιστώνει ο θεολόγος Β.Γ. Σκιαδάς, που 
αρκείται σε σταχυολόγηση περικοπών 
και ίσως βραχέων σχολίων σε κάποια 
κείµενα του ∆ιαδόχου, τα οποία προσι-
διάζουν ενδεχοµένως περισσότερο στον 
σύγχρονο χριστιανό, που αγωνίζεται για 
τη χριστιανική τελειότητα µεταξύ πρω-

τοφανών δυσχερειών, τις οποίες του 
επιφυλάσσει η κατακλυσµική πράγµατι 
εποχή µας, εν έτει 2012!
Λοιπόν, σύµφωνα µε λόγο του ∆ιαδό-
χου Φωτικής «∆εν υπάρχει στον κόσµο 
τίποτε φτωχότερο από το να φιλοσοφεί 
κανείς περί Θεού, χωρίς να έχει τον φω-
τισµό του Θεού». Στο δε 11ο κεφάλαιο 
παρατηρεί ότι «ο πνευµατικός λόγος 
φωτίζει, θερµαίνει και αγιάζει ολόκληρη 
την ψυχή σε τρόπο που να κάνει τον 
άνθρωπο ανενδεή, αυτάρκη και πλού-
σιο σε πνευµατική µακαριότητα», ενώ ο 
κοσµικός λόγος, σαν γνώρισµα κενόδο-

ξων ανθρώπων, χαρίζει σ' αυτούς που 
τον καλλιεργούν την επιδειξιοµανία και 
την αναζήτηση κενής δόξας. Κατά δε τον 
επίσκοπο ∆ιάδοχο, η κενοδοξία είναι 
απότοκος της νοσηρής αγάπης προς 
τον εαυτό µας, ενώ η πραγµατική αγά-
πη προς τον Θεό συνεπάγεται συνεχή 
δοξασµό του Θεού και απόκτηση της 
ταπεινώσεως έναντι του Θεού.
Για τον άγιο ∆ιάδοχο ως επίσκοπο της 
ηπειρωτικής πόλεως Φωτικής, ο N.G.L. 
Hammond αφιερώνει κατατοπιστική 
σκιαγράφηση: «Ο πιο περίφηµος επί-
σκοπος κι ο πιο διακεκριµένος συγγρα-
φεύς της Ηπείρου ήταν ο ∆ιάδοχος της 
Φωτικής, που γεννήθηκε γύρω στο 400 
µ.Χ. και αντέκρουσε τους Μονοφυσίτες 
στη σύνοδο της Χαλκηδόνας κατά το 
451 µ.Χ. Η επισκοπή του ήταν η δυ-
τικότερα ευρισκόµενη στην Ανατολική 
Αυτοκρατορία και µπορεί νάχε συντάξει 
την έκκληση σε Λατινική που εκφωνή-
θηκε από το επισκοπάτον της Ηπείρου 
προς τον Λεόντα Ι΄, αλλά τα συγγράµ-
µατά του στην Ελληνική θαυµάζονται 
για την καθαρότητα του ρυθµού και τον 
υψηλό βαθµό πολυµάθειας».
Το ενδεχόµενο χρήσεως της λατινικής 
γλώσσας από τον ∆ιάδοχο Φωτικής στην 
έκκληση προς τον Λέοντα Ι΄, όπως πι-
θανολογεί ο Hammond, δεν εκπλήσσει. 
∆ιότι, Ηπειρώτες δίγλωσσοι δεν απου-
σιάζουν ούτε από την πρωτεύουσα της 
αρχικά ενιαίας ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, 
τη Ρώµη, στην οποία µάλιστα δρουν 
έντονα πνευµατικά πολύ προγενέστρα. 
Ηπειρώτης δίγλωσσος είναι ο Κ. Και-

κίλιος, ο οποίος εισηγείται τη σπουδή 
του Βιργιλίου στη ρωµαϊκή εκπαίδευ-
ση! ∆ίγλωσσος επίσης είναι και άλλος 
Ηπειρώτης, ο Ελευθέριος, ο οποίος και 
εκλέγεται επίσκοπος Ρώµης! ∆εν αιφ-
νιδιάζει διόλου η ύπαρξη λατινιφώνων 
Ελλήνων και όταν η Ρώµη χαρακτηρίζε-
ται «ελληνίς». Αποστοµωτικός αποβαίνει 
και ο όρος "Magna Graecia", «Μεγάλη 
Ελλάς» ή «Ιταλία ελληνίς» και "Italia 
panellenica". Οι Ιταλιώτες Έλληνες, πα-
νάρχαιοι και αισθητότατοι διαχρονικά 
στην Ιταλία, ήσαν καταλληλότατοι και για 
διεύρυνση της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας 
προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο Michel Dubuisson υπαινίσσεται τέ-
λεια την ενεργό συµµετοχή τους και στον 
τοµέα «ρωµαϊκών» αποικιών στην ελ-
ληνική χερσόνησο, γράφοντας «Ιταλοί, 
δηλαδή προφανέστατα Έλληνες εγκατε-
στηµένοι στην Ιταλία». Οι δε σύγχρονοί 
µας Valerio M. Manfredi και Lorenzo 
Braccesi στην κατακλείδα του επιλό-
γου σηµαντικού συγγράµµατός τους, το 
οποίο επιγράφεται Οι Έλληνες της ∆ύσης, 
εξοµολογούνται: «Γι' αυτό µπορούµε να 
πούµε πως όλοι οι Ιταλοί, σε κάποια 
περίοδο της ιστορίας, υπήρξαµε και 
ίσως είµαστε ακόµα – Έλληνες»!
Οπωσδήποτε κατά τους ρωµαϊκούς χρό-
νους στον ελλαδικό χώρο και βορειό-
τερα, όπου αφθονούσε ο ελληνισµός, 
ασκήθηκε ρωµαϊκή επίδραση γλωσσι-
κή, µολονότι οι Ρωµαίοι κατέφθασαν 
εξελληνισµένοι. Η λατινική γλώσσα 
εµφανιζεται κατά περιοχές, στις οποί-
ες συνέτρεξαν ποικίλοι παράγοντες 
εκλατινίσεως. Όµως, πλην σπανίων 
εξαιρέσεων, η λατινική συνήθως είναι 
δευτερεύον και βοηθητικό γλωσσικό 
όργανο για πρακτικούς σκοπούς, πα-
ράλληλα δε διαφυλάσσεται κατά κανόνα 
η ελληνική γλώσσα, η οποία άλλωστε 
χρησιµοποιείται και από Ρωµαίους. 
Κατ' εξοχήν χρήστες της λατινικής γίνο-
νται οι Έλληνες έµποροι, επιστήµονες, 
εργολάβοι δηµοσίων έργων, µεταφορών 
και παροδίων επιχειρήσεων, παλαίµα-
χοι του ρωµαϊκού στρατού. Η στρατιω-
τική υπηρεσία θεωρείται επικερδής και 
δελεαστική χάρη και στα παρεπόµενα 
προνόµια. Στην εθελουσία στράτευση 
Ελλήνων συµβάλλει και η ολοφάνερη 
προτίµηση των Ρωµαίων προς τους 
Έλληνες, ιδίως τους Μακεδόνες, των 
οποίων θαυµάζουν το αξιόµαχο. Με-
τά δε την εκπλήρωση της πολυετούς 
θητείας και την απόκτηση σηµαντικών 
οικονοµικών προνοµίων αναγορεύο-
νται Ρωµαίοι πολίτες µε αναγκαστική 
εκµάθηση και πρόδηλη ευχέρεια χρή-
σεως της λατινικής γλώσσας. Όταν βέ-
βαια επιστρέφουν στις γενέτειρές τους, 
δεν αδρανούν. ∆ιότι, προτιµώνται ως 
φύλακες συγκοινωνιακών κόµβων και 
οδικών διαβάσεων διαδίδοντας αβία-
στα στο περιβάλλον, οικογενειακό και 
κοινωνικό-επαγγελµατικό, την επίκτητη 
λατινική γλώσσα.
Εντυπωσιάζει αναντίρρητα το γεγονός 
ότι τόσο η προστασία όσο και η προ-
βολή της λατινικότητας-ρωµανικότη-
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