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6. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να αναφερθώ εκτενέστερα στον
μακαριστό Ομότιμο Καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη, ο οποίος ήταν δάσκαλος
των περισσοτέρων από μας. Ο Ι. Φουντούλης θεωρούσε τον εαυτό του μαθητή
του Π. Τρεμπέλα, του αρχαιολόγου Γ. Σωτηρίου και του Ευαγγέλου Θεοδώρου, τον
οποίο διαδέχθηκε στην τότε έδρα της Λειτουργικής και Ομιλητικής στη
Θεσσαλονίκη. Για τριάντα πέντε χρόνια δίδαξε τα μαθήματα αυτά στη
Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
συνέβαλε

στην

ανάδειξη

και

τη

διεθνή

ακτινοβολία

της.

Διετέλεσε

Κοσμήτορας της ίδιας Σχολής και πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής
καθώς και μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. Το 1996 περάτωσε ευδοκίμως την
ενεργό

υπηρεσία

δημιουργικό

του

του
έργο.

στο

Πανεπιστήμιο,

Συνέχισε

και

ως

αλλά

δε

Ομότιμος

σταμάτησε
Καθηγητής

το
την

ανασχόλησή του με τα θέματα της λατρείας και εξακολουθούσε να συμμετέχει
σε πολλά λειτουργικά και ιερατικά συνέδρια σε πόλεις της Ελλάδος, της Κύπρου
και του εξωτερικού και παρά την επιδείνωση της υγείας του τα τελευταία
χρόνια.
Για μια δεκαπενταετία είχε τη Διεύθυνση του Πατριαρχικού Ιδρύματος
Πατερικών Μελετών στή Θεσσαλονίκη, το οποίο διακόνησε με συνέπεια, ενώ
παράλληλα ανέλαβε την ευθύνη με τον ομιλούντα για την επανέκδοση του
περιοδικού «Ορθοδοξία» (1994).

΄Ηταν

ενεργό

μέλος

Αναγεννήσεως

της

της

Ειδικής

Εκκλησίας

Συνοδικής
της

Επιτροπής

Ελλάδος

και

Λειτουργικής

υπήρξε

ο

αφανής

πρωτοστάτης των οκτώ Λειτουργικών Συμποσίων που οργανώθηκαν από αυτή,
ενώ χαιρόταν όταν έβλεπε να εκδίδονται τα πρακτικά με τις εισηγήσεις των
Συμποσίων αυτών. Ανάλογα συνέδρια οργάνωνε σε συνεργασία με την Ιερά
Μητρόπολη Δράμας στο Μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας από το 1985 και
εντεύθεν.

Τα

πρακτικά

των

συνεδρίων

αυτών

πλουτίζουν

τη

θεολογική

βιβλιογραφία[19].
Επίσης στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης οργανώθηκαν ανάμεσα στα άλλα και
τρία ενδιαφέροντα για το θέμα μας Συνέδρια για το Νικόλαο Καβάσιλα, το Φιλόθεο
Κόκκινο και το Συμεών Θεσσαλονίκης, όπου ο μακαριστός καθηγητής είχε
αναπτύξει θέματα της ειδικότητάς του.
Παράλληλα συνέγραψε εκατοντάδες μελέτες και δεκάδες βιβλία σχετικά με τη
θεία λατρεία, την Ομιλητική, την αγιολογία- ιδιαίτερα της πατρίδος του- και τις
λειτουργικές τέχνες. Ασχολήθηκε επί σειρά ετών με το λειτουργικό έργο του
Συμεών Θεσσαλονίκης, ενώ τα τελευταία χρόνια μετέφραζε κείμενά του στη
δημοτική. Η γλώσσα των μεταφράσεων αυτών είναι εμπνευσμένη, ζυμωμένη με

το λατρευτικό λόγο και πόρρω απέχει από τις τυποποιημένες μεταφράσεις
πατερικών κειμένων πού κυκλοφορούν εσχάτως. Χαρακτηριστικό του διδακτικού
και του συγγραφικού του ταλάντου είναι ότι διαλεγόταν πάντοτε ζωντανά και
χωρίς επιτήδευση με τους μαθητές, τους ιερείς και τους συναδέλφους του.
Ενσωμάτωνε τις ερωτήσεις τους στα κείμενά του και με σαφή, λιτό και
διακριτικό τρόπο περιέγραφε το ερευνητικό πλαίσιο αφήνοντας το συνομιλητή
ή

τον

αναγνώστη

Λειτουργικές

να

εκμαιεύσει

Απαντήσεις,

που

την

από

το

απάντηση.
1964

Είναι

δημοσίευε

ενδεικτικές
στο

οι

περιοδικό

«Εφημέριος». Ενώ ήταν όντως σοφός και βαθύς γνώστης των λειτουργικών
θεμάτων, θεωρούσε τον εαυτό του πάντοτε μαθητή της Εκκλησίας και
άκουγε με προσοχή όσα είχαν να του πουν και οι πιο απλοί ιερείς, τους οποίους
τιμούσε ιδιαίτερα. Με το διδακτικό και συγγραφικό του μόχθο κατάφερε να
καλύψει τα ενδιαφέροντα τόσο των απαιτητικών ερευνητών όσο και του απλού
κλήρου και του λαού.

Ο Ι. Φουντούλης σεβόταν την παράδοση, αλλά φρόντιζε να επισημαίνει και τις
στρεβλώσεις στα λειτουργικά πράγματα, που επισώρευσε ο χρόνος και η άγνοια.
Παράλληλα με εύστοχο τρόπο επισήμαινε τους κινδύνους από την εκκοσμίκευση
της

λειτουργικής

ζωής.

Δίδασκε

χαρακτηριστικά:

«Μεταπολεμικώς

η

τεχνολογική εξέλιξη και η οικονομική ευμάρεια επέτρεψε το κτίσιμο νέων
ναών, τη γενίκευση της χρήσεως του ηλεκτρικού ρεύματος για το φωτισμό και
τη

θέρμανση

του

ναού,

την

εγκατάσταση

μεγαφώνων,

την

κατασκευή

καθισμάτων…΄Ολα αυτά καλά όταν καλώς γίνονται. … Αν όμως γίνεται αλόγιστη

χρήση,

καταστρέφουν

όχι

μόνο

την

αισθητική

του

χώρου,

αλλά

και

εκκοσμικεύουν το ναό, μεταβάλλοντάς τον σε αίθουσα θεάτρου με άπλετο και
διασπαστικό φωτισμό, με έντονο ενοχλητικό ήχο, με φόρτο καθισμάτων και
φόρτο καλής και κακής τέχνης επίπλων και σκευών…». Τόνιζε ακόμη ότι στον ιερό
χώρο της εκκλησίας, όπου διδάσκεται η ταπείνωση, η φιλοπτωχεία, η λιτή ζωή, η
ιεροπρεπής σεμνότητα και το μέτρο δεν μπορεί να κυριαρχεί η χλιδή ακόμη και
στις τοιχογραφίες, ο «εκπερσισμός» και εν τέλει η δια των μεγαφώνων
διαπόμπευση των ιερών μυστηρίων.
Αναφερόμενος ο καθηγητής Φουντούλης σε όλα αυτά δεν εξωράϊζε το
παρελθόν, ούτε μεμψιμοιρούσε για το παρόν, αλλά ορθοτομούσε την αλήθεια.
Πέρα όμως από αυτά αναγνώριζε τη σύγχρονη αναγέννηση στα λειτουργικά
θέματα επισημαίνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κλήρου και του λαού για τη
λατρεία που εκφράζεται με τις εκδόσεις, τα συνέδρια, τις εκπομπές και τη
συχνή μετοχή μεγάλου μέρους του εκκλησιάσματος στη θεία κοινωνία˙ πράγμα
σπανιότατο σε παλαιότερες εποχές. Ενώ επέκρινε την παράχρηση των
πραγμάτων,

έβλεπε

ελπιδοφόρο

το

μέλλον

της

ορθόδοξης

χριστιανικής

λατρείας.
Το μέγεθος του έργου του δεν μπορεί εύκολα να αποτιμηθεί. Είναι όμως σίγουρο
ότι όσοι θα ασχολούνται στο μέλλον με τη Λειτουργική, τήν Ομιλητική, την
Αγιολογία και τις « ιερές τέχνες» είναι αδύνατο να μην αναφέρονται στην
μεγάλη προσφορά του λειτουργιολόγου της Εκκλησίας Ιωάννη Φουντούλη. Οι
τίτλοι των έργων του σύμφωνα με το μαθητή του Π. Σκαλτσή υπερβαίνουν τους
τετρακόσιους και πλήρης κατάλογος θα δημοσιευθεί στον τόμο που θα εκδοθεί
προς τιμήν του. Και κάτι τελευταίο: Ανάμεσα στα άλλα μας άφησε τη μεγάλη
παρακαταθήκη τόσο του ακαδημαϊκού, όσο και του εκκλησιαστικού ήθους και της
ανεξικακίας του. Τις επιθέσεις που δεχόταν «εκ δεξιών και εξ αριστερών»
αντιμετώπιζε με χιούμορ και δεν είχε ποτέ εμπάθεια για κανέναν.
[Συνεχίζεται]

[19] Καταχωρούνται εδώ τα σημαντικότερα που εκδόθηκαν από την

Ιερά

Μητρόπολη Δράμας: Εκκλησιαστική ευταξία, 1986, Κλήρος και λαός ως Σώμα
Χριστού,1988, Νηστεία και πνευματική ζωή, 1989, Χριστιανικόν Εορτολόγιον,
1990, Σύμβολα και συμβολισμοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 1991, Η ενορία ως
κοινωνία πιστών και ως Σώμα Χριστού, 1993, Οι ακολουθίες του νυχθημέρου,
1994, Το ΄Αγιον Βάπτισμα, 1996, Το ιερόν μυστήριον του γάμου, 1997, Η Θεία
Λειτουργία, 1998, Η Ιερωσύνη κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, 1999, Το ιερόν
μυστήριον του Ευχελαίου, 2000, Νεκρώσιμα τελετουργικά, 2001, Το ιερόν
μυστήριον της Μετανοίας, 2002.
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