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Τριπλή, σήμερα, ἡ διαδρομὴ
τῆς μνήμης μας, ἅγιοι ἀδελ-

φοὶ καὶ λαὲ τοῦ Θεοῦ περιού-
σιε. Ἐπιστρέφει εἴκοσι αἰῶνες
πρὶν καὶ θεᾶται τὸν Πρωτό-

κλητο Ἀπόστολο Ἀνδρέα νὰ
ὁδεύει πρὸς τὸ μαρτύριο στὴν
πόλη τῶν Πατρῶν. 
Ἀσπάζεται, ὄχι νοερῶς, ἀλλὰ
αἰσθητῶς, τὴν προκειμένην εἰς
τὸν Ναὸν τοῦτο χαριτόβρυτο
κάρα του. Ἀνατρέχει δακρυρ-
ροοῦσα καὶ στὴν κατεχόμενη
Μονή του καὶ ἀναπέμπει
θερμὴ τὴν παράκληση πρὸς
τὸν Θεό, γιὰ τὸ πέρας τῶν
δεινῶν τῆς πατρίδας μας.

Ἀνασκοπεῖ, ὕστερα, μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς,
τὴ ζωὴ τοῦ «γενναίου ἐν μάρ-
τυσι» Τροπαιοφόρου Ἁγίου Γε-
ωργίου. Μέσα στὴ θλίψη ἀπὸ
τὴν ἐθνικὴ ταπείνωση καὶ στὰ
ἀδιέξοδα γιὰ τὴν ἀνεύρεση καὶ
ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων
καὶ ἀγνοουμένων μας, προ-
στρέχει σ’ αὐτὸν ἱκετευτικὰ ὡς

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

1. Ἐκφωνήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, στὸν Στρόβολο, κατὰ
τὸ Συνοδικὸ Συλλείτουργο τῆς 3ης Νοεμβρίου 2013.
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«θερμὸν ἀντιλήπτορα καὶ
εὐεργέτην καὶ φύλακα, τοὺς

αἰχμαλώτους ρυόμενον».
Ἀνακαλεῖ, ὅμως, ἡ μνήμη

μας καὶ ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ
γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας μας: τὴ
σημερινὴ ἐπέτειο τῆς εἰσόδου
στὸν ἱερὸ Κλῆρο τοῦ Ποιμε-
νάρχου της. Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ τρί-
το γεγονὸς θὰ ἤθελα νὰ ἀνα-
φερθῶ γιὰ λίγο.

Ὅταν, πρὶν πενήντα ἀκριβῶς
χρόνια, στὶς 3 Νοεμβρίου 1963,
σ’ ἕναν ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς
Ναοὺς τῆς ἐντὸς τῶν τειχῶν

Λευκωσίας, στὸν Τρυπιώτη,
κάποιος νεαρὸς μὲ τρεμάμενα
βήματα προσερχόταν νὰ δεχθεῖ
τὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύ-
νης, οὐδείς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
Θεό, μποροῦσε νὰ προβλέψει
τὴν πορεία του. Ἀκόμα κι ὁ
Ἐθνάρχης Μακάριος, δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ φανταστεῖ ὅτι ὁ
νεαρὸς ποὺ ἐχειροτονεῖτο διά-
κονος, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος θὰ
τολμοῦσε τομὲς στὴ διοίκηση
τῆς Ἐκκλησίας ποὺ οὔτε
ἐκεῖνος ἐτόλμησε. Ἴσως, κατὰ
παραχώρηση Θεοῦ, μόνον ὁ
Ἀπ. Βαρνάβας νὰ διαισθα-
νόταν τότε τὴν πορεία ἐκεί-
νου ποὺ σὲ λίγα χρόνια θὰ
γινόταν ὁ 75ος γνωστὸς διά-
δοχός του καὶ νὰ «ἠγαλλιᾶτο
τῷ πνεύματι». Ὁ διάκονος,
ὅμως, ἐκεῖνος ὑπερέβη τὶς
προσδοκίες καὶ τῆς Μονῆς καὶ
τῶν γνωστῶν του.

Ἡ βιοπάλη στὴν ὁποία ρί-
χτηκε ἀπὸ νωρίς, λόγῳ τῆς ἐκ
πατρὸς ἀπορφάνισής του, καὶ
οἱ ποικίλες δυσκολίες ποὺ συ-
νάντησε, σμίλεψαν τὸν χαρα-
κτήρα του καὶ καλλιέργησαν
κατάλληλα τὴν ψυχή του. Δη-
μιούργησαν τὸ ὑπέδαφος πάνω
στὸ ὁποῖο βλάστησαν καὶ καλ-
λιεργήθηκαν τὰ μυρίπνοα ἄνθη

ΔΟΝΤΙ

Μαθητὴς τοῦ Γυμνασίου
Πάφου (πρῶτος ἀπὸ 

ἀριστερά)



τοῦ ἐξαίρετου ἤθους του.
Ὁ Ἀπ. Παῦλος διδάσκει

ὅτι ἡ ποικιλία τῶν χαρισμάτων
δίδεται «ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν...
κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς
τοῦ Χριστοῦ» ( Ἐφ. δ΄, 7). Ἡ

ποικιλία καὶ ἡ ἔνταση τῶν χα-
ρισμάτων ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τὸν
Θεὸ στὸν Μακαριώτατο, μαζὶ μὲ
τὴν καλλιέργεια ποὺ ἔτυχαν ἀπ’
αὐτόν, τοῦ χάρισαν μίαν ἰδιαί-
τερη θέση στὴ χορεία τῶν
Προκαθημένων, ποὺ ἐκλέϊσαν
τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο τῆς
Κύπρου, ἀφήνοντας ἔντονο τὸ
στίγμα τῆς προσωπικότητάς
του σ’ ὅλους τούς τομεῖς.

Σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ πολλὰ καὶ

ποικίλα χαρίσματά του, τὰ
ὁποῖα «ὡς ὄμβρος ὑδάτων
πολλῶν» κατηύγασαν τὴν
Ἐκκλησία, ἀπὸ ὅλες τὶς θέ-
σεις αὐξανόμενης εὐθύνης
ποὺ κατέλαβε, θὰ ἀναφερθῶ
ἐν συντομίᾳ, ὑπακούοντας καὶ
στὴν προτροπὴ τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου πρὸς τὸν Τιμόθεο «τὴν δια-
κονίαν σου πληροφόρησον»
(Β΄ Τιμ. δ΄, 5), γιὰ νὰ παρακι-
νηθοῦν καὶ οἱ ἄλλοι πρὸς μί-
μησή του:

α) Κύριο χαρακτηριστικό
του, ἡ ἀνεπιτήδευτη ἁπλότητά
του, συνδυασμένη μὲ τὴν ἀκα-
τάπαυστη δραστηριότητά του,
τὴν παροιμιώδη ἐργατικότητά

ΔΟΝΤΙ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ὡς διάκονος, μαζὶ μὲ τὸν τότε Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Νεοφύτου Ἀρχιμ. Ἀλέξιο
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του. Ἀνεδείχθη, κατὰ τὸν
Εὐαγγελιστήν, «ὁ λύχνος ὁ
καιόμενος καὶ φαίνων» ( Ἰω. ε΄,
35) στὸ μέσον τῶν πιστῶν,
ὁδηγώντας τους.
Ἡ ἁπλότητά του φτάνει

πολλὲς φορὲς τὰ ὅρια τῆς πα-
ρεξήγησης. Οὔτε ὡς Ἡγούμενον
τὸν διέκρινε κανεὶς ἐξωτερικά,
ἀπὸ τὴν περιβολή του, ἀπὸ τοὺς
μοναχούς, οὔτε ὡς Μητροπολί-
τη ἀπὸ τοὺς διακόνους, οὔτε καὶ
ὡς Ἀρχιεπίσκοπο ἀπὸ τὸν ὁποι-
οδήποτε κληρικό. Μπορεῖ καὶ
σήμερα, ὅταν δὲν σὲ ἀντιλαμ-
βάνεται, νὰ τὸν παρακολουθή-
σεις νὰ κάνει κάθε χειρωνακτικὴ

ἐργασία. Αὐτὴ ἡ ἁπλότητά
του ἦταν μόνο μία πτυχὴ
τοῦ ἤθους του, τὴν ὁποία δί-
δασκε ἔμπρακτα σὲ ὅλους.
Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς
δὲν δίδασκε  μὲ λόγια τὴν ἀρε-
τή· τὴν ἔδειχνε μὲ τὸ παράδειγ-
μά του, πολὺ πετυχημένα. Για-
τί, ὄντως,  δὲν χρειάζεται «κά-
λαμος ὀξυπρεπὴς» γιὰ νὰ με-
ταδοθεῖ τὸ βιούμενο. Αὐτὸς μᾶς
δίδαξε εὐσέβεια, διότι τὴν εἶχε ὁ
ἴδιος βαθύτατα μέσα του. Μᾶς
δίδαξε ἦθος, διότι τὸ διατηροῦσε
πάντοτε ἄψογο. Μᾶς δίδαξε
εὐπρέπεια, διότι τὴν εἶχε ἔμφυ-
τη. Μᾶς δίδαξε ἀνδρεία, γιατί

ΔΟΝΤΙ

Κατὰ τὴν ἐνθρόνισή του ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Νεοφύτου ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄



αὐτὴ τὸν διέκρινε σὲ ὅλη τὴ
διάρκεια τῆς ζωῆς του.

Ὅσοι εὐτυχήσαμε νὰ τὸν εἴ-
χαμε προϊστάμενο, ὁμολογοῦμε
πὼς κοντὰ τού νιώθαμε πάντα
πλατυχωρία καὶ ἄνεση· οὐδέ-
ποτε ἀπωθητικὴ στενότητα.

Παροιμιώδης καὶ ἡ ἐργατικό-
τητά του. «Ἀπὸ φυλακῆς πρω-
ΐας μέχρι νυκτός», σὲ ὅποια θέ-
ση καὶ ἂν βρέθηκε, ἐργάζεται.
Κίνησις εἶναι τὸ κύριο χαρα-
κτηριστικὸν τῆς ἰδιοσυγκρα-
σίας του. Κίνησις ζωηρά, πα-
ράγουσα ἔργον καὶ ὄχι κίνησις
στατικὴ ποὺ εἶναι ἀνώφελη.
Ἔχει τὴν αἴσθηση ὁ Μακα-
ριώτατος, πὼς ἡ ζωὴ εἶναι
διαρκὴς πάλη εὐγενῶν κατα-
κτήσεων, ἀδιάφορον ἂν πολ-
λοὶ στέκονται ἀπαθεῖς στὶς
κερκίδες τοῦ στίβου τῶν εὐγε-

νῶν ἀγώνων, καὶ ἀδιάφορον ἂν
τὸ ἔπαθλον εἶναι ὁ κλάδος τῆς
δάφνης ἢ ὁ στέφανος ἐξ ἀκαν-
θῶν.

β) Ἦταν καὶ εἶναι, ὕστερα, ὁ
Μακαριώτατος, ἄνθρωπος γνώ-
μης. Στὰ πενήντα χρόνια ποὺ
βρίσκεται σὲ καίριες θέσεις τῆς
Ἐκκλησίας, ὑπῆρξε ἀσυναγώνι-
στος στὴ θαρραλέα διατύπωση
τῶν πεποιθήσεών του. Δὲν ἐδί-
στασε, ὅσο καὶ ὅποιο καὶ ἂν

ἦταν τὸ κόστος, νὰ ὑψώσει τὴ
φωνή του καὶ νὰ καλέσει τοὺς
πιστοὺς γιὰ τὴν ἐπίτευξη συγ-
κεκριμένων στόχων.

Δὲν ἦταν ποτὲ οὐραγός· ἀνα-
δείχθηκε οὐρανοδρόμος πλο-
ηγός, πρῶτα τῆς Μονῆς του,
ἀργότερα τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Πάφου καὶ σήμερα
ὅλης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου. Ἐφάνη καλὸς κυβερνήτης
σὲ ὅλες τὶς συνθῆκες, εὐμενεῖς
καὶ δυσμενεῖς, σὲ ἐξαιρετικά, μά-
λιστα, δύσκολα χρόνια. Ἡγού-
μενος ἀνεδείχθη τὸ 1972, ὅταν
κορυφωνόταν ἡ δράση τῆς
ἀντεθνικῆς καὶ προδοτικῆς
ΕΟΚΑ Β΄. Μητροπολίτης ἔγι-
νε μέσα στὸν θρῆνο γιὰ τὸν
θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου καὶ τὴ λαίλαπα τῆς
Τουρκικῆς Εἰσβολῆς. Καὶ
Ἀρχιεπίσκοπος στὸν ἀπόηχο
τοῦ ἐπαράτου σχεδίου Ἀνάν καὶ
στὴ δίνη τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.

Ὄντας ἁπλὸς διάκονος, πα-
ρενέβη δυναμικὰ στὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο Μακάριο καὶ ἐπέβαλε
τὸν, κατὰ τὴ γνώμη του, καλύ-
τερον ὡς Ἡγούμενον τῆς Μονῆς
του, τὸν τότε Ἡγούμενον Χρυ-
σορρογιατίσσης. Ὡς Μητροπο-
λίτης ὑπῆρξε κλασικὸ παρά-
δειγμα ποὺ ἀποδεικνύει πὼς

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ἀκόμα καὶ κυβερνητικὲς ἀπο-
φάσεις, ἔχοντας τὴ σφραγίδα
τοῦ ἴδιου τοῦ Ἐθνάρχη Μα-
καρίου καὶ τῶν τοπικῶν
ἀρχόντων, μποροῦν νὰ ἀκυ-
ρωθοῦν, φτάνει νὰ ὑπάρχει ὁ

ἰθύνων νοῦς ποὺ μὲ τὴ δυνα-
μικότητά του νὰ ἐπεμβαίνει
στὰ πράγματα γιὰ τὸ μακρο-
πρόθεσμο καλό τῆς κοινωνίας.
Στὸν Μακαριώτατο ὀφείλεται ἡ
ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης γιὰ δη-
μιουργία λιμανιοῦ στὴν Πάφο
καὶ ἡ δημιουργία, ἀντ’ αὐτοῦ,
τοῦ ἀεροδρομίου. Τὰ πλεονε-
κτήματα εἶναι σήμερα ἔκδηλα
στὸν καθένα.

Ἐκφράζοντας θαρραλέα τὴ
γνώμη του κατὰ τὴν ἄσκηση

τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου του,
ἀποδείχτηκε ἄφοβος σὲ ἐξαι-
ρετικὰ κρίσιμες καταστάσεις.
Ὑπεραμυνόμενος τοῦ ἤθους
τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας,
δὲν ἐδειλίασε οὔτε καὶ ἐκάμ-
φθη μπροστὰ στὴ μανία τοῦ
ὄχλου ποὺ ἀπειλοῦσε μὲ
ἐμπρησμὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ
καὶ τὸν ἴδιο μὲ κακοποίηση.

Δὲν ἐδίστασε, προστατεύον-
τας τὰ συμφέροντα τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς, νὰ ἔλθει ἀντιμέτωπος
μὲ τὸ πανίσχυρο κατεστημένο,
τὸ ὁποῖο, δίκην παρασίτων,
ἐλυμαίνετο γιὰ χρόνια τὴν
Ἐκκλησία.

Ὑπεραμυνόμενος τοῦ δικαι-
ώματος τῆς Ἐκκλησίας νὰ πρω-
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Κατὰ τὴ χειροτονία του ὡς Μητροπολίτου Πάφου



ταγωνιστεῖ σ’ ὅλες τὶς ἐκφάν-
σεις τῆς ζωῆς τοῦ ποιμνίου
της, διακήρυττε σ’ ἕνα συνέ-
δριο τῶν ἀποδήμων: «Δὲν
χαρίζουμε σὲ κανένα τὸ ἀκρι-

βό μας προνόμιο νὰ ἔχουμε
ἄποψη ἐπὶ τῶν καιριοτέρων
ζητημάτων τοῦ τόπου καὶ νὰ τὴν
ἐκθέτουμε ἐλεύθερα».

γ) Ἀνεδείχθη, ὕστερα, ὁ Μα-
καριώτατος ἄνθρωπος εὐθύ-
νης, σὲ ὅποια θέση καὶ ἂν
ἀνῆλθε. Ὁραματιστής, ἀλλὰ καὶ
πρακτικὸς ποὺ δὲν ἐξαντλεῖτο
στοὺς θεωρητικοὺς ἀκροβατι-
σμούς· ποὺ ὑλοποιοῦσε τὶς
εὐγενεῖς συλλήψεις τοῦ πνεύ-

ματός του.
Μὲ τὴ χειροτονία του σὲ

Ἐπίσκοπο, βρέθηκε ἀντιμέτω-
πος μὲ μία Μητρόπολη γιὰ
χρόνια παραμελημένη, γιὰ διά-
φορους λόγους. Ἔδρασε τότε
σὰν καταλύτης στὴ λιμνάζουσα
καὶ ἀδρανῆ ἀπὸ πολλὲς
πλευρὲς κοινωνία τῆς Πάφου.
Καὶ κατάφερε νὰ θέσει τὴν
Πάφο σὲ τροχιὰ προόδου. Ἀμέ-
σως μετὰ τὴν ἀνάρρησή του
στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο,
αἰσθάνθηκε βαρύτερες τὶς εὐθύ-
νες του, τόσον ἀπέναντι στὴν
πατρίδα -ποὺ μπορεῖ μὲν νὰ
εἶχε μικρὸ εὖρος γῆς, εἶχε
ὅμως μεγάλες διαστάσεις
Ἱστορίας- ὅσον καὶ ἀπέναντι
στὴν Ἐκκλησία της, ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ εἶχε μικρὸ ἀριθμὸ
πιστῶν, ἀλλὰ διέθετε βάθος
ἤθους. Ἄκουε τὸν ἀπόηχο τῶν
βηματισμῶν εἴκοσι αἰώνων Ἀπο-
στόλων στὴ γῆ αὐτὴ ὡς προ-
σταγὴ πρὸς δράση. Καὶ ὅσο
ἐξαρτᾶτο ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἔδρασε. 

Γνώριζε ὅτι ἡ σπουδαιότητα
καὶ τὸ μέγεθος μιᾶς Ἐκκλησίας,
δὲν μετρῶνται οὔτε ἀπὸ τὴ γε-
ωγραφική της ἔκταση, οὔτε
ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν πιστῶν της,
ἀλλὰ ἀπὸ τὸ νέφος τῶν Μαρ-
τύρων καὶ τῶν Ἁγίων της, ἀπὸ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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τὸ μέγεθος τῆς μαρτυρίας της,
ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν θεσμῶν
καὶ τοῦ διακονήματός της. Τὸ
νέφος τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου κανένας δὲν μποροῦσε
νὰ τὸ ἀρνηθεῖ. Οὔτε καὶ τὴν

Ἀποστολικότητά της. Καὶ ἡ
μαρτυρία της ἀδιαμφισβήτητη.
Παροῦσα σ’ ὅλες τὶς Οἰκουμε-
νικὲς Συνόδους. Ποταμοὶ τὰ
αἵματα γιὰ τὴ διατήρηση τῆς
Ὀρθοδοξίας τῆς ἀπέναντι σὲ
ἀλλόθρησκους καὶ ἑτερόδο-
ξους κατακτητές. Ὑστεροῦσε,
ὅμως, στὴ διοικητικὴ διάρθρω-
ση καὶ τοὺς θεσμούς. Ἀπὸ τὰ
τέλη τοῦ 12ου αἰώνα οἱ Λατί-
νοι ἐξάρθρωσαν τὴ διοικητικὴ
ὀργάνωσή της, ὁρατὸ σημεῖο τῆς
Αὐτοκεφαλίας της. Καὶ ἔνιωθε

ὁ Μακαριώτατος τὴν εὐθύνη
του. Ἔτσι, προχώρησε στὸ
πρωτοποριακὸ μέτρο τῆς δημι-
ουργίας νέων Μητροπόλεων
καὶ Ἐπισκοπῶν γιὰ καλύτερη
διαποίμανση τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ
καὶ γιὰ ἀπόκτηση πλήρους
Συνόδου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας. Εἶναι τοῦτο προϋπόθεση
γιὰ ἀνάκτηση τῆς θέσης μας
στὴ σειρὰ τῶν Διπτύχων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Αὐτὸ
καὶ μόνο τὸ μέτρο θὰ τοῦ δώ-
σει ἰδιαίτερη θέση στὴν Ἐκκλη-
σιαστική μας Ἱστορία.

Μὰ δὲν ἦταν καὶ τὸ μόνο
πρωτοποριακὸ ἔργο εὐθύνης
ποὺ ἐφάρμοσε. Ὁ Ἑνιαῖος
Φορέας Μισθοδοσίας Κλήρου
ποὺ ἵδρυσε ὡς Ἀρχιεπίσκο-
πος, τὸ νεανικὸ κέντρο τῆς
Πάφου γιὰ τὴν ὀρθὴ διαπαι-
δαγώγηση τῆς νεότητας καὶ ἡ
πληθώρα τῶν Ναῶν ποὺ ἀνοι-
κοδόμησε ὡς Μητροπολίτης, ἡ
ὤθηση στὴν οἰκονομικὴ ἀνά-
πτυξη τῆς ἐπαρχίας ποὺ ἔδω-
σε ὡς Ἡγούμενος, ἀμέσως μετὰ
τὴν Εἰσβολή, διαθέτοντας κτη-
ματικὴ περιουσία τῆς Μονῆς,
εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς πρωτο-
βουλίες εὐθύνης ποὺ κατὰ και-
ροὺς ἀνέλαβε. Γι’ αὐτὸ καὶ
ἐκέρδισε τὴν ἀγάπη, τὴν εὐγνω-
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Μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του 
ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, 
πορευόμενος πρὸς τὸ Μέγα 

Συνοδικὸ τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς



μοσύνη καὶ τὴν ἀναγνώριση
τοῦ ποιμνίου.

Ποιμένας μὲ ὀρθὸ ἐκκλησια-
στικὸ ἦθος δὲν παραλείπει νὰ
στηρίζει καὶ νὰ καθοδηγεῖ σω-
στά τους πιστούς. Ἀπόδειξη, ἡ
παρουσία ἀνάμεσά μας τῆς
πάνσεπτης καὶ χαριτόβρυτης
κάρας τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου, ποὺ μεταφέρ-
θηκε στὴν Κύπρο μὲ δική του
πρωτοβουλία. Ἤθελε στὶς δύ-
σκολες συνθῆκες τῆς κατοχῆς
καὶ τῆς ἐπιδεινούμενης οἰκο-
νομικῆς κρίσης νὰ τονώσει τὸ
φρόνημα τοῦ λαοῦ, νὰ τοῦ
ἐμπεδώσει τὴν πίστη γιὰ τὸ
μέλλον καὶ τὴν ἀπελευθέρω-
ση τῆς πατρίδας μας. Δὲν
ἐκμεταλλεύτηκε, ὅμως, καμιὰ
φορά τὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ,
γιὰ νὰ τὸν ἀποπροσανατολίσει·

δὲν φτάνει στὰ ἄκρα. Ἄνθρω-
πος τοῦ μέτρου καὶ τῆς εὐθύ-
νης, προσπαθεῖ νὰ διαμορφώ-
νει τὴ συνείδηση τοῦ ποιμνίου
του, σύμφωνα μὲ τὰ προστάγ-
ματα τῆς ἀληθινῆς πνευμα-
τικῆς λατρείας μας καὶ ὄχι νὰ τὸ
παρασύρει πρὸς ἐπιφανειακὴ
εὐσέβεια καὶ ἐξωτερικοὺς τύ-
πους.

δ) Ἐκεῖνο, πάντως, ποὺ κα-
θιέρωσε τὸν Μακαριώτατο στὴ

συνείδηση τοῦ Κυπριακοῦ
Λαοῦ, εἶναι ἡ θαρραλέα καὶ
ἑλληνοπρεπὴς τοποθέτησή του
ἐπὶ τοῦ ἐθνικοῦ μας θέματος.
Μία θέση ἀρχῶν ποὺ δὲν τὸν
ἐμποδίζει νὰ ἔλθει ἀντιμέτωπος
μὲ ξένους καὶ δικούς μας, δε-
δηλωμένους ἐχθροὺς καὶ κατ’
ἐπίφαση φίλους. Στὸν τόπο μας
εἶναι συνυφασμένη ἡ δράση
τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ἐθνικοὺς
ἀγῶνες, μάλιστα κάποιοι ἐκπρό-
σωποί της ἔβαλαν μίαν ἰδιαίτε-
ρη σφραγίδα στὸν τομέα αὐτό.
Ὁ Μακαριώτατος ἔχει νὰ ἐπι-
δείξει συμμετοχή, κατὰ τὴν
ἐφηβεία του, στὸν ἀπελευθε-
ρωτικό μας ἀγῶνα, στὴν πρώι-
μη νεότητά του στὸν ἀγῶνα
κατὰ τῆς Τουρκοανταρσίας,
ἀργότερα κατὰ τοῦ Πραξικο-
πήματος, τοῦ σχεδίου Ἀνάν:
καὶ πάντα τὴν ἔκφραση ὑπεύ-
θυνης γνώμης, πολλάκις καὶ
ἀντίθετης πρὸς τοὺς κυ-
βερνῶντες, ὁποιοιδήποτε καὶ ἂν
εἶναι αὐτοί.

Ἔχει προσλάβει ἀφομοιωτικὰ
τὴν πείρα καὶ τὸ ἐθνικὸ πάθος
τῶν μεγάλων προκατόχων του,
τῶν Κυρίλλων, τοῦ Λεοντίου
καὶ τῶν Μακαρίων, καὶ ἀπο-
δεικνύει στὴν πράξη ὅτι ἀπὸ
τότε ποὺ στὴν Κύπρο ἀκού-

ΔΟΝΤΙ
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στηκε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χρι-
στοῦ, τὸν πρῶτο καὶ καθορι-
στικὸ ρόλο στὴ ζωή της τὸν ἔχει
ἡ Ἐκκλησία της. Ἀποστολικὰ
τὰ ἴχνη τῆς Ἐκκλησίας μας,
ἀλλὰ καὶ ἑλληνικὰ τὰ βήματα
τῶν προγόνων. Ποιὸ νὰ ’κουε
πρῶτα ὁ Μακαριώτατος; Τὸν
Βαρνάβα, τὸν Παῦλο, τὸν
Εὐαγόρα, τοὺς αἰῶνες; Ἑλλη-

νισμὸς καὶ Χριστιανισμὸς πλέ-
κονται ἀδιαχώριστα στὸν τόπο
μας. Καὶ εἶναι διπλὴ ἡ εὐθύνη
τοῦ Ποιμενάρχου. Ἀγώνας καὶ
γιὰ τὸν τόπο καὶ γιὰ τὴν πίστη.
Ἂν χαθεῖ ὁ τόπος, τὸ ἔδαφος,
ποῦ θὰ στηριχθεῖ ὁ Χριστιανι-
σμός;

Συνειδητοποιώντας πλήρως
τὴν τελικὴ ἐπιδίωξη τῆς Τουρ-
κίας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ
τὴν πλήρη κατάληψη τῆς Κύ-
πρου, δὲν σταματᾶ καθημε-
ρινὰ νὰ προειδοποιεῖ πὼς οἱ
συνεχεῖς ὑποχωρήσεις δὲν
ἐξευμενίζουν τὸν κατακτητὴ
καὶ πρέπει νὰ σταματήσουν.
Ἡ ἐπιδιωκόμενη λύση, προϊὸν
ἀδήριτης ἀνάγκης, πρέπει,
τουλάχιστον, νὰ ἐξασφαλίζει
τὴν ἐθνικὴ ἐπιβίωσή μας στὴ
γῆ αὐτὴ τῶν πατέρων μας. Δὲν
παραλείπει νὰ ζητᾶ ἐπανακα-
θορισμὸ στόχων καὶ ἐπιδιώξε-
ων, ἀφοῦ οἱ τόσες ὑποχωρήσεις
μας δὲν ὁδήγησαν στὴν ἐπί-
τευξη ὑποφερτῆς λύσης. Ἰδιαί-
τερα σήμερα, τονίζει πὼς θὰ
πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀποσο-
βηθεῖ ὁ κίνδυνος ἐκπτώσεων
στὸ ἐθνικό μας θέμα, λόγῳ
τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας
καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς προκυπτού-
σης ἀστάθειας. Τέτοιες ἐκπτώ-

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος Β΄

λειτουργῶν

ΔΟΝΤΙ



σεις θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐπικίν-
δυνες, μὴ ἀναστρέψιμες κατα-
στάσεις. Κάτι τέτοιο, λέγει, θὰ
μᾶς ἔκανε, ἀργὰ ἢ γρήγορα, θλι-
βεροὺς νοσταλγοὺς ἐκ τοῦ μα-
κρόθεν τῆς πατρίδας μας. Γι’
αὐτὸ δὲν δίστασε νὰ χαρακτη-
ρίσει ὡς ἐσχάτη προδοσία τὸ
ξεπούλημα τῶν περιουσιῶν
μας στὸν κατακτητή.

Συνυφασμένο πρὸς τὴ μέρι-
μνά του γιὰ τὸ ἐθνικό μας θέμα
εἶναι καὶ τὸ συνεχὲς ἐνδιαφέ-
ρον του γιὰ τὴν ἑλληνοχρι-
στιανικὴ παιδεία τοῦ τόπου,
ἀφοῦ αὐτὴ διαμορφώνει τὸν
χαρακτήρα καὶ τὴν ταυτότη-
τά μας, καθὼς καὶ ἡ προ-
σπάθειά του γιὰ ἀνακούφιση
τῶν οἰκονομικὰ ἀσθενέστε-
ρων τάξεων μὲ στόχο ν’ ἀντέ-

ξουν καὶ νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ μία
ἀξιοπρεπή καὶ βιώσιμη λύση
τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματός μας.

Κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ,
τὸ δένδρο γνωρίζεται ἀπὸ τὸν
καρπό του. Καὶ εἶναι ὑπεσχη-
μένο στὴ Γραφή: «Εἴ τινος τὸ
ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε,
μισθὸν λήψεται» (Α΄ Κορ. γ΄, 14).
Εἶναι φανερὸν ὅτι ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος ὁ Β΄
ἐποίησεν ἔργον καὶ ἔδωσε καρ-
πούς. «Ἐφύλαξε φυλακάς»,

ἡμέρας καὶ νυκτός, στὴ λογικὴ
μάνδρα τοῦ Χριστοῦ, διασφα-
λίζοντας τὰ λογικὰ πρόβατα
τοῦ Χριστοῦ ἐκ λύκων ἐπι-
βούλων. Δὲν παρέβλεψε οὔτε
γιὰ μία στιγμὴ τὸ καθῆκον
του, ποὺ συνίστατο εἰς τὸ
«πτερῶσαι ψυχήν, ἁρπᾶσαι
κόσμον καὶ δοῦναι Θεῷ», κατὰ
τὸν Γρηγόριον τὸν Θεολόγον,
ἀλλὰ καὶ «ἀφυπνίσαι τὸν λαὸν
ἐκ τοῦ ἐθνικοῦ ληθάργου, προ-
ασπίσαι τὰ τῆς πατρίδος δί-
καια καὶ ἀγωνίσασθαι διὰ τὴν
ἀπελευθέρωσιν αὐτῆς».

Τὸ κήρυγμά του δὲν συνί-
σταται μόνο στὸ κάλεσμα γιὰ
μετάνοια καὶ προσευχὴ γιὰ
τὴν πέραν τοῦ τάφου μακα-
ριότητα. Ἀγκαλιάζει ὅλες τὶς
πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ.
Ἔχοντας ἀκράδαντη πίστη
στὸν Θεό, προσπερνᾶ τὶς κα-
θημερινὲς δυσκολίες, δίνοντας
καὶ στοὺς πιστοὺς μηνύματα
ἐλπίδος.

Ὁλόθερμη εἶναι ἡ προσευχὴ
ὅλων, ὅπως ὁ Θεὸς τὸν δια-
φυλάττει, ἐν ὑγείᾳ, γιὰ χρόνια
πολλὰ «εὐλογοῦντα καὶ ἁγιά-
ζοντα ἡμᾶς» καὶ ὅπως τὸν
ἀξιώσει νὰ ἡγηθεῖ, σύντομα, τῆς
ἐπανόδου τοῦ λαοῦ του στὶς
πατρογονικές του ἑστίες.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Ματθ. α ΄, 18 - 25)

«18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης γὰρ τῆς
μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ
ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ
θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 Ταῦτα
δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων·
Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ
γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. 21 Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ
Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ
τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὃ ἐστι μεθερμη-
νευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, 24 διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν
ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον,
καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν».
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Καὶ πάλι βρισκόμαστε ἐμπρὸς στὴν εὐφρόσυνη γιορτὴ τῶν Χρι-
στουγέννων. Στὸ συγκλονιστικὸ Μυστήριο τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ.
Ὅλο τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς συμπυκνώνεται σὲ μία λέξη· «Ἐμμανουήλ».

Ὁ θαυμάσιος κόσμος τοῦ οὐρανοῦ, τῆς γῆς, τῆς ζωῆς γενικά, μέσα
στὸν ὁποῖο κινούμαστε ἀδιάκοπα, ψιθύριζε στοὺς ἀνθρώπους: Ὁ Θεὸς
εἶναι ἀπὸ πάνω σας.

Ὁ Νόμος, ὁ Μωσαϊκός, πιὸ καθαρὰ διευκρίνισε: Ὁ Θεὸς εἶναι ἐνώ-
πιόν σας.

Ὁ Κύριος, μὲ τὸν ἐρχομό Του στὴ γῆ, ἀπεκάλυψε πὼς ὁ Θεὸς δὲν
στέκεται μόνο πάνω σας, δὲν βρίσκεται μόνο ἐνώπιόν σας, ἀλλὰ ἔρχε-
ται νὰ μείνει μαζί σας. Ὡστόσο, δὲν ἦλθε ὡς ἕνας ἐπισκέπτης, ἁπλῶς
γιὰ νὰ μᾶς δεῖ, νὰ μᾶς παρηγορήσει στὶς θλίψεις, νὰ μᾶς δώσει με-
ρικὲς ὁδηγίες καὶ μετὰ νὰ φύγει. Ἦλθε, γιὰ νὰ μείνει παντοτινὰ μαζί
μας, νὰ γίνει ἕνας ἀπό μᾶς, ὅμοιος μ’ ἐμᾶς, παρεκτὸς ἁμαρτίας. Ἐνην-
θρώπησε, διότι ἤθελε νὰ συμμετάσχει στὸν πόνο τῆς ἀνθρωπότητας.
Νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸν πόθο της γιὰ λύτρωση ἀπὸ τὴ φθορά, τὸν θά-
νατο, τὴν ἁμαρτία. Νὰ τὴν συνδέσει μὲ τὸν Θεό. Ἡ σωστική Του πα-
ρουσία ἐπὶ τῆς γῆς συνεχίζεται καὶ μετὰ τὴν Ἀνάληψή Του διὰ μέ-
σου τῆς Ἐκκλησίας -τοῦ Σώματός Του-, ποὺ συνεχίζει μέσα στὸν κό-
σμο τὸ ἔργο Του. Γι’ αὐτὴ τὴν παντοτινή Του παρουσία ὀνομάστηκε
«Ἐμμανουήλ». Ἡ προσωνυμία αὐτὴ σημαίνει, ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.

Ὁ Ἐμμανουὴλ παραμένει στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ὄχι μόνο ὡς ὁδὸς
πρὸς τὸν Θεό, πρὸς τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴ Ζωή, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὡς
ὁδηγός, ὡς ἐμπνευστής, ὡς ἀδελφὸς ποὺ καλεῖ ὅλους στὸ Δεῖπνο τῆς
Βασιλείας, περιμένοντας ὑπομονετικά, ὄχι σὰν πρόσωπο μακρινό, τοῦ
παρελθόντος, ἀλλὰ τοῦ παρόντος.

Αὐτὲς οἱ ἀλήθειες ἀποκαλύπτουν τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Φωτίζουν,
στηρίζουν. Μεταμορφώνουν τὴ ζωή.

Μεθ’ ἡμῶν, λοιπόν, ἡ πικρία, ὁ φόβος, ἡ ἀγωνία ἢ ὁ Χριστός;
Καιρὸς ν’ ἀπαντήσουμε...

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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Στὶς 6 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλη-
σία μας ἑορτάζει τὸν Ἅγιο
Νικόλαο, Ἀρχιεπίσκοπο

Μύρων τῆς Λυκίας, τὸν θαυμα-
τουργό. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ποὺ
ἀνήκει στὴ χορεία τῶν μεγάλων
Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, εἶναι ἕνας
Ἅγιος ποὺ τιμᾶται ὅλως ἰδιαιτέ-
ρως σὲ ὁλόκληρο τὸν χριστιανικὸ
κόσμο, σὲ Ἀνατολή καὶ Δύση. Γιὰ
μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες
θεωρεῖται ὁ προστάτης τῶν ναυ-
τικῶν, γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ρώ-

σους ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν,
ἐνῶ γιὰ τοὺς Δυτικοὺς ὁ προ-
στάτης τῶν παιδιῶν. Ὅπως χα-
ρακτηριστικὰ ἀναφέρει ὁ Μι-
χαὴλ Γαλανὸς στὸ κλασικὸ ἔργο
του «Βίοι τῶν Ἁγίων», ὁ Ἅγιος Νι-
κόλαος «ὑπῆρξεν ἡ προσωπο-
ποίησις τῆς χριστιανικῆς εὐσ-
πλαγχνίας, ἡ ἐνσάρκωσις τῆς
ἐλεημοσύνης καὶ τῆς στοργῆς
πρὸς τοὺς στερουμένους καὶ τοὺς
κινδυνεύοντας. Καὶ ἐπειδὴ ἡ
ἀγάπη εἶναι ἡ μεγαλυτέρα τῶν
ἀρετῶν, ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἀνε-
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δείχθη μέγας μεταξὺ τῶν μεγάλων.
Μέγας εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ μέγας
εἰς τὴν γῆν, μὲ τὴν ἰσχυροτέραν
καὶ εὐρυτέραν δημοτικότητα ἀνὰ
πάντα τὸν ὀρθόδοξον καὶ δυ-
τικὸν χριστιανικὸν κόσμον».

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος γεννήθηκε
στὰ Πάταρα τῆς Λυκίας στή Μ.
Ἀσία κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ
3ου μ.Χ. αἰῶνος ἀπὸ πλουσίους
καὶ εὐλαβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι
φρόντισαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ
τόσο γιὰ τὴν κατὰ κόσμον μόρ-
φωσή του, ὅσο καὶ γιὰ τὴν κατὰ
Χριστὸν μόρφωσή του. Ἡ παρά-
δοση ἀναφέρει ὅτι, ὅταν ἦταν ἀκό-
μη βρέφος, ἀρνεῖτο νὰ θηλάσει τὶς
Τετάρτες καὶ τὶς Παρασκευές,
γεγονὸς ποὺ φανερώνει ὅτι ἦταν
ἔμπλεος θείας Χάριτος ἀπὸ τὴ
βρεφική του ἤδη ἡλικία. Σὲ μικρὴ
ἡλικία ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ γονεῖς
καὶ τότε φανέρωσε τὸν μεγάλο
πλοῦτο τῆς ἀγάπης ποὺ ἔκρυβε
μέσα του, διαθέτοντας τὴν τερά-
στια πατρικὴ περιουσία του γιὰ
τὶς ἀνάγκες τῶν πασχόντων συ-
νανθρώπων του, γιὰ τὰ ὀρφανά,
γιὰ τὶς χῆρες καὶ γιὰ ὅσους
ἄλλους εἶχαν ἄμεση ἀνάγκη. Χα-
ρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση
τριῶν νεαρῶν κοριτσιῶν, ποὺ
λόγῳ φτώχειας δὲν μποροῦσαν νὰ
παντρευτοῦν καὶ κινδύνευαν νὰ
παρασυρθοῦν στὴν ἠθικὴ δια-
φθορά. Ὁ Ἅγιος τὶς προστάτευσε,
προσφέροντάς τους τὰ χρήματα

ποὺ ἀπαιτοῦντο γιὰ τὴν ἀποκα-
τάστασή τους, καὶ μάλιστα μὲ τέ-
τοιον τρόπο ποὺ κανένας νὰ μὴν
καταλάβει ὅτι ἀπὸ αὐτὸν προέρ-
χονταν τὰ συγκεκριμένα χρήματα.

Ὑπῆρξε μέγας θαυματουργὸς
Ἅγιος, τόσο ἐν ζωῇ ὅσο καὶ μετὰ
θάνατον. Θαύματά του ἀναφέ-
ρονται ἀπὸ τὴ νεανική του ἀκό-
μη ἡλικία. Προτοῦ χειροτονηθεῖ
ἱερέας, ἀποφάσισε νὰ ταξιδέψει
στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ προσκυ-
νήσει στοὺς Ἁγίους Τόπους, στὰ
εὐλογημένα χώματα, ὅπου περ-
πάτησε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστός. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τα-
ξιδιοῦ μὲ τὸ πλοῖο, βρέθηκαν σὲ
φοβερὴ φουρτούνα, ποὺ ἀπει-
λοῦσε νὰ βουλιάξει τὸ πλοῖο. Ἡ
θερμὴ προσευχὴ τοῦ Ἁγίου γα-
λήνεψε τὴ φουρτουνιασμένη θά-
λασσα καὶ ἔσωσε ἀπὸ βέβαιο
θάνατο ὅλους τοὺς ἐπιβαίνοντες
στὸ πλοῖο. Αὐτὸ τὸ θαῦμα, καὶ
πλῆθος ἄλλα ἀνάλογα θαύματα,
κατέστησαν τὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴ
συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλή-
νων προστάτη, ὅπως προαναφέ-
ραμε, τῶν ναυτικῶν, μὲ ἀποτέλε-
σμα ἡ εἰκόνα του νὰ κοσμεῖ ὅλα
τὰ πλεούμενα, ἐνῶ ναοὶ καὶ
ἐκκλησάκια ἀφιερωμένα σ’ αὐτὸν
νὰ εὑρίσκονται σὲ πολλὰ ἑλληνικὰ
λιμάνια, μικρὰ καὶ μεγάλα.

Ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὰ Ἱερο-
σόλυμα στὰ Πάταρα, ὁ Ἅγιος Νι-
κόλαος χειροτονήθηκε ἱερέας καὶ

241ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ



242 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

λίγο ἀργότερα, ὅταν ἀπεβίωσε ὁ
τότε Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς
Λυκίας, ἐξελέγη ἀπὸ τὴν ἐπαρ-
χιακὴ Σύνοδο μὲ θαυμαστὸ τρόπο
Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυ-
κίας. Ἄγγελος Κυρίου φανερώθη-
κε σὲ ὅραμα στοὺς ἐπισκόπους
τῆς ἐπαρχίας καὶ τοὺς ὑπέδειξε
ὅτι ὁ καταλληλότερος γιὰ τὴν
Ἀρχιεπισκοπὴ ἦταν ὁ ἱερέας Νι-
κόλαος ἀπὸ τὰ Πάταρα. Ὑπῆρξε,
λοιπόν, ὄντως θεόκλητος ἐπίσκο-
πος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ὡς ἱερέας καὶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος
Μύρων φανέρωσε στὸν μέγιστο
βαθμὸ τὰ ποικίλα χαρίσματά του
καὶ τὸ μέγεθος τῆς χριστιανικῆς
ἀγάπης του. Τὸ φιλανθρωπικό του
ἔργο ὑπῆρξε μοναδικό, ἐνῶ ἵδρυ-
σε στὰ Μύρα πτωχοκομεῖο, ξε-
νώνα, νοσοκομεῖο καὶ ἄλλα φι-
λανθρωπικὰ ἱδρύματα.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διωγμῶν
τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ τοῦ Μαξι-
μιανοῦ καταδικάστηκε σὲ ἐξορία
καὶ σὲ φυλάκιση, ἀξιώθηκε δὲ νὰ
ἐπιστρέψει στὸ ποίμνιό του, ὅταν
τελικὰ ἐπεκράτησε στὴν αὐτο-
κρατορία ὡς μονοκράτορας ὁ Μέ-
γας Κωνσταντῖνος, θέτοντας ὁρι-
στικὸ τέρμα στοὺς διωγμοὺς κατὰ
τῶν Χριστιανῶν καὶ ἐξασφαλί-
ζοντας πλήρη ἐλευθερία ζωῆς
καὶ δράσης στὴν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ. Ἐπὶ Μεγάλου Κων-
σταντίνου, ὁ ῞Αγιος Νικόλαος
ἔσωσε τρεῖς ἀξιωματικοὺς ἀπὸ βέ-

βαιο θάνατο, ὅταν αὐτοὶ κατηγο-
ρήθηκαν ἀδίκως, ρίχθηκαν στὴ φυ-
λακὴ καὶ καταδικάστηκαν στὸν δι’
ἀποκεφαλισμοῦ θάνατο. Οἱ τρεῖς
αὐτοὶ ἀξιωματικοὶ ἐπικαλέστη-
καν τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου καὶ τότε
ἐκεῖνος ἐμφανίστηκε σὲ ὄνειρο,
τόσο στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο
ὅσο καὶ στὸν ἔπαρχο Ἀβλάβιο.
Ἤλεγξε τὸν ἔπαρχο, γιατὶ ἀδίκως
διέβαλε τοὺς τρεῖς ἀξιωματικοὺς
στὸν Αὐτοκράτορα καὶ πληρο-
φόρησε τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ὅτι
οἱ τρεῖς ἀξιωματικοὶ ἀπὸ φθόνο
κατηγορήθηκαν καὶ ὅτι δὲν ἦσαν
ἄξιοι θανάτου.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν ἀνάμε-
σα στοὺς 318 θεοφόρους Πατέρες,
ποὺ τὸ 325 μ.Χ. ἔλαβαν μέρος
στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἡ
ὁποία κατεδίκασε τὸν Ἄρειο καὶ
τὴν αἱρετική του διδασκαλία.
Κατὰ τὴν παράδοση, ἐξοργισμένος
ὁ Ἅγιος ἀπὸ τὰ σοφίσματα τοῦ
Ἀρείου καὶ τὰ βλάσφημα γιὰ τὸν
Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ λόγια του,
σηκώθηκε καὶ τὸν χαστούκισε
ἐνώπιον τοῦ Αὐτοκράτορα, μὲ
ἀποτέλεσμα αὐτὸς νὰ διατάξει τὴ
φυλάκιση τοῦ Ἁγίου. Ὁ Μιχαὴλ
Γαλανὸς θεωρεῖ τὴ διήγηση αὐτὴ
ἀνυπόστατη, «διότι τοιαύτη δια-
γωγὴ ἦτο ἐντελῶς ἀνάρμοστος
πρὸς τὸν χαρακτήρα τοῦ ἐξόχου
ἐπισκόπου». Ὡστόσο, ἡ συγκε-
κριμένη παράδοση ἀναφέρει ὅτι τὸ
βράδυ ποὺ ὁ Ἅγιος εὑρισκόταν



στὴ φυλακή, τοῦ ἐμφανίστηκαν ὁ
Κύριος καὶ ἡ Παναγία καὶ τοῦ
ἔδωσαν ἕνα Εὐαγγέλιο καὶ ἕνα
ὠμοφόριο (τὸ χαρακτηριστικὸ
ἄμφιο τοῦ ἐπισκόπου). Τὸ πρωὶ
ποὺ πῆγαν νὰ τοῦ πάρουν φαγη-
τό, τὸν βρῆκαν νὰ φορᾶ τὸ ὠμο-
φόριο καὶ νὰ διαβάζει τὸ Εὐαγ-
γέλιο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀναφέρ-
θηκε στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο, ὁ
ὁποῖος διέταξε τὴν ἄμεση ἀπο-
φυλάκιση τοῦ Ἁγίου, ζητώντας
του μάλιστα συγγνώμη.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος κοιμήθηκε ἐν
Κυρίῳ λίγα χρόνια μετὰ τὴν Α΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Ἀναφέρεται
ὅτι λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του
ὕψωσε, προσευχόμενος, τὰ μάτια
του στὸν οὐρανὸ καὶ εἶδε ἀγγέ-
λους ποὺ ἔρχονταν νὰ παραλά-
βουν τὴν ψυχή του. Ψέλλισε τότε
τὸν ψαλμικὸ στίχο «Κύριε, ἐπὶ σοὶ
ἤλπισα» καί, προσθέτοντας τὰ λό-
για «εἰς χεῖράς σου, Κύριε, πα-
ρατίθημι τὸ πνεῦμά μου», ἔκλει-
σε ἐν εἰρήνῃ τὰ μάτια του. Τὰ μυ-
ροβλύζοντα Τίμια Λείψανά του,
ποὺ γιὰ αἰῶνες βρίσκονταν στὰ
Μύρα τῆς Λυκίας, μεταφέρθηκαν
κατὰ τὸν 11ο αἰ. ἀπὸ τοὺς Σταυ-
ροφόρους στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας,
ὅπου εὑρίσκονται μέχρι σήμερα. 

Στὴν ἰδιαίτερή μας πατρίδα
Κύπρο ἡ τιμὴ πρὸς τὸν Ἅγιο Νι-
κόλαο εἶναι πράγματι ξεχωριστή.
Αὐτὴ ἡ ξεχωριστὴ τιμὴ φανερώ-
νεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι χιλιάδες

συμπατριῶτες μας, ἄντρες καὶ
γυναῖκες, φέρουν τὸ ὄνομά του.
Ὄχι ὅμως μόνο ἀπὸ αὐτό. Χωριὰ
ὁλόκληρα φέρουν τὸ ὄνομα τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, ἐνῶ Μοναστήρια
( Ἅγιος Νικόλαος τῶν Γάτων,
Μονὴ τῶν Ἱερέων, Ἅγιος Νικόλα-
ος στὴν Ὀροῦντα, Ἅγιος Νικόλα-
ος τῆς Στέγης κ.λπ.), μεγάλοι
ἐνοριακοὶ ναοὶ καὶ παρεκκλήσια
εἶναι ἀφιερωμένα σ’ αὐτόν. Ὑπάρ-
χει μάλιστα καὶ παράδοση, ποὺ
φέρει τὸν Ἅγιο Νικόλαο νὰ ἐπι-
σκέφθηκε σὲ νεαρὴ ἡλικία τὸ νη-
σί μας. Τὴν παράδοση αὐτὴ κα-
ταγράφει, μόλις τὸν 18ο μ.Χ. αἰ-
ώνα, ὁ λόγιος διδάσκαλος καὶ δι-
ευθυντὴς τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς
Λευκωσίας, Ἐφραὶμ ὁ Ἀθηναῖος,
μετέπειτα Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
μων, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔζησε γιὰ εἴκο-
σι ὁλόκληρα χρόνια στὴν Κύπρο.
Σύμφωνα, λοιπὸν, μὲ τὴ μαρτυρία
τοῦ Ἐφραὶμ τοῦ Ἀθηναίου, ὁ Ἅ-
γιος Νικόλαος, εὑρισκόμενος ὡς
λαϊκὸς στὴν Κύπρο, ἔκτισε μαζὶ μὲ
τὸν Ἅγιο Εὐτύχιο -πάνω στὰ ἐρεί-
πια ἀρχαίου εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ-
ναὸ τῆς Θεοτόκου, στὸν χῶρο
ὅπου σήμερα εὑρίσκεται ἡ Μονὴ
τῶν Ἱερέων (ἢ Ἁγία Μονὴ) κοντὰ
στὸ χωριὸ Στατὸς στὴν Πάφο.
Στὸν ναὸ αὐτὸ δωρήθηκε, σύμ-
φωνα καὶ πάλιν μὲ τὸν Ἐφραὶμ
τὸν Ἀθηναῖο, καὶ μέρος τοῦ ὠμο-
φορίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὸ
ὁποῖο, κατὰ τὴν προαναφερθεῖσα
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παράδοση, τοῦ χάρισε ἡ Παναγία,
ὅταν ἐκεῖνος ἦταν στὴ φυλακή,
μετὰ ποὺ χαστούκισε τὸν  Ἄρειο
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν
τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Μὲ πολὺ ὄμορφο καὶ γλαφυρὸ
τρόπο σκιαγραφεῖ τὸ μεγαλεῖο
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κυρίως ὅ-
μως τὴν ἑτοιμότητά του νὰ προ-
σφέρει βοήθεια σὲ κάθε ἐμπερί-
στατο ἄνθρωπο, τὸ Δοξαστικὸ
τῶν Αἴνων ἀπὸ τὴν ἀκολουθία
τῆς 6ης Δεκεμβρίου:

«Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀ-
σμάτων, σκιρτήσωμεν ἑόρτια, καὶ
χορεύσωμεν ἀγαλλόμενοι, τῇ ἐτη-
σίῳ πανηγύρει τοῦ θεοφόρου
Πατρός. Βασιλεῖς καὶ Ἄρχοντες
συντρεχέτωσαν, καὶ τὸν δι’ ὀνεί-
ρου φρικτῆς ἐπιστασίας, Βασιλέα
πείθοντα, ἀναιτίους κρατουμέ-
νους τρεῖς, ἀπολῦσαι στρατη-
λάτας, ἀνυμνείτωσαν. Ποιμένες
καὶ Διδάσκαλοι, τὸν τοῦ καλοῦ
Ποιμένος ὁμόζηλον Ποιμένα, συ-
νελθόντες εὐφημήσωμεν. Οἱ ἐν
νόσοις τὸν ἰατρόν· οἱ ἐν κινδύνοις
τὸν ρύστην· οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸν
προστάτην· οἱ πένητες τὸν θη-
σαυρόν· οἱ ἐν θλίψεσι τὴν παρα-
μυθίαν· τὸν συνοδίτην οἱ ὁδοι-
πόροι· οἱ ἐν θαλάσσῃ τὸν κυβερ-
νήτην· οἱ πάντες τὸν πανταχοῦ
θερμῶς προφθάνοντα, μέγιστον
Ἱεράρχην, ἐγκωμιάζοντες οὕτως
εἴπωμεν· Πανάγιε Νικόλαε, πρό-
φθασον, ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς ἐνε-

στώστης ἀνάγκης, καὶ σῶσον τὴν
ποίμνην σου ταῖς ἱκεσίαις σου».

Ἂς σαλπίσουμε μὲ σάλπιγγα
ἀσμάτων, ἂς σκιρτήσουμε γιὰ τὰ
ἑόρτια καὶ ἂς χορέψουμε μὲ
ἀγαλλίαση γιὰ τὴν ἐτήσια πανή-
γυρη τοῦ θεοφόρου Πατρός. Βα-
σιλεῖς καὶ ἄρχοντες, ἂς συντρέ-
ξουν καὶ ἂς ἀνυμνήσουν ἐκεῖνον,
ποὺ μὲ ὄνειρο φρικτῆς ἐπιστασίας
(=φροντίδας) ἔπεισε τὸν Βασιλέα
νὰ ἀπολύσει τοὺς τρεῖς στρατη-
λάτες (=ἀξιωματικοὺς) ποὺ ἐκρα-
τοῦντο ἀναιτίως (=ἀδίκως). Ποι-
μένες καὶ Διδάσκαλοι, ἂς συνέλ-
θουμε γιὰ νὰ ἐπαινέσουμε τὸν
Ποιμένα ποὺ ὑπῆρξε ὁμόζηλος
τοῦ καλοῦ Ποιμένος Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅσοι εἶναι ἄρρωστοι, ἂς
ἐγκωμιάσουν τὸν ἰατρό, ὅσοι
εὑρίσκονται σὲ κινδύνους αὐτὸν
ποὺ θὰ τοὺς ἀπαλλάξει ἀπὸ
αὐτούς, οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸν προ-
στάτη, οἱ φτωχοὶ τὸν θησαυρό,
ὅσοι εὑρίσκονται σὲ θλίψεις τὴν
παρηγορία, οἱ ὁδοιπόροι τὸν συ-
νοδοιπόρο, οἱ εὑρισκόμενοι στὴ
θάλασσα τὸν κυβερνήτη, ὅλοι
μαζὶ, ἂς ἐγκωμιάσουμε τὸν μέγι-
στο Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος προλα-
βαίνει παντοῦ νὰ προσφέρει τὴ
βοήθειά του, καὶ ἂς ποῦμε τὰ
ἑξῆς: Πανάγιε Νικόλαε, ἔλα νὰ
μᾶς ἀπαλλάξεις ἀπὸ τὴν πα-
ροῦσα ἀνάγκη καὶ νὰ σώσεις τὴν
ποίμνη σου μὲ τὶς ἱκεσίες σου.
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Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι καύ-
χημα τῆς Ὀρθοδόξου

Ἐκκλησίας, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι
συνεχίζει ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια
τὴν πορεία ποὺ ἐχάραξε ὁ Θε-
άνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στὸς καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι,
χωρὶς ἀλλαγὲς καὶ παραχαράξεις
«τῇ ἅπαξ παραδοθείση τοῖς
ἁγίοις πίστει» (Ἰούδ., 3).

Δυστυχῶς, ὅμως, ἀπὸ τὰ πρῶ-
τα κιόλας χρόνια τῆς διαδόσεως
τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν οἰκου-
μένη, βρέθηκαν «ἄνδρες λαλοῦ-
ντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν
τοὺς μαθητὰς (τοῦ Χριστοῦ) ὀπί-
σω αὐτῶν» (Πράξ. κ΄, 30), ὅπως
προφητικῶς εἶπε στοὺς Ἐπι-
σκόπους τῆς Μ. Ἀσίας ὁ Ἀπό-

στολος Παῦλος, λίγο πρὸ τοῦ τέ-
λους τῆς ἐπίγειας ζωῆς του.

Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι οἱ παρα-
χαράκτες καὶ διαστρεβλωτὲς τῆς
χριστιανικῆς πίστεως κατηγο-
ροῦσαν καὶ κατηγοροῦν καὶ σή-
μερα τὴν Ἐκκλησία, ὅτι αὐτὴ ἔχει
ἀποκλίνει ἀπὸ τὴν πίστη καὶ ἀπὸ
τὸν τρόπο ζωῆς τῶν πρώτων Χρι-
στιανῶν, ποὺ δίδαξε ὁ Κύριος καὶ
οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.

Αὐτὴ ἡ κατηγορία προβάλλε-
ται στὶς μέρες μας κυρίως ἀπὸ τὶς
ἀναρίθμητες Προτεσταντικὲς Ὁ-
μάδες, ὅπως εἶναι, π.χ., οἱ Εὐαγ-
γελικοί, οἱ Πεντηκοστιανοί, οἱ
Μορμόνοι, οἱ Βαπτιστές, οἱ Με-
θοδιστὲς καὶ κυρίως οἱ λεγόμενοι
Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.

ΔΟΝΤΙ
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Τὴν ἴδια κατηγορία προβάλ-
λουν καὶ οἱ μετριοπαθεῖς ἀρχαι-
ολάτρες, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀπορρί-
πτουν τελείως τὴ χριστιανικὴ πί-
στη (ὅπως οἱ ἀκραῖοι νεοειδω-
λολάτρες, πού ἐπιθυμοῦν τὴν
ἀναβίωση τῆς λατρείας τῶν
ἀρχαίων θεῶν), ἀλλὰ ἀρνοῦνται
τὴν Παλαιὰ Διαθήκη -τὸ πρῶτο
δηλαδὴ μέρος τῆς Ἁγίας Γραφῆς-
καὶ διδάσκουν ὅτι ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν
Ἕλληνας καὶ ὄχι Ἰουδαῖος, ἀπό-
γονός τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ.

Ὑπάρχουν, ἐπίσης, καὶ πολλοὶ
ἄθεοι, πού, θέλοντας νὰ πλήξουν
τὴν Ἐκκλησία, ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ
Χριστὸς δὲν ὑπῆρξε ὡς ἱστορικὸ
πρόσωπο, ἀλλ’ ὅτι εἶναι ἕνας μύ-
θος, ποὺ κατασκεύασε ἡ ἡγεσία
τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ κρατάει σὲ
ὑποταγὴ τοὺς λαοὺς καὶ νὰ
τοὺς κάνει πειθήνια ὄργανα τοῦ
κρατικοῦ κατεστημένου.

Αὐτὲς οἱ κατηγορίες γιὰ τοὺς
ἀδαεῖς καὶ μὴ ἔχοντες γνώση τῆς
Ἱστορίας τῆς Πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας,
εἶναι σκανδαλιστικὲς καὶ μπορεῖ
νὰ κλονίσουν τὴν πίστη στὸ Εὐ-
αγγέλιο καὶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ.

Ὑπάρχουν, ὅμως, ἑκατομμύ-
ρια Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἐγνώ-
ρισαν προσωπικὰ τὸν Θεάνθρω-
πο Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀπο-
στόλους, εἴτε διότι ἔζησαν τὴν
ἴδια ἐποχὴ μὲ αὐτοὺς εἴτε διότι

εἶχαν ἄμεση ἀποκάλυψη, μὲ τὴν
ὁποία ἀπέκτησαν τὴ βεβαιότητα
τῆς πίστεως. Αὐτὴ τὴ βεβαιότη-
τα τὴν ὑπέγραψαν μὲ τὸ αἷμα
τους, ἀφοῦ προτίμησαν νὰ χά-
σουν τὴ βιολογική τους ζωὴ
παρὰ νὰ χάσουν τὴ σχέση τους
μὲ τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας,
τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ ἀληθινὴ
ζωὴ καὶ μάλιστα ἡ αἰώνια ζωή! Γι’
αὐτὸ λέγονται Μάρτυρες, διότι μὲ
τὸν θάνατό τους ἔδωσαν ἀδιά-
ψευστη μαρτυρία, ὅτι ὁ Θεάν-
θρωπος εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ
Ζωὴ ἡ Αἰώνιος!

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐξοχώτερους
Μάρτυρες εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος
ὁ Θεοφόρος, Ἐπίσκοπος Ἀντιο-
χείας τῆς Συρίας, ποὺ ἔζησε
στὰ χρόνια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀ-
ποστόλων. Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες
ἀρχαίων ἐκκλησιαστικῶν συγ-
γραφέων, εἶναι τὸ παιδὶ ποὺ ὁ
Κύριος ἐκράτησε (ἔφερε) στὴν
ἀγκαλιὰ Του (γι’ αὐτὸ καὶ Θεο-
φόρος ἐπονομάστηκε) καί, διδά-
σκοντας στοὺς Μαθητές Του τὴν
ταπείνωση, εἶπε: «Ὅστις οὖν τα-
πεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον
τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ
Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ.
ιη΄, 4). Τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρί-
ου ἐδιδάχθη ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος
ἀπὸ τὸν ἐπιστήθιο Μαθητὴ τοῦ
Κυρίου, τὸν Ἰωάννη, τὸν Ἀπό-
στολο καὶ Εὐαγγελιστή. Ἐμαρ-
τύρησε γιὰ τὴν πίστη του στὸν

246 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

ΔΟΝΤΙ



Σωτήρα Κύριο στὴ Ρώμη, ὅπου
ἔγινε βορὰ τῶν λεόντων περὶ τὸ
103 μ.Χ., στὰ χρόνια τοῦ αὐτο-
κράτορα Τραϊανοῦ.

Ταξιδεύοντας σιδηροδέσμιος
ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια στὴ Ρώμη μὲ
τὴ συνοδία δέκα ἀγρίων ρωμαί-
ων στρατιωτῶν, ἔγραψε ἑπτὰ
ἐπιστολές, ἀπευθυνόμενες πρὸς
τοὺς Χριστιανοὺς τῶν Ἐκκλησιῶν
τῆς Ἐφέσου, τῆς Μαγνησίας,
τῶν Τράλλεων, τῆς Ρώμης, τῆς Φι-
λαδελφείας, τῆς Σμύρνης καὶ
τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Σμύρνης  Ἅγιο
Πολύκαρπο.

Μέσα ἀπ’ αὐτὲς τὶς θαυμαστὲς
ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, θὰ
σταχυολογήσουμε ὅσα ὁ ἀπο-
στολικὸς αὐτὸς Πατὴρ γράφει,
καταρρίπτοντας τοὺς ἰσχυρι-
σμοὺς καὶ τὶς κατηγορίες τῶν
συγχρόνων του, ἀλλὰ καὶ τῶν
συγχρόνων μας αἱρετικῶν καὶ
ἀθέων, πού ἀναφέραμε στὴν
ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου μας.

Ἂς δοῦμε, πῶς ὁ Ἅγιος Ἰγνά-
τιος -ὡς σύγχρονος τοῦ Κυρίου
καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων- δια-
ψεύδει τὸν ἰσχυρισμὸ τῶν διαφό-
ρων ἀθέων καὶ νεοειδωλολατρῶν,
ὅτι δῆθεν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν
ὑπῆρξε ὡς ἱστορικὸ πρόσωπο,
ἀλλὰ εἶναι κατασκεύασμα τῆς
φαντασίας τῶν θεωρουμένων
Μαθητῶν Του.

Θὰ ἦταν καλὸ νὰ σᾶς μεταφέ-
ρω στὴ γλῶσσα ποὺ εἶναι γραμ-
μένα -δηλαδὴ στὴν ἑλληνική τῆς

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς- τὰ ἀπο-
σπάσματα ποὺ θὰ χρησιμοποι-
ήσω, διότι μερικὰ ἔχουν καὶ λο-
γοτεχνικὴ ἀξία, ἀλλά, γιὰ σκο-
ποὺς καλύτερης κατανόησης, θὰ
τὰ παραθέσω κατ’ εὐθείαν σὲ νε-
οελληνικὴ ἀπόδοση.

Γράφει, λοιπόν, πρὸς τοὺς
Μαγνησιεῖς: «Αὐτὰ σᾶς τὰ γρά-
φω ἀγαπητοί μου... γιὰ νὰ εἶσθε
στερεωμένοι στὴν πληροφορία
τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ πάθους
καὶ τῆς ἀναστάσεως (τοῦ Κυρί-
ου), ποὺ συνέβη κατὰ τὴν ἡγε-
μονία τοῦ Ποντίου Πιλάτου. Ὅλα
αὐτὰ ἔγιναν ἀληθινὰ καὶ βέβαια
ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος
εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, ἀπὸ τὴν
ὁποία μὴ γένοιτο νὰ ξεστρατίσει
κανεὶς ἀπὸ σᾶς» (§11, στ. 1 - 2).

Ἐπίσης, πρὸς τοὺς Τραλλια-
νοὺς μὲ περισσότερη ἔμφαση
γράφει: «Κλεῖστε, λοιπόν, τ’ αὐτιά
σας, ὅταν κάποιος σᾶς μιλάει
χωρὶς (νὰ δέχεται ὡς Θεάνθρω-
πο) τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶναι
ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Δαβίδ, υἱὸς τῆς
Μαρίας, ποὺ ἀληθινὰ γεννήθηκε,
ἔφαγε καὶ ἤπιε, ἀληθινὰ ἐδιώχ-
θη ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, ἀληθινὰ
ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανε, ἐνῶ
Τὸν ἔβλεπαν τὰ ἐπουράνια (δη-
λαδὴ οἱ Ἄγγελοι) καὶ τὰ ἐπίγεια
(δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι) καὶ τὰ
ὑποχθόνια (δηλαδὴ οἱ δαίμονες).
Ὁ Ὁποῖος καὶ ἀληθινὰ ἀνέστη
ἀπ’ τοὺς νεκρούς, διότι Τὸν ἀνέ-
στησε ὁ Πατέρας Του, ὁ Ὁποῖος
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μὲ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ ἀναστήσει
καὶ μᾶς ποὺ Τὸν πιστεύουμε
μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔξω ἀπ’
τὸν Ὁποῖο δὲν ὑπάρχει ἀληθινὴ
ζωή.

»Ἂν ὅμως, ὅπως ἀκριβῶς λέ-
γουν μερικοὶ ἄθεοι καὶ ἄπιστοι,
κατὰ φαντασίαν ἔπαθε ὁ Χρι-
στός, ἐνῶ αὐτοὶ βρίσκονται στὸν
χῶρο τῆς φαντασίας, τότε γιατί
ἐγὼ εἶμαι δεμένος καὶ γιατί εὔχο-
μαι ν’ ἀντιμετωπίσω τὰ θηρία;
Ἄδικα, λοιπόν, πεθαίνω καὶ βγά-
ζω ψεύτη τὸν Κύριο; Ν’ ἀπο-
φεύγετε, λοιπόν, τὶς κακὲς πα-
ραφυάδες (δηλαδὴ τοὺς ἀπί-
στους καὶ αἱρετικοὺς) ποὺ καρ-
ποφοροῦν θάνατο καὶ ὅποιος
τὶς γεύεται ἀμέσως πεθαίνει»
(§9 καὶ §10).

Ἀλήθεια ἀγαπητοί μου, ποιὸς
ἀπὸ ἐμᾶς θὰ ἦταν πρόθυμος νὰ
δοθεῖ τροφὴ στὰ θηρία γιὰ χάρη
ἑνὸς ἀνύπαρκτου προσώπου ἢ
ἑνὸς ψευτοθεοῦ; Τί θὰ κέρδιζε ὁ
Ἅγιος Ἰγνάτιος, ἐὰν πέθαινε γιὰ

τὸν Χριστό, γνωρίζοντας
ὅτι ὅσα λέγονται γι’ Αὐ-
τὸν εἶναι φανταστικά;
Ἐφόσον, ὅμως, ἔζησε
συγχρόνως μὲ τὸν Κύριο
καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀπο-
στόλους εἶχε τὴ δυνατό-
τητα νὰ γνωρίζει ἀπὸ
πρῶτο χέρι καὶ μὲ ἀπόλυ-
τη βεβαιότητα τὰ γεγονό-
τα τῆς Θείας Οἰκονομίας,
γι’ αὐτὸ καὶ παρακα-

λοῦσε τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ρώ-
μης, στέλνοντας σχετικὴ ἐπιστο-
λή, νὰ μὴν τοῦ κάνουν κακό. Τί
κακό; Νὰ μὴν προσπαθήσουν νὰ
τὸν γλυτώσουν ἀπὸ τὰ δόντια
τῶν θηρίων!

Μὲ τὴν ἴδια δύναμη καὶ βε-
βαιότητα γράφει τὰ ἴδια περίπου
λόγια πρὸς τοὺς Σμυρναίους,
στὶς τρεῖς πρῶτες παραγράφους
τῆς πρὸς αὐτούς, ἐπιστολῆς του,
λέγοντας: «Δοξάζω τὸν Ἰησοῦν
Χριστὸν τὸν Θεόν... ὁ ὁποῖος
εἶναι ἀληθινὰ ἐκ γένους Δαβὶδ
κατὰ σάρκα, υἱὸς Θεοῦ κατὰ τὸ
θέλημα καὶ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ,
γεννημένος ἀληθινὰ ἀπὸ παρ-
θένο, βαπτισμένος ἀπὸ τὸν Ἰωάν-
νη γιὰ νὰ πληρωθεῖ πᾶσα δι-
καιοσύνη ὑπ’ αὐτοῦ, καθηλωμέ-
νος ἀληθινὰ κατὰ τὴ σάρκα ὑπὲρ
ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ
τετράρχου Ἡρώδου... Ὅλα αὐτὰ
τὰ ἔπαθε γιὰ μᾶς, γιὰ νὰ σω-
θοῦμε. Καὶ ἀληθινὰ ἀνέστησε τὸν
Ἑαυτόν Του... Διότι ἐγὼ καὶ Τὸν
γνωρίζω καὶ Τὸν πιστεύω ὅτι καὶ
μετὰ τὴν Ἀνάσταση ἦταν μὲ σάρ-
κα. Καὶ ὅταν ἦλθε στὴ συντροφιὰ
τοῦ Πέτρου (στὸ ὑπερῶον) εἶπε
πρὸς αὐτούς: ‘‘ Ἔλθετε, ψηλα-
φήσατέ με καὶ ἴδετε ὅτι δὲν εἶμαι
φάντασμα ἀσώματο’’. Καὶ ἀμέσως
Τὸν ἄγγιξαν καὶ ἐπίστευσαν... Γι’
αὐτὸ καὶ περιφρόνησαν τὸν θά-
νατον... Καὶ μετὰ τὴν Ἀνάσταση
ἔφαγε καὶ ἤπιε μαζί τους ὡς σαρ-
κικός, μολονότι πνευματικῶς ἦ-
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ταν ἑνωμένος μὲ τὸν Πατέρα».
Σ’ αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα, ὁ Ἅ-

γιος Ἰγνάτιος στὴ δική του μαρ-
τυρία προσθέτει καὶ τὴ μαρτυρία
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι
καὶ αὐτοὶ τὴν ὑπέγραψαν μὲ τὸ
αἷμα τοῦ μαρτυρικοῦ τους θα-
νάτου, πλὴν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου, πού ἐκοιμήθη φυσικῶς.
Τί κέρδος εἶχαν οἱ Ἅγιοι Ἀπό-
στολοι νὰ πεθάνουν, ἂν γνώριζαν
ὅτι ὁ Χριστὸς ἦταν πλάσμα τῆς
φαντασίας τους, ἦταν ἕνας ἀπα-
τεώνας ποὺ πέθανε, χωρὶς ν’ ἀνα-
στηθεῖ;

Στὶς περικοπές, ὅμως, ἀπὸ
τὶς τρεῖς ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου
μας ποὺ παραθέσαμε, ἀκούστη-
κε καὶ μία ἄλλη μαρτυρία του, ἡ
ὁποία φιμώνει ὅλους τοὺς ἀνοή-
τους ἀρχαιολάτρες, ποὺ ἰσχυρί-
ζονται μὲ ἀνιστόρητα ἐπιχειρή-
ματα καὶ φανταστικὲς ἱστορίες,
ὅτι δῆθεν ὁ Κύριος ἦταν ἑλλη-
νικῆς καταγωγῆς! Ἔτσι, στὴν
πρὸς Σμυρναίους (βλ. §1, στ. 1)
καθὼς καὶ στὴν πρὸς Τραλλια-
νοὺς ἐπιστολὴ (βλ. §9) τονίζει ὅτι
ὁ Κύριος εἶναι κατὰ σάρκα ἐκ γέ-
νους Δαβίδ. Ἀσφαλῶς, ὁ Ἅγιος
Ἰγνάτιος, ποὺ ἦταν σύγχρονος
τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων,
γνώριζε πολὺ καλύτερα τὰ τῆς
καταγωγῆς τοῦ Θεανθρώπου. Νὰ
γιατί τὸ ξανατονίζει στὴν πρὸς
Ἐφεσίους ἐπιστολή του ὅτι «ὁ
Θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κυο-
φορήθηκε ἀπὸ τῇ Μαρία κατ’

οἰκονομία Θεοῦ ἐκ σπέρ-
ματος Δαβὶδ καὶ Πνεύματος
Ἁγίου» (§8, στ. 2). Στὴν ἴδια
ἐπιστολὴ γράφει: «...Στὸ ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ... τοῦ κατὰ
σάρκα ἐκ γένους Δαβίδ, τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ...» (§20, στ.
2).

Ἂς ἔλθουμε τώρα νὰ
δοῦμε, ἂν ὁ Ἅγιός μας συμ-
φωνεῖ μὲ τοὺς ἀρχαιολάτρες
ἐκείνους, ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ναὶ
μὲν εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι,
ἀλλὰ ἀπορρίπτουν δὲ τὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη ὡς ἑβραϊκὴ ἱστορία
καὶ δὲν τιμοῦν τοὺς Πατριάρχες
καὶ τοὺς Προφῆτες της, ἐνῶ
πολλὲς φορὲς τοὺς κατηγοροῦν
καὶ τοὺς εἰρωνεύονται γιὰ τὰ λό-
για καὶ τὰ ἔργα τους.

Γράφει, λοιπόν, στὴν πρὸς Φι-
λαδελφεῖς ἐπιστολή του: «...Ὁ
Ἀβραὰμ καὶ ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰακὼβ
καὶ οἱ Προφῆτες καὶ οἱ Ἀπόστο-
λοι καὶ ἡ Ἐκκλησία, ὅλα αὐτὰ
εἶναι στὴν ἑνότητα τοῦ Θεοῦ.
Ἔχει δὲ κάτι ἐξαιρετικὸ τὸ Εὐαγ-
γέλιο, τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ Πάθος
Του καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Οἱ
ἀγαπητοὶ Προφῆτες προανήγ-
γειλαν γι’ Αὐτόν. Τὸ Εὐαγγέ-
λιον, ὅμως, εἶναι τὸ ἀπάρτισμα
τῆς ἀφθαρσίας. Ὅλα μαζὶ (δη-
λαδὴ Πατριάρχες, Προφῆτες,
Ἀπόστολοι καὶ τὸ Εὐαγγέλιο)
εἶναι καλά, ἐὰν πιστεύετε ἐν
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ἀγάπῃ» (§9, στ. 1 - 2).
Ἐπίσης, στὴν ἴδια ἐπιστολὴ το-

νίζει: «Καὶ τοὺς Προφῆτες ν’
ἀγαπᾶμε, διότι καὶ αὐτοὶ τὸ
Εὐαγγέλιο προκατήγγειλαν καὶ σ’
Αὐτὸν (τὸν Χριστὸν) ἤλπιζαν καὶ
Αὐτὸν ἀνέμεναν καὶ στὸν Ὁποῖον
(ὡς ἄσαρκον ἀκόμα Λόγον τοῦ
Πατρός), ἀφοῦ ἐπίστευσαν, σώ-
θηκαν, εὑρισκόμενοι στὴν ἑνότητα
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀξιαγάπητοι
καὶ ἀξιοθαύμαστοι Ἅγιοι (οἱ
Προφῆτες), μαρτυρημένοι ἀπὸ
τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ συναθροι-
σμένοι στὸ Εὐαγγέλιο τῆς κοινῆς
ἐλπίδας» (§5, στ. 2).

Συνεχίζει τὴ διατύπωση τῶν
σκέψεών του καὶ στὴν πρὸς
Μαγνησιεῖς ἐπιστολή, λέγοντας:
«Οἱ θειότατοι Προφῆτες ἔζησαν
κατὰ Χριστόν. Γι’ αὐτὸ καὶ κα-
ταδιώχθηκαν, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ
τὴ Χάρη Του, γιὰ νὰ πληροφο-
ρηθοῦν ὅλοι ὅσοι ἀπειθοῦσαν ὅτι
ἕνας Θεὸς εἶναι (καὶ στὴν Παλαιὰ
Διαθήκη καὶ στὴν Καινὴ Διαθή-
κη) ποὺ φανέρωσε διὰ τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ὁ Λόγος Του,
τὸν Ἑαυτὸν Του» (§8, στ. 2). Καὶ
συνεχίζει: «...Πῶς ἐμεῖς θὰ μπο-
ρέσουμε νὰ ζήσουμε χωρὶς Αὐτὸν
(τὸν Ἰησοῦ Χριστόν), στὸν Ὁποῖον
ἐμαθήτευσαν καὶ οἱ Προφῆτες
πνευματικῶς καὶ Τὸν περίμε-
ναν ὡς διδάσκαλον; Καὶ γι’ αὐτό,
Ἐκεῖνος ποὺ δικαίως προσδο-
κοῦσαν, ἦλθεν καὶ τοὺς ἀνέστη-
σε ἐκ νεκρῶν» (§9, στ. 1).

Στιγματίζοντας, πάλι, τοὺς
Ἰουδαίους, ποὺ δὲν δέχθηκαν τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς τὸν ἀναμενό-
μενο Μεσσία, γράφει πρὸς τοὺς
Σμυρναίους: «Δὲν τοὺς ἔπεισαν
οὔτε οἱ Προφητεῖες, οὔτε ὁ Νό-
μος τοῦ Μωϋσέως, οὔτε τὸ Εὐαγ-
γέλιο μέχρι τώρα, οὔτε καὶ τὰ πα-
θήματα τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων
(δηλαδὴ τῶν Μαρτύρων)» (§5, στ.
1).

Δὲν εἶναι ὁλοφάνερη ἡ ἀπο-
δοχὴ ἐκ μέρους τοῦ Ἁγίου μας
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ Νό-
μου καὶ τῶν Προφητῶν, τὰ ὁποῖα
-σύμφωνα μὲ τὰ λόγια του- συν-
δέονται ἄμεσα μὲ τὸν Ἰησοῦ
Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του; Μὲ
ποιὰ λογική, λοιπόν, οἱ πλανε-
μένοι ἀρχαιολάτρες θέλουν νὰ
μᾶς ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν πίστη
τῶν Πατέρων τῆς Ἀποστολικῆς
Ἐποχῆς μὲ κούφια νεωτερίζοντα
κηρύγματα; Δὲν εἶναι προτιμότερο
ν’ ἀκούσουμε τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο
ποὺ μᾶς προτρέπει: «Σᾶς παρα-
καλῶ, λοιπόν, ὄχι ἐγώ, ἀλλ’ ἡ
ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: νὰ
χρησιμοποιεῖτε μόνο τὴν χρι-
στιανικὴ τροφή, ν’ ἀπέχετε ἀπ’ τὰ
ἀλλότρια βότανα, τὰ ὁποῖα εἶναι
ἡ αἵρεση. Οἱ πλάνοι μπλέκουν
στὶς ἐγωιστικές τους ἰδέες τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὶς προσφέρουν
ἔτσι ὡς θανάσιμο φαρμάκι, ἀνα-
κατεμένο μὲ μέλι καὶ κρασί, γιὰ
νὰ τὸ πίνουν εὐχάριστα ὅσοι τὸ
πάρουν καὶ νὰ πεθάνουν. Νὰ φυ-



λάγεσθε, λοιπόν, ἀπὸ  τέτοι-
ους» (Τράλ. §6, στ. 1 - 2).

Ἂς ἔλθουμε τώρα νὰ ἀκού-
σουμε τί ἔχει νὰ μᾶς πεῖ ὁ Ἅγιός
μας γιὰ ὅσα ἀνοήτως ἰσχυρίζεται
ἡ πολυεθνικὴ ἑταιρεία «ΣΚΟ-
ΠΙΑ», ποὺ κατευθύνει ἑκατομ-
μύρια δυστυχεῖς ὀπαδούς της σ’
ὅλο τὸν κόσμο, θύματα τῆς φο-
βερῆς πλύσεως ἐγκεφάλου ποὺ
ἔχουν ὑποστεῖ καὶ αὐτοαποκα-
λοῦνται Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Ἰσχυρίζεται, λοιπόν, ἡ «ΣΚΟ-
ΠΙΑ» ὅτι ἡ δογματικὴ διδασκα-
λία περὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ,
περὶ τῆς Θείας καὶ ἀνθρωπίνης
φύσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, περὶ
τῆς κατὰ σάρκα Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου, περὶ τῆς ὑπάρξεως
ἐντός τοῦ ἀνθρώπου ἀΰλου ψυ-
χῆς, περὶ τῆς Ἐκκλησίας ὡς θε-
ανθρωπίνου σώματος, περὶ τῆς Θ.
Κοινωνίας ὡς πραγματικοῦ Σώ-
ματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ
καὶ ἄλλα πολλὰ -πού δὲν φθά-
νει ὁ χρόνος ν’ ἀναφέρουμε- εἶ-
ναι νεώτερες ἰδέες τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καὶ ὅτι οὐδέπο-
τε οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ἐπί-
στευσαν τέτοια δόγματα. Τί ἀ-
παντᾶ σ’ αὐτὰ ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος;

Γράφει χαρακτηριστικὰ στοὺς
Μαγνησιεῖς: «Νὰ φροντίζετε, λοι-
πόν, νὰ στερεώνεσθε στὰ δόγ-
ματα τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀπο-
στόλων... μέσα στὸν Υἱό, τὸν Πα-
τέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα... Ὑπο-
ταχθῆτε στὸν Ἐπίσκοπο καὶ με-

ταξύ σας, ὅπως ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
κατὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση Του
(ὑποτάσσονταν) στὸν Πατέρα
καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γιὰ νὰ εἶναι
ἡ ἕνωση σαρκικὴ καὶ πνευμα-
τικὴ» (§13, στ. 1 - 2). Στοὺς λό-
γους αὐτοὺς φαίνεται τὸ ὁμότι-
μο τῶν τριῶν προσώπων, ἀφοῦ
οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔδειχναν τέ-
τοια ὑποταγὴ στὸν Υἱὸ καὶ στὸ
Ἅγιο Πνεῦμα, τὴν ὁποία ὄφειλαν
καὶ στὸν Θεὸ Πατέρα. Ἐπίσης, ὁ
Χριστὸς φαίνεται ὅτι ἦταν Θε-
άνθρωπος, δηλαδὴ ἦταν σάρκα
καὶ πνεῦμα.

Στοὺς Ἐφεσίους, πάλι, γράφει:
«Ἔμαθα ὅτι πέρασαν ἀπὸ ἐκεῖ
μερικοὶ ποὺ εἶχαν κακὴ διδαχή.
Αὐτοὺς δὲν τοὺς ἀφήσατε νὰ
σπείρουν σὲ σᾶς (τὶς διδαχὲς
αὐτές), βουλώνοντας τ’ αὐτιά
σας, ὥστε νὰ μὴν παραδεχθῆτε
αὐτὰ ποὺ ἔσπερναν, διότι εἶσθε
λίθοι τοῦ ναοῦ τοῦ Πατρὸς ἑτοι-
μασμένοι νὰ γίνετε οἰκοδομὴ τοῦ
Θεοῦ Πατρός, ὁδηγούμενοι στὰ
ὕψη διὰ τῆς μηχανῆς τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ὁ Σταυρὸς
(σ.σ. ἀνυψωτικὴ πρὸς τὸν Θεὸ
μηχανὴ εἶναι ὁ Σταυρὸς καὶ ὄχι
φονικὸ ὄργανο ἄξιο περιφρονή-
σεως, ὅπως λέει ἡ ‘‘ΣΚΟΠΙΑ’’),
χρησιμοποιώντας γιὰ σχοινὶ τὸ
Ἅγιο Πνεῦμα» (§9, στ. 1).

Ἐδῶ φαίνεται πάλι ὁ Τριαδικὸς
Θεὸς καὶ ἡ πίστις τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, ὅτι γιὰ νὰ φθά-
σει νὰ γίνει ὁ πιστὸς οἰκοδομὴ
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τοῦ Θεοῦ Πατρὸς (δηλαδὴ ναὸς
τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέγει ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος) πρέπει νὰ ὁδη-
γηθεῖ ἀπὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ «δι’ οὗ τὸν Πατέ-
ρα ἐγνώκαμεν», ὅπως ψάλλει ἡ
Ἐκκλησία καὶ μάλιστα σ’ αὐτὸ
συμβάλλει ἡ Σταυρικὴ Θυσία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ γιὰ
νὰ φθάσουμε στὸν Υἱό, πρέπει νὰ
μᾶς ὑψώσει σὰν σχοινὶ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, ἀφοῦ, ὅπως λέγει πάλι
ὁ Ἀπ. Παῦλος, «οὐδεὶς δύναται
εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ» (Α΄ Κορ. ιβ΄, 3).
Ἔτσι, λοιπόν, βλέπουμε αὐτὸ
ποὺ πάντοτε δίδασκε καὶ διδά-
σκει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία,
ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὁδηγεῖ στὴ
γνώση τοῦ Υἱοῦ καὶ ὁ Υἱὸς στὴ
γνώση τοῦ Θεοῦ Πατρός, στὴν
πίστη στὸν Ἕνα Τριαδικὸ Θεό.

Τὸ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν
εἶναι ἁπλῶς ἕνα κτίσμα τοῦ
Θεοῦ, ἔστω καὶ τὸ πρῶτο, ὅπως
ἰσχυρίζεται ἡ ἑταιρεία «ΣΚΟ-
ΠΙΑ», ἀλλὰ Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ
Θεοῦ ἀληθινοῦ, πού ἔγινε τέλει-
ος ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ πάψει νὰ
εἶναι καὶ τέλειος Θεός, δηλαδὴ
ἔγινε Θεάνθρωπος, φαίνεται πεν-
τακάθαρα στὰ γραπτὰ τοῦ Ἁγί-
ου Ἰγνατίου. Ἂς δοῦμε τὰ πιὸ χα-
ρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα:
«Ἕνας γιατρὸς ὑπάρχει σαρ-
κικὸς καὶ πνευματικὸς (ἄνθρω-
πος καὶ Θεὸς δηλαδή), γεννητὸς
καὶ ἀγέννητος (ὡς ἄνθρωπος καὶ

ὡς Θεός), Θεὸς ποὺ φόρεσε σάρ-
κα καὶ ἦλθε στὸν θάνατο ἡ ἀλη-
θινὴ ζωή, (προερχόμενος) καὶ ἐκ
τῆς Μαρίας καὶ ἐκ τοῦ Θεοῦ,
πρῶτα παθητὸς (ὡς ἄνθρωπος)
καὶ ἔπειτα ἀπαθὴς (ὡς Θεός), ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Κύριός μας»
(Ἐφεσ. §7, στ. 2).

Σὲ ἄλλο σημεῖο (ποὺ ἔχουμε
ἐνωρίτερα δεῖ σὲ ἄλλη συνάφεια)
ὀνομάζει τὸν Ἰησοῦ Χριστό, Θεό,
ποὺ ἀληθινὰ ἐγεννήθη ὡς ἄνθρω-
πος καὶ λέει: «Δοξάζω τὸν Ἰησοῦ
Χριστὸ τὸν Θεό, ποὺ ἔτσι σᾶς
ἔκανε σοφούς, διότι σᾶς κατά-
λαβα ὅτι ἔχετε καταρτισθεῖ σὲ πί-
στη ἀμετακίνητη... στὸν Κύριό
μας, ὅτι εἶναι ἀληθινά... υἱὸς
Θεοῦ κατὰ θέλημα καὶ δύναμη
Θεοῦ, γεννημένος ἀληθινὰ ἀπὸ
παρθένο...» (Σμύρν. §1, στ. 1).

Μήπως, ἡ ἑταιρεία «ΣΚΟΠΙΑ»,
ποὺ ἐμφανίστηκε μόλις τὸν 19ο
μ.Χ. αἰώνα, γνωρίζει καλύτερα τί
πίστευαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ
γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἀπ’ ὅτι ὁ
Ἅγιος Ἰγνάτιος ποὺ ἔζησε τὸν 1ο
αἰώνα καὶ ἐμαρτύρησε στὶς ἀρχὲς
τοῦ 2ου;

Στὰ παραπάνω ἀποσπάσματα
φαίνεται καὶ ἄλλο ἕνα σπουδαῖο
δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ὅτι ἡ Μαρία, ἡ μητέρα τοῦ
Ἰησοῦ, ἐγέννησε τὸν Θεὸ μὲ
σάρκα καὶ ἑπομένως δικαίως
τὴν ἀποκαλοῦμε «Θεοτόκο», πα-
ρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τῶν Ψευδο-
μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ καὶ ὅλων



τῶν Προτεσταντῶν.
Στὴν πρὸς Ἐφεσίους εἶναι τό-

σο σαφὲς τὸ δόγμα αὐτὸ ποὺ δὲν
ὑπάρχει καμία ἀμφισβήτηση. Λέει
ἐπὶ λέξει: «Ὁ γὰρ Θεὸς ἡμῶν Ἰη-
σοῦς Χριστὸς ἐκυοφορήθη ὑπὸ
Μαρίας κατ’ οἰκονομίαν Θεοῦ...»
(§18, στ. 2).

Ἡ ἑταιρεία «ΣΚΟΠΙΑ» ἔχει
καὶ μιὰ ἄλλη ἀντορθόδοξη διδα-
σκαλία. Λέει ὅτι ὁ -κατ’ αὐτὴν-
ἄνθρωπος Χριστὸς πέθανε καὶ
ἐτάφη καὶ ὁ Θεὸς τὸν ἀνέστησε
ὡς πνεῦμα πλέον, χωρὶς σῶμα
ὑλικό. Καὶ αὐτὴ ἡ κακοδοξία κα-
ταρρίπτεται ἀπὸ τὸν Ἅγιό μας, ὁ
ὁποῖος (ὅπως καὶ ἐνωρίτερα εἴ-
δαμε) δηλώνει κατηγορηματικὰ
στοὺς Σμυρναίους: «...Ἀληθινὰ ἔ-
παθε καὶ ἀληθινὰ ἀνέστησε τὸν
ἑαυτό Του... καὶ μετὰ τὴν ἀνά-
σταση ἦταν μὲ σάρκα... καὶ ἔφα-
γε καὶ ἤπιε μαζί τους (δηλαδὴ
τοὺς Ἀποστόλους) ὡς σαρκικός,
μολονότι πνευματικῶς ἦταν ἑνω-
μένος μὲ τὸν Πατέρα» (§1, §2 καὶ
§3).

Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοὶ πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεάνθρω-
πος Κύριος ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι
παρὼν μέσα στὴν Ἐκκλησία Του.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα
σύνολο ἀνθρώπων, ποὺ πι-
στεύουν στὸν Χριστό, ἀλλὰ ἕνα
Θεανθρώπινο Σῶμα μὲ κεφαλὴ
τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ μέλη
ὀργανικά τοὺς βαπτισμένους,
στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πι-

στοὺς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἑνωμένοι
πνευματικὰ μεταξύ τους. Στὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν
κεφαλὴ μέχρι τὸ τελευταῖο μέλος,
κυκλοφορεῖ τὸ Αἷμα τοῦ Θεαν-
θρώπου καὶ δίνει ζωή. Ὅποιος
δὲν μένει ζωντανὸ μέλος στὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπο-
κόπτεται, λόγῳ μὴ συμμετοχῆς
στὴ Θ. Κοινωνία ἢ λόγῳ αἱρέσε-
ως, δὲν ἔχει ἐλπίδα ζωῆς αἰωνί-
ου.

Αὐτὲς τὶς βασικὲς γιὰ τὴ σω-
τηρία μας ἀλήθειες διδάσκει καὶ
ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος στὶς ἐπιστολές
του. Λέγει χαρακτηριστικὰ στοὺς
Τραλλιανούς: «Ὁ Χριστὸς μᾶς κα-
λεῖ στὸ Πάθος Του, διότι εἴμαστε
μέλη τοῦ Σώματός Του. Δὲν
ὑπάρχει κεφαλὴ χωρὶς μέλη. Ὁ
Θεὸς μᾶς ἕνωσε μὲ τὸν Ἑαυτό
Του καὶ ἡ ἕνωση αὐτὴ εἶναι ὁ Χρι-
στὸς» (§11, στ. 2). Πρὸς δὲ τοὺς
Ἐφεσίους λέγει: «...Νὰ ψάλλετε
μὲ μιὰ φωνὴ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ στὸν Πατέρα γιὰ νὰ σᾶς
ἀκούσει καὶ νὰ σᾶς γνωρίσει διὰ
τῶν καλῶν σας ἔργων ὅτι εἶσθε
μέλη (τοῦ Σώματος) τοῦ Υἱοῦ Του
(δηλαδὴ μέλη τοῦ Σώματος τῆς
Ἐκκλησίας)» (§4, στ. 2). Καὶ
λίγο παρακάτω τοὺς προτρέπει
νὰ μένουν ἑνωμένοι «...ὅπως ἡ
Ἐκκλησία (εἶναι ἑνωμένη) μὲ τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ὡς ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς (εἶναι ἑνωμένος) μὲ τὸν
Πατέρα, οὕτως ὥστε τὰ πάντα νὰ
εἶναι σύμφωνα στὴν ἑνότητα

ΔΟΝΤΙ
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αὐτὴ
(τῆς Ἐκκλη-

σίας)» (§5, στ. 1).
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ

Ἐκκλησία λειτουργεῖ σω-
στικὰ γιὰ τὰ μέλη της, ὅταν αὐτὰ
τὰ μέλη -δηλαδὴ οἱ πιστοὶ Χρι-
στιανοὶ- εἶναι συσπειρωμένοι
γύρω ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς
κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας, διότι ὁ
Ἐπίσκοπος εἶναι εἰς τύπον καὶ
τόπον Χριστοῦ. Μαζὶ μὲ τοὺς
Πρεσβυτέρους καὶ τοὺς Διακό-
νους φροντίζουν γιὰ τὴ διαποί-
μανση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου -δη-
λαδὴ τῶν Χριστιανῶν- καὶ τὴ
σωστὴ διατροφή τους, ποὺ εἶναι
κυρίως ἡ προσφορὰ σ’ αὐτοὺς
τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος
τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τῆς Θ.
Κοινωνίας. Ἡ Θ. Κοινωνία (ἀφοῦ
προηγηθεῖ ἡ συγχώρηση τῶν
ἁμαρτιῶν τῶν πιστῶν διὰ τοῦ
Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καὶ
Ἐξομολογήσεως -ποὺ τότε ἐγί-
νετο δημοσίως μέσα στὴ Θεία Εὐ-
χαριστία-) προσφέρεται ὡς φάρ-
μακο ἀθανασίας καὶ θεώσεως τῶν
πιστῶν. Ὅλα αὐτά, δηλαδὴ τὴν
Ἱερωσύνη, τὰ Μυστήρια τῆς Θεί-
ας Εὐχαριστίας καὶ τῆς Ἐξομο-
λογήσεως, τὰ ἀρνοῦνται τελείως
οἱ λεγόμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχω-
βά, οἱ δὲ Προτεστάντες τὰ δέ-
χονται ὡς συμβολικά, διότι δῆθεν
ἔτσι τὰ δέχονταν καὶ οἱ πρῶτοι

Χριστιανοί. Γιὰ νὰ δοῦμε, ὅμως,
συμφωνεῖ μαζί τους ὁ Ἅγιος
Ἰγνάτιος;

Γράφει πρὸς τοὺς Ἐφεσίους:
«Πρέπει ὅλοι νὰ συντρέχετε πά-
νω στὴ γνώμη τοῦ Ἐπισκόπου,
πρᾶγμα ποὺ ἤδη κάνετε. Διότι τὸ
ἀξιονόμαστο πρεσβυτέριό σας
(δηλαδὴ οἱ ἱερεῖς τῆς πόλεως)
ποὺ εἶναι ἄξιο τοῦ Θεοῦ, ἔχει συ-
ναρμοσθεῖ πάνω στὸν Ἐπίσκοπο,
ὅπως οἱ χορδὲς στὴν κιθάρα. Γι’
αὐτὸ μέσα στὴν ἀγάπη σας καὶ
στὴν ὁμόνοιά σας, ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στὸς γίνεται ἆσμα-τραγούδι!»
(§4, στ. 1 - 2). Συνεχίζει δὲ λίγο
πιὸ κάτω: «Κανεὶς ἂς μὴ πλα-
νᾶται· ὅποιος δὲν πατᾶ μέσα στὸ
θυσιαστήριο (δηλαδὴ στὴν Ἁγία
Τράπεζα ποὺ εἶναι ἐντὸς τοῦ Ἱ.
Ναοῦ) στερεῖται τοῦ ἄρτου τοῦ
Θεοῦ (δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ποὺ προσφέρεται ὡς Θεία Κοι-
νωνία). Ἂν ἑνὸς καὶ δύο ἡ προ-
σευχὴ ἔχει τόση δύναμη, πόσο
μᾶλλον (ἔχει δύναμη ἡ προ-
σευχὴ) τοῦ Ἐπισκόπου καὶ
ὅλης τῆς Ἐκκλησίας (στὴ Θ.
Λειτουργία); Ὅποιος,
λοιπόν, δὲν συμμετέ-
χει στὴ σύναξη τῆς
Ἐκκλησίας (δηλαδὴ
στὴ Θεία Λει-
τουργία), αὐ-
τὸς δείχνει ὅτι
εἶναι ὑπερή-
φανος καὶ ξε-
χώρισε (δηλα-

ΔΟΝΤΙ

254 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική



δὴ ἀφόρισε) τὸν ἑαυτό του. Καὶ
εἶναι γραμμένο, ὁ Θεὸς στοὺς
ὑπερηφάνους ἀντιτάσσεται. Ἂς
φροντίσουμε, λοιπόν, νὰ μὴν
ἀντιτασσώμεθα στὸν Ἐπίσκοπο
γιὰ νὰ εἴμαστε ὑποταγμένοι στὸν
Θεὸ» (§5, στ. 2).

Πολὺ πιὸ καθαρὰ φαίνεται ἡ
μεγάλη σημασία τοῦ ἱεροῦ κλή-
ρου μέσα στὴν Ἐκκλησία ἀπ’ ὅσα
λέγει ὁ Ἅγιός μας στοὺς Μαγνη-
σιεῖς: «...Νὰ εἶναι προκαθήμενος
ἀνάμεσά σας ὁ Ἐπίσκοπος εἰς τό-
πον τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ Πρεσβύτε-
ροι εἰς τόπον τοῦ ὁμίλου τῶν
Ἀποστόλων καὶ οἱ γλυκύτατοί
μου Διάκονοι ποὺ εἶναι ἐμπι-
στευμένοι στὴ διακονία τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ...» (§6, στ. 1). «Ὅπως,
λοιπόν, ὁ Κύριος δὲν ἔπραξε τί-
ποτε χωρὶς τὸν Πατέρα, οὔτε μό-
νος Του, οὔτε διὰ τῶν Ἀποστό-
λων, ἔτσι καὶ σεῖς νὰ μὴν κάνε-
τε τίποτε χωρὶς τὸν Ἐπίσκοπο
καὶ τοὺς Πρεσβυτέρους... Ὅλοι νὰ
συνέρχεσθε ὡς εἰς ἕνα ναὸ τοῦ
Θεοῦ, ὡς εἰς ἕνα θυσιαστήριο (δη-
λαδὴ Ἁγία Τράπεζα), εἰς ἕνα
Ἰησοῦ Χριστὸ ποὺ προῆλθε ἀπὸ
τὸν ἕνα Πατέρα καὶ μένει καὶ θὰ
μένει ἕνας» (§7, στ. 1 - 2).

Πρὸς δὲ τοὺς Τραλλιανοὺς λέ-
γει: «Ὁμοίως ὅλοι νὰ σέβονται
τοὺς Διακόνους σὰν τὸν ἴδιο τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ καθὼς καὶ τὸν
Ἐπίσκοπο ὡς τύπο τοῦ Πατρός,
τοὺς δὲ Πρεσβυτέρους ὡς συνέ-
δριο τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς ὅμιλο τῶν

Ἀποστόλων. Χωρὶς αὐτοὺς δὲν
ὑπάρχει Ἐκκλησία» (§3, στ. 1)!
Καὶ τονίζοντας τὴν ἀνακαινι-
στικὴ δύναμη τοῦ Μυστηρίου τῆς
Θ. Εὐχαριστίας συμβουλεύει:
«...Γίνετε καινούργιοι ἄνθρωποι
μέσα στὴν πίστη, ποὺ εἶναι ἡ
Σάρκα τοῦ Κυρίου καὶ μέσα στὴν
ἀγάπη ποὺ εἶναι τὸ Αἷμα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ» (§8, στ. 1).

Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιός μας, δείχνον-
τας τὴν ἄσβεστη ἀγάπη του
πρὸς τὸν Κύριο, γράφει μερικὰ
συγκλονιστικὰ λόγια στὴν ἐπι-
στολή του πρὸς τοὺς Ρωμαίους,
προκειμένου νὰ μὴν τὸν ἐμποδί-
σουν νὰ μαρτυρήσει καὶ γιὰ νὰ γί-
νει φανερὴ ἡ ἀξία τῆς Θ. Κοινω-
νίας γιὰ τὸν ἴδιο καὶ γιὰ ὅλους
τοὺς Χριστιανούς. Αὐτὰ θὰ τὰ
παραθέσω χωρὶς νεοελληνικὴ
ἀπόδοση, διότι εἶναι ὑπέροχο τὸ
πρωτότυπο κείμενο: «Οὐδέν με
ὠφελήσει τὰ πέρατα τοῦ κό-
σμου οὐδὲ αἱ βασιλεῖαι τοῦ αἰ-
ῶνος τούτου. Καλόν μοι ἀποθα-
νεῖν εἰς Ἰησοῦν Χριστόν, ἢ βασι-
λεύειν τῶν περάτων τῆς γῆς. Ἐ-
κεῖνον ζητῶ, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀπο-
θανόντα· Ἐκεῖνον θέλω τὸν δι’
ἡμᾶς ἀναστάντα· ὁ δὲ τοκετὸς μοι
ἐπίκειται (ἐννοεῖ τὴ γέννησή του
στὴν αἰώνιο ζωὴ διὰ τοῦ μαρτυ-
ρίου). Σύγγνωτέ μοι, ἀδελφοί·
μὴ ἐμποδίσητέ μοι ζῆσαι, μὴ θε-
λήσετέ με ἀποθανεῖν... ἐκεῖ πα-
ραγενόμενος ἄνθρωπος ἔσομαι.
Ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν εἶναι
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τοῦ Πάθους τοῦ Θεοῦ μου...»
(§6, στ. 1 - 3). «Ζῶν γὰρ γράφω
ὑμῖν, ἐρῶν τοῦ ἀποθανεῖν. Ὁ
ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται, καὶ οὐκ
ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόϋλον·
ὕδωρ δὲ ζῶν καὶ λαλοῦν ἐν
ἐμοί, ἔσωθέν μοι λέγων: δεῦρο
πρὸς τὸν Πατέρα. Οὐχ ἤδομαι
τροφὴ φθορᾶς, οὐδὲ ἡδοναῖς
τοῦ βίου τούτου. Ἄρτον Θεοῦ
θέλω, ὃ ἐστί σὰρξ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ ἐκ σπέρματος Δαβίδ,
καὶ πόμα θέλω τὸ αἷμα αὐτοῦ,
ὃ ἐστιν ἀγάπη ἄφθαρτος» (§7,
στ. 2 - 3).

Ἡ σωτηρία, λοιπόν, τοῦ Χρι-
στιανοῦ βρίσκεται μέσα στὴν
Ἐκκλησία, ποὺ ἐκφράζεται μὲ
τὴν ἑνότητα γύρω ἀπὸ τὸν νό-
μιμο Ἐπίσκοπο καὶ μὲ τὸ Μυ-
στήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ποὺ
ὁ Ἐπίσκοπος καὶ οἱ ὑπ’ αὐτοῦ
ἐξουσιοδοτημένοι Πρεσβύτεροι
τελοῦν. Ἀκόμη καὶ τὸ Βάπτισμα,
ὁ Γάμος καὶ ἡ Μετάνοια-Ἐξο-
μολόγηση δὲν εἶναι ἔγκυρα ἔξω
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν

Ἐπίσκοπο.
«Ἐκείνη ἡ Εὐχαρι-

στία (δηλαδὴ ἡ Θεία
Λειτουργία) ἂς θεω-
ρεῖται βεβαῖα -λέγει ὁ

Ἅγιός μας- ἡ ὁποία γί-
νεται ἀπὸ τὸν Ἐπίσκο-
πο ἢ ἀπὸ ὅποιον
ἐκεῖνος ὁρίσει... Δὲν
ἐπιτρέπεται χωρὶς τὸν
Ἐπίσκοπο οὔτε Βά-

πτισμα νὰ τελεῖται... Ὅποιος κά-
νει κάτι κρυφὰ ἀπὸ τὸν Ἐπί-
σκοπο λατρεύει τὸν διάβολο»
(Σμύρν. §8 καὶ §9). Καὶ ξανα-
τονίζει: «Ὅπου ὑπάρχει διαίρε-
ση καὶ ὀργὴ δὲν κατοικεῖ ὁ
Θεός. Σ’ ὅλους ὅσοι μετανοοῦν
δίνει συγχώρηση ὁ Κύριος, ἐὰν
μετανοήσουν μέσα στὴν ἑνότη-
τα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σύναξη τοῦ
Ἐπισκόπου» (Φιλ. §8, στ. 1).
Ἐδῶ φαίνεται ἡ δημοσία Ἐξο-
μολόγηση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
Θείας Εὐχαριστίας.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς πλη-
ροφορεῖ ὅτι ἡ συνήθεια τῆς
παρθενικῆς ζωῆς ἦταν κάτι πού
ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς
Ἐκκλησίας ὑφίστατο: «Ὅποιος
μπορεῖ νὰ μένει σὲ ἁγνότητα, τι-
μώντας τὴ σάρκα τοῦ Κυρίου -
γράφει- ἂς μένει χωρὶς καύχη-
ση» (Πολύκ. §5, στ. 2). Ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὸ Μέγα Μυστήριο τοῦ Γά-
μου μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἀπὸ
τότε γινόταν μέσα στοὺς κόλ-
πους τῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ τὴν
εὐλογία τῆς «ἐν Κυρίῳ», ὅπως
καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει
(βλ. Α΄ Κορ. ζ΄, 39), καὶ μὲ τὴν
ἄδεια τοῦ Ἐπισκόπου. «Πρέπει,
ἐπίσης, ὅσοι νυμφεύονται καὶ
ὅσοι ὑπανδρεύονται νὰ ἑνώ-
νονται μὲ τὴ γνώμη-ἄδεια τοῦ
Ἐπισκόπου, γιὰ νὰ εἶναι ὁ γάμος
σύμφωνος μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυ-
ρίου καὶ ὄχι ἀπὸ σαρκικὴ ἐπι-
θυμία. Ὅλα νὰ γίνονται γιὰ τὴ
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δόξα τοῦ Θεοῦ» (Πολύκ. §5, στ.
2).

Κάτι ἄλλο γιὰ τὸ ὁποῖο κα-
τηγορεῖται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία ἀπὸ τοὺς Προτεστάντες,
ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς ἀπὸ πολ-
λοὺς ψευδορθοδόξους, εἶναι ἡ
τιμὴ πού ἀπονέμει στὰ λείψα-
να τῶν Ἁγίων της. Αὐτὴ ἡ τιμὴ
πρὸς τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων μας
εἶναι πλάνη καὶ εἰδωλολατρία,
ὅπως λένε οἱ ἐχθροί τῆς ἀλή-
θειας; Σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα δὲν
δίνει ἀπάντηση στὶς ἐπιστολές
του ὁ Ἅγιός μας. Τὴν βρίσκου-
με, ὅμως, σ’ ἕνα ἐξίσου ἀρχαι-
ότατο κείμενο, ποὺ λέγεται
«Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Πολυ-
κάρπου», Ἐπισκόπου Σμύρ-
νης, ποὺ ἦταν σύγχρονος τοῦ
Ἁγίου Ἰγνατίου καὶ πρὸς τὸν
ὁποῖο ὁ Ἅγιός μας ἔτρεφε με-
γάλη ἀγάπη καὶ τοῦ εἶχε ἀφή-
σει μιὰ ἐπιστολή, ὅπως ἤδη
ἀναφέραμε.

Σ’ αὐτὸ τὸ ἀρχαιότατο κεί-
μενο, ποὺ περιγράφει πῶς συ-
νελήφθη, δικάστηκε καὶ ἐμαρ-
τύρησε στὴν πυρὰ ὁ Ἅγιος
Πολύκαρπος, ἀναφέρει ὁ συγ-
γραφέας στὸ τέλος: «Ἔτσι καὶ
μεῖς (δηλαδὴ οἱ Χριστιανοὶ ποὺ
παρηκολούθησαν τὸ μαρτύριο
τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου) μαζέ-
ψαμε τά, ἀκριβότερα ἀπὸ πο-
λύτιμες πέτρες καὶ καθαρότε-
ρα ἀπὸ χρυσάφι, ὀστᾶ του καὶ

τὰ ἀποθέσαμε σὲ κατάλ-
ληλο τόπο. Ἐκεῖ θὰ συνα-
ζόμαστε μ’ ἀγαλλίαση καὶ
χαρὰ καὶ θὰ γιορτάζουμε τὴ
γενέθλια ἡμέρα τοῦ μαρτυρί-
ου του, μὲ τὴ Χάρη τοῦ
Θεοῦ, γιορτάζοντας τὴ
μνήμη ἐκείνων ποὺ ἄθλη-
σαν καὶ δυναμώνοντας
τὶς ψυχές μας γιὰ νέα
μαρτύρια» (§14, στ. 1 - 3).

Συμπερασματικά, βλέπουμε
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα μᾶς εἶπε ὁ
Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος,
κάθε ἄλλο παρὰ ἔχει παρεκ-
κλίνει ἀπὸ τὴν πίστη τῆς πρω-
τοχριστιανικῆς ἐποχῆς. Παρὰ
τὶς ἀντιρρήσεις τῶν ποικιλω-
νύμων αἱρετικῶν, ἐμεῖς οἱ Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοὶ θὰ συνεχί-
σουμε (ὅπως, ἄλλωστε, διαπι-
στώσαμε ὅτι ἔπρατταν καὶ οἱ
Χριστιανοὶ τοῦ πρώτου μ.Χ. αἰ-
ῶνος) νὰ τιμᾶμε τὸν Κύριο
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸν ὡς Θεάν-
θρωπο καὶ Λυτρωτή μας καὶ
τοὺς Ἁγίους Του ὡς καθ’ ὁμοί-
ωσιν Αὐτοῦ, ὡς θεοὺς κατὰ χά-
ριν καὶ νὰ ψάλλουμε: «Κύριε, εἰ
μὴ τοὺς Ἁγίους Σου εἴχομεν
πρεσβευτὰς καὶ τὴν ἀγαθότητά
Σου συμπαθοῦσαν ἡμῖν, πῶς
ἐτολμῶμεν, Σῶτερ, ὑμνῆσαι Σε,
ὂν εὐλογοῦσιν ἀπαύστως Ἄγγε-
λοι; Καρδιογνῶστα, φεῖσαι τῶν
ψυχῶν ἡμῶν».
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3. Σχέση σώματος 
καὶ ψυχῆς

Βασικὴ διάσταση τῆς χρι-
στιανικῆς ἀνθρωπολογίας

εἶναι ὁ ἀδιάρρηκτος σύνδεσμος
ψυχῆς καὶ σώματος. Τὸ σῶμα
μαζὶ μὲ τὴν ψυχὴ συνθέτουν τὸν
«κατὰ φύσιν» ἄνθρωπο. Ὅπως
χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει ὁ
ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας,
«ἄνθρωπος δὲ ἀληθέστατα λέ-
γεται κατὰ φύσιν οὔτε ψυχὴ
χωρὶς σώματος, οὔτ’ αὖ σῶμα

χωρὶς ψυχῆς, ἀλλὰ τὸ ἐκ συ-
στάσεως ψυχῆς καὶ σώματος εἰς
μίαν τὴν τοῦ καλοῦ μορφὴν
συντεθέν»1. Ἡ ψυχὴ δημιουρ-
γήθηκε ταυτόχρονα μὲ τὸ σῶμα.
Ἐξαιτίας τῆς ἀνακράσεώς της
μὲ τὸ σῶμα, ἐντοπίζεται ὁμοτί-
μως σ’ ὅλα τὰ μόρια τοῦ σώ-
ματος2. Βρίσκεται σ’ ὁλόκληρο
τὸ σῶμα, χωρὶς νὰ περιέχεται
ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ ἡ ἴδια περιέχει,
συνέχει καὶ ζωοποιεῖ τὸ σώμα3.
Μάλιστα, εἶναι χαρακτηριστικὸ
ὅτι, ἐξαιτίας τῆς συνεκτικῆς καὶ
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ζωοποιοῦ δύναμης τῆς ψυχῆς ἐν
σχέσει μὲ τὸ σῶμα, ὅπως καὶ
τῆς κυριαρχικῆς φύσης τοῦ
ἀνθρώπου ἐν σχέσει μὲ τὴν
ὑπόλοιπη κτίση, τὸ «κατ’ εἰκό-
να» τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀνώ-
τερο ἀπὸ τῶν ἀγγέλων (σημ. καὶ
οἱ ἄγγελοι ἔχουν δημιουργηθεῖ
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ)4.

Τὸ σῶμα ἀποτελεῖ ἀναπό-
σπαστο ὀντολογικὸ στοιχεῖο
τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ σῶμα εἶναι
αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος,
ὅπως ἐμφανίζεται μέσα στὸν
κόσμο. Εἶναι ἡ ὁρατὴ φανέρω-
ση τῆς ψυχῆς. Ὅπως εὔστοχα
ἀναφέρει ὁ Καθηγητὴς Γεώργιος
Μαντζαρίδης, «τὸ σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου συνδέεται ἄρρηκτα
μὲ τὴν αὐτοσυνειδησία του,
εἶναι τὸ ‘‘ἱμάτιο’’ ἢ ἡ ‘‘στολή’’ του·
εἶναι ἀκόμα ὁ τόπος φανερώ-
σεως τῆς ὑποστάσεώς του. Καὶ
αὐτὸ δὲν νοεῖται μόνο μὲ δια-

χρονικὴ ἀλλὰ καὶ μὲ αἰώνια
προοπτική. Ὁ ἄνθρωπος δὲν
ἔχει τὸ σῶμα γιὰ τὴν ἐπίγεια
μόνο διαβίωσή του, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὴν αἰώνια, ἢ ἀκριβέστερα γιὰ
τὴν ἀΐδια, δηλαδὴ τὴν κατὰ
χάρη ἄναρχη καὶ ἀτελεύτητη
ζωή του. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ὡς
ἑνιαία ψυχοσωματικὴ ἑνότητα
ἀποτελεῖ μέσα στὸν κόσμο σύμ-
βολο τῆς αἰωνιότητας». Ὁ Ἀπο-
λογητὴς Ἀθηναγόρας σημειώνει
χαρακτηριστικά: «Ἄνθρωπον
ἄρα δεῖ τὸν ἐξ ἀμφοτέρων (σώ-
ματος καὶ ψυχῆς) ὄντα, διαμέ-
νειν εἰς ἀεί»5.

Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου κατὰ
τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση δὲν
βρίσκεται δέσμια ἐντός τοῦ
σώματος, ὅπως διδάσκουν οἱ
Πλατωνικοί, ὥστε νὰ τείνει ν’
ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ αὐτό. Ἀντίθετα,
μεταξὺ ψυχῆς καὶ σώματος
ὑπάρχει στενότατος σύνδεσμος,
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μάλιστα τόσο ἁρμονικὴ εἶναι ἡ
συνάφεια τῆς ψυχῆς μὲ τὸ
σῶμα, ὥστε ἡ ψυχὴ δὲν θέλει νὰ
ἐγκαταλείψει τὸ σῶμα ποτέ.
«Ὡς μηδέποτ’ ἀπολιπεῖν τοῦτο
ἐθέλει, μηδ’ ἀπολείπειν ὅλως,
μὴ βίας ἐπενεχθείσης ἐκ νόσου
δὴ τινὸς μεγίστης, ἢ πληγῆς
ἔξωθεν»6. Εἶναι χαρακτηρι-
στικὸς ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Δαμασκηνοῦ σ’ ἕνα τρο-
πάριο τῆς Νεκρώσιμης Ἀκο-
λουθίας ποὺ μιλᾶ γιὰ τὸ βίαιο
χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ
ἀγαπημένο της στοιχεῖο, δηλαδὴ
τὸ σῶμα7. «Ἡ ἐρασμία αὔτη συ-
νάφεια8 τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ
σῶμα προβάλλει δυναμικῶς τὸ
‘‘κατ’ εἰκόνα’’ εἰς τὸν ὅλον
ἄνθρωπον, χωρὶς νὰ καθιστᾶ

αὐτὸ σύνθετον ἐξ ὑλικῶν καὶ
πνευματικῶν στοιχείων»9.

Ἡ συνάφεια σώματος καὶ
ψυχῆς εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, δὲν
εἶναι ἀποτέλεσμα καταδίκης ἢ
πτώσεως, ὅπως στὸν Πλατωνι-
σμό, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα εὐδοκίας
καὶ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ10. Τὸ
σῶμα εἶναι, κατὰ τὴ φύση του,
τελείως ἀποσυνδεδεμένο ὄχι
μόνον ἀπὸ τὴν οἱαδήποτε πτώ-
ση, ἀλλὰ καὶ τὸ ὁποιοδήποτε
πάθος. Τὸ πάθος ὀφείλεται σὲ
παρὰ φύση κίνηση τοῦ νοῦ, καὶ
ὄχι στὴν ὕπαρξη τοῦ σώματος.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Μάξιμο
τὸν Ὁμολογητή, τὸ εἶδος τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι «τὸ ὅλον αὐ-
τοῦ». «Ἐπ’ ἀμφοῖν τοιγαροῦν ἡ
σχέσις, ψυχῆς λέγω καὶ σώμα-
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6. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια φυσικά, 38, PG 150, 1145D - 1148A. Πρβλ.
Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδου, Παλαμικά, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 31998,
σ. 159.

7. «Ὄντως φοβερώτατον, τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον! Πῶς ψυχὴ ἐκ τοῦ σώ-
ματος, βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῆς συμφυΐας, ὁ φυσικώτατος
δεσμός, θείῳ βουλήματι ἀποτέμνεται». Βλ. Νεκρώσιμος Ἀκολουθία, Μέγα Εὐχο-
λόγιον.

8. Ὁ ὅρος «συνάφεια», τὸν ὁποῖο χρησιμοποιεῖ καὶ ὁ Μ. Βασίλειος γιὰ τὴν
ψυχοσωματικὴ δομὴ τοῦ ἀνθρώπου, δηλώνει σαφῶς ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴ διάκρι-
ση καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὸ ἀχώριστο τῶν δύο συστατικῶν στοιχείων αὐτοῦ. Μεγά-
λου Βασιλείου, Ὁμιλία Γ΄, PG 31, 216. 

9. Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδου, Παλαμικά, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 31998,
σ. 159.

10. Βλ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1069AB.
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τος, ὡς καὶ ὅλου εἴδους ἀνθρω-
πίνου μερῶν ἀναφαιρέτως νο-
ουμένη,… οὐκ ἔστιν οὖν ὅλως
σῶμα δυνατὸν ἢ ψυχὴν εὑρεῖν
ἢ λέγειν ἄσχετον»11. Τὸ κείμενο
αὐτὸ ξηλώνει ὁλόκληρη τὴν
ἀρχαία περὶ σώματος φιλοσο-
φικὴ παράδοση. Μᾶς λέει ὅτι
εἶναι ἀδύνατο νὰ μιλοῦμε ἢ νὰ
βροῦμε πουθενὰ σῶμα ἢ ψυχὴ
ἀνθρώπινη μόνη της. Τὸ μόνο
σταθερὸ «εἶδος» στὴν ἀνθρώ-
πινη ὕπαρξη, τὸ μόνο ἀκίνητο,
μᾶς λέει ὁ ἅγ. Μάξιμος, δὲν
εἶναι ἡ ψυχή του, ἀλλὰ εἶναι ἡ
ὀντολογικὴ αὐτὴ ἄρρηκτη σχέ-
ση σώματος καὶ ψυχῆς, ἀφοῦ
μήτε ἡ ψυχὴ εἶναι εἶδος τοῦ σώ-
ματος, μήτε τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς.
Ἐπίσης, ὁ ἄνθρωπος ὡς ὑπό-
σταση-πρόσωπο δὲν εἶναι οὔτε
σῶμα, οὔτε ψυχή, οὔτε μία
ἀνάμειξη τῶν δύο ἢ τὸ ἄθροι-

σμά τους, ἀλλὰ κάτι ποὺ τὰ συ-
νέχει καὶ τὰ ὑπερβαίνει, χωρὶς
νὰ συνέχεται ἀπὸ αὐτὰ ἢ νὰ
ἀνάγεται σὲ αὐτά12. 

Τέλος, μποροῦμε νὰ παρατη-
ρήσουμε ὅτι τὰ δύο αὐτὰ στοι-
χεῖα τοῦ ἀνθρώπου (σῶμα καὶ
ψυχὴ) μποροῦν νὰ συνεργα-
στοῦν καὶ νὰ συντελέσουν στὸν
ἐξαγιασμὸ καὶ τὴ σωτηρία τοῦ
ὅλου ἀνθρώπου13.

4. Οἱ ὅροι «σῶμα», «σάρξ»,
«ψυχή», «ψυχικὸς» καὶ

«πνεῦμα» στὸν Ἀπόστολο
Παῦλο

Ἡ θεολογία τοῦ σώματος
ἔχει συγκεφαλαιωθεῖ στὴ διδα-
σκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, τὴν ὁποία ἀργότερα σχο-
λίασαν καὶ ἀνέπτυξαν οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀπό-

ΔΟΝΤΙ

11. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1101ΒC.
12. «Οὐδὲν τὸ σύνολον τῶν ὄντων ἐστὶ κατ’ αὐτὸ τὸ εἶναι ὅπερ ἐστι καὶ λέ-

γεται τὸ ἄθροισμα τῶν ἡμῖν περὶ αὐτὸ νοουμένων τε καὶ λεγομένων, ἀλλ’ ἕτε-
ρόν τι παρὰ ταῦτα, τὸ περὶ ὃ ταῦτά ἐστι, συνεκτικὸν μὲν τούτων, αὐτὸ δὲ τού-
τοις οὐδαμῶς συνεχόμενον (οὐδὲ γὰρ ἐστιν ἐκ τούτων, ἢ ταῦτα, ἢ τι τούτων,
ἢ ἐκ τινῶν, ἢ τινὸς αὐτῶν, ἢ ἐν τούτοις, ἢ τισιν, ἢ τινι τούτων, τὸ περὶ ὃ ταῦτα
καὶ ἐστι καὶ λέγεται)». Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, PG 91,
1225D.

13. Βλ. Μάρκου Α. Ὀρφανοῦ, Ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου κατὰ Δί-
δυμον Ἀλεξανδρέα, ἔκδ. Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Σπουδῶν, Θεσσα-
λονίκη 1974, σ. 196.
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στολος Παῦλος δέχεται τὸν
κατὰ φύσιν ἄνθρωπο ὡς συγ-
κείμενο ὁμότιμα ἀπὸ σῶμα καὶ
ψυχή14.

Στὸ σημεῖο αὐτό, θεωροῦμε
πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀναφέρου-
με τὴ σημασία τῶν ὅρων
«σῶμα», «σάρξ», «ψυχή», «ψυ-
χικὸς» καὶ «πνεῦμα» στὸν Ἀπό-
στολο Παῦλο γιὰ νὰ κατανοή-
σουμε τὴν περὶ σώματος διδα-
σκαλία του.

Τὸ «σῶμα» δηλώνει τὸν ὅλο
ἄνθρωπο, καὶ ὄχι ἁπλῶς τὴν
ὑλική του σύνθεση. Εἶναι ὁ «τό-
πος», ὅπου ἐνοικεῖ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα. 

Ὁ ὅρος «σὰρξ» σημαίνει τὸν
ἄνθρωπο ἐν γένει, ποὺ εἶναι
ἀτελὴς καὶ κυριαρχεῖται ἀπὸ
τὴν ἁμαρτία. 

Ἡ «ψυχὴ» δηλώνει ὁλόκληρο
τὸν ζῶντα ἄνθρωπο καὶ πιὸ
συγκεκριμένα δηλώνει τὴ ζωο-
ποιὸ δύναμη ποὺ τὸν διατηρεῖ
στὴν ὕπαρξη.

Ὁ ὅρος «ψυχικὸς» ἐκφράζει

τὴν τάση τοῦ ἀνθρώπου μόνο
πρὸς τὴ γήινη ζωή.

Τὸ «πνεῦμα» δὲν ἀποτελεῖ
δομικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώ-
που, ἀλλὰ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ
στοὺς πιστούς. Πιὸ ἀναλυτικὰ
σημαίνει τὸν «ἔσω ἄνθρωπο»,
ποὺ λαμβάνει ὡς χάρισμα τὸ
Ἅγιο Πνεῦμα15. 

Μέσα ἀπὸ τὶς πιὸ πάνω δι-
ευκρινήσεις, καθίσταται σαφὲς
ὅτι στὴ θεολογικὴ σκέψη τοῦ
Ἀπ. Παύλου ὁ πλήρης καὶ τέ-
λειος ἄνθρωπος ἀπαρτίζεται
ἀπὸ σῶμα, ψυχὴ καὶ Ἅγιο
Πνεῦμα καὶ ἄρα τὸ σῶμα δὲν
εἶναι κάτι εὐτελές. Εἶναι ἀδια-
νόητο ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀπο-
στρέφεται τὸ σῶμα του καὶ νὰ
θέλει νὰ τὸ ἀποβάλει ὡς ἐχθρι-
κό. Ἀντίθετα, ἐπιθυμεῖ τὴν ἐν
Χριστῷ ἀνακαίνιση καὶ ἀφθαρ-
τοποίησή του· «ἵνα καὶ ἡ ζωὴ
τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι φανε-
ρωθῇ»16.

Βέβαια, πολλοὶ αἱρετικοί,
ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ Μανι-
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ΔΟΝΤΙ

14. Βλ. Ἀνέστη Γ. Κεσελόπουλου, Προτάσεις Ποιμαντικῆς Θεολογίας, ἐκδό-
σεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 275 - 277.

15. Βλ. Ἰω. Καραβιδοπούλου, «Οἱ ὅροι ‘‘σάρξ’’, ‘‘πνεῦμα’’, ‘‘σῶμα’’, ‘‘ψυχή’’,
‘‘καρδία’’ καὶ ‘‘νοῦς’’ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», Γρηγόριος
Παλαμᾶς 41 (1958), σσ. 252 - 255.

16. Β΄ Κορ. 4, 10.



χαῖοι, γνωστοὶ γιὰ τὴν ἀρνητικὴ
καὶ ἐχθρικὴ στάση τους πρὸς τὸ
σῶμα, χρησιμοποιοῦν ὁρισμένα
χωρία ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, συγκε-
κριμένα αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται
στὴ σῶμα καὶ στὸ πνεῦμα, γιὰ
νὰ ὑποστηρίξουν τὶς ἀπόψεις
τους17. Πράγματι, εἶναι χαρα-
κτηριστική, σὲ ὁρισμένα χωρία
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἡ
διάκριση καὶ ἀντιδιαστολὴ
σαρκὸς καὶ πνεύματος. Ὡστό-
σο, κατὰ τὸν Καθηγητὴ Ἰωάν-
νη Καραβιδόπουλο, «ἡ βιβλικὴ
διαλεκτικὴ μεταξὺ ‘‘σαρκὸς’’
καὶ ‘‘πνεύματος’’ δὲν πρέπει
νὰ συγχέεται μὲ τὴν ἑλληνικὴ
ἀντίθεση μεταξὺ ‘‘σώματος’’ καὶ
‘‘ψυχῆς’’. Ἡ ἀντίθεσις ‘‘σαρκὸς’’
καὶ ‘‘πνεύματος’’ εἶναι ἀντίθεσις
μεταξύ τῆς φυσικῆς τάξεως
καὶ τῆς ὑπερφυσικῆς, ἥτις ἀπε-
καλύφθη, ἐνῶ ἡ ἀντίθεσις ‘‘σώ-
ματος’’ καὶ ‘‘ψυχῆς’’ εὑρίσκεται

ἐντός τῆς ἴδιας φύσεως, τῆς
‘‘σαρκός’’»18. Ἑπομένως, ἡ διά-
κριση ποὺ κάνει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος δὲν ἔχει σχέση μὲ δυαρ-
χικὲς ἀντιλήψεις καὶ τὴ δυαρ-
χικὴ ἀνθρωπολογία τῶν Ἑλλή-
νων, ἡ ὁποία χωρίζει τὸν ἄνθρω-
πο σὲ φύσει ἀθάνατη ψυχὴ καὶ
φύσει θνητὸ σῶμα. Ἡ διάκριση
αὐτὴ (μεταξὺ «σαρκὸς» καὶ
«πνεύματος») πρέπει νὰ νοηθεῖ
ἐσχατολογικῶς.

Γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ὁ
σαρκικὸς ἢ ψυχικὸς ἄνθρω-
πος εἶναι ὅλος ὁ ἄνθρωπος -
ψυχὴ καὶ σῶμα- ὁ ὁποῖος στε-
ρεῖται τῆς ἀφθαρτοποιοῦ ἐνέρ-
γειας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος19.
Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
λέει «ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασι-
λείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ
δύνανται»20, δὲν ἐννοεῖ ὅτι δὲν
σώζεται ἡ σάρξ. Ἀλλὰ ἐννοεῖ
τὸν ψυχικὸ καὶ σαρκικὸ ἄνθρω-
πο ποὺ εἶναι «σὰρξ καὶ αἷμα»

17. Βλ. Μάρκου Α. Ὀρφανοῦ, ὅ.π., σσ. 173 - 176.
18. Ἰω. Καραβιδοπούλου, «Οἱ ὅροι ‘‘σάρξ’’, ‘‘πνεῦμα’’, ‘‘σῶμα’’, ‘‘ψυχή’’, ‘‘καρ-

δία’’ καὶ ‘‘νοῦς’’ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», ὅ.π., σ. 252.
19. «Οὕτως ὁ ἔχων Πνεῦμα Ἅγιον λέγεται πνευματικός, ἐνῶ ὁ μὴ ἔχων τὸ

Πνεῦμα ἢ ὁ μὴ ζῶν κατὰ Πνεῦμα ἀποκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Παύλου “σαρκικὸς” ἢ
“ψυχικός”». Ἰω. Ρωμανίδου, Τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ-
σαλονίκη ³2010, σ. 140. 

20. Α΄ Κορ. 15, 50.
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καὶ δὲν ἔχει Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ
ἄνθρωπος χωρὶς τὴν ἀφθαρ-
τοποιὸ ἐνέργεια τοῦ Πνεύμα-
τος δὲν μπορεῖ νὰ μετέχει
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ21. 

Ἡ «κατὰ σάρκα» ζωὴ δὲν
εἶναι ἡ βιολογικὴ ζωή, δηλαδὴ
ἡ ζωὴ τοῦ σώματος καὶ οἱ φυ-
σικὲς ἀπαιτήσεις του, ἀλλὰ
ἀποτελεῖ «φρόνημα», ἀφοῦ
«οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ
τῆς σαρκὸς φρονοῦσι»22. Μὲ
τὸν ὅρο «σὰρξ» δηλώνεται «ἡ
ἐφάμαρτος τάσις καὶ τὸ φρό-
νημα τῆς σαρκός»23. Καὶ
ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ «φρόνημα
τῆς σαρκὸς» εἶναι «ἔχθρα εἰς
Θεὸν» καὶ «θάνατος»24, συγ-
κεφαλαιώνει τὴν ἐπαναστα-
τημένη ἐνάντια στὸν Θεὸ
φύση. Σημαίνει τὴν κατάστα-
ση τοῦ χωρισμοῦ ἀπὸ τὸν

Θεό. Ὅταν ἀναφέρεται στὴν
ταλαιπωρία τοῦ ἀνθρώπου
«τίς με ρύσεται ἐκ τοῦ σώμα-
τος τοῦ θανάτου τούτου;»,
ἐννοεῖ καὶ ἀναφέρεται σὲ ἕνα
σῶμα κυριαρχημένο ἀπὸ τὴ
«σάρκα». Ἡ ἐπίκληση, ὡστό-
σο, τοῦ πιὸ πάνω χωρίου δὲν
ἔχει σχέση μὲ τὴν πλατωνικὴ
νοσταλγία τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ
τὴν ὑλικὴ ὑπόσταση, ἀλλὰ
ἐκφράζει τὴν ἀναζήτηση τῆς
ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν κυριαρχία
τῆς σαρκός25. Ἑπομένως, κάθε
ἄποψη ὅτι τὸ σῶμα εἶναι ἐκ
φύσεως κακὸ ποὺ στηρίζεται
στὰ ἐν λόγῳ χωρία δὲν ἰσχύει,
πρόκειται γιὰ παρερμηνεία
καὶ παρανόηση τῶν λόγων τοῦ
ἀποστόλου Παύλου.

(Συνεχίζεται)
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21. Βλ. Ἰω. Ρωμανίδου, ὅ.π., σσ. 139 - 142. 
22. Ρωμ. 8, 5.
23. Βλ. Μάρκου Α. Ὀρφανοῦ, ὅ.π., σ. 158.
24. Ρωμ. 8, 5 - 7.
25. Βλ. Ἀνέστη Γ. Κεσελόπουλου, ὅ.π., σσ. 273 - 274. 



Εὐθανασία μία μόδα τῆς
ἐποχῆς μας ἢ ἕνα πρόβλη-

μα μὲ βαθύτερες ρίζες; Εἶναι ἕνα
ἐπίκαιρο, ἄκρως ἐνδιαφέρον,
ἀλλὰ καὶ συνάμα ἀμφιλεγόμε-
νο θέμα. Ἔχει σημαντικὲς ἠθι-
κές, νομικὲς καὶ πνευματικὲς
πλευρές, γι’ αὐτὸ ἡ ἀνθρώπινη
εὐθύνη εἶναι πραγματικὰ πολὺ
μεγάλη. Εἶναι ἕνα θέμα ποὺ
ἀπασχολεῖ πολὺ ἔντονα τούς
γιατροὺς παγκοσμίως.

Μὲ τὸν ὅρο εὐθανασία ἐννο-
οῦμε τὸν ἀνώδυνο θάνατο.
Ἔχει, ὅμως, καὶ τὴν ἔννοια τοῦ
ἔνδοξου, καλοῦ, θανάτου. Ὁ
ὅρος εὐθανασία δημιουργήθηκε
ἀπ’ τὸν Ἄγγλο Φιλοσοφο Φράν-
σις Μπέικον (Francis Bacon), ὁ
ὁποῖος ἔγραψε ὅτι «τὸ ἔργο τῆς

ἰατρικῆς εἶναι ἡ ἀποκατάσταση
τῆς ὑγείας καὶ ἡ καταπράυνση
τῶν πόνων, ὄχι μόνο ὅταν ἡ κα-
ταπράυνση αὐτὴ μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει στὴ θεραπεία, ἀλλὰ
καὶ ὅταν μπορεῖ νὰ ἐξασφαλί-
σει ἕναν εὔκολο καὶ γαλήνιο θά-
νατο». Ὡστόσο, ἡ ἄποψή του
ἔφερε στὸ προσκήνιο πολλὲς
διαμάχες, ποὺ ἔγιναν ὀξύτερες
τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἀρχικά, ἡ
θέση αὐτὴ στάθηκε ἀντιμέτω-
πη στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία,
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία μόνο ὁ
Θεὸς μπορεῖ νὰ διαθέσει τὴ ζωὴ
καὶ τὸν θάνατο. Ἐπιπλέον,
ὁ πόνος ἔχει ἀξία γιὰ τὴ
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου
καὶ σὲ κανένα δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ συντομεύ-
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Εἰσαγωγὴ

Νίκου Κασσῆ

Θεολόγου



σει τοὺς πόνους.
Ἡ εὐθανασία ὡς ἰατρικὸς

ὅρος σημαίνει τὴν ἐσκεμμένη
ὑποβοήθηση γιὰ ἤρεμο καὶ
εὔκολο θάνατο. Μποροῦμε νὰ
διακρίνουμε πέντε μορφὲς εὐθα-
νασίας:

1. Θεληματικὴ εὐθανασία:
Ὅταν τὴν ζητάει ὁ ἴδιος ὁ ἀσθε-
νής. Μὲ νομικοὺς ὅρους αὐτὸ
σημαίνει «βοηθούμενη αὐτο-
κτονία ἢ ἀνθρωποκτονία κατ’
ἐπίκληση».

2. Ἀθέλητη εὐθανασία: Ἐφαρ-
μόζεται ἀπὸ κάποιον στὸν
ἀσθενῆ, ποὺ ἐκείνη τὴ στιγμὴ
δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκδηλώσει
τὴ θέλησή του.

3. Βίαιη εὐθανασία: Γίνεται
χωρὶς τὴ θέληση τοῦ ἀσθενῆ.

4. Παθητικὴ εὐθανασία: Χρη-
σιμοποιεῖται ὡς ὅρος γιὰ νὰ δεί-
ξει τὴν πρόκληση ἢ τὴν ἐπιτά-
χυνση τοῦ θανάτου μὲ θελημα-
τικὴ διακοπὴ τῆς ἀποτελεσμα-
τικῆς θεραπείας.

5. Ἐνεργητικὴ εὐθανασία: Ση-
μαίνει ἐσκεμμένη βλάβη γιὰ νὰ
προκληθεῖ ἢ νὰ ἐπιταχυνθεῖ ὁ
θάνατος.

Τὰ τελευταῖα χρόνια
ἔγιναν προσπάθειες γιὰ
τὴ νομιμοποίηση τῆς

εὐθανασίας μὲ δικαιο-
λογητικὰ τὸν οἶκτο

πρὸς τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑπο-
φέρει, τὴ θυσία του γιὰ χάρη
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καὶ
τὴν ἀπαξία τῆς ζωῆς εὐρύτερα.
Καὶ πάλι ὅμως, στοὺς ἰσχυρι-
σμοὺς αὐτοὺς προκύπτει τὸ
ἐρώτημα ἂν ὁ ἄνθρωπος,
εἰδικὸς ἢ μή, ἔχει δικαίωμα νὰ
ἐπιβουλεύεται τὴ ζωὴ τοῦ συ-
νανθρώπου του καὶ νὰ τοῦ δώ-
σει ἕνα τέλος εὔκολο καὶ γα-
λήνιο;

Αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, καθὼς
καὶ ἄλλα, θὰ προσπαθήσουμε
νὰ ἀπαντήσουμε.

Ὁρισμὸς καὶ ἱστορικὴ 
ἐξέλιξη τῆς εὐθανασίας, 

ἀπὸ τὸν Ἱπποκράτη 
ἕως σήμερα

Ἀλλοιώνοντας τὴν ἀρχικὴ ση-
μασία τῆς λέξης, υἱοθετήθηκε
ἀπὸ τὴ διεθνῆ κοινότητα, ὁ
ὅρος εὐθανασία γιὰ νὰ δηλώνει
τὴ θανάτωση ἀτόμων, ποὺ πά-
σχουν ἀπὸ κάποια ἀνίατη ἀσθέ-
νεια μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ζωή τους
νὰ γίνεται ἀφόρητη καὶ δυ-
σβάστακτη. Στὴν πρακτική της
ἐφαρμογὴ ἐμφανίζεται μὲ διά-
φορες μορφές, τὶς ὁποῖες εἴδα-
με στὴν εἰσαγωγή. Ἐδῶ πρέπει
νὰ τονίσουμε ὅτι ὅλες οἱ μορφὲς
εὐθανασίας, εἴτε παθητικῆς
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εἴτε ἐνεργητικῆς, ἔχουν τὸ ἴδιο
ἀποτέλεσμα καὶ σκοπό, νὰ συν-
τομεύσουν τὴν ἀνθρώπινη ζωή.

Ἡ εὐθανασία δὲν εἶναι φαι-
νόμενο τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ
Ἱπποκράτης, ὁ πατέρας τῆς
Ἰατρικῆς, ὄχι μόνο ἀπαγόρευε
τὴν ἄσκησή της, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἁπλὴ ὑπόδειξή της. Σημειώνει
στὸν γνωστὸ ὅρκο, ποὺ δίνουν
μέχρι σήμερα οἱ ἁπανταχοῦ για-
τροί: «Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρ-
μακον οὐδενὶ αἰτηθείς θανάσι-
μον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβου-
λίην τοιήνδε», δηλαδὴ οὔτε θὰ
δίνω θανατηφόρο φάρμακο σὲ
κάποιον ποὺ θὰ μοῦ τὸ ζητήσει,
οὔτε θὰ τοῦ κάνω μία τέτοια
ὑπόδειξη. Ἀντίθετα, ὁ Ρωμαῖος
Στωικὸς Φιλόσοφος Σενέκας
εἶναι ὑπὲρ τῆς εὐθανασίας. Μά-
λιστα, στὸ ἔργο του «Epistulae
ad Lucilium» γράφει: «Ὅπως
ἀκριβῶς θὰ διαλέξω τὸ πλοῖο
μου, ὅταν πρόκειται νὰ ταξιδέ-
ψω ἢ τὸ σπίτι μου, ὅταν πρό-
κειται νὰ κατοικήσω, ἔτσι θὰ
ἐπιλέξω καὶ τὸν θάνατό μου γιὰ
τὸ πέρασμά μου ἀπὸ τὴ ζωή». Ὁ
Πλάτωνας στὴν περίφημή του
«Πολιτεία» διατύπωσε τὴν ἄπο-
ψη ὅτι μόνο οἱ πνευματικὰ καὶ
σωματικὰ ὑγιεῖς πρέπει νὰ
φροντίζονται. Οἱ ὑπόλοιποι

πρέπει νὰ ἐγκαταλείπονται. Ὁ
Τόμας Μοὺρ στὸ ἔργο του
«Οὐτοπία» κάνει ἔκκληση σὲ
γιατροὺς καὶ ἱερεῖς, ὅπως πα-
ρακινοῦν τοὺς ἀνίατα ἀσθενεῖς
νὰ τερματίζουν μόνοι τους τὴ
ζωή τους. Τὸ 1935 ὁ νομπελί-
στας Φυσιολόγος Ἀλέξης Κάρελ
ἔγραψε: «Θὰ ἔπρεπε νὰ ξεφορ-
τωνόμαστε τοὺς ἐγκληματίες
καὶ τοὺς φρενοβλαβεῖς, ἀνθρώ-
πινα καὶ οἰκονομικά, σὲ μικρὰ
ἱδρύματα εὐθανασίας ποὺ θὰ
ἦταν ἐφοδιασμένα μὲ τὰ κα-
τάλληλα ἀέρια». Μετὰ τὸν Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ ὑποστη-
ρικτὲς τῆς εὐθανασίας ἔριξαν
τοὺς τόνους, ἐξαιτίας τῶν ναζι-
στικῶν θηριωδιῶν.

Τὰ τελευταῖα, ὅμως, 25 χρό-
νια οἱ ὑποστηρικτὲς της ἐπα-
νῆλθαν στὸ προσκήνιο μὲ πολὺ
δυναμικὸ τρόπο. Σ’ αὐτὸ συνε-
τέλεσαν πρῶτον, ἡ ἀποδοχὴ
καὶ ἡ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώ-
σεων στὸν δυτικὸ κόσμο καὶ
δεύτερον, ἡ τεράστια πρόοδος
τῆς Ἰατρι-κῆς καὶ τῆς Τεχνολο-
γίας ποὺ ἔδωσαν τὴ δυνατότη-
τα τῆς παράτασης τοῦ μοιραί-
ου καὶ ἀναπόφευκτου.
Σύνθημά τους: «Δικαίωμα
στὸν θάνατο μὲ ἀξιοπρέ-
πεια».
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Κοινωνιολογία 
τῆς εὐθανασίας

Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ
’90, οἱ Κοινωνικὲς Ἐπιστῆμες
δὲν εἶχαν ἀποκρυσταλλώσει ξε-
κάθαρη θέση στὸ θέμα τῆς
εὐθανασίας. Στὸ τέλος τῆς ἴδιας
δεκαετίας, πραγματοποιήθηκαν
περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι παγ-
κόσμια συνέδρια καὶ μεγάλος
ἀριθμὸς δημοσιεύσεων. Ἀποτέ-
λεσμα ὅλων αὐτῶν ἦταν νὰ δη-
μιουργηθοῦν δύο τάσεις. Ἡ μία
ὑπὲρ καὶ ἡ ἄλλη κατὰ τῆς
εὐθανασίας. Ἐπῆλθε ὁ διχασμὸς
στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα
καὶ γενικότερα στὸν κόσμο.
«Ἔτσι, ἄλλοι σήμερα δέχονται
τὴν εὐθανασία ὡς ἐλεύθερη
βουλητικὴ ἐπιλογή, βιοκοινωνικὴ

ἀναγκαιότητα ἢ προσω-
πικὴ ψυχοσυναισθη-
ματικὴ ἀπόφαση, ἐνῶ
ἄλλοι τὴν ἀπορρί-

πτουν ὡς ἐνδεχό-

μενη ἀφορμὴ θεσμικῶν στρε-
βλώσεων καὶ κυρίως ὡς
αὐθαίρετη παρέμβαση στὴν
ἠθική τῆς δημιουργίας, μὲ
πλῆθος κοινωνικῶν καὶ πο-
λιτιστικῶν ἀδιεξόδων» (Βα-
σίλειος Γιούλτσης). Ὡς τε-

λευταῖο, πρέπει νὰ γνωρίζουμε
ὅτι εἶναι ἐλάχιστος ὁ πραγμα-
τικὰ συνειδητὸς κοινωνικὸς προ-
βληματισμός.

Κοινωνικὴ διερεύνηση - 
ἐπιχειρήματα ὑπὲρ 
τῆς εὐθανασίας

Οἱ θιασῶτες τῆς εὐθανασίας
ὡς κύριο ἐπιχείρημά τους ἐπι-
καλοῦνται τὴν ποιότητα ζωῆς
τοῦ πάσχοντος. Ὅμως, γιὰ τὸν
σημερινὸ ἄνθρωπο ὅταν μιλᾶμε
γιὰ ποιότητα ζωῆς, τὰ κριτήριά
του εἶναι τελείως ὑλιστικὰ καὶ
εὐδαιμονιστικά. Ἡ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου δὲν εἶναι μόνο ὕλη,
ἀλλὰ καὶ πνεῦμα, εἰδικὰ μάλι-
στα μπροστὰ στὸν θάνατο.
Αὐτὸ συνεπάγεται ὅτι ἡ ποι-
ότητα ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου πρέ-
πει νὰ ὑπολογίζεται σφαιρικά.
Ἡ σύγχρονη κοσμικὴ ἀντίληψη
τὴν προσεγγίζει ὡς δικαίωμα καὶ
ὄχι ὡς γεγονὸς ποὺ ὑπερβαίνει
τὸν ἄνθρωπο. Ὁ σεβασμὸς στὸ
θεῖο δῶρο τῆς ζωῆς ἀπαιτεῖ καὶ
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τὴν προστασία της μὲ ὁποι-
οδήποτε τρόπο. Αὐτὸ μετα-
φράζεται ἀφενὸς σὲ παράτασή
της καὶ ἀφετέρου ἐπιδίωξη νὰ
διατηρήσουμε τὴν ποιότητά της
καὶ ὄχι προσπάθεια τερματισμοῦ
της.

Ὅταν ἡ ἀσθένεια εἶναι ἀνία-
τη καὶ ὁ θάνατος ἀργὸς καὶ μαρ-
τυρικός, ἐπιβαρύνει τόσο τὸν
ἀσθενῆ ὅσο καὶ τὸ περιβάλλον
του. Ἡ νοσοκομειακὴ φροντίδα
καὶ ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
ἀνίατων περιπτώσεων ἀπομυζεῖ
τεράστια κονδύλια, τόσο ἀπὸ τὸ
κράτος ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς συγ-
γενεῖς τῶν ἀσθενῶν. «Ἡ σύγ-
χρονη κοινωνία βλέπει αὐτὰ τὰ
ἄτομα ὡς ἄσχετα μὲ τὴν παρα-
γωγὴ καὶ τὴν κατανάλωση,
ἀσύμφορα στὴν πρόοδο καὶ
ἐξέλιξη τοῦ συστήματος καὶ
ἐμποδίζει τὴν ἄνεση καὶ εὐδαι-
μονία τῶν ὑπολοίπων. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ καὶ ἡ προθυμία συμ-
παραστάσεως ἀπὸ μέρους της
εἶναι περιορισμένη» (Νικόλαος
Γ. Κόιος).

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα αὐτό-
νομο ὂν ποὺ ἔχει τὴ δυνατότη-
τα καὶ τὸ δικαίωμα νὰ παίρνει
ἀποφάσεις, ἀλλιῶς αὐτοαναι-
ρεῖται καὶ ἀλλοτριώνεται. Ἀνα-
κύπτει, ὅμως, τὸ ἐρώτημα μή-
πως ἡ πράξη τῆς εὐθανασίας

περιορίζει τὴν ἀνθρώπινη αὐτο-
νομία ἢ τελικῶς εἶναι ἀποτέλε-
σμά της, πανηγυρικὴ ἀναγνώ-
ρισή της. Ἀφοῦ, ὅμως, ὁ ἄνθρω-
πος κατεξοχὴν ἔχει τὸ δικαίω-
μα νὰ ἀποφασίζει αὐτόνομα,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς προσταγὲς
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου γιὰ τὸν
τρόπο ποὺ θὰ ζήσει, συνακό-
λουθα ἔχει καὶ τὴν ἐλευθερία νὰ
ἀποφασίσει καὶ γιὰ τὸν θάνα-
τό του, ὑπὸ τὴν ἀναγκαία προ-
ϋπόθεση πὼς ἔχει πλήρη συ-
νείδηση τῶν πράξεών του καὶ
κατανοεῖ τὶς συνέπειές τους.
Ἐφεξῆς, τὸ κοινωνικὸ σύνολο
εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ σεβα-
στεῖ τὴν αὐτόνομη ἐπιλογὴ τοῦ
ἀτόμου, διότι καθαυτὸ τὸν τρό-
πο σέβεται, τελικῶς, καὶ τὸ ἴδιο
τὸ ἄτομο. «Σὲ κάθε ἄλλη περί-
πτωση προσβάλλεται εὐθέως ὁ
ἄνθρωπος, καὶ μάλιστα στὸ πιὸ
εὐαίσθητο σημεῖο του: στὸν
ὑπαρξιακό του πυρῆνα, στὴν
προσωπικότητά του» (Ε. Πρω-
τοπαπαδάκης).

Κάθε ἕνας πρέπει νὰ λαμβά-
νει ὑπόψη του τὸ γεγονὸς πὼς
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζητᾶ τὴν εὐθα-
νασία εἶναι μία ἰδιαίτερη
εὐαίσθητη περίπτωση,
καθὼς οἱ συνθῆκες κάτω
ἀπὸ τὶς ὁποῖες λαμβάνει
τὴν ἀπόφασή του εἶναι
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περίπλοκες, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ
δυνατότητά του νὰ ὑπερασπι-
στεῖ τὴν αὐτονομία του εἶναι
τόσο περιορισμένη, ὥστε ἀναγ-
κάζεται νὰ ζητήσει τὴ βοήθεια
τοῦ περιβάλλοντός του. Ὁ
ἀσθενὴς αὐτὸς ἔχει χάσει κάθε
ἐλπίδα καὶ ἡ ἀπόφασή του γιὰ
εὐθανασία ἀποτελεῖ ἀπόδειξη
τῆς πεποίθησής του ὅτι εἶναι μὴ
ἀναστρέψιμη ἡ ἀπώλεια τοῦ
ἐλέγχου τῆς ζωῆς, αὐτὴ δὲν ἔχει
πλέον οὐσιαστικὸ νόημα. Γε-
γονὸς εἶναι πὼς τὸ αἴτημα γιὰ
εὐθανασία εἶναι αἴτημα ἀτο-
μικῆς αὐτοπροστασίας, ἀξίωσης
δικαιώματος γιὰ αὐτοδιαχείριση
τῆς βιολογικῆς ἀτομικότητας.

Ἐπιπλέον, ἕνα ἀτομικὸ ἀγαθὸ
μπορεῖ νὰ ὑπερισχύσει τῆς ζωῆς.
Πρόκειται γιὰ τὸ συνταγματικὰ
προστατευόμενο ἀγαθό τῆς
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Πολ-
λοὶ ἄνθρωποι ἐπιλέγουν τὴν
εὐθανασία, καθὼς κρίνουν πὼς
ἡ ἀπόφασή τους αὐτὴ θὰ τοὺς
προσφέρει μία ἀξιοπρεπῆ ἔξο-
δο ἀπὸ τὴ ζωή. Στὸ σημεῖο αὐτὸ
εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπενθυμί-
σουμε ὅτι ἀναφερόμαστε στὸν

ἀσθενῆ ποὺ βρίσκεται στὸ
τελικὸ στάδιο κάποιας
ἀνίατης, καὶ συνήθως
ἰδιαίτερα ἐπίπονης,

ἀσθένειας. Ὁ θάνατός

του εἶναι βέβαιος καὶ ὁ ἴδιος
ἀντιλαμβάνεται τὴ σοβαρότητα
τῆς κατάστασής του καὶ ἐπι-
θυμεῖ νὰ ἔχει αὐτὸς τὸν τελευ-
ταῖο λόγο σχετικὰ μὲ τὸ σῶμα
καὶ τὴ ζωή του. Ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ ἔχει μάθει νὰ ζεῖ, ἔχοντας
τὸν ἔλεγχο ὅλων τῶν δραστη-
ριοτήτων του καὶ τῶν πτυχῶν
τῆς ζωῆς του, εἶναι ἀρκετὰ πι-
θανὸν νὰ ἀρνεῖται τὴν προ-
οπτικὴ ἐξάρτησής του ἀπὸ
ἄλλους γιὰ τὴν ἱκανοποίηση ἕως
καὶ τῆς παραμικρῆς του ἀνάγ-
κης, ἐνῶ ἡ πιθανότητα νὰ πε-
ριέλθει σὲ κωματώδη κατάστα-
ση (σὲ κατάσταση «φυτοῦ» ἢ
ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ) τοῦ προ-
καλεῖ μεγαλύτερο φόβο ἀπ’ ὅτι
ὁ ἴδιος ὁ πόνος καὶ ὁ θάνατος.
Σαφὲς εἶναι πὼς κάποιος μπο-
ρεῖ νὰ θέλει νὰ παραμείνει στὴ
ζωὴ μὲ κάθε μέσο καὶ σὲ ὁποι-
αδήποτε κατάσταση καὶ ὁ θε-
ράπων ἰατρὸς ὀφείλει νὰ σεβα-
στεῖ αὐτή του τὴν ἐπιθυμία καὶ
νὰ πράξει ὁτιδήποτε εἶναι δυ-
νατὸν πρὸς ὁλοκλήρωση αὐτῆς.
Εἶναι καθαρὰ μία ἀπόλυτα
προσωπικὴ ἐπιλογή. Παράλλη-
λα, ὁ ἀσθενὴς ἐπιθυμεῖ νὰ βρε-
θεῖ σὲ ἕνα περιβάλλον ποὺ θὰ
τοῦ παρέχει τὸ αἴσθημα ἀσφά-
λειας καὶ ζεστασιᾶς ποὺ χρει-
άζεται γιὰ νὰ γεμίσει ἡ ψυχή του
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μὲ ἠρεμία τὶς τελευταῖες του
στιγμές, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὸν
βάσανο τοῦ φόβου. Δύσκολα
μπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει κάποιος
πὼς τὸ περιβάλλον αὐτὸ εἶναι
ἐκεῖνο τοῦ νοσοκομείου, ὅπου ὁ
ἀσθενὴς θὰ περιμένει ἀπὸ
στιγμὴ σὲ στιγμὴ τὸ τέλος του.

Πρὸς συμπλήρωση τῶν ἀνω-
τέρω, προστίθεται καὶ ἡ ἄποψη
ὅτι ἡ εὐθανασία εἶναι πράξη
ἀνθρωπισμοῦ, καθὼς ἀπαλ-
λάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ μία
ἀπάνθρωπη κατάσταση. «Ἡ
διατήρηση στὴ ζωὴ δὲν εἶναι
πάντα ἡ πιὸ ἀνθρωπιστικὴ ἐπι-
λογή. Ἀνθρωπιστικὸ καθῆκον
ὅλων μας εἶναι νὰ ἐξασφαλί-
σουμε στὸν πάσχοντα ἕνα
ἀνθρώπινο τέλος κατὰ τὸν πιὸ
κατάλληλο τρόπο, κινούμενοι
ἀπὸ ἠθικὴ εὐθανασία καὶ μὲ
βάση τὴν κατάστασή του, χωρὶς
προσκόλληση σὲ ἀσαφεῖς καὶ
ἀλληλοσυγκρουόμενες ἠθικὲς
ἢ ἄλλες ἀντιλήψεις. Ὑπὸ τὴν
ἔννοια αὐτὴ καὶ κάτω ἀπὸ τὶς
συγκεκριμένες, βέβαια, προ-
ϋποθέσεις καὶ περιστάσεις, ἡ
εὐθανασία ἀναδεικνύεται σὲ
ἕναν ἀνθρώπινο τρόπο ἀναχώ-
ρησης ἀπὸ τὴν ζωή» (Παρα-
σκευὴ-Ἐλευθερία Σαραβούτση).
Ἡ ἄποψη αὐτὴ οὐσιαστικὰ λει-
τουργεῖ βοηθητικὰ πρὸς τὸ ἐπι-

χείρημα πὼς ἡ εὐθανασία δια-
φυλάσσει τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ
ἀτόμου καὶ τὸ ὑπερασπίζεται,
θεωρώντας τὴν ἀξιοπρέπεια ὡς
τὸ σημαντικότερο μέγεθος στὴ
ζωὴ καὶ τὸν σεβασμὸ της αὐτο-
νόητη πράξη ἀνθρωπισμοῦ.

Ψυχολογικὴ διερεύνηση - 
ἐπιχειρήματα ὑπὲρ 
τῆς εὐθανασίας:

Παράλληλα, δὲν μποροῦμε νὰ
ἀγνοήσουμε καὶ τὰ ψυχολο-
γικὰ αἴτια, ἂν ὑπάρχουν, ποὺ
ὁδηγοῦν κάποιο στὴν εὐθανα-
σία. Τέτοια, συνήθως, εἶναι ἡ
ἀπόγνωση καὶ ἡ δειλία μπροστὰ
στὸν πόνο καὶ τὸ τὶ θὰ ἐπακο-
λουθήσει αὐτόν. Ἡ ἐξασθένηση
τῶν φυσικῶν δυνάμεων τοῦ
ἀσθενῆ, καθὼς καὶ ὁ φόβος ὅτι
πλέον ἀποτελεῖ βάρος γιὰ τοὺς
δικούς του ἀνθρώπους, ὁδηγοῦν
στὴν ἀπογοήτευση καὶ στὸ τέ-
λος τὴν παραίτηση ἀπὸ τὸ δι-
καίωμα τῆς ζωῆς. Ἡ ἀπαίτηση
τοῦ ἀρρώστου γιὰ εὐθανασία
εἶναι ἐνδεχομένως νὰ προέρχε-
ται ἀπὸ κάποια λανθάνουσα
καταθλιπτικὴ συνδρομή. Ἡ κα-
τάθλιψη συχνὰ συνο-
δεύεται ἀπὸ τάσεις
αὐτοκτονίας. Ἑπομένως,
ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ
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ὁδη-
γηθοῦν στὸν θάνατο ἀσθενεῖς
ποὺ χρειάζονται τὴ φροντίδα
καὶ τὴ θεραπεία. Πολλὲς ἀπὸ
τὶς καταστάσεις αὐτὲς εἶναι
παροδικὲς καὶ ἰάσιμες.

Ἀντιρρήσεις 
κατὰ τῆς εὐθανασίας
Ἠθικὲς ἀντιρρήσεις

Ὁ ἄνθρωπος, ὅπως εἴπαμε
καὶ πιὸ πάνω, δὲν ἀποτελεῖται
μόνο ἀπὸ ὕλη, ἀλλὰ καὶ πνεῦμα.
Δὲν γνωρίζουμε ποιὸ εἶναι τὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ. Ἂς σημειώσου-
με ἐδῶ «οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώ-
πων θεραπεύεται προσδεόμενός
τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν
καὶ πνοὴν κατὰ πάντα» (Πράξ.
17, 25). Δηλαδὴ  ὁ Θεὸς δίνει σὲ
ὅλους ζωὴ καὶ πνοὴ καὶ τὰ πάν-
τα. Ἕνα εἶναι τὸ σίγουρο ὅτι κα-
νένας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ

ἀφαιρεῖ τὴ ζωὴ τοῦ ἄλλου,
ἐκτὸς ἀπὸ εἰδικὲς  περι-
πτώσεις, ὅπως ὁ πόλεμος.
Τὰ παθήματα καὶ οἱ

ἀσθένειες εἶναι μέσα

στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ γιατρὸς ἔχει ὡς στόχο
του τὴ θεραπεία τῶν
παθημάτων καὶ ἀσθε-
νειῶν αὐτῶν. Ἡ εὐθα-
νασία, ποὺ προτείνεται

ὡς λύση σὲ αὐτὸ τὸ μεγάλο
πρόβλημα, εἶναι μία πολὺ ἐπι-
κίνδυνη τακτική. Ἂν νομιμο-
ποιηθεῖ, θὰ διαταραχθοῦν οἱ μέ-
χρι τώρα σὲ ὅλους γνωστὲς
σχέσεις ἀσθενῆ - γιατροῦ. Καὶ τί
ἐννοοῦμε; Θὰ κλονιστεῖ ἡ ἐμπι-
στοσύνη τοῦ πάσχοντα πρὸς τὸ
πρόσωπο τοῦ γιατροῦ, ὅταν ἐκ
τῶν προτέρων θὰ γνωρίζει ὅτι
ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸν θανα-
τώσει.

Πρακτικὲς ἀντιρρήσεις

Ὑπάρχουν πολλὲς καὶ διά-
φορες αἰτίες ποὺ μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσουν κάποιο, ἢ ἀκόμα
καὶ τοὺς συγγενεῖς του, στὸ νὰ
ζητήσουν τὴν εὐθανασία. Μπο-
ρεῖ, ὅμως, νὰ εἶναι ἀβάσιμες,
γιατὶ μεταβάλλονται μέσα ἀπὸ
τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ οἱ
παράγοντες ποὺ τὶς ἐπηρεάζουν
ποικίλουν. Ἡ κατάθλιψη συχνὰ
συνοδεύεται ἀπὸ τάσεις αὐτο-
κτονίας καὶ ἡ ἀπαίτηση τοῦ
ἀσθενῆ γιὰ εὐθανασία νὰ ὀφεί-
λεται σὲ κάποιο σύμπτωμα τῆς
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ἀσθένειάς του. Οἱ περισσότερες
ἀπὸ τὶς ψυχολογικὲς ἀσθένειες,
ἐὰν ὄχι καὶ ὅλες, εἶναι ἰάσιμες.
Γιατί νὰ θανατώσουν κάποιο,
ἀφοῦ μπορεῖ νὰ ἰαθεῖ. Πολλὲς
φορές, ἀπὸ λανθασμένη πλη-
ροφόρηση μπορεῖ νὰ παρθοῦν
λανθασμένες ἀποφάσεις. Δη-
λαδὴ ἂν γίνει λάθος διάγνωση
ἀπὸ τὸν γιατρό, ὁ ἀσθε-νὴς
ἐνδεχομένως νὰ πάρει μία λάθος
ἀπόφαση. Στὸ British Medical
Journal δημοσιεύτηκε ἕνα ἄρθρο
μὲ τίτλο «Patients with terminal
cancer who have neither termi-
nal illness nor cancer». Συγκε-
κριμένα, σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο ἀνα-
φέρονται τέσσερεις περιπτώσεις
ἀσθενῶν ποὺ διαγνώστηκαν μὲ
ἀνίατη ἀσθένεια (καρκίνο) καὶ
τελικὰ ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν
ἔπασχαν ἀπὸ καρκίνο.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐπιχει-
ρήματα τῶν θιασωτῶν τῆς εὐ-
θανασίας εἶναι καὶ ἡ ἐλεύθερη
θέληση τοῦ ἀσθενῆ. Ὅμως,
πόσο ἐλεύθερη μπορεῖ νὰ εἶναι
ἡ ἀπόφασή του, ὅταν γύρω του
βρίσκεται τόσος κόσμος, γιατροί,
συγγενεῖς, παραϊατρικὸ προ-
σωπικὸ κ.ἄ, πού ἐπηρεάζουν
ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα τὴ γνώμη
του; Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν μπο-
ροῦμε νὰ γνωρίζουμε ποιὰ μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι τὰ κίνητρα τῆς οἰκο-

γένειας τοῦ ἀσθενοῦς (π.χ. οἰκο-
νομικά).

Κοινωνικὲς ἀντιρρήσεις

Ἕνα πρόβλημα ποὺ θὰ ἀνα-
κύψει μὲ τὴν ἐνδεχόμενη νομι-
μοποίηση τῆς εὐθανασίας (σημ.
στὴν Κύπρο δὲν ἔχει νομιμο-
ποιηθεῖ ἀκόμα), εἶναι ὅτι θὰ δη-
μιουργηθεῖ μία νέα τάξη ἀνθρώ-
πων ποὺ θὰ νιώθει ἀνεπιθύμη-
τη, ὅπως ἀσθενεῖς μὲ ἀνίατες
παθήσεις, ἄνθρωποι σὲ προχω-
ρημένη ἡλικία κ.ἄ. Πάντοτε
ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῆς κατά-
χρησης τοῦ δικαιώματος τῆς
εὐθανασίας, ὅταν καὶ ἐφόσον
νομιμοποιηθεῖ. Στατιστικὲς στὴν
Ὀλλανδία ἔχουν δείξει ὅτι τὸ
1991, σὲ 1990 περιπτώσεις εὐθα-
νασίας, οἱ 1030 ἀπὸ αὐτὲς δὲν
ὑπῆρχε ξεκάθαρη ἔκφραση τῆς
θέλησης τοῦ ἀσθενῆ. Οἱ ὑπο-
στηρικτὲς τῆς εὐθανασίας εἶναι
πολὺ πιθανὸν νὰ φτάσουν στὸ
ἄλλο ἄκρο. Δηλαδὴ νὰ ὑπο-
στηρίζουν ὅτι δὲν πρέπει νὰ ξο-
δεύουμε καθόλου χρήματα, γιὰ
νὰ θεραπευτοῦν ἀσθένειες ποὺ
προέκυψαν ἀπὸ καταχρήσεις,
ὅπως τὸ aids καὶ ὁ
ἀλκοολισμός.

(Συνεχίζεται)
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Εἰσαγωγικὰ

ἩΘεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ
τὴν κορύφωση τῆς ζωῆς

κάθε χριστιανοῦ, νοουμένου ὅτι
μὲ τὸ ἱερὸ αὐτὸ Μυστήριο γίνε-
ται δυνατὴ ἡ κατὰ χάριν κοινω-
νία του μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἡ πρό-
γευση τῆς Βασιλείας Του. Στὴ
Θεία Λειτουργία ὁ ἄρτος καὶ ὁ
οἶνος μεταβάλλονται διὰ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος σὲ Σῶμα καὶ
Αἷμα Χριστοῦ. Ἡ προσφορὰ
τοῦ ψωμιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ
ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς
γίνεται δεκτὴ ἀπὸ τὸν Θεό, ὁ
Ὁποῖος καθαγιάζει τὰ προσφε-
ρόμενα δῶρα, τὰ καθιστᾶ Σῶμα
καὶ Αἷμα Του, καὶ τὰ ἀντιδωρί-
ζει στοὺς πιστοὺς γιὰ νὰ τοὺς
χαρίσει τὴ ζωή Του καὶ ἔτσι νὰ
τοὺς ἐξαγιάσει.

Ἡ μετάληψη τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων, ἑπομένως, ἀποτελεῖ

πράξη σπουδαίας σημασίας. Γι’
αὐτὸ καὶ ὁ χριστιανὸς αὐθόρ-
μητα βιώνει τὴν ἀνάγκη γιὰ
πνευματικὴ προετοιμασία, προ-
κειμένου νὰ μετάσχει τοῦ Μυ-
στηρίου. Ἡ προετοιμασία, βε-
βαίως, ἀφορᾶ τὸν ὅλο ἄνθρωπο·
καὶ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα.

Ἂν ἡ Θεία Κοινωνία ἦταν κά-
ποιο τυχαῖο γεγονὸς στὴ ζωὴ
τῶν χριστιανῶν, τὸ ὁποῖο θὰ
μποροῦσαν νὰ προσπεράσουν
ἀδιάφορα, δὲν θὰ ἔνιωθαν τὴν
ἀνάγκη προετοιμασίας. Ὅμως,
δὲν εἶναι καθόλου ἀδιάφορη ἡ
μετάληψη τοῦ Ἀχράντου Σώμα-
τος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ
Κυρίου. Προετοιμαζόμενος ὁ
χριστιανὸς γιὰ νὰ μετάσχει στὸ
Μυστήριο, προσεύχεται στὸν
Θεὸ νὰ τὸν ἀξιώσει παρὰ τὴν
ἁμαρτωλότητά του. Μάλιστα,
συναισθανόμενος τὴ μέγιστη ση-
μασία τῆς πράξης γιὰ τὴν ὁποία

Εὐδοκίου Δημητρίου
Θεολόγου



προετοιμάζεται, ψιθυρίζει προ-
σευχητικά: «Μέλλων φαγεῖν,
ἄνθρωπε σῶμα Δεσπότου, φόβω
πρόσελθε, μὴ φλεγῆς· πῦρ τυγ-
χάνει. Θεῖον δὲ πίνων αἷμα πρὸς
μετουσίαν, πρῶτον καταλλάγη-
θι τοῖς σὲ λυποῦσιν. Ἔπειτα
θαρρῶν, μυστικὴν βρῶσιν φάγε»
(Εὐχὴ πρὸ τῆς Θείας Μεταλή-
ψεως). Ὁ ἄνθρωπος ποὺ πρό-
κειται νὰ μετάσχει στὴ Θεία
Εὐχαριστία προσέρχεται μὲ φόβο

Θεοῦ (μὲ εὐλάβεια πρὸς τὸν
Θεό), ὥστε νὰ μὴν φλεγεῖ. Ἡ
Θεία Κοινωνία ἀπὸ τὴ μία εἶναι
θεῖο πῦρ ποὺ κατακαίει τὶς
ἁμαρτίες ὅσων προσέρχονται
«φόβῳ», ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη κα-
τακαίει (κατακρίνει) τοὺς ἀμε-
τανοήτους καὶ ἀσεβῶς προσερ-
χομένους. Ἀφοῦ τὸ συνειδητο-
ποιήσει αὐτό, τότε σημαίνει
πὼς πηγαῖα θὰ ἐπιζητήσει συγ-

χώρηση ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔβλα-
ψε καὶ νὰ συγχωρήσει ὅσους
ἐνδεχομένως τὸν πίκραναν ἢ
τὸν σκανδάλισαν.

Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ ἀσχο-
ληθοῦμε μὲ ἕνα στοιχεῖο αὐτῆς
τῆς προετοιμασίας, τὸ ὁποῖο
ζοῦν συνειδητὰ οἱ πιστοὶ καὶ
αὐθόρμητα τὸ τηροῦν, μὰ ἴσως
δὲν γνωρίζουν πόσο ἀπαραίτη-
το εἶναι ἢ μὲ ποιὸν τρόπο κα-
θορίζεται· τὴ νηστεία. Εἶναι

ἀναγκαία ἡ νηστεία πρὶν τὴ με-
τοχὴ στὸ Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας; Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα
θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀπαν-
τήσουμε ξεκάθαρα μὲ τὴ βοήθεια
τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ὥστε ἡ παραμικρὴ
ἀμφιβολία νὰ χαθεῖ.

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες θεσπίστηκαν
ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας στὶς Οἰκουμενικὲς καὶ Το-
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πικὲς Συνόδους, ἐνῶ ἄλλους
τοὺς βρίσκουμε σὲ ἀπαντητικὲς
ἐπιστολὲς τῶν Πατέρων γιὰ διά-
φορα ζητήματα ποὺ κατὰ και-
ροὺς ἐρωτοῦνταν.

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ἀντλοῦν
τὴν ἰσχύ τους ἀπὸ τὴν Ἁγιο-
πνευματικὴ Παράδοση τῆς Ἐκ-
κλησίας. Οἱ Πατέρες ποὺ συγ-
γράφουν τοὺς Κανόνες δὲν «δια-
τάσσουν» αὐθαίρετα, ἀλλά, βιώ-
νοντας τὴ λατρευτικὴ πράξη καὶ
τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, κατα-
γράφουν, ὡς Κανόνα, τὴν ἀδιά-
ψευστη ἐμπειρία θεώσεως ποὺ
ζοῦν μέσα στὴν Ἐκκλησία1.

Οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας δὲν
ἑρμηνεύονται κατὰ τὸ δοκοῦν.
Γιὰ τὸ τόλμημα τῆς ἑρμηνείας
τῶν Κανόνων προϋποτίθεται
ὅτι ὁ ἑρμηνευτὴς τους ἀφενὸς ζεῖ

μὲ φρόνημα ἐκκλησιαστικὸ καὶ
ἀφετέρου εἶναι θεολογικὰ κα-
ταρτισμένος2. 

Ὅμως, προτοῦ ἐξετάσουμε τὸ
θέμα μας ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν
Κανόνων, εἶναι χρήσιμο νὰ ση-
μειώσουμε συνοπτικὰ τὴ βιβλι-
κὴ θεμελίωση τοῦ θεσμοῦ τῆς
νηστείας γενικά:

(α) Ὁ Θεὸς δίνει τὴν ἐντολὴ
τῆς νηστείας ἀμέσως μετὰ τὴ δη-
μιουργία τῶν πρωτοπλάστων,
ὅταν τοὺς λέει νὰ μὴ δοκιμάσουν
τὸν καρπὸ «ἀπὸ τοῦ ξύλου τοῦ
γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν»3.
Ἐπὶ τούτου ὁ ἅγιος Βασίλειος ὁ
Μέγας γράφει ὅτι ἡ νηστεία εἶναι
συνομήλικος μὲ τὴν ἀνθρωπό-
τητα, ἀφοῦ νομοθετήθηκε στὸν
Παραδεισο4.

(β) Ὁ Μωυσῆς προσεύχεται

1. Βλ. Βλάσιος Φειδᾶς, Ἱστορικοκανονικαὶ καὶ ἐκκλησιολογικαὶ προϋποθέσεις
ἑρμηνείας τῶν Ἱερῶν Κανόνων, Ἀθήνα 1972, σσ. 51 - 52.

2. Ὅ.π., σ. 51.
3. Γέν. 2, 16 - 17.
4. «Μὴ νομίζεις ὅτι ἡ ἡμέρα τοῦ ἐξιλασμοῦ, πού ἔχει διαταχθεῖ γιὰ τὸν Ἰσραὴλ

τὸν ἕβδομο μῆνα (Λευϊτ. 16 - 29· 23, 27), τὴν δεκάτη ἡμέρα τοῦ μῆνα, αὐτὴ εἶναι
ἡ ἀρχὴ τῆς νηστείας. Ἔλα λοιπόν, βαδίζοντας μέσῳ τῆς ἱστορίας, ἐρεύνησε τὴν
ἀρχαιότητά της. Διότι δὲν εἶναι νεώτερο τὸ ἐφεύρημα. Τὸ κειμήλιο εἶναι τῶν πα-
τέρων. Κάθε τί πού εἶναι ἀρχαῖο, εἶναι σεβαστό. Νὰ σέβεσαι τὴν παλαιότητα τῆς
νηστείας. Εἶναι συνομήλικη μὲ τὴν ἀνθρωπότητα· ἡ νηστεία ἐνομοθετήθηκε στὸν
παράδεισο. Εἶναι ἡ πρώτη ἐντολὴ πού ἔλαβε ὁ Ἀδάμ· “ἀπὸ τὸ δένδρο τῆς γνώ-
σεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ δὲν θὰ φᾶτε” (Γέν. 2, 17). Τὸ “δὲ θὰ φᾶτε” εἶναι
νομοθεσία νηστείας καὶ ἐγκρατείας. Ἐὰν εἶχε νηστεύσει ἀπὸ τὸν καρπὸ τοῦ δέν-
δρου ἡ Εὔα, τώρα δὲν θὰ εἴχαμε ἀνάγκη ἀπὸ τὴ νηστεία αὐτή. “Διότι δὲν ἔχουν
ἀνάγκη ἰατροῦ οἱ ὑγιεῖς, ἀλλὰ οἱ ἄρρωστοι” (Μτθ. 9, 12)». Περὶ νηστείας, Λό-
γος Α΄, 3.
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καὶ νηστεύει σαράντα ἡμέρες
πρὶν λάβει ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴ Δια-
θήκη μὲ τὶς δέκα ἐντολὲς χα-
ραγμένες στὶς λίθινες πλάκες5.

(γ) Ὁ Προφήτης Ἠλίας νη-
στεύει σαράντα ἡμέρες, γιὰ νὰ
συνομιλήσει μὲ τὸν Θεό6.

(δ) Ἀλλὰ καὶ ὁ Θεάνθρωπος
Χριστός, πρὶν ἀρχίσει τὸ σωτη-
ριολογικό Του ἔργο, νηστεύει σα-
ράντα ἡμέρες7.

Τὰ πιὸ πάνω, καὶ πολλὰ ἄλ-
λα χωρία στὴν Ἁγία Γραφή,
δείχνουν τὴ νηστεία ὡς θεόσδοτη
συνήθεια, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ
στὴν προετοιμασία γιὰ μία ἱερὴ
συνάντηση ἢ γιὰ τὴν ἔναρξη μιᾶς
ἱερῆς ἐργασίας. Τὸ Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας δὲν εἶναι
ἁπλῶς μία ἱερὴ συνάντηση,
ἀλλὰ ἡ κατὰ χάριν ἕνωση τοῦ
ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, ἡ θέωσή
του καὶ γι’ αὐτὸ τὸν λόγο οἱ χρι-
στιανοί, πρὶν κοινωνήσουν, προ-
ετοιμάζονται κατάλληλα μὲ προ-
σευχή, νηστεία, συγχώρηση καὶ
προπάντων μετάνοια.

Ἡμέρες καὶ περίοδοι νηστείας

Οἱ ἡμέρες τῆς νηστείας κανο-
νίζονται στοὺς Ἀποστολικοὺς
Κανόνες καὶ στοὺς Κανόνες τῆς
Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου. Παραθέτουμε δύο ἐξ αὐτῶν,
ποὺ μᾶς πληροφοροῦν γιὰ ὁρι-
σμένες λεπτομέρειες στὸ ζήτημα
αὐτό.

Ὁ ΞΘ΄ Ἀποστολικὸς Κανόνας
ἀναφέρει ὅτι «ἂν κάποιος ἐπί-
σκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διά-
κονος ἢ ἀναγνώστης ἢ ψάλτης
δὲν νηστεύει οὔτε τὴ Μεγάλη
Σαρακοστὴ τοῦ Πάσχα οὔτε Τε-
τάρτη οὔτε Παρασκευή, νὰ κα-
θαιρεῖται, ἐκτὸς κι ἂν ἐμποδί-
ζεται ἀπὸ σωματικὴ ἀσθένεια· κι
ἂν εἶναι λαϊκός, νὰ ἀφορίζε-
ται»8. Ἡ νηστεία (ποὺ στὴ συ-
νείδηση τῆς Ἐκκλησίας -σὲ πα-
λαιότερες ἐποχὲς- σήμαινε τὴν
πλήρη ἀσιτία μέχρι τὴν Θ΄ Ὥρα,
δηλαδὴ μέχρι τὶς 3 μ.μ., καὶ ξη-
ροφαγία μετὰ τὴν Θ΄) κατὰ τὴ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὶς Τε-
τάρτες καὶ τὶς Παρασκευὲς τοῦ
ἔτους ἀφορᾶ ὅλους τούς Χρι-
στιανούς. Μόνη παρέκκληση

5. Βλ. Ἔξ. 34, 28.
6. Βλ. Γ΄ Βασιλειῶν 19, 8.
7. Βλ. Μτθ. 4, 2.
8. Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ. Ποτλής, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, τόμ.

Β΄, Ἀθήνα 1852, σ. 88.
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ποὺ ἐπιτρέπεται εἶναι σὲ περί-
πτωση ἀρρώστιας. Ὅπως ἐξηγεῖ
ὁ Ἰωάννης Ζωναρᾶς9, «ἡ νηστεία
διὰ ταπείνωσιν ἐπινενόηται τῆς
σαρκὸς» καὶ ἐὰν κάποιος κα-
ταπονεῖται ἀπὸ ἀσθένεια, ἡ
ταπείνωση ἀπὸ τὴ νηστεία δὲν
εἶναι ἀναγκαία10. Ἡ παράβαση
τοῦ Κανόνα αὐτοῦ ἐπιφέρει
παιδαγωγικὰ (καὶ ὄχι τιμωρη-
τικὰ) τὴν καθαίρεση τῶν κλη-
ρικῶν ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἱερα-
τικὸ βαθμὸ καὶ ἀφορισμὸ τῶν
λαϊκῶν.

Ὁ ΝΕ΄ Κανόνας τῆς Πενθέ-
κτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου
γράφει: «Ἐπειδὴ ἔχουμε πλη-
ροφορηθεῖ ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς
Ρώμης νηστεύουν (κάνουν Θ΄)
κατὰ τὶς ἅγιες νηστεῖες τῆς Σα-
ρακοστῆς τὰ Σάββατα, ἀντίθετα
ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη
ποὺ ἔχει παραδοθεῖ, ἀποφάσι-
σε ἡ ἁγία σύνοδος νὰ ἰσχύει καὶ
στὴ ρωμαϊκὴ ἐκκλησία ἀπαρα-
σάλευτα ὁ κανόνας ποὺ λέει: “ἂν
κάποιος κληρικὸς βρεθεῖ νὰ νη-
στεύει τὴν ἁγία Κυριακὴ ἢ τὸ

Σάββατο ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα καὶ
μόνο (τὸ Μέγα Σάββατο), νὰ
καθαιρεῖται· κι ἂν εἶναι λαϊκός,
νὰ ἀφορίζεται”»11. Ὁ Βαλσαμό-
νας ἐξηγεῖ ὅτι ὁ Κανόνας ἀφορᾶ
τοὺς Ρωμαίους-Λατίνους, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν τὴ συνήθεια νὰ νη-
στεύουν ὅλα τὰ Σάββατα, προ-
φασιζόμενοι τὴν παραμονὴ τοῦ
Ἰησοῦ στὸ μνῆμα κατὰ τὴν ἡμέ-
ρα αὐτή12. Καὶ ὁ ἅγιος Νικόδη-
μος ὁ Ἁγιορείτης διορθώνει πὼς
ἀκόμα καὶ τὰ Σάββατα τῆς Ἁ-
γίας Τεσσαρακοστῆς «γίνεται
κατάλυσις εἰς αὐτά, εἰς οἶνον,
ἔλαιον καὶ ὀστρακόδερμα»13.

Πέρα ἀπὸ τὴ νηστεία τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς, τῆς Τετάρτης
καὶ τῆς Παρασκευῆς, ὑπάρ-
χουν καὶ ἄλλες μέρες ἢ περίο-
δοι νηστείας, ποὺ ἔχουν γίνει
ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴ συνείδηση
τῆς Ἐκκλησίας, παρόλο ποὺ δὲν
ἔχουν θεσπιστεῖ ἀπὸ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδο, π.χ. τῶν Χριστου-
γέννων, τοῦ Δεκαπενταυγού-
στου, τῶν Ἀποστόλων κ.λπ.

9. Χρονογράφος καὶ Θεολόγος μοναχὸς ποὺ ἔζησε τὸν 12ο αἰώνα καὶ ἀσχο-
λήθηκε μὲ τὴν ἑρμηνεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων.

10. Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ. Ποτλῆς, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων,
τόμ. Β΄, Ἀθήνα 1852, σ. 88.

11. Ὅ.π., σ. 434.
12. Βλ. ὅ.π., σ. 435.
13. Ἀγάπιος Ἱερομόναχος καὶ Νικόδημος Μοναχός, Πηδάλιον, Ἀθήνα 1886,

σ. 222.
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Ἡ εὐχαριστιακὴ νηστεία

Παρακάτω θὰ ἐξετάσουμε τί
καταγράφουν οἱ Πατέρες γιὰ τὴν
εὐχαριστιακὴ νηστεία, δηλαδὴ τὴ
νηστεία ὡς προετοιμασία γιὰ τὴ
Θεία Κοινωνία κατὰ τὴ Θεία
Εὐχαριστία. Ἐξαρχῆς, θὰ πρέπει
νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ εὐχαρι-
στιακὴ νηστεία δὲν εἶναι μία
εἰδικὴ περίοδος νηστείας, μίας ἢ
περισσοτέρων ἡμερῶν, πρὸ τῆς
Θ. Κοινωνίας, ἀλλὰ δηλώνει ὅτι
ὁ προσερχόμενος στὴ Θεία Με-
τάληψη ὀφείλει νὰ εἶναι νηστι-
κός, εἴτε κληρικὸς εἴτε λαϊκός.
Οἱ Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν
καὶ Τοπικῶν Συνόδων, ὅπως
θὰ δοῦμε παρακάτω, δὲν ἔχουν
θεσπίσει καμιὰ εἰδικὴ νηστεία
ὡς προετοιμασία γιὰ τὴ Θ. Κοι-
νωνία, παρὰ μόνο τὴν εὐχαρι-
στιακὴ νηστεία.

Οἱ κληρικοὶ
Ὁ ΚΘ΄ Κανόνας τῆς Πενθέ-

κτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπι-
σημαίνει τὴν κανονικὴ πράξη τῆς
Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ ἀποκατα-
στήσει τὴν τάξη σὲ ἕνα λει-
τουργικὸ ζήτημα, ποὺ προ-
ηγούμενος Κανόνας τροποποί-
ησε:

«Ὁ κανόνας τῶν Πατέρων
ποὺ συνῆλθαν στὴν Καρθαγέ-
νη14 ὁρίζει νὰ μὴ γίνονται προ-
σφορὲς στὴν ἁγία τράπεζα παρὰ
μόνο ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ νη-
στεύουν, μὲ ἐξαίρεση μία μέρα
τοῦ χρόνου, κατὰ τὴν ὁποία
τελεῖται τὸ Κυριακὸ δεῖπνο,
ἴσως ἐπειδὴ οἱ θεῖοι ἐκεῖνοι Πα-
τέρες καθιέρωσαν τότε τοῦτο γιὰ
κάποιους τοπικοὺς λόγους ὠφέ-
λιμους γιὰ τὴν ἐκκλησία. Ἐπειδὴ
λοιπὸν ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀναγκάζει
κανένας νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν
ἀκρίβεια, ὁρίζουμε, ἀκολου-
θώντας τὶς παραδόσεις τῶν
Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων,
ὅτι δὲν πρέπει καὶ κατὰ τὴ σα-
ρακοστὴ νὰ λύουμε τὴ νηστεία
τὴν Πέμπτη τῆς τελευταίας

14. ΜΑ΄ Κανόνας τῆς Συνόδου τῆς Καρθαγένης: «Ὥστε ἅγια θυσιαστηρίου,
εἰ μὴ ἀπὸ νηστικῶν ἀνθρώπων, μὴ ἐπιτελεῖσθαι, ἐξῃρημένης μιᾶς ἐτησίας ἡμέ-
ρας, ἐν ᾗ τὸ Κυριακὸν δεῖπνον ἐπιτελεῖται. Ἐὰν δὲ τινων κατὰ τὸν δειλινὸν καιρὸν
τελευτησάντων εἴτε ἐπισκόπων, εἴτε τῶν λοιπῶν, παράθεσις γένηται, μόναις εὐχαῖς
ἐκτελεσθῇ, ἐὰν οἱ ταύτην ποιοῦντες ἀριστήσαντες εὑρεθῶσιν», δηλαδὴ νὰ μὴν
τελοῦνται ἅγια μυστήρια στὴν ἁγία Τράπεζα παρὰ μόνο ἀπὸ νηστικοὺς ἀνθρώ-
πους, μὲ ἐξαίρεση μίας μέρας τοῦ χρόνου, κατὰ τὴν ὁποία τελεῖται τὸ δεῖπνο
τοῦ Κυρίου. Κι ἂν γίνεται «Παράθεση» γιὰ κάποιους ποὺ πέθαναν τὸ ἀπόγευμα,
εἴτε εἶναι αὐτοὶ ἐπίσκοποι εἴτε ἄλλοι κληρικοί, νὰ τελεστεῖ μόνο μὲ εὐχές, σὲ
περίπτωση ποὺ ἔχουν γευματίσει αὐτοὶ ποὺ κάνουν τὴν «Παράθεση».
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ἑβδομάδας καὶ νὰ ἀτιμάζουμε
ἔτσι ὅλη τὴ σαρακοστή»15.

Ἡ Σύνοδος ποὺ συνῆλθε
στὴν Καρθαγένη εἶχε ὁρίσει
ὅπως οἱ κληρικοὶ νὰ νηστεύουν
(νὰ εἶναι ἄσιτοι) πρὶν ἀπὸ
κάθε Θεία Λειτουργία, μὲ ἐξαί-
ρεση τὴ Μεγάλη Πέμπτη, κατὰ
τὴν ὁποία ἔγινε ὁ Μυστικὸς
Δεῖπνος. Αὐτὴ τὴν ἐξαίρεση
ἐπέτρεψε ἡ Σύνοδος τῆς Καρ-
θαγένης γιὰ λόγους ποὺ κρίθη-
καν ἀπαραίτητοι γιὰ τὸ ποίμνιο
τῆς περιοχῆς ἐκείνη τὴν ἐποχή.
Ὡστόσο, ἡ Πενθέκτη ἐπανα-
λαμβάνει τὸν ΞΘ΄ Ἀποστολικὸ
Κανόνα καὶ τὸν Ν΄ τῆς Συνόδου
τῆς Λαοδίκειας16, ὥστε ἡ ἐξαί-
ρεση τῆς Καρθαγένης νὰ μὴν γί-
νει κανόνας γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλη-
σία.

Ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ αὐτὸ
τὸν Κανόνα, ἡ Θεία Εὐχαριστία
τελεῖται ἀπὸ νηστικοὺς κληρι-
κούς, χωρὶς νὰ ἐξαιρεῖται καμιὰ
ἡμέρα· «μηδενὸς οὖν ἡμᾶς ἐνά-
γοντος καταλίπειν τὴν ἀκρίβει-
αν», ὅπως σαφέστατα κατα-
γράφεται.

Οἱ λαϊκοὶ
Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ΚΘ΄ Κα-

νόνα τῆς Πενθέκτης Συνόδου, οἱ
ἑρμηνευτὲς δίνουν διάφορες
ἑρμηνεῖες, ἐπεκτείνοντάς τον
καὶ στοὺς λαϊκούς. Ὅμως, ὅλοι
συγκλίνουν πρὸς τὴν ἴδια κα-
τεύθυνση.

Ὁ ἐπίτροπος τῶν Ἰωαννίνων
Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος (17ος
αἰ.) γράφει κατὰ ἀπόλυτο τρό-
πο ὅτι «ὁ κθ΄ κανόνας τῆς ἕκτης
συνόδου λέει καὶ αὐτὸς πὼς οἱ
ἄνθρωποι πρέπει νὰ τελοῦν τὴ
θεία Μυσταγωγία νηστικοὶ καὶ
νὰ μεταλαμβάνουν νηστικοὶ καὶ
νὰ παίρνουν τὸ ἀντίδωρο νη-
στικοί, ἀναφέροντας καὶ τὴν
αἰτία ὅτι οἱ παλαιοὶ τηροῦσαν
αὐτὸ (νὰ λύουν τὴ νηστεία τῆς
Μ. Τεσσαρακοστῆς τὴ Μεγάλη

15. Βλ. Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ. Ποτλῆς, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανό-
νων, τόμ. Β΄, Ἀθήνα 1852, σ. 367.

16. Γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα ὁ Βαλσαμόνας γράφει: «Τοῦτο οὖν μὴ γίνεσθαι
διωρίσαντο οἱ τῆς στ΄ συνόδου Πατέρες, εἰπόντες, ὅτι τότε μὲν ἴσως διά τινα εὔλο-
γον αἰτίαν καὶ λυσιτελῆ ταῖς ἐκκλησίαις, τοῦτο οὕτω γίνεσθαι οἰκονομικῶς διω-
ρίσθη· ἀρτίως δὲ μηδενὸς ἀναγκαίου κατεπείγοντος, οὐ χρὴ τὰς ἀποστολικάς
καὶ πατρικάς παραδόσεις παραβαίνεσθαι· εἰσὶ δὲ αὖται, ὁ ξθ΄ κανὼν τῶν ἁγίων
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Πέμπτη καὶ νὰ τρῶνε πρὶν τὴ τέ-
λεση τοῦ Μυστηρίου), γιὰ κά-
ποιαν οἰκονομία πρὸς ὄφελος
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν
μποροῦμε τώρα ποὺ ὀργανώθη-
κε καὶ ἀποκαταστάθηκε ἡ
Ἐκκλησία νὰ χαλοῦμε τὶς πα-
ραινέσεις τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων»17.

Ὁ Καθηγητὴς Θεόδωρος Γιάγ-
κου σχολιάζει ὅτι «οἱ κανόνες δὲν
ὁρίζουν συγκεκριμένο τρόπο
προετοιμασίας ἢ συγκεκριμένη
νηστεία. Μόνο ὁ μα΄ καὶ ὁ μζ΄ κα-
νόνας τῆς Καρθαγένης προβλέ-
πουν ἡ θεία εὐχαριστία νὰ προ-
σφέρεται ὑπὸ νηστικῶν καὶ νὰ
δίδεται σὲ νηστικούς. Συναφὴς
πράξη καταγράφεται καὶ στὸν
κθ΄ τῆς Πενθέκτης. Ὅμως κα-
νένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν προβαί-
νει στὴ διατύπωση ἀκριβοῦς
χρόνου ἐνάρξεως τῆς ἀσιτίας ἢ
τέλος πάντων δὲν καθορίζει πε-
ραιτέρω τὴν ἔκταση τοῦ χρόνου
ἢ τὴν ποιότητα τῆς εὐχαρι-
στιακῆς νηστείας ἢ τῆς λοιπῆς
ἀσκήσεως. Ταῦτα ἀφέθησαν
στὰ χέρια τῆς ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία τὰ ρύθμιζε μὲ βάση τὸ

πρόσωπο καὶ τὶς ἀνάγκες»18.
Εἶναι ἀλήθεια πὼς κανένας

Κανόνας δὲν καθορίζει ἀπὸ
ποιὰ ὥρα ἀκριβῶς πρέπει νὰ
παραμένει κανεὶς νηστικός, ὅταν
πρόκειται νὰ κοινωνήσει. Οἱ
Κανόνες συνηγοροῦν ὅτι προ-
ϋποτίθεται νηστεία γιὰ τὴ με-
τοχὴ στὸ Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, ἀλλὰ δὲν συγκε-
κριμενοποιοῦν ὥρα. Ἴσως, πε-
ρισσότερο διαφωτιστικοὶ νὰ
εἶναι οἱ Κανόνες ποὺ ἀναφέ-
ρονται παρακάτω· ἂν καὶ ἀφή-
νουν νὰ αἰωρεῖται κάπως τὸ διά-
στημα τῆς νηστείας πρὶν τὴ με-
τάληψη, ἐντούτοις δίνουν ἕνα
χρονικὸ πλαίσιο.

Ὁ ΠΘ΄ Κανόνας τῆς Πενθέ-
κτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου μᾶς
πληροφορεῖ γιὰ τὴ νηστεία τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ
συγκεκριμένα γιὰ τὸ θέμα μέχρι
ποιὰ ὥρα νὰ τηρεῖται. Τὸ κείμενο
ἔχει ὡς ἑξῆς: «Τὰς τοῦ σωτηρί-
ου πάθους ἡμέρας, ἐν νηστείᾳ
καὶ προσευχῇ καὶ κατανύξει
καρδίας ἐπιτελοῦντας, χρὴ τοὺς
πιστοὺς περὶ μέσας τῆς περὶ τὸ
μέγα σάββατον νυκτὸς ὥρας

Ἀποστόλων, ὁ ν΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ συνόδου καὶ ἕτεροι». Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ.
Ποτλῆς, ὅ.π., τόμ. Β΄, σ. 368.

17. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος, Βακτηρία Ἀρχιερέων (1645), τόμ. Γ΄, ἐπιμέλεια Προδρό-
μου Ἀκανθοπούλου, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 1220.

18. Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Κανόνες καὶ Λατρεία, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονί-
κη ²2006, σσ. 350  - 351.
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ἀπονηστίζεσθαι, τῶν θείων
Εὐαγγελιστῶν Ματθαίου καὶ
Λουκᾶ, τοῦ μὲν διά του· ὀψὲ
σαββάτων ρήματος· τοῦ δὲ διά
του· ὄρθρου βαθέος, τὴν βρα-
δύτητα τῆς νυκτὸς ὑπογραφόν-
των»19.

Ὅπως φαίνεται, οἱ χριστιανοὶ
συνήθιζαν νὰ διακόπτουν τὴ νη-
στεία τοῦ Πάσχα σὲ διαφορε-
τικὲς μέρες καὶ ὧρες, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ μὴν τηρεῖται μὲ
τάξη ἡ σωτήριος ἄσκηση τῆς
ἐγκράτειας. Πρὸς τοῦτο καὶ ὁ
πιὸ πάνω Κανόνας «διορίζει, ὅτι
οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἐπιτε-
λοῦν ὅλην τὴν μεγάλην ἑβδομά-
δα τῶν ἁγίων Παθῶν μὲ νη-
στείαν καὶ προσευχὴν καὶ κα-
τάνυξιν τῆς καρδίας, ἀληθινὴν
δηλαδὴ καὶ ὄχι ὑποκριτικὴν
(ἑξαιρέτως δέ, καὶ μάλιστα τὴν
μεγάλην Παρασκευὴν καὶ τὸ
μέγα Σάββατον, τῆς ἐρχομένης δὲ
μεγάλης Κυριακῆς νὰ παύουσι
τὴν νηστείαν, ἐπειδὴ ἤδη ἀνέστη
ὁ Κύριος (...)»20, ὅπως σχολιάζει

ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
Μάλιστα, τοῦτο ἑδράζεται ἁγιο-
γραφικά, ἐφόσον ὁ Εὐαγγε-
λιστὴς Ματθαῖος γράφει «Ὀψὲ
δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ
εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία
ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία
θεωρῆσαι τὸν τάφον»21 καὶ ὁ
Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς γράφει
πὼς οἱ Μυροφόρες «τῇ δὲ μιᾷ
τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος
ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ
ἡτοίμασαν ἀρώματα»22. Ἄρα, ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε τὰ
χαράματα τῆς Κυριακῆς καὶ γι’
αὐτὸ ἡ νηστεία τῆς Μ. Σαρα-
κοστῆς τότε λήγει, γιὰ νὰ ἑορ-
ταστεῖ τὸ μεγάλο γεγονὸς τὴν
πρέπουσα ὥρα, δηλαδὴ μὲ τὸ
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ποὺ τελεῖται μετὰ τὰ μεσάνυκτα.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὑπερθε-
ματίζει, γράφοντας ὅτι «οἱ χρι-
στιανοὶ μετὰ τὸ μεσονύκτιον
πρέπει πρῶτον νὰ ἀκούουσιν
ὅλον τὸν ὄρθρον τῆς ἀναστά-
σεως, νὰ προσμένωσιν ἕως οὗ νὰ

19. «Περνώντας τὶς μέρες τοῦ σωτηρίου πάθους μὲ νηστεία καὶ προσευχὴ καὶ
κατάνυξη καρδιᾶς, πρέπει οἱ πιστοὶ νὰ κρατοῦν τὴ νηστεία μέχρι τὰ μεσάνυ-
χτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου· οἱ θεῖοι εὐαγγελιστὲς Ματθαῖος καὶ Λουκᾶς ση-
μειώνουν τὸ προχωρημένο τῆς νύχτας μὲ τὶς λέξεις “ἀργὰ τὸ Σάββατο” ὁ ἕνας,
“βαθιὰ χαράματα” ὁ ἄλλος».

20. Ἀγάπιος Ἱερομόναχος καὶ Νικόδημος Μοναχός, Πηδάλιον, ὅ.π., σσ. 243
- 244.

21. Μτθ. 28, 1.
22. Λκ. 24,1.



23. Ἀγάπιος Ἱερομόναχος καὶ Νικόδημος Μοναχός, Πηδάλιον, ὅ.π., σ. 244.
24. Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ. Ποτλῆς, ὅ.π., τόμ. Β΄, σ. 544.
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τελειώση ἡ Θεία Λειτουργία,
καὶ μετὰ ταῦτα νὰ παύουσι τὴν
νηστείαν, καὶ νὰ ἐσθίουν πα-
σχαλινὸν ἐν εὐφροσύνῃ καὶ
χαρᾷ. Λέγουσι γὰρ αἱ Ἀποστο-
λικαὶ διαταγαὶ (αὐτόθι)· ‘‘διὰ
τοῦτο καὶ ὑμεῖς, ἀναστάντος
τοῦ Κυρίου, προσενέγκατε τὴν
θυσίαν ὑμῶν, περὶ ἧς ὑμῖν διε-
τάξατο δι’ ἡμῶν λέγων· ‘τοῦτο
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν’·
καὶ λοιπὸν ἀπονηστεύετε εὐ-
φραινόμενοι’’. Βλέπεις ὅτι λέγου-
σι πρῶτον νὰ γίνεται ἡ λειτουρ-
γία καὶ ὕστερα νὰ πασχάζωμεν;
Ὅθεν ἀξιοκατάκριτοι εἶναι, καὶ
πολλὰ κοιλιόδουλοι καὶ λαί-
μαργοι ἐκεῖνοι ὁπού βαστῶντες
εἰς τοὺς κόλπους των αὐγά, ἢ
τυρί, εὐθὺς ὁπού ἀκούσουν τὸ
“Χριστὸς ἀνέστη”, τὰ χάπτουσιν
εἰς τὸ στόμα, καὶ ἂς διορθώσουν
τὸ ἄτοπον αὐτὸ ἀπὸ τώρα καὶ
ὕστερα· ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς δὲν
πρέπει νὰ ἀφίνουσι τὰ τέκνα
των νὰ κάμνουν παρόμοιον ἄτα-
κτον πρᾶγμα»23.

Ὁ Βαλσαμόνας ἐξηγεῖ ἀναλυ-
τικὰ τὸν ἐν λόγῳ Κανόνα καὶ
διαφωτίζει καλύτερα τὴν κανο-
νικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας:
«Καὶ στοὺς Ἀποστολικοὺς Κα-
νόνες καὶ στὶς Συνόδους νομο-

θετήθηκε νὰ μὴν τηρεῖται νη-
στεία τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυ-
ριακή, ἐκτός τοῦ ἑνὸς καὶ μονα-
δικοῦ Σαββάτου, δηλαδὴ τοῦ
Μεγάλου· διότι κατὰ αὐτὸ προ-
σταχθήκαμε νὰ νηστεύουμε. Σὲ
συνέχεια αὐτῶν, ὁ παρὼν Κα-
νόνας, ὁρίζει ὅπως ὅλες τὶς μέ-
ρες τοῦ σωτηρίου Πάθους τοῦ
Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μας νὰ νη-
στεύουμε, καὶ κατὰ αὐτὸ τὸ
Σάββατο, ἕξι ὧρες μετὰ τὴ νύχτα
νὰ καταλύουν οἱ πιστοὶ γιὰ τὴν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ
μας (...)»24.

Κάθε Κυριακή, σύμφωνα μὲ
τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, εἶναι
ἡμέρα ἀναστάσιμη, ζοῦμε τὸ
Πάσχα τοῦ Κυρίου, καὶ γι’ αὐτὸ
τελοῦμε τὴ Θεία Λειτουργία
ποὺ ἔχει πάντοτε ἀναστάσιμο
χαρακτῆρα, ὅποια μέρα κι ἂν τε-
λεῖται. Ἔτσι, προκύπτει τὸ ἐρώ-
τημα: Μήπως ἡ μετάληψη τοῦ
Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν Κυ-
ριακή τοῦ Πάσχα εἶναι περισ-
σότερο ἀναστάσιμη ἀπὸ τὶς ὑ-
πόλοιπες ἡμέρες τοῦ ἔτους;
Μήπως ὁ Κύριος ποὺ ἐπιδέχε-
ται τὰ Ἅγια Πάθη καὶ ἀνα-
σταίνεται σὲ κάθε Ἱερὴ Λειτουρ-
γία, κατὰ τὴν Κυριακή τοῦ Πά-

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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σχα εἶναι πιὸ ἀναστημένος
ἀπὸ τὶς ἄλλες φορές; Ἀσφαλῶς
ὄχι! Τοῦτο ἀκούγεται μᾶλλον
ὡς βλασφημία, ἀφοῦ «Ἰησοῦς
Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ
αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»25.

Δύο ἀκόμα Κανονικὲς Πηγὲς
συμφωνοῦν ὅτι μεταλαμβάνουν
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων οἱ
χριστιανοὶ ποὺ δὲν ἔχουν φάει
ἢ πιεῖ ὁτιδήποτε. Σαφέστατα, ὁ
Θ΄ Κανόνας τοῦ Ἁγίου Νικηφό-
ρου Κωνσταντινουπόλεως ὁρίζει:
«Πρέπει νὰ μεταδίδεται ἡ Θεία
Κοινωνία στὸν ἀσθενῆ ποὺ κιν-
δυνεύει νὰ πεθάνει, ἀκόμα καὶ
ἂν ἔχει γευθεῖ φαγητό»26. Ἡ φι-
λάνθρωπη Ἐκκλησία βλέπει τὸν
πόνο τῶν ἀνθρώπων καὶ θέλει
νὰ τὸν ἁπαλύνει, δίνοντάς τους
ἐλπίδα. Γι’ αὐτὸ καὶ κάμπτει τὴν
ἀκρίβεια τῶν Κανόνων καὶ μὲ
ἕναν ἄλλο Κανόνα δείχνει φα-
νερὰ καὶ τὴν οἰκονομία. Ὁ
ἀσθενὴς χρειάζεται ὅσα περισ-
σότερα μέσα τοῦ ἐπιτρέπονται
στὴν κατάστασή του, ὥστε νὰ
ἀνακάμψει· ἡ βρώση καὶ ἡ πόση,
τὰ φάρμακα καὶ ἄλλες θερα-
πευτικὲς πρακτικὲς εἶναι μέσα
ἐνδυνάμωσης τοῦ ἀσθενοῦς. Ἡ
στέρηση τῆς τροφῆς σὲ ἕναν
ἀσθενῆ θὰ ἦταν ἀπάνθρωπο καὶ

ἀνίερο γεγονός. Λαμβάνοντας
ὅλα τοῦτα ὑπόψιν ἡ Ἐκκλησία,
νομοθετεῖ καὶ γιὰ τὴν ἐπίλυση
καὶ αὐτῶν τῶν θεμάτων, ὥστε νὰ
μὴν ἀπαγορεύεται ἡ μετάληψη
σὲ κανέναν βαριὰ ἄρρωστο,
ἀλλὰ μᾶλλον νὰ τοῦ μεταδίδον-
ται τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ
Κυρίου, ἀκόμα καὶ στὴν περί-
πτωση ποὺ ἔχει φάει κάτι. Ἀπὸ
τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Κανόνας κάνει
εἰδικὴ μνεία αὐτῆς τῆς ἐξαίρε-
σης, σημαίνει πὼς δὲν συμβαίνει
τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς ὑγιεῖς. Ἄρα, ἐνῶ
στοὺς βαριὰ ἀσθενεῖς ἐπιτρέ-
πεται κατ’ οἰκονομία νὰ κοινω-
νήσουν, ἔστω κι ἂν προηγουμέ-
νως ἔχουν φάει, οἱ ὑγιεῖς πρέ-
πει νὰ κοινωνοῦν νηστικοί.

Τοῦτο φαίνεται καὶ σὲ ἕνα πε-
ριστατικὸ ποὺ ἔλαβε χώρα τὸν
4ο αἰώνα, μὲ τὸν ἅγιο Ἰωάννη
τὸν Χρυσόστομο. Εἶχε κατηγο-
ρηθεῖ ὁ Ἅγιος ὅτι κοινώνησε κά-
ποιον ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν νη-
στικὸς καὶ ἔτσι ἀναφέρει τὸ

25. Ἑβρ. 13, 8.
26. Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ. Ποτλῆς, ὅ.π., τόμ. Δ΄, σ. 428.
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συμβὰν σὲ ἐπιστολή του «Πρὸς
Κυριακὸν Ἐπίσκοπον». Γράφει
χαρακτηριστικὰ ὁ Ἅγιος, «ἂν τὸ
ἔκαμα αὐτό, νὰ σβηστεῖ τὸ ὄνο-
μά μου ἀπὸ τὴ βίβλο τῶν Ἐπι-
σκόπων». Ἔτσι, ὅσοι πρόκειται
νὰ μεταλάβουν, μέχρι καὶ πρὶν
τὰ μεσάνυκτα ἔχουν τὴν ἄδεια
νὰ πίνουν νερὸ καὶ μετὰ ἀπὸ
αὐτὰ νὰ μὴν βάζουν τίποτε στὸ
στόμα μέχρι νὰ μεταλάβουν27.

Παραθέτουμε, ἐπίσης, τὴ Ι΄
Κανονικὴ Ἀπόκριση τοῦ Πα-
τριάρχη Ἀλεξανδρείας Τιμοθέου
Α΄28, ποὺ ἀφορᾶ στὴ νηστεία τῆς
Μεγάλης Σαρακοστῆς ἀπὸ ἕναν
ἀσθενῆ: «Ἐρώτηση Ι΄: Ἂν κά-
ποιος εἶναι ἄρρωστος καὶ ἔχει
ἐξαντληθεῖ τελείως ἀπὸ τὴ με-
γάλη ἀρρώστια καὶ ἔρθει ἡ πε-
ρίοδος τῆς νηστείας τοῦ ἁγίου
Πάσχα, πρέπει νὰ νηστέψει, ἢ ὁ
κληρικὸς τοῦ ἐπιτρέπει νὰ τρώει
ὅ,τι μπορεῖ, ἢ τουλάχιστον λάδι
καὶ κρασί, ἐξαιτίας τῆς μεγάλης
του ἀρρώστιας; Ἀπάντηση: Πρέ-
πει νὰ σταματάει τὴ νηστεία,
ὥστε νὰ παίρνει ὁ ἄρρωστος τὴν

τροφὴ καὶ τὸ ποτὸ στὸ βαθμὸ
ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντέξει· γιατί
εἶναι σωστὸ τὸ νὰ τρώει λάδι, μιά
καὶ ἐξαντλήθηκε»29. Ἡ ἀσθένεια,
ἐφόσον καταπονεῖ σωματικὰ
καὶ ψυχικὰ τὸν πάσχοντα ἄν-
θρωπο, ἐκτιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκ-
κλησία ἡ ὑπομονὴ τοῦ πόνου ὡς
ἄσκηση ἀντίστοιχη τῆς ἐγκρά-
τειας - νηστείας.

Τὸ ἴδιο φανερώνεται καὶ ἀπὸ
τὴν Η΄ Κανονικὴ Ἀπόκριση τοῦ
Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας, ὅποτε
ἐρωτήθηκε «ἐὰν μία γυναίκα
γεννήσει κατὰ τὴν περίοδο τῆς
νηστείας τοῦ Πάσχα, πρέπει
νὰ νηστέψει καὶ νὰ μὴν πιεῖ
κρασὶ ἢ νὰ σταματάει τὴ νηστεία
καὶ νὰ πίνει κρασί, ἐπειδὴ γέν-
νησε». Μὲ γνώμονα τὴ φιλάν-
θρωπη ποιμαντική τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος ἀπαντᾶ
πὼς «ἡ νηστεία ἐπινοήθηκε γιὰ
νὰ ταπεινωθεῖ τὸ σῶμα. Ἂν
λοιπὸν τὸ σῶμα βρίσκεται σὲ κα-
τάσταση ταπείνωσης καὶ ἀδυ-
ναμίας, πρέπει νὰ μεταλάβει,
στὸ βαθμὸ ποὺ θέλει καὶ μπορεῖ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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27. Βλ. Ἀγάπιος Ἱερομόναχος καὶ Νικόδημος Μοναχός, Πηδάλιον, ὅ.π., Ἑρμη-
νεία στὸν ΚΘ΄ Κανόνα τῆς Στ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, σ. 203.

28. Ὁ ἅγιος Τιμόθεος Α΄, ὁ Ἀκτήμων, ἔζησε τὸν 4ο αἰώνα καὶ διετέλεσε Πα-
τριάρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας ἀπὸ τὸ 381 μέχρι τὸ 385 μ.Χ. Οἱ Κα-
νόνες του προέρχονται ἀπὸ ἀποκρίσεις του σὲ διάφορα ἐρωτήματα ποὺ τοῦ ὑπο-
βάλλονταν, δεκαοκτὼ ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔλαβαν κανονικὸ κῦρος.

29. Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ. Ποτλῆς, ὅ.π., τόμ. Δ΄, σσ. 336 - 337.
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νὰ κρατήσει τὴν τροφὴ καὶ τὸ
ποτό»30.

Μὲ βάση τὴν Η΄ καὶ τὴ Ι΄ Κα-
νονικὴ Ἀπόκριση τοῦ ἁγίου Τι-
μοθέου Ἀλεξανδρείας Α΄ γίνεται
κατανοητὴ καὶ ἡ ρήση ποὺ ὁ
σοφὸς λαός μας ἐπαναλαμβά-
νει: «Ἀσθενὴς καὶ ὁδοιπόρος
ἁμαρτίαν οὐκ ἔχει»31. Ἐάν, λοι-
πόν, στὴ νηστεία τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς ἐπιτρέπεται στὸν
ἀσθενῆ καὶ τὴ λεχώνα νὰ λύει τὴ
νηστεία (νὰ λαμβάνει οἶνο καὶ
ἔλαιον), θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἡ
ἴδια συγκατάβαση -κατὰ περί-
πτωση καὶ κατόπιν εὐλογίας τοῦ
ἐξομολόγου- καὶ στὸ θέμα τῆς
εὐχαριστιακῆς νηστείας. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξαν-
δρείας Τιμόθεος, στὴ ΙΣΤ΄ Κα-
νονικὴ Ἀπόκρισή του, ἀπαντᾶ μὲ
σαφήνεια καὶ σὲ ἕνα ἄλλο ἐρώ-
τημα σχετικὸ μὲ τὸ θέμα μας:
«Ἐρώτηση ιστ΄: Ἂν κάποιος νη-
στεύει γιὰ νὰ κοινωνήσει, καθὼς
πλένει τὸ στόμα του ἢ ἦταν στὸ
λουτρό, ἤπιε νερὸ χωρὶς νὰ τὸ
θέλει, πρέπει νὰ κοινωνήσει;». Ὁ

ἅγιος Τιμόθεος μὲ μία μόνο
φράση ἀπαντᾶ, δίνοντας ταυ-
τόχρονα καὶ τὸ ἐπιχείρημα:
«Ἀπάντηση: Ναί, γιατί ὁ σα-
τανᾶς βρῆκε ἀφορμὴ νὰ τὸν
ἐμποδίσει νὰ κοινωνήσει καὶ θὰ
τὸ κάνει αὐτὸ πιὸ συχνά»32.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ἐπεκτείνει
τὸν συλλογισμό, λέγοντας πὼς
«πρέπει νὰ μεταλάβει, διότι ἂν
ἐμποδιστεῖ, τότε ὁ διάβολος θὰ
ἐπαναλαμβάνει συχνὰ αὐτὸ  καὶ
θὰ τὸν κάνει, μὲ τὴ συνεργεία
του, νὰ καταπίνει νερὸ γιὰ νὰ
τὸν ἐμποδίσει ἀπὸ τὰ θεῖα Μυ-
στήρια»33. Παράλληλα μὲ αὐτό,
χρειάζεται νὰ ἀναφερθεῖ καὶ
ἄλλο σημεῖο, ὅπου ὁ Ἅγιος γρά-
φει πὼς «αὐτοὶ ποὺ πρόκειται
νὰ μεταλάβουν, ἔχουν τὴν ἄδεια
νὰ πίνουν νερὸ μέχρι πρὶν τὰ με-

30. Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ. Ποτλῆς, ὅ.π., τόμ. Δ΄, σσ. 335 - 336.
31. Ὁδοιπόρος εἶναι αὐτὸς ποὺ διανύει ἀποστάσεις μὲ τὰ πόδια γιὰ πολλὲς

μέρες, ὅπως γινόταν σὲ παλαιότερες ἐποχές, καὶ ὄχι αὐτὸς ποὺ μετακινεῖται μὲ
τὰ σύγχρονα μέσα διακίνησης, π.χ. αὐτοκίνητο, τρένο κ.λπ. 

32. Γ. Α. Ράλλης καὶ Μ. Ποτλῆς, ὅ.π., τόμ. Δ΄, σ. 341.
33. Ἀγάπιος Ἱερομόναχος καὶ Νικόδημος Μοναχός, Πηδάλιον, ὅ.π., σσ. 544

- 545.
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σάνυκτα καὶ μετὰ δὲν πρέπει νὰ
βάλουν τίποτε στὸ στόμα τους
μέχρι νὰ μεταλάβουν»34.

Τοὺς Κανόνες ποὺ σχετίζονται
μὲ τὸ ζήτημα ποὺ μᾶς ἀπασχο-
λεῖ, συνοψίζει ὁ Καθηγητὴς Πα-
ναγιώτης Μπούμης· «Ἐκεῖνος
ποὺ μεταλαμβάνει ὀφείλει νὰ
εἶναι νηστικὸς (μα΄/μη΄ καν. Καρ-
θαγένης). Ἐξαίρεση γίνεται
στοὺς ἑτοιμοθανάτους (θ΄ καν.
Νικηφόρου Κωνσταντινουπό-
λεως). Ἐπίσης ὅταν ἀπὸ ἀπρο-
σεξία καταπιεῖ νερὸ κατὰ τὴ
στιγμὴ πού πλένεται, δὲν ἐμπο-
δίζεται ἀπὸ τὴ Θ. Μετάληψη
(ιστ΄ καν. Τιμοθέου Ἀλεξανδρεί-
ας)»35.

Εἶναι ἄξιοι ἀναφορᾶς δύο
ἀκόμα Κανόνες, ὥστε νὰ δια-
φανεῖ ἡ εὐρύτητα τῆς σημασίας
τῆς νηστείας, ὡς ἄσκησης ποὺ
καλλιεργεῖ τὴν ἐγκράτεια σὲ
ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς. Ὅπως εἴδαμε καὶ παρα-
πάνω, ἡ μετάληψη τοῦ Ἀχράν-
του Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου
Αἵματος τοῦ Κυρίου, συνοδεύε-
ται μὲ ταπεινὴ διάθεση, ἡ ὁποία
ἐκφράζεται βιωματικὰ μὲ νηστεία

καὶ προσευχὴ (π.χ. Ἀκολουθία
τῆς Θείας Μεταλήψεως). Στὸ
πλαίσιο αὐτῆς τῆς προετοιμα-
σίας ποὺ προβαίνει αὐθόρμητα
ὁ εὐλαβὴς χριστιανός, προσπα-
θεῖ νὰ ἐγκρατεύεται ὄχι μόνο
διατροφικά, ἀλλὰ καὶ σαρκικά.
Γι’ αὐτό, ὅποιος πρόκειται νὰ με-
ταλάβει, ἀσκεῖ τὴν ἐγκράτεια γε-
νικότερα καὶ ἀποφεύγει ἀκόμα
καὶ τὴ συνεύρεση μὲ τὸν/τὴν σύ-
ζυγό του τὴν παραμονὴ πρὸ τῆς
Θ. Κοινωνίας. Ἐπὶ λέξει, συγ-
κεκριμένος Κανόνας ὁρίζει πὼς
«περὶ μεταλήψεως καὶ κοινω-
νίας, ὅτι ὅποιος θέλη νὰ μετα-
λάβη, νὰ ἀπέχη ἀπὸ τὴν γυναῖκα
του ἤ, κἄν φαντασθῆ»36.

Ὁ πιστὸς ποὺ μετέχει στὴ
Θεία Εὐχαριστία καλλιεργεῖ
διαρκῶς τὶς θεοειδεῖς ἀρετές,
ποὺ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ τὸν
ἐξαγιάζουν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ
ἐγκράτεια στὴ βρώση καὶ τὴν
πόση δὲν ἰσχύει μόνο μέχρι τὴ
στιγμὴ τῆς Μετάληψης, ἀλλὰ καὶ
μετὰ ἀπ’ αὐτή. Ἂν καὶ δὲν πρό-
κειται γιὰ ἀσιτία ἢ ξηροφαγία, ἡ
ἐγκράτεια βιώνεται μὲ ἄλλο μέ-
τρο. Τὰ μεταλαμβανόμενα Τίμια

34. Ἀγάπιος Ἱερομόναχος καὶ Νικόδημος Μοναχός, Πηδάλιον, ὅ.π., σ. 203.
35. Κανονικὸν Δίκαιον, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 32008, σ. 120.
36. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος, Βακτηρία Ἀρχιερέων (1645), τόμ. Γ΄, ἐπιμέλεια Προδρόμου

Ἀκανθοπούλου, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 1143.
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Δῶρα, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ
Θεανθρώπου Χριστοῦ, φυλάσ-
σονται ὡς πολύτιμος θησαυρὸς
καὶ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ ἀπὸ τὸν
χριστιανό. Γιὰ τοῦτο καί, ἀφοῦ
κοινωνήσει, ἐξακολουθεῖ νὰ προ-
σέχει τί τρώει καὶ τί πίνει,
ἐγκρατεύεται, μήπως καὶ προ-
καλέσει ἀπώλεια τῆς Κοινω-
νίας. Σὲ περίπτωση ποὺ κάποι-
ος ἐμέσει λόγῳ, πολυφαγίας
καὶ πολυποσίας, τότε «κανονί-
ζεται», δηλαδὴ ἐπιτιμᾶται μὲ με-
τάνοιες καὶ μὲ αὔξηση τῆς κατ’
ἰδίαν προσευχῆς. Τὸ κείμενο
τοῦ Κανόνα ἔχει ὡς ἑξῆς: «Περὶ
ξηρατῶν τοῦ λαϊκοῦ, ἀφ’ οὗ με-
ταλάβῃ. Ἐὰν μεταλάβῃ ὁ λαϊκὸς
καὶ ξεράσῃ αὐτὴν τὴν ἡμέραν
ἀπὸ πολυφαγίας καὶ πολυπο-
σίας, νὰ κανονίζεται ἡμέρας μ΄
(40) καὶ μετανοίας ρ΄ (100) καθ’
ἡμέραν, καὶ νὰ λέγῃ τὸν ν΄ (50ον)
ψαλμόν. Ἂν δὲ καὶ ξεράσῃ ἀπὸ
ἀρρωστίας, μετρίως νὰ κανονί-
ζεται»37.

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στὴν Δια-
καινήσιμο Ἑβδομάδα, ποὺ ἀκο-
λουθεῖ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα,

ἀπαιτεῖται μὲν ἡ εὐχαριστιακὴ
νηστεία, χωρὶς δὲ νὰ προϋποτί-
θεται περαιτέρω νηστεία γιὰ
τὴ μετάληψη τῆς Θείας Κοινω-
νίας. Ὁ πιστὸς χριστιανὸς ποὺ
ζεῖ τὶς ἡμέρες αὐτὲς τὴ χαρὰ τῆς
Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ ὡς
δική του ἀνάσταση, μπορεῖ νὰ
μεταλαμβάνει καθ’ ὅλη τὴ Δια-
καινήσιμο Ἑβδομάδα, ἀκόμα κι
ἂν τρώει κρέας τὴν παραμονή38,
διὰ τὸ χαρμόσυνον τῆς περιόδου.

Ἐπιλογικὰ

Ἡ μετοχὴ στὸ Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας εἶναι μετοχὴ
στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ τελικὰ
ἁγιάζει τὸν χριστιανὸ καὶ τὸν
ἑνώνει μὲ τὸν Δημιουργό του· τὸν
κάνει σύσσωμο καὶ συναῖμο μὲ
τὸν Κύριό του. Γι’ αὐτὸ ἡ προ-
ετοιμασία τῶν πιστῶν προκει-
μένου νὰ πλησιάσουν τὴ Θ.
Κοινωνία, βιώνεται ὡς αὐθόρ-
μητη ἀνάγκη. Ἡ προετοιμασία,
βέβαια, ὅπως ἔχει λεχθεῖ, ἀφορᾶ
στὸν ὅλο ἄνθρωπο.

Σὲ αὐτὴ τὴν ψυχοσωματικὴ

37. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος, Βακτηρία Ἀρχιερέων (1645), ὅ.π., σ. 1251.
38. Βλ. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος, Βακτηρία Ἀρχιερέων (1645), ὅ.π., σ. 1123: «Περὶ με-

ταλήψεως Ἁγίας Κοινωνίας τοῦ παναγίου σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἵματος Χρι-
στοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὅτι ὅλη τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου μεταλαμβάνουσιν
οἱ χριστιανοί, ἂν ἔφαγαν καὶ κρέας, καὶ περὶ τοῦ συνεχῶς μεταλαμβάνειν καὶ
μὴ μακρύνειν ἑαυτοῖς τῶν Θείων Μυστηρίων».
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προετοιμασία τοῦ πιστοῦ συμ-
βάλλει σημαντικὰ ἡ νηστεία.
Πέραν τῶν νηστειῶν τῆς Τετάρ-
της, τῆς Παρασκευῆς καὶ τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπως
βέβαια καὶ τῶν ὑπολοίπων νη-
στειῶν, ὁ «μέλλων φαγεῖν σῶμα
Δεσπότου» προσέρχεται στὴ
μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων νηστικός, προσέχον-
τας ταυτόχρονα τὴ συμπερι-
φορὰ του πρὶν καὶ μετὰ τὴν Κοι-
νωνία. Σύμφωνα μὲ τὸν ΜΑ΄ Κα-
νόνα τῆς Συνόδου τῆς Καρθα-
γένης «ἅγια θυσιαστηρίου, εἰ μὴ
ἀπὸ νηστικῶν ἀνθρώπων, μὴ
ἐπιτελεῖσθαι». Τὸν 17ο αἰώνα, ὁ
ἐπίτροπος τῶν Ἰωαννίνων Ἀρχι-
μανδρίτης Ἰάκωβος γράφει πὼς
πρέπει νηστικοὶ «οἱ ἄνθρωποι νὰ
τελοῦσι τὴν θείαν μυσταγωγίαν
καὶ νήστεις οἱ ἄνθρωποι νὰ με-
ταλαμβάνουσι καὶ νήστεις νὰ
ἐπαίρνουσι τὸ ἀντίδωρον». Τὴν
πρακτικὴ αὐτὴ πρὸ τῆς Θείας

Μεταλήψεως προσυπογράφει
καὶ τὸ Πηδάλιο, προσθέτον-
τας, ὡστόσο, ὅτι «οἱ δυνάμενοι
νηστεύειν πρὸ αὐτῆς καὶ ὁλό-
κληρον ἑβδομάδα καλῶς ποιοῦ-
σιν»39.

Τέλος, ὁ πνευματικὸς πατέ-
ρας-ἐξομολόγος εἶναι αὐτὸς ποὺ
καθοδηγεῖ τὸν κάθε πιστό, εἴτε
σύμφωνα μὲ τὴν ἀκρίβεια τῶν
Κανόνων εἴτε μὲ βάση τὴν φι-
λάνθρωπη οἰκονομία τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὡς ἐκ τούτου, στὸ θέμα
τῆς εὐχαριστιακῆς νηστείας δὲν
ὑπάρχει μία συγκεκριμένη συν-
ταγὴ γιὰ ὅλους τούς χριστιανούς.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη οὔτε πειραματι-
σμοὶ ἁρμόζουν μὲ τὸ Σῶμα καὶ
τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον
«πῦρ τυγχάνει» καὶ τοὺς ἀναξί-
ους (ἀμετανόητους ἢ αὐ-τοὺς
ποὺ προσέρχονται ἀσεβῶς) φλέ-
γει, ὅπως ἀναφέρει μία Εὐχὴ
ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Θείας
Μεταλήψεως.

39. Ἀγάπιος Ἱερομόναχος καὶ Νικόδημος Μοναχός, ὅ.π., σ. 191, σημ. 1.
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Ἀ φῆστε τὰ παιδιὰ νὰ χα-
ροῦν! Ἀφῆστε τοὺς νέους

νὰ διασκεδάσουν! 
Ἀφῆστε τὰ νιάτα ἐλεύθερα

ἀπὸ ἀπαγορεύσεις καὶ «ταμ-
πού»!

Ἀφῆστε τοὺς νέους νὰ ἐκφρα-
στοῦν ὅπως νιώθουν!

Ἀφῆστε τοὺς νέους νὰ ἀπο-
λαύσουν ὅ,τι θέλουν, τώρα ποὺ
μποροῦν!

Φωνὲς πολλὲς ἀκούγονται γιὰ
τὴν ἐλευθερία καὶ τὰ δικαιώμα-
τα τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων.
Ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν ὅτι
γνωρίζουν τὸ μυστικὸ γιὰ νὰ
εἶναι οἱ νέοι εὐτυχισμένοι καὶ
ἐπιτυχημένοι, σπεύδουν νὰ διεκ-
δικήσουν ἐλευθερίες καὶ ἀπο-
δέσμευση γιὰ τοὺς νέους. Συχνά,
οἱ εἰσηγήσεις τους καταλήγουν
μὲ τὸ παράπονο ὅτι οἱ ἴδιοι ἔζη-

σαν σὲ σκληρὰ χρόνια καὶ δὲν
«χάρηκαν» τὴ ζωή τους, γι’ αὐτὸ
τώρα θέλουν νὰ ἀφήσουν τοὺς
νέους ἐλεύθερους καὶ νὰ τοὺς
προσφέρουν κάθε ἄνεση, γιὰ νὰ
χαροῦν. Χαρακτηριστικὸ καὶ
τῆς δικῆς μας κοινωνίας, ποὺ ἡ
ἀνάμνηση τῆς σκληρῆς ζωῆς
ποὺ ἔζησαν οἱ μεγαλύτεροι,
τοὺς κάνει νὰ νομίζουν ὅτι οἱ ση-
μερινοὶ νέοι πρέπει νὰ τὰ ἔχουν
ὅλα καὶ ὅλη τὴν ἄνεση γιὰ νὰ
κάνουν ὅ,τι θέλουν.

Ὅμως, ἡ σκληρὴ πραγματι-
κότητα εἶναι ὅτι ἡ σημερινὴ νε-
ότητα εἶναι πιὸ δυστυχισμένη
ἀπὸ τὶς προηγούμενες γενιές.
Δὲν χρειάζονται πολλὲς ἔρευνες,
γιὰ νὰ τὸ διαπιστώσει κανείς.
Εἶναι ἀρκετὸ νὰ κοιτάξει στὰ μά-
τια τὰ παιδιὰ σὲ μία τάξη. Νὰ
διαβάσει τὰ συνθήματα ποὺ

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου
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εἶναι γραμμένα σὲ ὅποιο τοῖχο
ἔχουν στὴ διάθεσή τους. Νὰ μι-
λήσει γιὰ λίγο μαζί τους προ-
σωπικά…

Πόνος πολύς, θυμὸς καὶ πί-
κρα βγαίνουν, εὐτυχῶς ὄχι ἀπὸ
ὅλους, ἀλλὰ ἀπὸ πολὺ μεγάλη
μερίδα νέων, ἔστω κι ἂν ἐξωτε-
ρικὰ γελοῦν, φωνάζουν, δια-
σκεδάζουν, κάνουν ὅ,τι θέλουν.
Ποῦ βρίσκεται τὸ πρόβλημα; Σὲ
πολλοὺς παράγοντες, ποὺ θὰ
χρειαζόταν πολὺς χρόνος γιὰ νὰ
ἀναλυθοῦν. Μπορεῖ, ὅμως, νὰ
συνοψίζονται ὅλοι σὲ μία προ-
τροπὴ ποὺ δὲν τὴν προσέξαμε
ἢ δὲν τῆς δώσαμε τὴ σημασία
ποὺ ἔπρεπε.

«Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ ἔλθουν
κοντά Μου»!

Πότε καὶ ποῦ ἀκούστηκε αὐ-
τὴ ἡ προτροπή; Πρὶν ἀπὸ δύο
χιλιάδες χρόνια ἀπὸ Αὐτὸν ποὺ
ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο καὶ γνω-
ρίζει τὰ βάθη καὶ τὶς ἀνάγκες
ὁλόκληρης τῆς ἀνθρώπινης ὑπό-
στασης, ποὺ ἴσως ἐμεῖς οἱ ἴδιοι
κάποτε ἀγνοοῦμε ἢ παραθεω-
ροῦμε.

Ἦταν μία ἀπὸ τὶς πάμπολλες
φορὲς ποὺ ὁ Χριστὸς βρισκόταν
περιτριγυρισμένος ἀπὸ τὸ πλῆ-
θος τῶν ἀνθρώπων ποὺ Τὸν
ἀκολουθοῦσαν, ὅπου πήγαινε.
Κάθε φορά ποὺ πλησίαζε σὲ μία
κατοικημένη περιοχή, σὰν νὰ σή-
μαινε συναγερμός, οἱ ἄνθρωποι

ἔτρεχαν νὰ Τὸν προλάβουν.
Ὅσοι εἶχαν ἀρρώστους, τὸ θε-
ωροῦσαν εὐκαιρία μοναδικὴ γιὰ
ἕνα θαῦμα, ποὺ θὰ τοὺς χάριζε
τὴ θεραπεία. Ὅποιος μποροῦσε,
πήγαινε ἀπὸ μόνος του. Ἄλλους,
τοὺς κουβαλοῦσαν πάνω σὲ
πρόχειρα στρώματα, γιὰ νὰ τοὺς
φέρουν κοντὰ στὸν Ἰατρὸ τῶν
ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων.

Ἐκείνη τὴ φορὰ μία διαφορε-
τικὴ ὁμάδα ἀνθρώπων προ-
σπαθεῖ νὰ πλησιάσει τὸν Χρι-
στό. Εἶναι κάποιες μητέρες, ποὺ
ἔτρεξαν νὰ Τὸν δοῦν, κρατώντας
καὶ τὰ μικρὰ παιδιά τους. Εὐλα-
βεῖς οἱ μητέρες αὐτές, σκέφτη-
καν πὼς θὰ ἦταν μεγάλη εὐλο-
γία γιὰ τὰ παιδιά τους νὰ τὰ
ἀγγίξει ὁ Χριστὸς μὲ τὰ ἅγια χέ-
ρια Του καὶ νὰ προσευχηθεῖ γι’
αὐτά. Ὅμως, ἡ ἐπιθυμία τους
βρίσκει μίαν ἀπρόσμενη ἀντιμε-
τώπιση ἀπὸ τοὺς Μαθητὲς τοῦ
Χριστοῦ. Ἐπηρεασμένοι ἀπὸ
τὶς ἀντιλήψεις τῆς κοινωνίας τῆς
ἐποχῆς τους, ποὺ θεωροῦσε τὰ
παιδιὰ καὶ τὶς γυναῖκες ὑποδε-
έστερα ἄτομα καὶ ἀνάξια γιὰ νὰ
ἀσχολεῖται κάποιος ἰδιαίτερα
μαζί τους, ἐμπόδιζαν αὐτὲς τὶς
μητέρες νὰ πλησιάσουν τὸν
Χριστό.

Ὁ Κύριος ἀντιλήφθηκε τὶ γι-
νόταν καὶ λυπήθηκε. Εἶναι ἡ μό-
νη φορὰ ποὺ ἀναφέ-

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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ρεται ὅτι ἀγανάκτησε γιὰ τὴ
συμπεριφορὰ τῶν Μαθητῶν.
«Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ ἔρχονται
σ’ ἐμένα. Μὴν τὰ ἐμποδίζετε.
Γιατὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνή-
κει σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι
σὰν κι αὐτά», τοὺς λέγει (Μάρκ.
ι΄, 14. Πρβλ. Ματθ. ιθ,΄ 15).
Πῆραν θάρρος τότε οἱ εὐλαβεῖς
μητέρες καὶ πλησίασαν μὲ τὰ
παιδάκια τους τὸν Κύριο. Κι
Ἐκεῖνος, γεμάτος στοργή,  τὰ
ἀγκαλιάζει καὶ βάζει τὰ ἅγια χέ-
ρια Του στὰ κεφάλια τους, γιὰ
νὰ τοὺς δώσει τὴν εὐλογία Του.

Ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε ὁ Χριστὸς
τὰ παιδιά, γιατί αὐτὰ διασώζουν
πιὸ καθαρὴ τὴν εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, ὅπως
βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια Του. Ἐκεί-
νη ἡ εὐλογία ποὺ πῆραν τὰ παι-
διὰ σίγουρα δὲν χάθηκε. Δὲν
γνωρίζουμε τὶ ἀπέγιναν αὐτὰ τὰ
παιδιά, ἀλλὰ γιὰ ἕνα ἄλλο πε-
ριστατικό, στὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς
παίρνει μὲ στοργὴ ἕνα παιδάκι
καὶ τὸ παρουσιάζει στοὺς Μα-
θητές, ὡς πρότυπο πρὸς μίμη-
ση γιὰ ὅποιον θέλει νὰ κερδίσει
τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ Πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας λέ-
γει ὅτι εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ
Θεοφόρος. 

Ὅλοι σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ λέ-
γαμε ὅτι θέλουμε νὰ παίρνουμε

τὰ παιδιὰ στὸν Χριστό,

ἀλλὰ ἐκεῖνα δὲν μᾶς ἀκοῦν…
Ὅτι οἱ νέοι ἔχουν ξεφύγει, ἔχουν
κάνει τὴ δική τους ἐπανάσταση…
Ἂς δοῦμε μὲ εἰλικρίνεια τὴν
εὐθύνη μας. Τὰ παιδιὰ ἀγαποῦν
τὸν Χριστό. Ὅσο εἶναι μικρά,
ἀγαποῦν νὰ μπαίνουν στὸν Ναό,
νὰ προσκυνοῦν τὶς εἰκόνες, νὰ
λένε προσευχοῦλες, νὰ κοινω-
νοῦν… Ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ ἀνα-
ζητᾶ τὸν Θεό, ὅσο διατηρεῖ τὴν
καθαρότητά της.

Μήπως ἐμεῖς, χωρὶς νὰ τὸ κα-
ταλαβαίνουμε, τὰ ἐμποδίζουμε
νὰ πλησιάσουν τὸν Χριστό; Ἂν
ὅταν εἶναι μικρὰ καὶ τὰ κρα-
τοῦμε στὴν ἀγκαλιά μας, δὲν τὰ
φέρνουμε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ
Χριστοῦ, στὴν Ἐκκλησία, ἂν
ὅταν μεγαλώσουν λίγο, τὰ φορ-
τώνουμε μὲ ἕνα πλῆθος ἀσχο-
λίες, ποὺ τὶς θεωροῦμε πιὸ ση-
μαντικὲς ἀπὸ τὴν ἐνασχόλησή
τους μὲ τὴν καλλιέργεια τῆς ἐνά-
ρετης ζωῆς, ἂν ἴσως ξεχνοῦμε ὅτι
ἔχουν μία κατὰ χάριν ἀθάνατη
ψυχή, ποὺ ἔχει τὶς δικές της
ἀνάγκες… Ἂν τὸ δικό μας πα-
ράδειγμα δὲν τὰ κατευθύνει
πρὸς τὸν Χριστό, ἀλλὰ σὲ δρό-
μους ἄλλους… Ἂν ἀντὶ τὴν ἀρε-
τή, τὴν ἀγάπη, τὴν πραγματικὴ
εὐσέβεια, βλέπουν ἄλλες συμ-
περιφορές… Μήπως πραγμα-
τικὰ ἐμποδίζουμε τὰ παιδιά μας
νὰ πλησιάσουν τὸν Χριστὸ καὶ
νὰ ἔχουν τὴ δική Του εὐλογία;

Ἡ Ἐκκλησία, μάνα στοργική,
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περιμένει νὰ δεχτεῖ στὴν ἀγκα-
λιά της κάθε ἄνθρωπο καὶ ἰδι-
αίτερα ἀγκαλιάζει μὲ στοργὴ
τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους. Πρὶν
σκοτεινιάσει τὴν ψυχή τους τὸ
κακὸ ποὺ καθημερινὰ ἀντικρί-
ζουν στὸν κόσμο, πρὶν τὰ ἁρπά-
ξουν ὅσοι σὰν ὄρνεα καραδο-
κοῦν νὰ κατασπαράξουν τὴν
ἁγνότητα τῆς ψυχῆς καὶ τὴν
ὑγεία τοῦ σώματός τους, ὁδη-
γώντάς τα σὲ δρόμους κατα-
στροφικούς, ἂς τὰ ὁδηγοῦμε
στὸ ἀσφαλέστερο καταφύγιο,
τὸν Χριστό. Ἴσως, μεγαλώνοντας
νὰ ξεφύγουν, νὰ παρασυρθοῦν,
νὰ ἐπαναστατήσουν… Θὰ γνω-
ρίζουν τὸν δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς καὶ τῆς ἐπανόρθωσης
τῶν λαθῶν τους. Θὰ γνωρίζουν
ὅτι ὁ στοργικὸς Πατέρας περι-
μένει τὴν ἐπιστροφή τους. Ὅτι
ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κατα-
φύγει στὴν πηγὴ τῆς δύναμης
καὶ νὰ ἀντλήσει τὴ δύναμη ποὺ
χρειάζεται, γιὰ νὰ ἀνορθωθεῖ
ἀπὸ κάθε πτώση. Ἀλλοίμονο στὸ
παιδὶ ποὺ κανεὶς δὲν τὸ ἔμαθε
ὅτι ἔχει πατέρα τὸν Θεὸ καὶ ὅτι
ὅλα τὰ λάθη συγχωροῦνται καὶ
ἐπανορθώνονται.

Τὰ παιδιὰ στὴ δική μας κοι-
νωνία ἔχουν τὴν εὐκαιρία τῆς
μόρφωσης. Καὶ οἱ γονεῖς, θέ-
λοντας νὰ ἐξασφαλίσουν τὸ
μέλλον τους καὶ τὴν ἐπιτυχία
στὴ ζωή τους, φροντίζουν, ἀγω-

νιοῦν… Πολλοί, ἀπὸ πολὺ νωρίς,
προγραμματίζουν τὰ φροντι-
στήρια καὶ ὅ,τι ἄλλο θεωροῦν
χρήσιμο καὶ εἶναι διατεθειμένοι
γιὰ πολλὲς θυσίες, προκειμένου
νὰ ἐξασφαλίσουν στὰ παιδιὰ
τους ὅ,τι φαίνεται καλύτερο
γιὰ τὴ μόρφωσή τους.

Ἕνα ἐρώτημα ἀξίζει νὰ ὑπο-
βάλει ὁ καθένας στὸν ἑαυτό του.
Πόσο μεριμνοῦμε καὶ γιὰ τὴν
ἐξασφάλιση τῆς πνευματικῆς
τους μόρφωσης καὶ τῆς δια-
μόρφωσης τοῦ χριστιανικοῦ τους
χαρακτήρα, τῆς στερέωσής τους
στὴν πίστη, τὸν ἁγιασμό τους,
πού θὰ τοὺς δώσει ταυτόχρονα
τὰ ἐφόδια γιὰ τὴ ζωὴ μὲ τὶς ποι-
κίλες δυσκολίες της; Πόσο με-
ριμνοῦμε γιὰ τὸ αἰώνιο μέλλον
τους; Πόσο μᾶς ἀπασχολεῖ τὸ νὰ
τὰ φέρουμε στὸν Χριστό; Οἱ Κα-
τηχητικὲς Συνάξεις καὶ ἄλλες
πνευματικὲς εὐκαιρίες ὑπάρ-
χουν, γιὰ νὰ βοηθοῦν τοὺς νέους.
Ἡ Ἐκκλησία ἐργάζεται γιὰ τὴν
πνευματικὴ τροφοδοσία ὅλων.
Μήπως ἀφήνουμε λίγο στὴν
«τύχη» τὸ ἂν θὰ μπορέσουμε νὰ
ἀσχοληθοῦμε κι ἐμεῖς καὶ τὰ
παιδιὰ μὲ τὸν ἁγιασμό μας;

Ἂν μᾶς ρωτοῦσε ὁ Χριστός,
«ἀφήσατε, βοηθήσατε ὅσο μπο-
ρούσατε τὰ παιδιά, νὰ ἔλθουν
πρὸς Ἐμένα ἢ τὰ ἐμποδίσα-
τε;», τί θὰ ἀπαντούσαμε; 

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΟΝΤΙ

293ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



Στὰ ἄρθρα ποὺ προηγήθη-
καν, ἔγινε ἀναφορὰ στὶς

ἐξέχουσες μορφὲς τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνα καὶ τοῦ Ἁγίου Ἐπι-
φανίου. Θὰ ἦταν ἀξιοσημείωτο
νὰ γίνει μνεία καὶ σὲ Ἁγίους
ποὺ ἀκολούθησαν χρονικά
τούς δύο πιὸ πάνω Ἁγίους, καὶ

ἐν μέρει συνδέονται μαζί τους,
καθὼς καὶ σὲ ἄλλους Ἁγίους
τῆς ἴδιας περίπου περιόδου. 

Ἡ Κύπρος, ἡ νῆσος τῶν
Ἁγίων, ἔχει καταγράψει μὲ ἀνε-
ξίτηλους χαρακτῆρες τὴν ἀδιά-
κοπη ἀνάδειξη ἁγιασμένων
προσώπων, ποὺ ἔζησαν στὸ

Σελίδες 
ἀπὸ τὴν Ἱστορία 
τῆς ἐν Κύπρῳ
Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς
τοῦ 4ου - 9ου αἰώνα

στὴν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαὴλ
Θεολόγου - Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Δ΄

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΣ, ΦΙΛΩΝΑΣ, 
ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΤΟΣ
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νησὶ ἢ συνέδεσαν τὴ ζωή τους
μ’ αὐτό.

Μὲ τὴ διάδοση καὶ ἑδραίωση
τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Κύπρο,
δημιουργήθηκαν κατὰ τόπους
ἀρκετὲς Ἐπισκοπές, οἱ ὁποῖες,
σύμφωνα μὲ τὰ ὑπάρχοντα
στοιχεῖα, στὰ τέλη τοῦ 4ου
αἰώνα ἔφθαναν τὸν ἀριθμὸ δε-
καπέντε. Ἡ Συνοδικὴ Ἐπι-
στολὴ τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξαν-
δρείας Θεοφίλου πρὸς τοὺς
Ἐπισκόπους τῆς Κύπρου, μὲ
τὴν ὁποία ζητοῦσε τὴν ἀπὸ μέ-
ρους τους καταδίκη τοῦ Ὠρι-
γενισμοῦ (βλ. προηγούμενο
ἄρθρο), ἀναφέρει τὰ ὀνόματα
δεκαπέντε Ἐπισκόπων τῆς Κύ-
πρου. Παρόλο ποὺ δὲν εἶναι
ἀπόλυτα σίγουρο (λόγῳ τῆς μὴ
διάσωσης σχετικῶν στοιχείων)
εἰκάζεται ὅτι οἱ δεκαπέντε Ἐ-
πισκοπὲς ἦταν οἱ ἀκόλουθες:
Κωνσταντίας, Κιτίου, Ἀμαθοῦ-
ντος, Νεαπόλεως, Κουρίου,
Πάφου, Ἀρσινόης, Σόλων, Λα-
πήθου, Κυρηνείας, Ταμασοῦ,
Λεδρῶν ἢ Λήδρας (Λευκω-
σίας), Χύτρων, Τριμυθοῦντος
καὶ Καρπασίας.

Ὁ Ἅγιος Τριφύλλιος, κατὰ
πᾶσαν πιθανότητα, γεννήθηκε
στὴν Τριμυθοῦντα (Τρεμετου-
σιά), τὴν πόλη ποὺ συνδέθηκε

ἄρρηκτα μὲ τὸν Ἅγιο Σπυρί-
δωνα, Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος
τὸν Θαυματουργό. Ἡ οἰκογέ-
νεια τοῦ Ἁγίου Τριφυλλίου
πρέπει νὰ ἦταν εὔπορη καὶ
εὐκατάστατη, ἀφοῦ μπόρεσε νὰ
προσφέρει στὸ παιδὶ της ἀξιό-
λογη μόρφωση, τὴν ὁποία ἔλα-
βε στὰ καλύτερα μορφωτικὰ
κέντρα τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς πε-
ριοχῆς. Σπούδασε τὴ Νομικὴ
Ἐπιστήμη στὴ Βηρυτὸ καὶ ἐκεῖ
ξεκίνησε τὴν καριέρα του ὡς δι-
κηγόρος καὶ ρήτορας. Τὸ κο-
σμικό του μέλλον προδιαγρα-
φόταν λαμπρό, ἀλλά, ἂν καὶ
εἰδωλολάτρης, βλέποντας τὴν
πίστη καὶ τὰ μαρτύρια τῶν
Χριστιανῶν, ἔνιωσε θαυμασμὸ
γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴ μέχρι τέ-
λους ἀντοχή τους, ἡ ὁποία, βέ-
βαια, πήγαζε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
Χριστό. Ἔτσι, ὁ Ἅγιος Τρι-
φύλλιος ἐπιθύμησε νὰ γνωρίσει
τὴν πίστη τῶν Χριστιανῶν. Ἡ
Ἁγία Γραφὴ ἔγινε τὸ ἐντρύφη-
μά του καὶ σιγὰ-σιγὰ ἀποφά-
σισε νὰ ἀλλάξει κατεύθυνση, νὰ
βαδίσει τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου καὶ
νὰ βαπτιστεῖ. Γιὰ νὰ καλλιερ-
γήσει τὴν ταπείνωση, ἀλλὰ
καὶ ἄλλες ἀρετὲς τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ ἐγκαταλείπει τὴ
Βηρυτὸ καὶ ἐπιστρέφει στὴν
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Κύπρο. Γνωρίζει τὸν Ἅγιο Σπυ-
ρίδωνα, συνδέεται μαζί του
καὶ γίνεται μαθητής του. Στὴ
συνέχεια, χειροτονεῖται διάκο-
νος καὶ ὑπηρετεῖ ὡς διάκονος
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα. Τὸν συ-
νοδεύει, μάλιστα, στὴν Α΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴ Νί-
καια τῆς Βιθυνίας (325 μ.Χ.),
ὅπου καταπολεμήθηκε καίρια
ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου.

Μὲ τὴν ἐπιστροφή τους στὴν
Κύπρο ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας
χειροτονεῖ ὡς πρῶτο Ἐπίσκο-
πο Λήδρας τὸν Ἅγιο Τριφύλλιο.
Ἡ δράση τοῦ Ἁγίου Τριφυλλί-
ου ὑπῆρξε πολύπλευρη καὶ
ἐντυπωσιακή. Ὁ Ἅγιος ἀνα-
λώθηκε κυριολεκτικὰ γιὰ τὸ
ποίμνιό του, τὸ ὁποῖο ἀνύ-
στακτα φρόντιζε μέχρι τὴν κοί-
μησή του. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν
θάνατο τοῦ Ἁγίου, πολλὰ θαύ-
ματα κατέδειξαν τὴν ἁγιότητα
καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἁγίου
γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Ἡ ὑπο-
γραφὴ τοῦ Ἁγίου Τριφυλλίου
ὡς Ἐπισκόπου Λήδρας φέρε-
ται στὰ πρακτικὰ τῆς ἐν Σαρ-
δικὴ Συνόδου τὸ 343 μ.Χ. Σύμ-
φωνα μὲ τὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο, ὁ
Ἅγιος Τριφύλλιος ἦταν πολυ-
γραφώτατος καὶ εὐγλωττότα-
τος, ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν δια-

σώθηκε κανένα ἀπὸ τὰ ἔργα
του. Ἡ μνήμη του τελεῖται
στὶς 13 Ἰουνίου.

Κατὰ τὰ τέλη τοῦ 4ου αἰώνα
γεννήθηκε στὴν Κύπρο (ἢ κατὰ
διαφορετικὴ πηγὴ στὴ Ρώμη
καὶ μετὰ ἦλθε στὴν Κύπρο)
ἕνας Ἅγιος, ὁ ὁποῖος συνδέ-
θηκε σὲ κάποιο βαθμὸ μὲ τὸν
Ἅγιο Ἐπιφάνιο. Πρόκειται γιὰ
τὸν Ἅγιο Φίλωνα, Ἐπίσκοπο
Καρπασίας. Ὁ Ἅγιος Φίλωνας
εἶχε ἰδιαίτερη κλίση στὰ γράμ-
ματα καὶ τὴ μελέτη καὶ ἀπό-
κτησε μεγάλη μόρφωση, ἡ
ὁποία, μαζὶ μὲ τὸν ἔνθεο ζῆλο
του, τὸν βοήθησε στὴν ἄσκη-
ση ἀξιόλογου ἱεραποστολικοῦ
ἔργου. Ἡ Καρπασία ἀποτέλε-
σε τὸν εὐλογημένο ἀγρὸ τοῦ
Κυρίου, τὸν ὁποῖο, μὲ ἐπιμέ-
λεια, ταπείνωση καὶ προσευχή,
καλλιέργησε, ὥστε νὰ καρπο-
φορήσει καὶ νὰ ἀπαλλαγεῖ σὲ
σημαντικὸ βαθμὸ ἀπὸ τὴν εἰδω-
λολατρία. Ὁ Ἅγιος ἔλαβε, ἐπί-
σης, τὸ θαυματουργικὸ χάρισμα
καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι εὐεργε-
τήθηκαν, λόγῳ τῆς πίστης
τους.

Ἡ τεράστια ἀπήχηση τοῦ
ἔργου τοῦ Ἁγίου Φίλωνα ἔγινε
γνωστὴ στὸν Ἅγιο Ἐπιφάνιο,
ποὺ βρισκόταν τότε στὸ πη-
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δά-
λιο τῆς ἐν
Κύπρῳ Ἐκκλησίας.
Ὁ τελευταῖος κάλεσε τὸν Ἅγιο
Φίλωνα καί, ἀφοῦ τὸν εὐχαρί-
στησε γιὰ τὴ δράση του, τὸν
προέτρεψε νὰ ἀναλάβει, ὡς
πρῶτος Ἐπίσκοπος, τὴν Ἐπι-
σκοπὴ Καρπασίας. Ὡστόσο,
σύμφωνα μὲ κάποιες πηγές,
ὑπάρχει ἡ ἄποψη ὅτι ἡ Ἐπι-
σκοπὴ Καρπασίας ὑπῆρχε πρὶν
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Φίλωνα καὶ ἀνα-
φέρεται, μάλιστα, τὸ ὄνομα
τοῦ Ἐπισκόπου Σωσικράτη ὡς
πιθανοῦ Ἐπισκόπου Καρπα-
σίας (ἔζησε σίγουρα πρὶν ἀπὸ
τὸν Ἅγιο Φίλωνα).

Ὁ Ἅγιος Φίλωνας ἀποδέχ-
θηκε καὶ ὑπηρέτησε ὑποδειγ-
ματικὰ τὸ ποίμνιο ποὺ τοῦ
ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος. Ἡ

ἀξιόλογη ποιμαντική του δρά-
ση συμπληρώθηκε ἀπὸ τὸ συγ-
γραφικό του ἔργο, ἀφοῦ ἑρμή-
νευσε βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς
(Πεντάτευχο καὶ Ἆσμα Ἀσμά-
των) καὶ ἔγραψε καὶ Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἱστορία. Κοιμήθηκε
εἰρηνικὰ στὴν Ἐπισκοπὴ Καρ-
πασίας καὶ οἱ πιστοὶ ἀνέγειραν
Ἱερὸ Ναὸ πρὸς τιμή του. Ἡ
μνήμη τοῦ ἑορτάζεται στὶς 24
Ἰανουαρίου.

Σήμερα, στὴν Καρπασία
ὑπάρχει μισοερειπωμένος καὶ
βουβὸς (λόγῳ τῆς κατοχῆς) ὁ
Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Φίλωνα,
στὸν χῶρο ὅπου ἦταν παλαι-
ότερα κτισμένη παλαιοχρι-
στιανικὴ βασιλικὴ ἀφιερωμένη
στὸν Ἅγιο Φίλωνα.

Τὸν Ἅγιο Φίλωνα διαδέχθη-
κε στὸ πηδάλιο τῆς Ἐπισκοπῆς
Καρπασίας ὁ Ἅγιος Συνέσιος.
Κατὰ ἄλλους ἐρευνητές, φαί-
νεται ὅτι μετὰ τὸν Ἅγιο Φίλω-
να ἀνέλαβε τὴν Ἐπισκοπὴ
Καρπασίας ὁ Θεόπροπος καὶ
μετὰ ὁ Ἅγιος Συνέσιος.

Ὁ Ἅγιος Συνέσιος γεννήθη-
κε στὴν Καρπασία καὶ ἀπὸ
μικρὸς ἀκολούθησε πιστὰ τὸν
Χριστιανισμὸ καὶ διακρίθηκε
γιὰ τὴν πραότητα, τὴν ἀνεξι-
κακία καὶ τὴ μεγάλη φιλαν-
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θρωπία του. Ὁ Ἅγιος κατέβα-
λε μεγάλη καὶ ἐπιτυχῆ προ-
σπάθεια νὰ καταπολεμήσει τὶς
αἱρέσεις, τόσο στὴν Ἐπισκοπὴ
ποὺ εἶχε ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία
του ὅσο καὶ στὴν ὑπόλοιπη
Κύπρο. Ἡ μνήμη του τιμᾶται
στὶς 26 Μαΐου.

Ὁ Ἅγιος Συνέσιος εἶναι θαυ-
ματουργός. Λέγεται ὅτι ὅσοι
Χριστιανοὶ θερίσουν τὴν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς του καὶ δὲν γιορ-
τάσουν τὸν Ἅγιο, αὐτὸ ποὺ θε-
ρίζουν τὴν ἡμέρα αὐτὴ χαλάει
καὶ καταστρέφεται. 

Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν
ἀναφερθεῖ καὶ ἕνας ἄλλος
Ἅγιος τοῦ 4ου αἰώνα, ποὺ
συνέδεσε τὴ ζωή του μὲ τὴν
Ἐπισκοπὴ Κυρηνείας. Πρόκει-
ται γιὰ τὸν Ἅγιο Θεόδοτο,
ἕναν Ἐπίσκοπο ποὺ ἔζησε καὶ
τὸ μαρτύριο, διότι κατὰ τὴν
ἀρχιερατεία του ξέσπασε
διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν
ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Ὁ
τότε εἰδωλολάτρης ἡγεμόνας
τῆς Κύπρου, Σαβίνος, προκά-
λεσε πολλὰ δεινὰ στοὺς Χρι-
στιανοὺς τοῦ νησιοῦ, ἀφοῦ
φυλάκιζε, ἐξόριζε καὶ θανάτω-
νε τοὺς πιστούς. Ὁ Ἐπίσκοπος
Θεόδοτος στήριζε παντοιοτρό-

πως
τοὺς Χρι-

στιανούς, ὥστε νὰ
μείνουν σταθεροὶ στὴ χριστια-
νική τους πίστη καὶ στὸ χρι-
στιανικό τους ἦθος. Σύντομα,
ἦλθε ἡ ὥρα νὰ συλληφθεῖ καὶ
ὁ ἴδιος ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ ἀντι-
στεκόταν μὲ τόση θέρμη στὸν
διωγμό. Ὁ Ἅγιος Θεόδοτος, ἂν
καὶ ἡλικιωμένος, παρέμεινε
ἀτάραχος καὶ ψύχραιμος μπρο-
στὰ στὰ φρικώδη μαρτύρια
στὰ ὁποῖα ὑποβλήθηκε. Πα-
ρακαλοῦσε τὸν Θεὸ νὰ συγχω-
ρέσει τοὺς δημίους του καὶ τὸ
παράδειγμά του ἀποτέλεσε
καταλυτικὸ παράγοντα, ὥστε
ἀριθμὸς εἰδωλολατρῶν νὰ συγ-
κλονιστοῦν καὶ νὰ ὁμολογή-
σουν πίστη στὸν Χριστό. Ὁ
εἰδωλολάτρης ἡγεμόνας ἀπο-
φάσισε, γιὰ λόγους σκοπιμό-
τητας, νὰ μὴν θανατώσει τὸν
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γη-
ραιὸ Ἐπί-
σκοπο, ἀλλὰ νὰ τὸν
φυλακίσει. Στὴ φυλακὴ ὁ Ἅγιος
Θεόδοτος δημιούργησε οὐσια-

στικὰ μία μικρὴ Ἐκκλησία καὶ
πολλοὶ ἀπὸ τοὺς φυλακισμέ-
νους πίστεψαν στὸν Χριστό.
Ἐνῶ ὁ Ἅγιος Θεόδοτος βρι-
σκόταν στὴ φυλακή, ἀνακοι-
νώθηκε τὸ Διάταγμα τῆς Ἀνε-
ξιθρησκείας (Διάταγμα τῶν Με-
διολάνων, 313 μ.Χ.) τοῦ Ἁγίου
καὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου
(καὶ τοῦ Λικινίου) καὶ ἔτσι τε-
λικὰ ὁ Ἅγιος Θεοδοτὸς ἀπο-
φυλακίστηκε. Ἡ μνήμη του
ἑορτάζεται στὶς 2 Μαρτίου.
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ὉΣωτήρης ἔκλαιγε ἀ-
σταμάτητα. Μάταια

προσπαθοῦσε ἡ μητέρα του
νὰ τὸν καθησυχάσει.

- Μὰ ἦταν ἄδικο, δὲν ἔ-
κανα τίποτα!

- Τὸ καταλαβαίνω, βρὲ
ἀγόρι μου, ἀλλὰ δὲν ἦρθε
καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου.
Ἔμεινες μέσα ἕνα διάλειμ-
μα...

- Δὲν εἶναι τὸ διάλειμμα.
Δὲ μὲ νοιάζει αὐτό. Ἔγινα
ρεζίλι σὲ ὅλους τούς συμ-
μαθητές μου. Καὶ σίγουρα,
θὰ τὸ ἔμαθαν καὶ οἱ ἄλλοι

καθηγητές. Καὶ ἦταν ἄδικο,
ἄδικο...

Κατὰ βάθος εἶχε δίκιο ὁ
μικρός. Ἔγινε ἕνα περιστα-
τικὸ στὸ σχολεῖο ποὺ τὸν
ἀναστάτωσε. Ἔγραφαν δια-
γώνισμα καὶ ὁ διπλανός
του εἶχε πάρει μαζί του ἕνα
χαρτάκι μὲ τὰ κυριότερα ση-
μεῖα τοῦ μαθήματος, γιατί
δὲν εἶχε διαβάσει καλά. Τὸ
εἶχε κάτω ἀπὸ τὸ γραπτό.
Ὅταν ὅμως πλησίασε ἡ κα-
θηγήτρια, τὸ ἔσπρωξε πρὸς
τὴ μεριὰ τοῦ Σωτήρη κι ἐκεῖ
τὸ βρῆκε ἡ κυρία. Τότε τὸ

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ
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ἅρπαξε, τὸν κοίταξε μὲ
πολλὴ αὐστηρότητα καὶ
τοῦ εἶπε μία κουβέντα ποὺ
ἀποτέλεσε πικρὴ μαχαιριὰ
γιὰ ἐκεῖνον:

- Σωτήρη! Τί εἶναι αὐτὰ τὰ
πράγματα; Σὰν δὲν ντρέπε-
σαι. Ἔχεις κατέβει σὲ πολὺ
χαμηλὸ ἐπίπεδο. Μὲ ἀπο-
γοητεύεις...

- Κυρία, δέν..., προσπά-
θησε νὰ πεῖ.

- Τί; Θὰ μοῦ πεῖς ὅτι δὲν
εἶναι δικό σου; Παναγιώτη;
γύρισε στὸ διπλανό του. 

Ἐκεῖνος σήκωσε τοὺς
ὤμους του κι ἔκανε ὅτι
ἀσχολιόταν μὲ τὸ γραπτό
του. 

- Ἀφοῦ τὸ χαρτάκι βρέ-
θηκε κοντά σου. Δὲ θὰ σὲ
μηδενίσω, γιατί εἶναι ἡ πρώ-
τη φορὰ ποὺ τὸ κάνεις,
ἀλλὰ τὸ διάλειμμα θὰ μείνεις
μέσα γιὰ παραδειγματισμό.

Θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιμέ-
νει, ἀλλὰ δὲν ἤθελε νὰ

ἐκθέσει καὶ τὸ συμμαθητή
του, γιατί αὐτὸν θὰ τὸν μη-
δένιζε. Ἦταν ψυχούλα ὁ
Σωτήρης καὶ ἦταν καὶ
καλὸς μαθητής, ἀλλά, ἡ
ἀλήθεια νὰ λέγεται, τὸν ζή-
λευαν λίγο οἱ ἄλλοι καὶ ἴσως
περίμεναν τὴν εὐκαιρία νὰ
τοῦ τὴ φέρουν μὲ κάποιο
τρόπο.

Θὰ πήγαινε ἡ μητέρα του
νὰ βρεῖ τὴν καθηγήτρια νὰ
τὸ συζητήσουν, ἀλλὰ ἐκείνη
τὴν ὥρα ἔπρεπε νὰ βρεῖ
κάτι νὰ πεῖ στὸ παιδί της,
γιὰ νὰ ἡσυχάσει.

- Σωτήρη μου, σὲ πιστεύ-
ω ὅτι δὲν ἔφταιγες καὶ νὰ
ξέρεις ὅτι τὸ ἄδικο δὲν εὐ-
λογεῖται. Θὰ καταλάβει ἡ
καθηγήτριά σου τὶ ἔγινε.

- Πῶς θὰ τὸ καταλάβει;
Κανένας δὲ μὲ στήριξε καὶ
κανένας δὲ μοῦ εἶπε τίπο-
τα, οὔτε πρὶν οὔτε μετὰ τὸ
διάλειμμα. Κι αὐτή; Μὲ ξέ-
ρει τόσο καλά, πῶς πίστε-

ΔΟΝΤΙ
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ψε ἕνα τέτοιο ψέμα;
- Κατ’ ἀρχάς, ὁ καθένας

κοίταξε τὸν ἑαυτό του, δὲν
ἀνακατεύτηκε, γιὰ νὰ μὴν
μπλέξει. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ
ἴδια θύμωσε τόσο πολὺ μὲ
αὐτό, ποὺ νόμισε ὅτι ἔγινε,
ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ
ἀκούσει ἢ νὰ δεχτεῖ τίπο-
τα ἄλλο. Ξέρεις τί μοῦ θύ-
μισε ἡ περίπτωσή σου -σὲ
ἄλλο βαθμὸ βέβαια; Τὸν
Ἅγιο Νεκτάριο. Αὐτὸς ἔγι-
νε Μητροπολίτης, χωρὶς
νὰ τὸ διεκδικήσει. Τὸν προ-
ήγαγε ὁ Πατριάρχης στὴ
θέση τοῦ Μητροπολίτη
Πενταπόλεως στὴν Ἀλε-
ξάνδρεια, ἐπειδὴ ἦταν
πάρα πολὺ ἀγαπητὸς στὸν
κόσμο καὶ πολὺ ἐργατικός.
Βρέθηκαν, ὅμως, κάποιοι
ποὺ δὲν ἄντεχαν νὰ βλέ-
πουν τὴν ἁγιότητά του
καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔτρεφε
πρὸς αὐτὸν ὁ κόσμος καὶ

τὸν κατηγόρησαν στὸν Πα-
τριάρχη ὅτι ξεσηκώνει τὰ
πλήθη, γιὰ νὰ διώξει τὸν
ἴδιο ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ
θρόνο καὶ νὰ ἀνέβει αὐτός.
Ἔτσι, ὁ Πατριάρχης τὸν
ἔπαψε ἀπὸ Μητροπολίτη
καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ
τὸν ἔδιωξε ἀπὸ τὴν Αἴγυ-
πτο. Ζήτησε νὰ ἀπολογη-
θεῖ, ἀλλὰ δὲν τὸν ἄφησαν.
Ἔφυγε, λοιπόν, καὶ ἀργό-
τερα ἔγραψε γι’ αὐτὸ ὅτι
ἀφοῦ δὲν μπόρεσε νὰ ἀντι-
δράσει, ὑπάκουσε στὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ καὶ δέχτη-
κε τὴν ἀδικία, ἐλπίζοντας
ὅτι θὰ ἀποδοθεῖ δικαιοσύ-
νη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ
τὴν κατάλληλη ὥρα.

- Καὶ τελικά, τί ἔγινε;
- Πῆγε στὴν Ἑλλάδα καὶ

δίδασκε ἐκεῖ. Ὅπως ξέ-
ρουμε, ἔγραψε καὶ πολλὰ
βιβλία, ποὺ διδάσκουν μέ-
χρι σήμερα τοὺς πιστούς.
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Ἔ, δὲν πιστεύω νὰ θεωρεῖ
κανεὶς πιὰ ὅτι οἱ κατηγο-
ρίες ἐναντίον του ἦταν ἀλή-
θεια.

- Δηλαδή μοῦ λὲς νὰ σιω-
πήσω καὶ νὰ τὸ ἀφήσω νὰ
περάσει ἔτσι; Ἢ νὰ πάω κι
ἐγὼ στὴν Ἑλλάδα νὰ διδά-
σκω καὶ νὰ γράφω βιβλία;

- Ἄχ, βρὲ Σωτήρη, κάνεις
καὶ χιοῦμορ. Ὄχι, βέβαια!
Θὰ πᾶμε μαζί, ἂν θές, νὰ
μιλήσουμε στὴν καθηγή-
τριά σου. Ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα
δὲν πρέπει νὰ ἀπελπίζεσαι,
ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀναπτύ-
ξεις μέσα σου μίσος γι’
αὐτοὺς ποὺ σὲ ἀδίκησαν. Ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος νὰ σοῦ
εἶναι παράδειγμα μὲ τὴν
ὑπακοὴ καὶ τὴν ἀνωτερό-
τητα ποὺ ἔδειξε. Πρέπει νὰ
πῶ ὅτι στὸ σχολεῖο κράτη-
σες πολὺ σπουδαία στάση!
Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲ δημιούρ-
γησες ἔνταση καὶ τὸ ἀντι-
μετώπισες μὲ πραότητα,
χωρὶς νὰ κατηγορήσεις κα-

νένα, συνέβαλε στὸ νὰ δια-
τηρήσεις τὴν εἰρήνη γύρω
σου καὶ τώρα ἔχεις ἕνα
στοιχεῖο ὑπέρ σου στὸ νὰ
ἀποδείξεις τὴν ἀθωότητά
σου. Θὰ τὸ καταλάβουν
καὶ οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ ποὺ σὲ
ἀδίκησαν, θὰ ταρακουνη-
θοῦν ἀπὸ τὴ συνείδησή
τους καὶ θὰ σὲ ὑποστηρί-
ξουν. Κάνε τώρα λίγη ὑπο-
μονὴ μέχρι αὔριο καί, ὅταν
μιλήσεις ἤρεμα στὴν καθη-
γήτρια καὶ τοὺς συμμαθητές
σου, θὰ βρεθεῖ λύση. Ὁ
Θεὸς ἐπιτρέπει τὴν ἀδικία,
γιὰ νὰ μᾶς ὠφελήσει πνευ-
ματικά. Μὲ τὴν ἀδικία μᾶς
δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ ἀπο-
κτήσουμε μία σπουδαία
ἀρετή, τὴν ταπείνωση. Ἂν
δείχνουμε ὑπακοή, ὑπο-
μονὴ κι ἐλπίδα σ’ Αὐτόν, μὲ
κάποιο τρόπο θὰ φανερώ-
σει τὴν ἀλήθεια καὶ θὰ μᾶς
δικαιώσει, εἴτε στὴν πα-
ροῦσα ζωὴ εἴτε στὴν αἰώνια
ζωή.

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
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