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Ἡ διαχείριση τοῦ πόνου.



Γιά ἕνα θέμα συμφωνοῦν,
ἀγαπητοί μου, ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι πάνω στή γῆ. Τό θέμα

τῆς ὕπαρξης τοῦ πόνου καί τῶν θλί-
ψεων. Κανείς ποτέ λογικός ἄνθρω-
πος δέν ἀρνήθηκε τήν πραγματι-
κότητα τοῦ πόνου. Καί εἶναι φυσικό
ἀπό ὅλα τά χείλη νά ἀνεβαίνει ὡς
ἀναστεναγμός ἡ διαπίστωση: «Ἡ
ζωή εἶναι γεμάτη πόνο». Ἡ Ἁγία
Γραφή, τό στόμα τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀλή-
θειας, αἰῶνες τώρα μᾶς διδάσκει
ὅτι εἶναι «πολλαί αἱ μάστιγες τοῦ
ἁμαρτωλοῦ»1. Ἀλλά καί «πολλαί αἱ
θλίψεις τῶν δικαίων»2. Ἄδικοι καί
δίκαιοι, ἁμαρτωλοί καί ἐνάρετοι,
ὅλοι δοκιμάζουν στή σύντομη ζωή
τους πολλές θλίψεις, δοκιμασίες,
ἀκόμη καί συμφορές.

Ὁ πόνος λοιπόν, τό δυσάρεστο
ἐκεῖνο συναίσθημα, τό ὁποῖο πιέ-
ζει, θλίβει καί χτυπᾶ ἀλύπητα τό
σῶμα καί τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου,

ὑπάρχει. Καί ὁ ἄνθρωπος πού
πονᾶ ἀναρωτιέται: Γιατί νά ὑπάρ-
χει πόνος; «Ἄν ὑπάρχει Θεός, τότε
γιατί νά πονῶ»;  Γιατί ὁ Δημιουρ-
γός Θεός πού ὅλα τά δημιούργησε
«καλά λίαν» καί φύτεψε στήν
καρδιά μας τόν πόθο τῆς χαρᾶς καί
τῆς ζωῆς, μᾶς στέλλει τόν πόνο; 

Στό ἐρώτημα αὐτό μόνο ἡ πίστη
τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά μᾶς δώσει
ἀπάντηση ὑπεύθυνη καί τεκμη-
ριωμένη. Ἐκεῖ πού οἱ χωρίς πίστη
ἄνθρωποι βλέπουν αἰνίγματα καί
μυστήρια, ἡ πίστη ἡ χριστιανική
σκορπίζει τό φῶς τῆς ἐλπίδας καί
τῆς παρηγοριᾶς. Μέ τό φῶς τῆς πί-
στης διασχίζει τούς αἰθέρες, περνᾶ
τά ἀτέρμονα χάη καί φθάνει στόν
θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἀκουμπισμένος
στά κράσπεδα τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ πείθεται καί διακηρύσσει
ὅτι ὁ πόνος ὑπάρχει, γιατί ὁ Θεός
εἶναι ἀγάπη3. Ὑπάρχει ὁ πόνος για-
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τί ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος καί θέ-
λει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ζοῦμε εὐτυ-
χισμένοι καί μακάριοι ὄχι μόνο
πάνω στή γῆ ἀλλά πολύ περισσό-
τερο στήν ἀτέρμονη αἰωνιότητα.

Ἄν ἀναζητήσουμε τήν πρώτη
πηγή, τήν πρώτη καί βασική αἰτία
τοῦ πόνου, θά τήν βροῦμε στόν
Κῆπο τῆς Ἐδέμ. Πηγή, αἰτία καί
μητέρα τοῦ πόνου εἶναι ἡ ἁμαρτία
μας. Ἡ ἀποστασία καί ἀνταρσία
μας ἐναντίον τοῦ Βασιλέως τῆς κτί-
σεως, τοῦ Δημιουργοῦ μας Θεοῦ.
Μέ ἄλλα λόγια αἰτία τοῦ πόνου μας
εἶναι ὁ ἐγωϊσμός μας. Ἄλλωστε ἡ
ἁμαρτία στήν οὐσία της εἶναι ἐγωϊ-
σμός ἀρρωστημένος, εἶναι διά-
στροφη στροφή πρός τό ἐγώ μας.
Εἶναι θεοποίηση τοῦ ἀδύνατου
ἑαυτοῦ μας. Ὁ ἄνθρωπος πού
ἁμαρτάνει ἔχει τήν ψευδαίσθηση ὅτι
μπορεῖ μόνος του, μέ τό λογικό καί
τή δύναμή του νά χτίσει τό οἰκο-
δόμημα τῆς εὐτυχίας του. Ὁ ἁμαρ-
τωλός ἄνθρωπος οὐσιαστικά
ἀρνεῖται τόν Θεό καί θεοποιεῖ τόν
ἑαυτό του καί τίς δυνάμεις του. Ζεῖ

χωρίς Θεό.
Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἁμαρτίας.

Ὅμως ὁ χωρισμός ἀπό τόν Θεό, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς,
εἶναι θάνατος. Καί ὅταν ὁ χωρισμός
αὐτός ὁριστικοποιηθεῖ, τότε ὁ θά-
νατος γίνεται ἀθάνατος, δηλαδή γί-
νεται αἰώνια Κόλαση.

Ἀλλά ὁ Θεός μας, εἶναι γεμάτος
ἀγάπη, «ἐλεήμων καί οἰκτίρμων»4.
Εἶναι Η ΑΓΑΠΗ, καί δέν θέλει τόν
ἄνθρωπο, τήν κορωνίδα τῆς δημι-
ουργίας του, τόν «βραχύ τι παρ᾽
ἀγγέλους ἠλαττωμένον»5 νεκρό καί
κολασμένο. Δέν τόν θέλει χωρισμένο
ἀπό τό φῶς καί τή Χάρη του, γι᾽
αὐτό τρέχει νά τόν βοηθήσει. Τοῦ
στέλλει μέσα στήν ἄπειρη σοφία
καί ἀγάπη του δάσκαλο καί παι-
δαγωγό καί ὁδηγό τόν πόνο.

Ὁ πόνος, λοιπόν, γιά ὅσους
ἔχουν τή συνείδηση ἄγρυπνη καί
δέν ἄφησαν νά τήν ἀμαυρώση ἡ
ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ νόμου
Του, δέν εἶναι ὅ,τι φαίνεται. Δέν
εἶναι κατάρα, οὔτε συνιστᾶ ἔκφρα-
ση ὀργῆς τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τους.
Γι’ αὐτούς ὁ πόνος εἶναι εὐεργεσία.
Ὁ πόνος μᾶς μιλᾶ μέ τρόπο
εὔγλωττο γιά τήν ἀδυναμία, τή
φτώχεια καί τήν ἀνεπάρκειά μας.
Ὁ πόνος μᾶς κάμνει νά αἰσθαν-
θοῦμε τήν ἀνάγκη τοῦ Θεοῦ. Μᾶς
φωνάζει, κάποτε μάλιστα ὡς βρον-
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τή, καί μᾶς λέγει: μήν ἐμπιστεύε-
σθε τόν ἑαυτό σας. Μή στηρίζεσθε
στόν ἑαυτό σας. Μήν ἀπομακρύ-
νεσθε ἀπό τόν Θεό Δημιουργό σας.
Ἀντίθετα μάλιστα, γυρίστε πίσω
στό πατρικό σπίτι. Ἐπιστρέψετε
στόν Πατέρα σας. 

Πιό συγκεκριμένα: 
Πολλοί ἄνθρωποι νέοι καί ὥριμοι

καί ἡλικιωμένοι ἔχοντας ὑγεία,
δυνάμεις, εὐφυΐα, ἐμπορικό δαι-
μόνιο, ἐπιχειρηματικό μυαλό, ξέ-
ρουν νά ἐκμεταλλεύονται τίς πε-
ριστάσεις καί νά ἀνεβαίνουν τίμια
ἤ ὄχι, νά κατακτοῦν θέσεις καί
ἀξιώματα καί νά θεωροῦν ἔτσι τόν
ἑαυτό τους ἐπιτυχημένο, εὐτυχι-
σμένο, αὐτάρκη. Τούς ἄλλους τούς
βλέπουν ὡς ἀντικείμενα ἄνευ ἀξίας.
Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι
ζοῦν, στήν πραγματικότητα ὅμως
εἶναι ἄρρωστοι στήν ψυχή. Εἶναι νε-
κροί. Ἀλλά ὁ Θεός θέλει νά τούς
ἀναστήσει. Νά τούς σώσει. Στίς πε-
ριπτώσεις λοιπόν αὐτές τό πιό
ἀποτελεσματικό φάρμακο εἶναι ὁ
πόνος. Μονάχα μέ τή δοκιμασία
τοῦ πόνου ὁ ἄνθρωπος συνέρχεται
ἀπό τόν λήθαργο τῆς ἁμαρτίας καί
ξαναβρίσκει τόν ἑαυτό του. Εἶναι
πλῆθος οἱ ψυχές, πού χάρη στόν
σταυρό καί τόν πόνο γύρισαν στόν
Θεό, τόν ὁποῖο εἶχαν ἐγκαταλείψει.
Χάρη στόν πόνο βρῆκαν τήν ἀλη-

θινή χαρά. Χάρη στή δοκιμασία
τους βρῆκαν τήν εἰρήνη καί τή γα-
λήνη τῆς ψυχῆς.

Ὁ πόνος μᾶς κάμνει νά στρα-
φοῦμε στόν ἑαυτό μας. Νά τόν γνω-
ρίσουμε, νά τόν ἀνακτήσουμε. Γρά-
φει μιά μητέρα, πού τό παιδί της
εἶναι χρόνια καθηλωμένο στό κρε-
βάτι τοῦ πόνου. Καί γράφει  μέσα
στόν θάλαμο τῆς ἐντατικῆς τοῦ Γε-
νικοῦ Νοσοκομείου Λευκωσίας:
«... ὑπάρχει λοιπόν ἡ ἀθέατη πλευ-
ρά τοῦ πόνου. Ἡ ἐσωτερική δια-
δικασία ὡρίμανσης τῆς ψυχῆς μέσα
ἀπό τόν πόνο. Ἐκεῖνα τά ἄνθη πού
δίνει ἡ ψυχή ὅταν συνθλιβεῖ. Ἐκεί-
νη ἡ καταβύθιση μέσα μας πού, ὅσο
ἐπώδυνη καί ἄν εἶναι, μᾶς κάνει νά
ἀνακαλύψουμε ἐκεῖνα πού θά προ-
σπερνούσαμε στή ζωή ἀνυποψία-
στοι»6.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μέ τή δύ-
ναμη τοῦ λόγου του διακηρύττει ὅτι
«ἡ θλῖψις πρός σπουδήν ἐπανάγει
καί πεπλανημένην ἔξω καί περί
πολλά τήν διάνοιαν κεχυνηῖαν,
πρός ἑαυτήν ἐπανάγει»7. Ἡ θλίψη
κάμνει τόν ἄνθρωπο πού ζεῖ στήν
πλάνη καί τήν ψευδαίσθηση, τόν
ἄνθρωπο μέ χαλαρή τή διάνοια νά
βρεῖ τόν ἑαυτό του, νά μπεῖ στό
δρόμο τῆς σωτηρίας, νά ἀναστηθεῖ
πνευματικά.

«Ὁ πόνος ταπεινώνει τόν ἄνθρω-

6. Ἄρθρο τῆς Ἀγλαΐας Πισῆ στό περιοδικό «Ἡ Δράση μας» τεῦχος 490, Ἰού-
νιος - Ἰούλιος 2011, σ. 207.

7. Ἰωάννη Χρυσοστόμου, Εἰς τούς Ἀνδριάντας, Ὁμιλία Δ΄, ΕΠΕ 32,62.

167ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ



168 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

πο. Μέσα ἀπό τήν ἀδυναμία του
μπορεῖ νά ζητήσει τή δύναμη ἀπό
τόν Θεό καί νά τήν ἔχει... Ὁ πόνος
λιχνίζει καί τελειοποιεῖ τόν ἄνθρω-
πο. Ὁ πόνος μπορεῖ νά γίνει ἐφαλ-
τήριο γιά τήν ἐκτίναξή μας ἀπό τή
στείρα μετριότητα, τή μονότονη
στασιμότητα, τό κουραστικό πνευ-
ματικό σημειωτόν, στή γνωριμία μας
μέ τόν πραγματικό ἑαυτό μας. Νά
γνωρίσουμε τίς δυνάμεις μας, τίς
δυνατότητες, τίς ἀντοχές, τά ὅριά
μας, τά τάλαντα πού μᾶς ἔδωσε ὁ
Θεός μας. Νά δοῦμε τήν κρυμμένη
ἄγνωστη διάστασή μας - ὅτι δέν
ὑπάρχουμε γιά νά τρῶμε καί νά κοι-
μόμαστε καί νά γίνουμε ἔτσι πε-
ρισσότερο ἀληθινοί ἄνθρωποι καί
χριστιανοί»8.

Γιά τήν ἀξία τῆς θλίψης καί τοῦ
πόνου ὁ ἱ. Χρυσόστομος θά μᾶς
εἰπεῖ: «Μέγα ὄντως ἀγαθόν ἡ θλῖψις
καί μεγάλης ψυχῆς ἐστι καί γεν-
ναίας κατόρθωμα. Ἄλλως γάρ οὐκ
ἔνι βασιλείας τυχεῖν μή σταυρω-
θέντα»9. Εἶναι μεγάλο ἀγαθό ἡ θλί-

ψη καί τήν κατορθώνουν οἱ μεγά-
λες καί γενναῖες ψυχές. Καί δέν
ὑπάρχει ἄλλος δρόμος πού νά ὁδη-
γεῖ στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ παρά ὁ
δρόμος τοῦ προσωπικοῦ μας σταυ-
ροῦ.

Ὁ πόνος λοιπόν μᾶς ὁδηγεῖ στή
γνώση τῆς ἀδυναμίας μας, μᾶς
φέρνει στόν ἑαυτό μας μέσα ἀπό τή
συντριβή τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τήν
ταπείνωση. Ξυπνᾶ μέσα μας τήν πί-
στη καί θησαυρίζει στήν ψυχή μας
τήν ἀγάπη. Μᾶς κάνει νά στρα-
φοῦμε στούς ἀδελφούς μας μέ
ἀγάπη. Ὅταν ἔχεις πονέσει εὐκο-
λότερα μπορεῖς νά καταλάβεις τόν
πονεμένο. Ὅταν πονέσεις τότε
ἐκτιμᾶς τήν ἀξία τοῦ ἄλλου πού μέ-
χρι τότε τοῦ φερόσουν μέ σκληρό-
τητα καί ἀποτομία. Πού ἤσουν
ἀπορριπτικός καί τόν ταπείνωνες
εὐκαίρως, ἀκαίρως. Ὅταν πονέσεις
καταλαβαίνεις τήν ἀξία τῆς συζύ-
γου σου, πού προηγουμένως τῆς φε-
ρόσουν σκληρά, ἐγωϊστικά καί δέν
ἤθελες ἤ δέν μποροῦσες νά τήν κα-
τανοήσεις. Καί σύ ἡ σύζυγος, ὅταν
ἀρρωστήσεις, κατανοεῖς τήν ἀξία
τοῦ συζύγου σου τόν ὁποῖον πί-
κραινες μέ τίς συμπεριφορές σου.

Πῶς ἀντιμετωπίζεται ὁ πόνος;
Πρῶτον μέ τήν πεποίθηση ὅτι τά
πάντα τά κυβερνᾶ ὁ Θεός. Ὁ Θεός

8. Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου, Τό ἀληθινό νόημα τοῦ πόνου στή ζωή μας,
ἔκδ.  «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2008. Στήν ἱστοσελίδα Ἱ.Μονῆς Παν-
τοκράτορος Μελισσοχωρίου.

9. Ἰωάννη Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις, Ὁμιλία ΛΑ΄, ΕΠΕ 16Α, 226-228.



πού γνωρίζει τό συμφέρον μας. Ὁ
Μέγας Βασίλειος μᾶς λέγει ὅτι
«ἀγαθότητι Δεσπότου διοικεῖται
τά πάντα»10. Πολλές φορές ἐμεῖς
δέν καταλαβαίνουμε γιά ποιό λόγο
μᾶς συμβαίνει κάποιος πειρασμός,
γιατί ὑποφέρουμε κάποια θλίψη,
γιατί δοκιμάζουμε πόνους σωματι-
κούς, ψυχικούς ἤ πνευματικούς.
Ὅταν ὅμως δεχόμαστε μέ πίστη καί
ἐμπιστοσύνη ὅ,τι ἐπιτρέπει ὁ Θεός
καί μάλιστα μέ εὐγνωμοσύνη, τότε
τά πράγματα ἀποκτοῦν ἄλλη διά-
σταση. Οἱ ὁρίζοντες τῆς ψυχῆς μας
διευρύνονται. Αἰσθανόμαστε τόν
Θεό κοντά μας, δικό μας, συνοδοι-
πόρο στό Γολγοθᾶ μας καί  τότε
κατά τόν ποιητή «ἴσιος ὁ δρόμος γί-
νεται κι ἀνάλαφρος ὁ κόπος».

Ὁ Θεός λοιπόν εἶναι κοντά μας.
Ἀφήνει μέν τούς πόνους στή ζωή
μας, δέν μᾶς ἀφήνει ὅμως μόνους.
Στή Βηθεσδᾶ κάτω ἀπό τίς πέντε
στοές μέ τό πολύ κατακείμενο
πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, ἔτρεξε ὁ
Χριστός. Ἐκεῖ θεραπεύεται ὁ τριάν-
τα ὀκτώ χρόνια κατακείμενος πα-
ραλυτικός. Θεραπεύεται ὅμως μέ
τρόπο διαφορετικό. Ὁ Χριστός τόν
ἐρωτᾶ «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;»
καί ὁ παραλυτικός ἀπαντᾶ: «Κύριε,
ἄνθρωπον οὐκ ἔχω». Ἀναζητεῖ
ἄνθρωπο βοηθό τή στιγμή πού ἔχει

μπροστά του τόν ἴδιο τόν Θεό. Ἡ
ἀπουσία ἀνθρώπων, λοιπόν, στούς
πόνους καί τίς θλίψεις μας μικρή ση-
μασία ἔχει, ἐφ’ ὅσον εἶναι παρών ὁ
Θεός, βοηθός καί συμπαραστάτης.

Ὁ πόνος ἀντιμετωπίζεται ἀπο-
τελεσματικά μέσα στήν Ἐκκλησία.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θαυμαστό ἰατρεῖο
ψυχῶν καί σωμάτων. Ἡ Ἐκκλησία
δέν ἀνακουφίζει μέ φθηνές παρη-
γοριές καί ψευδαισθήσεις. Ἡ
Ἐκκλησία θεραπεύει μέ τή χρήση
μέσων ἀποτελεσματικῶν, τῶν ἱερῶν
μυστηρίων. Θεραπεύει τήν ψυχή καί
τῆς δίνει τή δύναμη νά ἀντιμετω-
πίσει τόν πόνο της μέ ἐλπίδα, μέ τήν
προοπτική τῆς αἰωνιότητας. Βοηθεῖ
τόν ἄνθρωπο νά ὑπερβεῖ τόν πόνο,
κάτι πού εἶναι ἀνώτερο ἀπό τή θε-
ραπεία τοῦ πόνου. Στρέφει τήν προ-
σοχή μας στήν Ἀνάσταση. Μέ τή δύ-
ναμη τῆς Ἀναστάσεως ὅλα γίνονται
«καινά», ὅλα λούζονται στό ἀνέ-
σπερο φῶς τοῦ Ἀναστημένου Χρι-
στοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος μᾶς προτρέπει: «Μεθ’
ἡδονῆς πάντα φέρωμεν τά προσπί-
πτοντα λυπηρά. Δυνησόμεθα δέ
φέρειν, ἄν τόν Θεόν φιλήσωμεν»11.
Μή ξεχνᾶμε λοιπόν ὅτι «αἱ θλίψεις
λαμπροτέρους ποιοῦσι καί παρά
Θεῷ καί παρά ἀνθρώποις τούς
εἰδότας αὐτάς φέρειν γενναίως»12.

10. Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 101, Παραμυθητική, ΕΠΕ 3, 450.
11. Ἰωάννη Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τόν ΜΑ ΄Ψαλμόν, ΕΠΕ 5, 606.
12. Τοῦ ἰδίου, Εἰς τούς Ἀνδριάντας, Ὁμιλία  Δ΄, ΕΠΕ 32, 84.
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Τό θέμα γιά τό ὁποῖο ἔχουμε
κληθεῖ νά μιλήσουμε εἶναι
ἕνα θέμα πού μᾶς ἀπασχο-

λεῖ καθημερινά. Ὁ πόνος, ἡ ἀσθέ-
νεια καί ὁ θάνατος στή ζωή μας καί
πῶς μποροῦμε νά τόν ἀντιμετω-
πίσουμε μέσα στήν οἰκογένεια καί
στήν προσωπική μας ζωή.

Ἀρκετά συχνά μᾶς ρωτᾶνε οἱ
ἄνθρωποι - τουλάχιστον ἐμᾶς πού
δουλεύουμε σέ νοσοκομεῖα, ἀλλά
καί ὅλους τούς ἱερεῖς, - μᾶς ρωτᾶνε
γιατί ἀρρώστησε τό παιδί μου, για-
τί πέθανε ὁ σύζυγός μου, γιατί
ἀρρώστησε ἡ σύζυγός μου, γιατί ὁ
Θεός πῆρε τό παιδί μιᾶς μάνας καί
ἀμέσως στό μυαλό μας γίνεται
ἕνας συνειρμός πού λέει… Κα-
ταρχήν, ποιά εἶναι ἡ ἀπάντηση; Μή-
πως ὁ Θεός παίρνει τά παιδιά; Μή-
πως ὁ Θεός ἀρρωσταίνει τούς
ἀνθρώπους; Ὑπάρχει ἀπάντηση σ’
αὐτή τήν ἐρώτηση;

Γιά νά μπορέσουμε νά προσεγ-
γίσουμε τό θέμα τοῦ πόνου στή ζωή
τῶν ἀνθρώπων θά πρέπει νά δοῦμε
ἀπό ποῦ προῆλθε ὁ πόνος. Πότε
ἐμφανίστηκε γιά πρώτη φορά ὁ πό-

νος, ἡ ἀσθένεια καί ὁ θάνατος στή
ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεός ὅταν
ἔφτιαξε τόν ἄνθρωπο δέν τόν
ἔφτιαξε γιά νά πονεῖ, δέν τόν
ἔφτιαξε γιά νά ἀρρωσταίνει, δέν
τόν ἔφτιαξε γιά νά πεθαίνει. Τόν
ἔφτιαξε ἀθάνατο, τόν ἔφτιαξε κατ’
εἰκόνα τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ, ἄρα ὁ
ἄνθρωπος φτιάχτηκε ἀθάνατος,
ὑγιής καί χωρίς πόνο, γιά νά ζεῖ
μέσα στόν Παράδεισο καί μέσα στή
χάρη τοῦ Θεοῦ, γιά νά τρέφεται
ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά βρί-
σκεται σέ μία συνεχῆ ἐπικοινωνία
μαζί Του.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀποφάσισε νά
προχωρήσει μόνος του στό καθ’
ὁμοίωσιν, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπο-
φάσισε ἀπό μόνος του νά γίνει
θεός, καί διέκοψε αὐτή τή σχέση
κοινωνίας μέ τόν Θεό, τότε αὐτό
πού κέρδισε δέν εἶναι τίποτε ἄλλο
ἀπό τή φθορά καί τόν θάνατο. Ὁ
ἴδιος ὁ Θεός μέσα ἀπό τή Γραφή
λέει στόν ἄντρα ὅτι μέ τόν ἱδρώ-
τα τοῦ προσώπου σου καί τόν κόπο
σου θά τρῶς τόν ἄρτο σου, θά τρῶς
τό ψωμί σου, στή γυναίκα ὅτι μέ

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ1

Πρωτ. Γεωργίου Ζήνωνος
Ἰατροῦ

1. Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία πού ἔγινε στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου στίς 13 Ἰανουαρίου 2015.



πόνους θά γεννᾶς τά παιδιά σου
καί στό τέλος «θανάτῳ ἀποθα-
νεῖσθε». Ἀφοῦ παρέβη ὁ ἄνθρωπος
τήν ἐντολή, ἀφοῦ ἐπαναστάτησε
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἔχασε
αὐτή τή ζωοποιό σχέση κοινωνίας
μέ τόν Θεό, τότε αὐτό πού κέρδι-
σε ἦταν ὄντως ἡ φθορά καί ὁ θά-
νατος.

Γιατί λοιπόν ἐπιτρέπει ὁ Θεός
τόν θάνατο; Μήπως, ὁ Θεός εἶναι
ἄσπλαγχνος; Μήπως εἶναι σαδιστής
καί θέλει νά βλέπει τόν ἄνθρωπο
νά βασανίζεται, νά πονάει; Τήν
ἀπάντηση μποροῦμε νά τήν βροῦμε
στά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μας.
Πρίν μερικές μέρες κάναμε τόν Με-
γάλο Ἁγιασμό καί κάπου ὁ ἱερέας
ἀπευθυνόμενος στόν Θεό εἶπε τά
ἑξῆς: «Οὐ γάρ ἔφερες Δέσποτα διά
σπλάγχνα ἐλέους σου θεάσθαι ὑπό
τοῦ διαβόλου τυραννούμενον τό γέ-
νος τῶν ἀνθρώπων». Ὁ ἱερέας
λοιπόν ἀπευθυνόμενος στόν Θεό
τοῦ λέει: «Δέν ἄντεχες, δέν ὑπέ-
φερες νά βλέπεις τόν ἄνθρωπο νά
ὑποφέρει καί νά βασανίζεται ἀπό
τόν ἴδιο τόν διάβολο». Καί στήν
Θεία Λειτουργία πού προηγήθηκε
ἀκούσαμε πάλι νά λέει ὁ ἱερέας
ἀπευθυνόμενος πρός τόν Θεό:
«Οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν ἕως
ἡμᾶς εἰς τόν οὐρανόν ἀνήγαγες καί
τήν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τήν μέλ-
λουσαν». Δηλαδή, στόν μέν Ἁγια-
σμό λέγαμε ὅτι «Θεέ μου, δέν ἄντε-
χες νά βλέπεις τόν ἄνθρωπο νά
ὑποφέρει», ἀλλά συνεχίζουμε στή
Θεία Λειτουργία καί λέμε: «Δέν
σταμάτησες νά κάνεις τά πάντα,
μέχρι νά γίνεις ἄνθρωπος, μέχρι νά

θυσιαστεῖς, μέχρι νά πεθάνεις καί
ν’ ἀναστηθεῖς, οὕτως ὥστε νά ξα-
ναφέρεις τόν ἄνθρωπο στόν οὐρα-
νό, ν’ ἀνεβάσεις τόν ἄνθρωπο στόν
οὐρανό καί νά τοῦ χαρίσεις τή μέλ-
λουσα βασιλεία», «ἔνθα οὐκ ἔστι
πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός»,
ὅπως ψάλλουμε στήν κηδεία. Στόν
χῶρο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ,
ὅπου συνάγονται ὅλοι οἱ ἅγιοι
τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖ ὅπου συνά-
γονται ὅλοι οἱ σεσωσμένοι ἄνθρω-
ποι, ἐκεῖ δέν ὑπάρχει πόνος, ἤ λύπη
ἤ στεναγμός. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπο-
ροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Θεός ἐπι-
τρέπει νά ὑποστεῖ ὁ ἄνθρωπος τόν
πόνο, τήν ἀσθένεια καί τόν θάνα-
το σάν ἕνα θεραπευτικό φάρμακο
γιά τή δική του σωτηρία καί τή
δική του λύτρωση, γιά τόν δικό του
ἁγιασμό, τή δική του θέωση. Θά
μοῦ πεῖ κανένας ὅτι αὐτά εἶναι θε-
ολογίες, εἶναι φιλοσοφίες, εἶναι
αὐτά πού τά λέμε ἐμεῖς οἱ παπά-
δες στούς ἀνθρώπους γιά νά τούς
στρέψουμε τήν προσοχή μακρυά
ἀπό τό πρόβλημα ἀπό τό ὁποῖο
ὑποφέρουν. Εἶναι ὅμως ἔτσι τά
πράγματα; Εἶναι ὅπως τά λένε τά
θεολογικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας; 

Τήν ἀπάντηση τήν δίνει ἡ ἴδια ἡ
ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄν
δοῦμε τή ζωή τῶν ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας καί τῶν ἀνθρώπων,
βλέπουμε ὅτι ἐπιβεβαιώνεται
ἀκριβῶς αὐτό τό γεγονός ὅτι τή
νόσο, τή φθορά καί τόν θάνατο ἐπέ-
τρεψε ὁ Θεός νά τά ζεῖ ὁ ἄνθρω-
πος, καί νά τά  ὑπομένει μέ κύριο
στόχο τήν καλλιέργειά του καί τή
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σωτηρία του. 
Ὑπάρχουν πολλά εἴδη πόνου -

δέν θά ἀσχοληθοῦμε μέ ὅλα τά εἴδη
τοῦ πόνου, ὅπως εἶναι ὁ σωματι-
κός πόνος, ὁ ψυχικός πόνος, ὁ πνευ-
ματικός πόνος. Θά ἀσχοληθοῦμε
μόνο λίγο μέ τόν σωματικό πόνο
καί θά πῶ μερικά παραδείγματα,
γιά νά δοῦμε πῶς ὁ πόνος λει-
τουργεῖ λυτρωτικά, λειτουργεῖ θε-
ραπευτικά καί βοηθᾶ τόν ἄνθρω-
πο πρῶτον νά συνειδητοποιήσει τή
δική του κατάσταση, δεύτερο νά
γνωρίσει τόν Θεό καί τρίτο νά κερ-
δίσει τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν… 

Στό νοσοκομεῖο πού ὑπηρε-
τοῦμε – φυσικά ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ
τρεῖς πού εἴμαστε σέ νοσοκομεῖα,
ἀλλά ὅλοι οἱ πατέρες, - συναντᾶμε
καθημερινά ἀνθρώπους πού πονᾶνε
καί βλέπουν καθημερινά τόν θά-
νατο μπροστά τους. Θά ἀναφερθῶ
σέ μερικά παραδείγματα γιά νά
δοῦμε πῶς λειτουργεῖ αὐτή ἡ κα-
τάσταση. 

Θυμᾶμαι ὅταν πρωτοανέλαβα τό
Γενικό Νοσοκομεῖο Λευκωσίας, τό
Παλιό Νοσοκομεῖο, γνώρισα ἕνα νε-
αρό γύρω στά 25, ὁ ὁποῖος εἶχε
καρκίνο. Ἦταν γεμάτος μεταστά-
σεις, ἦταν στό κρεβάτι χωρίς νά
μπορεῖ νά σηκωθεῖ καί εἶχε φρι-
κτούς πόνους. Ρώτησα τίς νοσο-

κόμες καί μοῦ εἶπαν ὅτι
πάει πρός τό τέλος. Ζή-
τησα νά τόν δῶ, κου-
βεντιάσαμε καί ἐξομο-
λογήθηκε γιά πρώτη
φορά στή ζωή του, κοι-
νώνησε, καί σιγά σιγά
κάθε μέρα πού τόν
ἔβλεπα ἄλλαζε, γινό-

ταν ἕνας πνευματικός ἄνθρωπος.
Ἔφτασε στό τέλος νά μοῦ λέει:
«Πάτερ, εἶναι κακό νά προσεύχο-
μαι νά μέ πάρει ὁ Χριστός;».
Αὐτό τό βλέπουμε στή ζωή τῶν
ἁγίων. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπι-
θυμοῦσε «ἀναλῦσαι καί σύν
Χριστῷ εἶναι» (Φιλ. α΄, 23). Ὁ πό-
θος τῶν Ἁγίων εἶναι, κάποια στιγ-
μή νά εἶναι πάντα μαζί μέ τόν Χρι-
στό. Κράτησε αὐτή ἡ σχέση μας 15
μέρες καί μία νύχτα, ἦταν χειμώ-
νας, μοῦ τηλεφώνησαν ἀπό τό Νο-
σοκομεῖο ὅτι «σέ θέλει ὁ τάδε».
Λέω «τί μέ θέλει»; «Λέει ὅτι
ἀπόψε θά βγεῖ ἡ ψυχή του». Μι-
λοῦσε μ’ αὐτό τόν τρόπο, ἦταν ἕνα
παιδί ἀπό ἕνα χωριό. Τόν εἶδα τό
πρωί, ἦταν καλά. Λέω «ἐσεῖς πῶς
τόν βλέπετε»; «Εἶναι καλά, πολύ
καλά». Λέω «δῶστε μου τόν στό
τηλέφωνο», εἶχε φορητό τηλέφωνο.
Λέω «τί γίνεται»; Λέει «πάτερ,
ἀπόψε θά βγεῖ ἡ ψυχή μου». Λέω
«ἔρχομαι». Ἔκανα 10 λεπτά, ἦταν
χειμώνας, ἄδειοι οἱ δρόμοι, ἀπό τή
Λακατάμεια μέχρι τό Νοσοκομεῖο
περίπου 10 λεπτά. Τόν εἶδα, ἐξο-
μολογήθηκε ξανά, κοινώνησε. Μέ-
χρι νά πάω στό σπίτι, μοῦ τηλε-
φώνησαν ὅτι τό παιδί αὐτό κοιμή-
θηκε. Βλέπουμε δηλαδή ὅτι αὐτή



ἡ ἀρρώστια σ’ ἕνα παιδί 25 χρονῶν
λειτούργησε μέ τέτοιο τρόπο πού
αὐτό τό παιδί μέσα σέ 15 μέρες
ἀπό τήν πρώτη φορά πού ἐξομο-
λογήθηκε μέχρι τή μέρα πού κοι-
μήθηκε ἔφτασε σέ τέτοια ἐπίπεδα
ὥστε νά προγνωρίσει – τολμῶ νά
τό πῶ – τόν θάνατό του καί νά ξέ-
ρει ὅτι ἀπόψε πεθαίνει. Αὐτό τό
βλέπουμε στή ζωή πολλῶν ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας μας νά προγνωρί-
ζουν τήν κοίμησή τους. Ἔτσι λει-
τουργεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ
ἄνθρωπος ἀξιοποιεῖ τόν πόνο καί
ἀπευθύνεται στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ
τελικά ὁ Θεός, νομίζω, τόν ἁγιάζει
καί τόν ἐλευθερώνει…

Βέβαια, δέν εἶναι πάντα ἔτσι
ὄμορφα τά πράγματα. Ὑπάρχουν
κι ἄλλοι πόνοι, ὅπως εἶναι ὁ πόνος
ἑνός πνευματικοῦ, ἄν θεωρούμαστε
πνευματικοί. Θυμοῦμαι μιά φορά
μιά γιαγιά, ἕνα σπουδαῖο ὄνομα
τῆς κυπριακῆς κοινωνίας. Τήν φέ-
ρανε μέ τό φορεῖο στήν Ἀροδαφ-
νοῦσα. Πῆγα νά τήν δῶ, τῆς λέω
«καλημέρα», δυσκολεύτηκε νά
μοῦ ἀπαντήσει. Λέω: «θέλετε κάτι
ἀπό μᾶς, μία εὐχή, κάτι»; Λέει,
«Ὄχι. Τίποτα». Αὐτό τό «ὄχι, δέν
θέλω τίποτα» ἀπό ἕνα ἄνθρωπο ὁ
ὁποῖος βλέπουμε ὅτι φεύγει, δέν
ἔχει χρόνο στή ζωή του καί εἶναι
πρός τό τέλος, αὐτό νομίζω ὅτι ὅλοι
οἱ ἱερεῖς τό βιώνουν ὡς ἕνα εἶδος
πνευματικοῦ πόνου. Ζοῦμε κι ἐμεῖς
ἕναν πόνο, ὅταν βλέπουμε τόν
ἄνθρωπο νά ἀρνεῖται κάθε σχέση
μέ τόν Θεό. Εἶναι πραγματικά μία
κατάσταση δύσκολη, γιατί βλέπεις
ἕνα ἄνθρωπο νά φεύγει,  ξέρεις ὅτι

οἱ μέρες του εἶναι μετρημένες καί
ὅμως ἀρνεῖται ὁποιαδήποτε βοή-
θεια ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Βέβαια, δέν θέλω νά μακρηγο-
ρήσω, γιά νά μιλήσουν καί οἱ
ἄλλοι πατέρες. Ἁπλῶς σάν τελευ-
ταία ἐρώτηση θά ἔθετα τό ἑξῆς:
Ἐμεῖς πού ἄς ποῦμε ὅτι εἴμαστε
ὑγιεῖς, ποιά θέση ἔχουμε δίπλα ἀπό
ἕνα ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος νοσεῖ, δίπλα
ἀπό ἕνα ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος πο-
ρεύεται πρός τό τέλος τῆς ζωῆς
του; Ἀκούονται ὡραῖα αὐτά τά πα-
ραδείγματα πού εἴπαμε, ὅτι ἕνας
ἄνθρωπος μετανόησε, ἐξομολογή-
θηκε, κοινώνησε, προγνώρισε τόν
θάνατό του. Ἀκούγονται πολύ
ὡραία καί εἶναι ὄμορφα, γιατί
βλέπουμε πώς ὁ ἄνθρωπος μέσα
ἀπ’ αὐτή τή διαδικασία τοῦ πόνου
θεραπεύεται καί ἁγιάζεται. Ὅμως,
ποιά εἶναι ἡ δική μας θέση; Νομί-
ζω ὅτι γιά νά ἀπαντήσουμε σ’ αὐτή
τήν ἐρώτηση μποροῦν νά μᾶς βοη-
θήσουν δύο παραδείγματα ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή. Τό ἕνα εἶναι ἡ πα-
ραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη. Ξέ-
ρετε ὅλοι τήν παραβολή τοῦ καλοῦ
Σαμαρείτη. Ἕνας ἄνθρωπος ἀπό
τήν Ἱερουσαλήμ πήγαινε πρός
Ἱεριχώ, λησταῖς περιέπεσε, τόν
λήστεψαν, τόν γύμνωσαν, τόν κτύ-
πησαν, τόν πλήγωσαν καί τόν πέ-
ταξαν στήν ἄκρη τοῦ δρόμου, σ’
ἕνα δρόμο ὄχι ἄσφαλτο, ὄχι μέ
ὡραῖο πεζοδρόμιο, ἀλλά σ’ ἕνα χω-
ματόδρομο, ἱδρωμένο, λερωμένο, -
οἱ δρόμοι τότε ἦταν δρόμοι πού
περνοῦσαν πρόβατα, ἀγελάδες,
βόδια κ.λπ. ὁπότε ὁ δρόμος ἦταν
γεμάτος μέ ὅλες τίς ἀκαθαρσίες καί
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τά χώματα καί ὅλα αὐτά τά πράγ-
ματα. Σ’ αὐτές τίς πληγές ἑνός τέ-
τοιου ἀνθρώπου δέν ἔσκυψε ἱερέ-
ας, δέν ἔσκυψε λευίτης, ἀλλά ἔσκυ-
ψε ἕνας Σαμαρείτης, ἕνας ἁπλός
ἄνθρωπος. Μέ τά ἴδια του τά χέ-
ρια, χωρίς γάντια χειρουργικά, - δέν
ὑπῆρχαν τότε - τοῦ ἔπλυνε τίς πλη-
γές, τόν καθάρισε, τόν φορτώθηκε
ὁ ἴδιος, τόν πῆρε σέ ξενοδοχεῖο,
πλήρωσε τά ἔξοδα ὅλα γιά τήν
ἀποθεραπεία του καί ἔτσι μ’ αὐτό
τόν τρόπο συμμετεῖχε στόν πόνο
τοῦ ἀδελφοῦ του.  

Τό ἄλλο περιστατικό εἶναι ἡ πο-
ρεία τοῦ Χριστοῦ πρός τόν Γολ-
γοθά. Ὅταν ὁ Χριστός κουβα-
λοῦσε τόν σταυρό του φαντάζομαι
ὅτι γονατοῦσε, τόν κτυποῦσαν,
ἦταν κουρασμένος σωματικά.
Ἦταν ὅμως Θεός καί μποροῦσε
κάλλιστα νά ἐλαφρύνει τόν σταυ-
ρό, οὕτως ὥστε νά μήν αἰσθάνεται
κανένα βάρος. Ὁ Χριστός κουβα-
λοῦσε ἕνα βαρύ σταυρό, τόν ὁποῖο
ὁ ἴδιος μποροῦσε κάλλιστα νά τόν
ἐλαφρύνει σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε
νά μήν αἰσθάνεται τό βάρος του ἄν
μή τι ἄλλο. Ὅμως δέν τό ἔκανε καί
βλέπουμε ἕνα ἄλλο ἄνθρωπο, τόν
Σίμωνα τόν Κυρηναῖο, πού ἐπέ-
στρεφε κουρασμένος ἀπό τά χω-
ράφια του νά πηγαίνει νά παίρνει
τόν σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί νά
συμπορεύεται τόν δρόμο τοῦ μαρ-
τυρίου τοῦ Χριστοῦ, νά συμπο-
ρεύεται μέ τόν Χριστό πρός τόν
Γολγοθά, νά μεταφέρει τόν σταυ-
ρό τοῦ Χριστοῦ καί νά συμβάλλει
μ’ αὐτό τόν τρόπο στήν ἀπάμ-
βλυνση τοῦ πόνου τοῦ Χριστοῦ. Νο-

μίζω ὅτι ὁ Χριστός ἐπέτρεψε αὐτό
τό γεγονός, νά ἔρθει ὁ Σίμωνας νά
συμμετάσχει στήν ἄρση τοῦ σταυ-
ροῦ του, γιά νά διδάξει ἐμᾶς ὅτι ὁ
δρόμος πρός τή δική μας σωτηρία
εἶναι δρόμος συμπόρευσης, δέν
εἶναι δρόμος μοναχικός. Εἶναι δρό-
μος συμπόρευσης μέ τούς ἀδελ-
φούς μας, εἴτε πονᾶνε εἴτε δέν
πονᾶνε, εἴτε πεθαίνουν εἴτε δέν πε-
θαίνουν. Ἄρα καλούμαστε κι ἐμεῖς,
ἄν θέλουμε νά ἀκολουθήσουμε τά
χνάρια τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας καί τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ νά
συμμετέχουμε στόν πόνο τῶν
ἀδελφῶν μας. Καί πρέπει νά γνω-
ρίζουμε ὅτι ὅταν προσεγγίζουμε
ἕνα ἄρρωστο δέν χρειάζονται οὔτε
πολλά λόγια οὔτε πολλές φιλοσο-
φίες. Αὐτό πού χρειάζεται εἶναι
ἀγάπη. Ὅσο παραπάνω ἀγαποῦμε
ἕνα ἄνθρωπο, τόσο παραπάνω
συμμετέχουμε στόν δικό του πόνο,
ἄρα τόσο περισσότερο σηκώνουμε
ἀπό τό βάρος τοῦ δικοῦ του σταυ-
ροῦ. 

Ἤθελα νά τελειώσω ἁπλῶς λέ-
γοντας ὅτι ὁ πόνος ἁγιάζει τόν
ἄνθρωπο, ἄν ὁ ἄνθρωπος τόν ἀξιο-
ποιήσει ὅπως περιγράψαμε προ-
ηγουμένως. Κι ἐμεῖς συμμετέχου-
με στόν πόνο τοῦ ἀδελφοῦ μας ἐάν
ἔχουμε ἀγάπη, ἐάν εἴμαστε φι-
λεύσπλαγχνοι, ἐάν εἴμαστε φιλό-
πονοι καί συμπονοῦμε τούς ἀνθρώ-
πους. Ἐάν ἔχουμε αὐτά τά χαρα-
κτηριστικά, μποροῦμε νά εἴμαστε
σίγουροι ὅτι ἔχει μέσα στήν καρ-
διά μας μορφωθεῖ Χριστός. Καί ἡ
σωτηρία δέν εἶναι μόνο γιά τούς
ἀρρώστους, εἶναι γιά ὅλους μας. 
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Εἶναι, ὄντως, δύσκολο τό νά
μιλᾶ κάποιος γι’ αὐτό τό
μεγάλο μυστήριο πού συμ-

βαίνει στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, πού
λέγεται πόνος ἤ πού λέγεται ἀκό-
μα θάνατος. Ὅλοι γνωρίζουμε
ὅτι ὁ πόνος, ἡ ἀσθένεια, τά δάκρυα
εἶναι ζυμωμένα μέσα στή ζωή τοῦ
ἀνθρώπου μαζί μέ τή χαρά καί
ὁ,τιδήποτε ἄλλο θά περάσει μέσα
στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντιδρᾶ,
ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔντονα στόν
πόνο, ἀντιδρᾶ ἔντονα στήν ἀσθέ-
νεια. Ποιοί εἶναι οἱ λόγοι πού
ἀντιδρᾶ τόσο πολύ ὁ ἄνθρωπος σέ
ἕνα ἀληθινό γεγονός; Ποιοί εἶναι
οἱ λόγοι πού ὁ ἄνθρωπος ἔχει τόση
ἀντίδραση στό πιό ἀληθινό γεγο-
νός πού θά συμβεῖ στόν καθένα
μας;  Ὁ πρῶτος λόγος, ὅτι γιά τόν
ἄνθρωπο εἶναι  ἕνα ἀφύσικο γε-
γονός, πού ἔγινε ὅμως ἀλήθεια καί
πραγματικότητα καί φυσικό καί
ἀναπόφευκτο γεγονός. Ὁ ἄλλος
λόγος ἤ καλύτερα οἱ ἄλλοι λόγοι

γιά τούς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος
δυσκολεύεται ἀφάνταστα νά πε-
ράσει αὐτή τήν πορεία τή δύσκο-
λη, εἶναι γιατί ὁ ἄνθρωπος ἔμαθε
καί οὐσιαστικά μάθαμε ὅλοι μας,
νά ζοῦμε πάρα πολύ ψεύτικα.
Γοητευόμαστε ἀπό ψεύτικα πράγ-
ματα μέσα στή ζωή, στά ὁποῖα μά-
θαμε νά δίνουμε τήν καρδιά μας
καί ἔτσι πολύ δύσκολα, ὅταν συμ-
βεῖ κάτι, μποροῦμε νά ἀντιμετω-
πίσουμε τήν ἀλήθεια τοῦ γεγονό-
τος. Πολύ εὔκολα γοητευόμαστε,
ἀλλά ὅμως ξεχνοῦμε, ὅτι γιά νά
ὑπάρξει ἀπογοήτευση, σημαίνει ὅτι
ὑπῆρξε μία γοητεία, μία ψεύτικη
γοητεία. Γιά νά ὑπάρξει μία δυ-
σκολία σημαίνει ὅτι προηγουμένως
δέν ζούσαμε μέ τέτοιο τρόπο,
ὥστε νά μπορέσουμε νά ἀντιμε-
τωπίσουμε τή δυσκολία. 

Ὡς πρῶτο γεγονός εἴπαμε ὅτι
εἶναι πώς ὅλοι κάποια στιγμή θά
ἀντιμετωπίσουμε μία δυσκολία
στή ζωή μας, εἴτε λέγεται ἀσθέ-
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νεια, εἴτε λέγεται πόνος, εἴτε λέ-
γεται θάνατος.  Τό πρόβλημα, λοι-
πόν, δέν εἶναι τό ὅτι θά ἀρρω-
στήσουμε ἤ θά πεθάνουμε, ἀλλά
ὅμως τό πότε θά συμβεῖ. Σήμερα
ζοῦμε ὅπως εἴπαμε προηγουμένως
ψεύτικα, γοητευμένοι μέσα στή
ζωή, μέσα στά ὑλικά ἀγαθά, μέσα
σ’ αὐτή τήν εὐχή, τήν ὁποία ὅλοι
μας ἔχουμε μέ κάθε εὐκαιρία
μιᾶς γιορτῆς ἤ ὁποιασδήποτε
ἄλλης μας συνάντησης καί εἶναι:
«Σάν τήν ὑγεία δέν ἔχει, νά ἔχου-
με ὑγεία καί τίποτα ἄλλο». Ὅταν,
λοιπόν, αὐτή εἶναι ἡ εὐχή μας, σί-
γουρα ὅταν θά ἔλθει κάτι ἀντίθε-
το, θά μᾶς κλονίσει καί θά μᾶς
ἀπογοητεύσει. 

Κάποιος θά πεῖ: «Πάτερ, νά μήν
παρακαλοῦμε γιά τήν ὑγεία μας;».
Βεβαίως θά παρακαλοῦμε. Ὁ
πρῶτος πού παρακαλεῖ καί εὔχε-
ται σέ κάθε ἀκολουθία καί στή
Θεία Λειτουργία, εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία «ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης,
ὑγείας...». Τότε λοιπόν ποῦ κά-
νουμε λάθος; Γιατί τόση ἀπογοή-
τευση ὅταν θά ἔλθει ἡ στιγμή τοῦ
πόνου, ἡ στιγμή τῆς δοκιμασίας, ἡ
στιγμή τοῦ χωρισμοῦ ἀπό ἀγα-
πημένα πρόσωπα; Τί λείπει μέσα
στή ζωή μας πού θά μποροῦσε νά
μᾶς ἀπαντήσει αὐτά τά ἐρωτή-
ματα, τά ὁποῖα ὅλοι μας ἔχουμε
καί σέ ὅλους περνοῦν ἀπό τό μυα-
λό μας; Γιατί ἐγώ, τί ἔκανα, για-
τί σέ μένα; Γιατί νά περνῶ ὅλα
αὐτά; 

Ρώτησαν κάποτε ἕνα μεγάλο
Ἅγιο ἀσκητή καί ὅσιο τῆς Ἐκκλη-
σίας μας: Γιατί φεύγουν εἴτε νέοι
ἄνθρωποι, εἴτε τά μικρά παιδιά;
Καί ὁ Ἅγιος σιώπησε καί δέν
ἀπάντησε. Τόν ρώτησαν, λέει καί
δεύτερη φορά καί τότε ἀπάντησε,
ὅτι αὐτά εἶναι τά κρίματα τοῦ
Θεοῦ, στά ὁποῖα δέν μποροῦμε νά
δώσουμε ἐμεῖς ἀπάντηση. Ἀλλά,
ὅμως, ἀπό τήν ἄλλη εἶναι μία με-
γάλη ἀλήθεια πού θυμᾶμαι ἀπό
ὅταν ἐπισκέφθηκα μία σχετικά νε-
αρή γυναίκα πού διαγνώστηκε μέ
καρκίνο. Ἀφοῦ κουβεντιάσαμε
καί ἐξομολογήθηκε μοῦ εἶπε τό
ἑξῆς: «Πάτερ ἀπό τήν πρώτη
στιγμή ὅταν ἀσθένησα γιά νά
εἶμαι εἰλικρινής, δέν εἶπα ποτέ
“γιατί ἐγώ;“ Ἀλλά ἀπό τήν πρώ-
τη στιγμή εἶπα “γιατί ὄχι καί ἐγώ;“
Ἐφόσον εἶναι τόσο φυσική αὐτή ἡ
πορεία μας, νά εἶναι φθαρτή ἡ ζωή



μας, νά εἶναι φθαρτή ἡ ὑγεία μας,
εἶπα γιατί ὄχι καί ἐγώ; Συνέβηκε
στόν δίπλα, στόν γνωστό μου, στόν
φίλο μου, στόν συγγενῆ μου, για-
τί ὄχι καί σέ μένα;».

Αὐτή ἡ γυναίκα κρατώντας
αὐτή τήν πίστη της πρός τόν Θεό
στά τέλη τῆς ζωῆς της, ὅταν πῆγα
νά τήν δῶ γιά τελευταία φορά, γιά
νά κοινωνήσει τῶν ἀχράντων μυ-
στηρίων καί νά μοῦ ἐξομολογηθεῖ
πλέον τούς λογισμούς της, μοῦ διη-
γήθηκε καί ἕνα ὅραμα τό ὁποῖο
εἶχε δεῖ τήν προηγούμενη μέρα, τήν
προηγούμενη νύχτα, οὐσιαστικά
ὄχι στόν ὕπνο της, ἀλλά ὅμως εἶχε
πλήρη συνείδηση. Αὐτός ὁ ἄνθρω-
πος πού εἶχε τέτοια τοποθέτηση
μέσα στή ζωή της, μοῦ εἶχε διη-
γηθεῖ ὅτι ἡ Παναγία τῆς εἶχε πα-
ρουσιαστεῖ μέσα σέ μία γαλαζό-
μορφη φωτεινή μορφή καί τῆς
εἶπε: «Γι’ αὐτή σου τήν στάση
μέσα στή ζωή σου, γι’ αὐτή σου τή
σχέση πού εἶχες μέ τόν Θεό, ἐγώ
θά σέ ὁδηγήσω στόν Υἱό μου». Καί
τήν ἑπόμενη μέρα μέ κάλεσε νά
μοῦ διηγηθεῖ αὐτό τό γεγονός, νά
κοινωνήσει καί τό ἴδιο βράδυ νά
ἀναχωρήσει γι’ αὐτή τή συνάντη-
σή της  μέ τόν Χριστό. 

Ὁ πρῶτος, λοιπόν, λόγος εἶναι
γιατί ἀντιστεκόμαστε στήν ἴδιά
μας τήν φθαρτή φύση. Ἀντιστε-
κόμαστε σ’ αὐτό τό ἀληθινό γε-
γονός, ὅτι κάποια στιγμή θά ἀντι-
μετωπίσουμε αὐτό πού λέγεται,
ὅπως προείπαμε, πόνος, ἀσθένεια

καί θάνατος. Αὐτό δέν τό λογα-
ριάζουμε καί δέν θέλουμε νά τό
λογαριάσουμε ποτέ στή ζωή μας.
Συνήθως ὅταν ἀρχίσουμε ἤ κά-
ποιος ἀρχίσει νά θυμᾶται δυσά-
ρεστα τοῦ λέμε: «Ἄς τά ξεχά-
σουμε αὐτά ἤ μήν ἀναφέρεις
κακά καί δυσάρεστα πράγματα
γιατί εἶναι ἀνεπιθύμητα». Ἀλλά,
ὅμως, εἶναι ἀληθινά. Ὄντως εἶναι
ἀνεπιθύμητα, ἀλλά εἶναι ἀληθινά.
Πῶς πρέπει ἤ ὀφείλουμε λοιπόν νά
ζοῦμε, ὥστε νά ζοῦμε  ἀληθινά;
Ξέρετε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
εἶχαν μιλήσει γιά τή λεγόμενη μνή-
μη θανάτου. Ὅταν τό λέμε σήμε-
ρα στούς ἀνθρώπους πανικοβάλ-
λονται λίγο, γιατί οἱ λέξεις καί τά
γεγονότα δέν εἶναι οἰκεῖα σέ
ἐμᾶς, εἶναι ξένα. Ὁ γέρων Πορ-
φύριος αὐτή τή μνήμη θανάτου τήν
ὀνόμασε κάπως ἀλλιῶς, τῆς ἔδω-
σε μία διαφορετική ἔννοια, ἡ
ὁποία δίνει ἴσως καί τήν ἀπάντη-
ση στό ἐρώτημά μας. Τήν ὀνόμα-
σε «μνήμη Χριστοῦ». 

Πώς ὁ ἄνθρωπος θά πρέπει
μέσα ἀπό τή σχέση του μέ τόν
Χριστό, νά δίνει νόημα, προορισμό
καί σκοπό στή ζωή του; Χάσαμε
τό νόημα, χάσαμε τόν σκοπό, χά-
σαμε τήν προοπτική στή ζωή μας.
Ἀπό τίς πρῶτες μέρες τῆς ζωῆς
μας ὅταν πήγαμε στήν ἐκκλησία 8
ἡμερῶν γιά τήν ὀνοματοδοσία,
μᾶς εἶπαν μία μικρή εὐχή γιά τήν
εἴσοδό μας μέσα στήν ἐκκλησία.
Λέει αὐτή ἡ εὐχή: «…σημειωθήτω
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ὁ Σταυρός τοῦ Μονογενοῦς Σου
Υἱοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ καί τοῖς δια-
λογισμοῖς αὐτοῦ». Δηλαδή, ὁ
σταυρός τοῦ Χριστοῦ νά σημειωθεῖ
μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου,
τοῦ μικροῦ βρέφους πού προσεύ-
χεται ἐκείνη τήν ὥρα μέσα στό ναό
γιά πρώτη φορά στίς 8 μέρες. Καί
μετά, σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τῆς
Ἐκκλησίας, τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ
μέσα στήν Ἐκκλησία, προβάλλε-
ται τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, τό ση-
μεῖο τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.
Καί προβάλλεται μάλιστα ὡς
πρότυπο ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ.
Προβάλλεται ὡς πρότυπο ὁ ἴδιος
ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ ἴδιος
ὁ Χριστός, γιατί ὁ Χριστός ἐπάνω
στόν σταυρό νίκησε αὐτόν τόν
ἐχθρό, ὁ ὁποῖος καταδυναστεύει
τόν ἄνθρωπο. Ἐπάνω στόν σταυ-
ρό ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο
καί ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο στήν
Ἀνάσταση. Ἀπό τή μία μιλοῦμε γιά
Ἀνάσταση καί ἀπό τήν ἄλλη μι-
λοῦμε γιά θάνατο. Ὄντως παρά-
δοξο. Ὅμως, βλέποντας τόν σταυ-
ρό τοῦ Χριστοῦ τήν Κυριακή τῆς
Σταυροπροσκύνησης, λέμε: «Τόν
Σταυρό Σου προσκυνοῦμεν Δέ-
σποτα καί τήν Ἁγίαν Σου Ἀνά-
στασιν δοξάζομεν». Ἤ ὁ Σταυρός
σημαίνει θάνατο ἤ σημαίνει Ἀνά-
σταση. Ὁ Χριστός μέ τόν σταυρό
του καί μέ τή σταύρωσή του, μέ
τό Τίμιο καί Πανάγιο Αἷμα Του,
ξέπλυνε τήν ἁμαρτία τοῦ ἀνθρω-
πίνου γένους, ἀγκάλιασε τόν

ἄνθρωπο, τόν ἀνέβασε καί τοῦ
ἔδωσε τή δυνατότητα μετά, μέ τή
δική Του Ἀνάσταση, νά μήν γεύε-
ται τόν πνευματικό θάνατο, πού
εἶναι ὁ χωρισμός ἀπό τόν Θεό. 

Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος, ὁ κα-
θένας μας σήμερα, μέσα στήν
Ἐκκλησία ψάλλει «Χριστός Ἀνέ-
στη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον
πατήσας». Γιατί πατήθηκε ὁ θά-
νατος, νικήθηκε ὁ θάνατος.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀπάντηση
στόν θάνατο, στόν πόνο καί στή
δοκιμασία. Ὁ Σταυρός τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος μετα-
μορφώνει τόν πόνο, τοῦ δίνει μία
νέα ἑρμηνεία, μία νέα καί διαφο-
ρετική ἐντελῶς σχέση. Μπαίνου-
με πολλές φορές, καί μπαίνουμε
πολύ τακτικά, μέσα στά δωμάτια
τῶν ἀσθενῶν στό νοσοκομεῖο, στό
Μακάρειο νοσοκομεῖο καί στό
Ὀγκολογικό γιά νά κοινωνήσουμε
ἀσθενεῖς. Καί ὅταν μπαίνουμε
μέσα καί ρωτᾶμε, πῶς εἶστε σή-
μερα καί μᾶς ἀπαντοῦν «Δόξα σοι
ὁ Θεός», ἀναρωτιόμαστε καί λέμε:
εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι
βιώνουν πρῶτα ἕνα ὑπαρξιακό
πόνο; Δηλαδή, βιώνουν καί ἀνα-
ρωτιοῦνται, ὅτι πιθανόν νά βρί-
σκονται κοντά στό τέλος τῆς ζωῆς
τους; Καί μπαίνοντας μέσα νά μᾶς
λένε «Δόξα σοι ὁ Θεός Πάτερ,
καλά εἴμαστε». Τί εἶναι αὐτό τό
ὁποῖο τούς κινεῖ γιά νά δίνουν
αὐτή τήν ἀπάντηση. Καί σᾶς ὁμο-
λογῶ, ὅτι εἶναι ἡ πλειοψηφία.



Καί αὐτό συμβαίνει ὅταν μπαί-
νουμε μεταφέροντας τόν Χριστό,
μεταφέροντας τή Θεία Κοινωνία.
Τί εἶναι αὐτό πού ἀλλάζει τή ζωή
τοῦ ἀνθρώπου; 

Μία παρένθεση, νά κάνουμε
ἐδῶ. Ἕνας γιατρός στό Ὀγκολο-
γικό μοῦ λέει: «Πάτερ θέλω νά
μπαίνω μέσα στά δωμάτια μετά
ἀπό ἐσένα, γιατί δέν ξέρω τί κά-
νεις στούς ἀνθρώπους, ἀλλά μετά
ἀπό ἐσένα εἶναι πιό δεχτικοί σέ
ὅ,τι τούς πῶ». Καί τοῦ λέω, δέν
εἶμαι ἐγώ πού τό κάνω. Εἶναι
Αὐτός πού παίρνω μαζί μου πού
τό κάνει καί αὐτός εἶναι ὁ Χρι-
στός. 

Τί πρέπει νά κάνουμε, ὥστε νά
μπορέσουμε νά μεταμορφώσουμε
τόν πόνο καί νά ἀποκτήσει νόημα,
νά μεταμορφώσει τόν θάνατο καί
νά ἔχει ἐλπίδα καί μάλιστα τήν
ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως; Τό μυ-
στικό θά λέγαμε εἶναι ἡ σχέση μας
μέ τόν Χριστό. Εἶναι αὐτή ἡ ἀλη-
θινή μας σχέση μαζί μέ τόν Ἀνα-
στημένο Χριστό. Αὐτόν ὁ ὁποῖος
εἶναι τό πᾶν καί πρέπει νά εἶναι
τό πᾶν μέσα στή ζωή μας. Εἶναι
Αὐτός πού ὅταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ
ἀνοίγει τήν καρδιά του, τοῦ ἀνοί-
γει τήν διάνοιά του, τοῦ δίνει τήν
πρόθεσή του, Αὐτός βρίσκει τόπο
καί τρόπο νά ἀλλάζει τά πάντα
στή ζωή του, νά ἀλλάξει τό νόη-
μα τῆς ζωῆς του, νά ἀλλάξει τήν
προοπτική τῆς ζωῆς του. 

Στίς εὐχές τῆς Θείας Λειτουρ-

γίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,
μετά τόν καθαγιασμό, διαβάζου-
με μία εὐχή πού λέει τό ἑξῆς:
«Σχῶμεν τόν Χριστόν κατοικοῦντα
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν». Δηλαδή,
νά ἔχουμε τόν Χριστό νά κατοικεῖ
μέσα στήν καρδιά μας καί ὁ πι-
στός, αὐτός ὁ χριστιανός ὁ ὁποῖος
θέλει καί ἀγωνίζεται νά βιώσει τήν
παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα στή
ζωή του, νά ἔχει τόν Χριστό νά
ἐνεργεῖ μέσα στήν καρδιά του,
μέσα στήν ὕπαρξή του, μέσα στήν
ψυχή του. Καί ὅταν λέει καρδιά,
δέν ἐννοεῖ τή σάρκινη καρδιά
μας, ἀλλά ὅμως τήν πνευματική,
τή νοερή καρδιά μας, τό κέντρο
τῆς ψυχῆς μας, τό κέντρο τῆς
ὕπαρξής μας. Ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ
θρόνος τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ, λοιπόν,
ἐνεργεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί με-
ταμορφώνει τά πάντα. Μεταμορ-
φώνει τήν ἀσθένεια καί ὁ πόνος γί-
νεται γλυκόπικρος. Γίνεται αὐτό
πού λέμε χαρμολύπη, γιατί εἶναι
λύπη, ἀλλά ὅμως, εἶναι μία λύπη
πού ἔχει μέσα ἐλπίδα.   

«…ἵνα μή λυπῆσθε καθώς καί οἱ
λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα» λέει
ξανά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Α΄
πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή του.
Γιατί οὔτε πονοῦμε, οὔτε πεν-
θοῦμε, ὅπως αὐτούς πού δέν
ἔχουν ἐλπίδα, γιατί ἐμᾶς ἡ ἐλπί-
δα μᾶς εἶναι αὐτή ἡ συνάντησή
μας μέ τόν Χριστό. Πῶς γίνεται
αὐτό στήν πράξη; Γιατί κάποιος
θά μᾶς πεῖ: «Πάτερ εἶναι καλές οἱ

179ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ



180 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

θεωρίες, τά θεωρητικά τά γνωρί-
ζουμε ὅλοι. Σχέση μέ τόν Χριστό,
νά ἀγαποῦμε τόν Χριστό, πῶς γί-
νεται, πῶς μπορεῖ νά γίνει πράξη
αὐτό τό γεγονός, νά ἔχουμε τόν
Χριστό μέσα στήν καρδιά μας;
Καί πῶς μπορεῖ νά γίνει δύναμη,
οὕτως ὥστε μέσα στήν οἰκογένειά
μας νά μήν ζήσουμε τήν ἀπογοή-
τευση; Νά ζήσουμε, ναί μέν τόν
πόνο, πού εἶναι ἀναπόφευκτος,
ἀλλά ὅμως νά μήν εἶναι γιά μᾶς
ἀπογοήτευση. Πῶς θά γίνει πρά-
ξη;»

Ξέρετε ἡ Ἐκκλησία μέσα στή
σοφία της, ὄντως, δέν παρέμεινε
μέσα στά θεωρητικά λόγια, ἀλλά
ὅμως ἄφησε τήν πράξη τῆς ἀσκή-
σεως καί τῆς μυστηριακῆς ζωῆς.
Ἄφησε τήν πράξη τῆς προσευχῆς,
τῆς νηστείας, τῆς τήρησης τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ
ἄσκηση καί ἡ ἀσκητική ζωή τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀλλά, ὅμως, ἄφησε
καί τά μυστήρια, τά ὁποῖα μετα-
μορφώνουν τήν ὕπαρξη τοῦ
ἀνθρώπου. Καί κυρίως ἄφησε
ἕνα μυστήριο, τό ὁποῖο εἶναι τό
κεντρικό μυστήριο τῆς ζωῆς τοῦ
κάθε χριστιανοῦ καί αὐτό εἶναι ἡ
Θεία Λειτουργία καί ἡ μετάληψη

τῶν ἀχράντων μυστηρίων τοῦ
Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ
Χριστοῦ. 

Αὐτή εἶναι ἡ πράξη στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας, γιά τό πῶς μπορεῖ ὁ
ἄνθρωπος νά ἀντιμετωπίσει τά δύ-
σκολα στή ζωή του. Γιατί δεχό-
μενος τόν Χριστό μέσα στήν ὑπάρ-
ξή του, κοινωνώντας τῶν ἀχράν-
των μυστηρίων καί δίνοντάς του
τήν καλή του πρόθεση καί τόν
ἀγώνα του, ἐνεργεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός, γιά νά μεταμορφώσει τόν
πόνο καί τήν θλίψη ἀκόμα καί τόν
θάνατο. «…ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσε-
ως ζωῆς αἰωνίου». Μόνον ὁ Χρι-
στός στήν πράξη, δηλαδή κοινω-
νώντας καί ζώντας μέσα στά μυ-
στήρια, μπορεῖ νά καλλιεργήσει
μέσα στήν καρδιά μας αὐτή τήν
ἀλήθεια. Ἡ λογική μας μᾶς λέει χί-
λια δύο ἄλλα, μᾶς λέει αὐτά πού
μποροῦμε νά ἀγγίξουμε, αὐτά
πού μποροῦμε νά ψηλαφήσουμε,
ἀλλά ὅμως παρακαλοῦμε, ὅπως
διαβάζουμε στό εὐαγγέλιο τοῦ
Μάρκου, ὅπως ὁ πατέρας εἶπε
στόν Χριστό: «Πιστεύω Κύριε,
βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Παρα-
καλοῦμε τόν Θεό προσερχόμενοι
πρός τόν Χριστό, κοινωνώντας

τοῦ Ἀχράντου Σώματος
καί τοῦ Τιμίου Αἵματος
τοῦ Χριστοῦ, γιά νά μπο-
ρέσουμε νά γίνουμε ἕνα
μαζί Του, νά βρεῖ τόπο
μέσα στήν καρδιά μας νά
μᾶς παρηγορήσει. Καί



τότε ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νά πα-
ρηγορεῖται.

Θυμᾶμαι μία κυρία, πρέπει νά
κοιμήθηκε πρίν περίπου 9 μῆνες -
1 χρόνο, ἡ ὁποία μόλις διαγνώ-
στηκε, μπῆκε μέσα στή κλινική,
μέσα στό νοσοκομεῖο καί γιά 6
μῆνες μετά πού διήρκησε ἡ ἐπίγεια
ζωή της ἀπό τή διάγνωση τῆς
ἀσθένειάς της, εἶναι ζήτημα ἄν εἶχε
φύγει 1-2 φορές, 1-2 μέρες. Αὐτή
ἡ γυναίκα ἀπό τή στιγμή πού
μπῆκε, μᾶς ζητοῦσε συνέχεια νά
κοινωνᾶ. Κάθε Τετάρτη καί Σάβ-
βατο πού πηγαίναμε, μᾶς ἔλεγε,
δήλωνε προηγουμένως στίς ὁμά-
δες διακονίες, ὅτι ἤθελε νά κοι-
νωνήσει. Καί κοινωνοῦσε τούς
τελευταίους 6 μῆνες δύο φορές τήν
ἑβδομάδα. Κάποια στιγμή ἐνημε-
ρώθηκα σέ μία συνεδρία πού γί-
νεται κάθε Τετάρτη ἐκεῖ μέ τούς
γιατρούς, ὅτι εἶχε πέσει σέ κῶμα.
Μάλιστα ρώτησα,  ἄν ὑπάρχει πε-
ρίπτωση νά πάει καλύτερα καί
μοῦ εἶπαν:  «Πάτερ ὄχι. Εἶναι
ἐγκεφαλικές μεταστάσεις, οἱ
ὁποῖες δέν μποροῦν νά τῆς δώσουν
τήν εὐκαιρία νά ἐπιστρέψει πίσω.
Εἶναι ζήτημα πλέον ὡρῶν ἄν θέ-
λεις νά πᾶς κάτω νά τήν ἀποχαι-
ρετήσεις». Λέω: «Κοινώνησε, πι-
στεύω ὅτι δέν χρειάζεται κάτι».  

Ἔφυγα, τελείωσα γύρω στίς μία
τό μεσημέρι, πῆγα στό σπίτι μου
καί χτύπησε τό τηλέφωνό μου.
Ἀπάντησα καί ἦταν ἡ κόρη της.
Τήν γνώριζα ἐκεῖ στίς ἐπισκέψεις.

Μοῦ λέει: «Ξέρεις Πάτερ, ἡ μη-
τέρα μου, ἡ τάδε κυρία ζητᾶ νά σέ
δεῖ». Καί τῆς λέω: «Μά κόρη μου,
ἐγώ σήμερα ἔμαθα, ὅτι ἡ μητέρα
σου ἦταν σέ κῶμα». Ναί, μοῦ λέει
Πάτερ καί ἐμᾶς αὐτό μᾶς εἶπαν οἱ
γιατροί, ἀλλά ὅμως ξαφνικά ξύ-
πνησε καί σέ ζήτησε, καί μάλιστα
ἀπορήσαμε, γιατί ἐδῶ καί μία
ἑβδομάδα δέν μᾶς καλομιλοῦσε
καί δέν μᾶς πολυθυμόταν. Τώρα,
τό πῶς σέ ζήτησε, δέν ξέρω, ἀλλά
ὅμως, σέ ζήτησε ὀνομαστικά.
Εἶσαι ὁ πατήρ Μάριος; Εἶμαι ὁ
πατήρ Μάριος. Εἶσαι ὁ ἱερέας πού
ἔρχεται ἐδῶ στό Ὀγκολογικό;
Εἶμαι ὁ ἱερέας πού ἔρχεται ἐδῶ
στό Ὀγκολογικό. Ὡραία. Τότε
Πάτερ μου, ἐσένα ζήτησε. Τῆς λέω,
ἔρχομαι, ἔρχομαι νά τήν δῶ». 

Ὄντως πῆγα. Γιά νά εἶμαι εἰλι-
κρινής, εἶχα λίγο τόν λογισμό ὅτι
ἦταν ἄλλη καί δέν ἦταν αὐτή,
ἀφοῦ μέ εἶχαν βεβαιώσει οἱ για-
τροί ὅτι ἦταν σέ κῶμα. Πῆγα νά
τήν δῶ. Μπῆκα ὄντως στό δωμά-
τιο πού ἦταν αὐτή. Μέ χαιρέτησε,
τήν χαιρέτησα. Τῆς λέω: «Πῶς
εἶσαι κυρία…;». Μοῦ λέει καλά.
Λέει στά παιδιά της, σᾶς παρα-
καλῶ, ἀφῆστε μέ λίγο μέ τόν πά-
τερ. Τῆς λέω: «Ναί. Μέ ζήτησες;».
Μοῦ λέει «Ναί, εἶμαι στό τέλος τῆς
ζωῆς μου, φεύγω». 

Σιώπησα, γιατί ὄντως ἦταν ἀλή-
θεια, αὐτό εἶχαν πεῖ καί οἱ γιατροί.
Αὐτή ἦταν ἡ πορεία, μή ἀνατρέ-
ψιμη. Μοῦ λέει: «Τώρα πού φεύ-
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γω, θέλω νά μοῦ ὑποσχεθεῖς κάτι,
θέλω νά μοῦ ὑποσχεθεῖς, ὅτι τώρα
πού φεύγω, Αὐτόν πού θά συ-
ναντήσω εἶναι τόν Χριστό». Ὅπως
τώρα ἔκανα μία μικρή σιωπή,
αὐτό ἔκανα καί ἐκείνη τή στιγμή.
Δέν ἤξερα τί νά τῆς ἀπαντήσω, δέν
ἤξερα ἄν μποροῦσα νά τήν βε-
βαιώσω. Δέν ἤξερα νά τῆς ὑπο-
σχεθῶ καί τί νά τῆς ὑποσχεθῶ; Δέν
ἤξερα ἄν ἔπρεπε νά τῆς ὑποσχεθῶ.
Χίλιοι λογισμοί πέρασαν ἀπό τό
μυαλό μου. Καί τότε τῆς εἶπα:
«Ἄκουσε νά δεῖς, ὅτι αὐτός εἶναι
ὁ σκοπός τοῦ κάθε χριστιανοῦ».
Μοῦ λέει: «Ὄχι Πάτερ μου, ἐγώ
θέλω νά μοῦ ὑποσχεθεῖς, ὅτι ὅταν
θά φύγω σέ λίγη ὥρα, Αὐτόν πού
θά συναντήσω, εἶναι Αὐτόν πού
κοινωνοῦσα κάθε Τετάρτη καί
κάθε Σάββατο. Αὐτόν τόν ὁποῖον
ὅταν κοινωνοῦσα, ἄλλαζε τόν
πόνο μου». Κοιτᾶτε τί εἶπε. Δέν
εἶπε σήκωνε τόν πόνο μου, ἀλλά
εἶπε ἄλλαζε τόν πόνο μου. «Αὐτόν
τόν ὁποῖο, ἄν καί ξέρω ὅτι φεύγω,
ἀλλά μοῦ δίνει μία ἐλπίδα. Καί
θέλω νά μοῦ ὑποσχεθεῖς ὅτι Αὐτόν
θά συναντήσω». Τῆς λέω: «Ἐξο-
μολογήθηκες;».  Μοῦ λέει «Ναί, σ’
ἐσένα». «Ἔχεις κάτι ἄλλο ἔτσι
πού σέ βαραίνει στή ζωή σου, πού
θέλεις νά ἐξομολογηθεῖς;». Μοῦ
λέει: «Ἔκανα ἀναδρομή καί δέν
βρῆκα κάτι ἄλλο, παρά μόνο τήν
ἁμαρτωλότητά μου, τήν ὁποία
σου καταθέτω». Κοιτάξετε, αὐτή
ἡ γυναίκα μιλοῦσε σάν ἕνας γέ-

ροντας, ὅπως διαβάζουμε στά γε-
ροντικά βιβλία, τά ὁποῖα ὑπάρχουν
καί τῆς λέω: «Κοινώνησες χθές, νά
σέ κοινωνήσω καί τώρα». Κοινώ-
νησε ξανά τῶν ἀχράντων μυστη-
ρίων. Νόμιζα, ὅτι θά ἀπέφευγα
ξανά τήν ἐρώτηση, ἀλλά ὅμως μέ
ξαναρώτησε. Μοῦ λέει: «Πάτερ,
θέλω νά μοῦ ὑποσχεθεῖς, ὅτι
Αὐτόν πού θά συναντήσω εἶναι τόν
Χριστό». Μετά ἀπό τέτοια ἐπι-
μονή τῆς ὑποσχέθηκα: «Ἄκουσε νά
δεῖς, νά εἶσαι ἥσυχη πλέον, ὅτι
φεύγοντας Αὐτόν πού θά συναν-
τήσεις, εἶναι τόν Χριστό». Τώρα
μοῦ λέει: «Τί νά κάνω;». Καί τῆς
λέω νά προσεύχεσαι, νά λέεις
τήν εὐχή. Μοῦ λέει: «Τό Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἐλέ-
ησόν με;». Ναί, τῆς λέω. Μοῦ λέει:
«Ἔχει χρόνια πού τό ἄκουσα
στό ραδιόφωνο, ὅτι ὁ χριστιανός
πρέπει νά τό ἐπαναλαμβάνει καί
τό ἐπαναλαμβάνω συνεχῶς καί ζῶ
μέ αὐτό, τό Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ
ἐλέησόν με». «Ὡραία, αὐτή τήν
εὐχή νά λές καί νά εἶσαι βέβαιη,
ὅτι Αὐτόν πού θά συναντήσεις
εἶναι ὁ Χριστός». Αὐτή ἦταν ἡ συ-
νομιλία μας καί ἔφυγα. Πληρο-
φορήθηκα, ὅτι μετά ἀπό λίγες
ὧρες κοιμήθηκε. Παρέδωσε τήν
ψυχή της. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα
ἔλαβα ἕνα τηλεφώνημα, ἦταν ἡ
κόρη της.  Μοῦ λέει: «Πάτερ, θέλω
νά σέ ρωτήσω κάτι, γιά τό ὁποῖο
μιλοῦμε συνέχεια μαζί μέ τά
ἀδέλφια μου, γιατί τό νοιώσαμε



ὅλοι καί δέν ξέρουμε πῶς νά τό
ἑρμηνεύσουμε. Δέν ξέρουμε ἄν
εἶναι καλό ἤ κακό, δέν ξέρουμε τί
εἶναι». Τῆς λέω: «Πεῖτε μου».
«Μόλις πέθανε ἡ μητέρα μας, ζή-
σαμε ὅλα τά παιδιά της ἐκεῖ - εἶχε
4 παιδιά αὐτή ἡ γυναίκα- μέ
τούς συζύγους μας, νά μυρίζει
ὅπως ἕνα καταπληκτικό μπουκέ-
το μέ λουλούδια. Ἕνα τέτοιο
ἄρωμα πού ὅλα τά λουλούδια τοῦ
κόσμου νά ἦταν (σᾶς λέω κατά
λέξη τί μοῦ εἶπε αὐτή ἡ γυναίκα),
ὅλα τά λουλούδια τοῦ κόσμου νά
ἦταν μαζεμένα, δέν θά ἦταν τέτοια
μυρωδιά. Καί ἐνῶ κοιμήθηκε ἡ μη-
τέρα μας, ἐνῶ πέθανε ἡ μητέρα
μας καί ἔπρεπε νά κλαῖμε, ἀνα-
ρωτιόμασταν τί ἦταν αὐτή ἡ ἐξαί-
σια μυρωδιά, καί τόσο πολύ μας
ἔδωσε μία ἄλλη εὐφορία, μία
ἄλλη χαρά, πού ἀνοίξαμε μέχρι
καί τήν πόρτα τοῦ δωματίου, νά
δοῦμε ἔξω, μήπως κάποιος σκορ-
πίζει ἄρωμα ἤ καπνίζει μέ τό κα-
πνιστήρι (λιβανίζει πού λέμε)  καί
νοιώθαμε αὐτή τήν εὐωδία, αὐτή
τή μυρωδιά, αὐτή τήν ὑπέροχη μυ-
ρωδιά. Τί ἦταν αὐτό πού ἔγινε;
Θέλουμε νά μᾶς πεῖς, εἶναι καλό,
εἶναι κακό; Τί εἶναι αὐτό τό
πράγμα;». Καί τῆς εἶπα, μήν ἀνη-
συχεῖς, εἶναι πάρα πολύ καλό.
Ἔχετε τή μητέρα κοντά στόν
Χριστό, ἡ ὁποία ἐκεῖ πού βρίσκε-
ται πλέον, θά προσεύχεται γιά
ἐσᾶς καί θά πρεσβεύει γιά ἐσᾶς. 

Νομίζω καταλάβατε ὅλοι, ὅτι

αὐτό τό γεγονός ἦταν μία ἀπάν-
τηση περισσότερο πρός ἐμένα, γιά
τήν ὑπόσχεση τήν ὁποία τῆς ἔδω-
σα, ὅτι θά συναντοῦσε τόν Χριστό,
γιατί αὐτή ἡ εὐωδία δέν ἦταν τί-
ποτα ἄλλο, παρά ἡ παρουσία τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ γιά
νά παραλάβει τήν ψυχή της. Αὐτός
εἶναι καί τό νόημα τῆς ζωῆς τοῦ
κάθε χριστιανοῦ. Ἡ μνήμη τοῦ Χρι-
στοῦ, ἡ καλλιέργεια τῆς καρδιᾶς
μας νά κινεῖται πρός τόν Χριστό,
νά εἶναι χαραγμένο τό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ μέσα στήν καρδιά μας,
μέσα στή ζωή μας, εἶναι ἡ μετοχή
μας μέσα στά ἄχραντα μυστήρια
καί σέ αὐτό τό κεντρικό μυστήριο
τῆς Ἐκκλησίας μας - τῆς Θείας
Κοινωνίας, τῆς μετάληψης τοῦ Σώ-
ματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος
τοῦ Χριστοῦ μας. 

Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση καί
αὐτή εἶναι ἡ μεταμόρφωση τοῦ πό-
νου, τῆς θλίψης καί τοῦ θανάτου,
πού πλέον μεταμορφώνεται καί γί-
νεται ἕνας γλυκόπικρος πόνος, γί-
νεται ἕνας θάνατος ἐπ’ ἐλπίδι ἀνα-
στάσεως ζωῆς αἰωνίου, γίνεται μία
αἰώνια σχέση ἀληθινή, ὄντως
ὑπαρκτή, μαζί μέ τόν Χριστό. Ἡ
ὁποία δέν εἶναι μόνον γιά τά βι-
βλία πού διαβάζουμε, ἀλλά ὅμως
μπορεῖ νά γίνει γιά τόν καθένα
μας προσωπικά.  Μπορεῖ νά γίνει
γιά τόν καθένα μας πού ποθεῖ,
ἀγαπᾶ, χαράσσει τό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ μέσα στή ζωή του καί
μέσα στήν καρδιά του.
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Θά ἤθελα νά πῶ ἐξαρχῆς ὅτι
τό βρίσκω ἐξαιρετικά δύ-
σκολο νά μιλᾶς γιά τό

θέμα τῆς διαχείρισης τοῦ θανάτου,
ἀφοῦ ὁ πόνος καί ἡ ἀσθένεια εἶναι
κάτι πού ὅλοι ζοῦμε, ὅλοι ἔχουμε
τά βιώματα καί ἐμπειρίες μας καί
εἶναι κάτι τό ὁποῖο ὅλοι ἀποτυγ-
χάνουμε σχεδόν καθημερινά νά
δοῦμε πνευματικά. Τή διαχείριση
ὅμως τοῦ θανάτου μέσα στήν
οἰκογένεια πρέπει νά τήν ζήσεις.
Καί ὅταν μιλᾶμε γιά τή διαχείρι-
ση τοῦ θανάτου, αὐτό μπορεῖ νά
πάρει πολλές μορφές, πώς δηλα-
δή θά διαχειριστεῖς τόν ἐπερχόμενο
δικό σου θάνατο, τῆς συζύγου ἤ
τοῦ συζύγου σου, τοῦ γονιοῦ σου
τοῦ ἡλικιωμένου, τοῦ γονιοῦ σου
τοῦ νεαροῦ ἄν εἶσαι παιδί ἤ ἀκό-
μη τοῦ ἴδιου του παιδιοῦ σου.
Κάθε μία ἀπό αὐτές τίς περιπτώ-
σεις εἶναι ἐντελῶς διαφορετικές.

Ὅσον ἀφορᾶ στόν δικό μας θά-
νατο, μᾶς λείπει ἡ ἐμπειρία, διό-
τι ὅταν βιώσουμε τόν δικό μας θά-
νατο, δέν ὑπάρχει δυνατότητα νά
ἔρθουμε πίσω γιά νά περιγρά-
ψουμε τήν ἐμπειρία μας. Γι’ αὐτό
τό βρίσκω ὄντως ἐξαιρετικά δύ-
σκολο καί θά πρέπει νά γυρεύου-
με παραδείγματα ἀνθρώπων οἱ
ὁποῖοι ἔζησαν ἤ ζοῦν μία χρόνια
ἀσθένεια καί μᾶς δείχνουν τόν δρό-
μο καί μᾶς. Ὑπάρχουν πολλά τέ-
τοια παραδείγματα ὅπως πρό-
σφατα ὁ μακαριστός π. Χριστό-
δουλος, ὁ ὁποῖος ζοῦσε τά τελευ-
ταία χρόνια τῆς ζωῆς του μαρτυ-
ρικά καί ὅσοι πέρασαν ἀπό κον-
τά του εἶχαν βιώματα ἐπισκέψεως
θείας χάριτος πού μᾶς δείχνουν
πώς πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε
τήν ἀσθένεια. Πρίν νά ἔρθω σή-
μερα ἐδῶ, στήν προσπάθειά μου
νά προετοιμαστῶ ὅσο μποροῦσα,

Πρωτ. Εὐστάθιου Σαββίδη
Θεολόγου

1. Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία πού ἔγινε στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου στίς 13 Ἰανουαρίου 2015.



βρῆκα στό διαδίκτυο μία ὁμιλία
ἑνός ἱερέως στήν Ἑλλάδα ὁ ὁποῖος
πέρασε ἀπό λευχαιμία καί ἐνῶ ἡ
πρόγνωση τῆς ἀσθένειάς του δέν
ἦταν καλή τελικά ἔζησε καί πε-
ριέγραφε τά βιώματα καί τίς
ἐμπειρίες του. Αὐτή ἡ βιωματική
περιγραφή ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία.

Ἄς δοῦμε λίγα στατιστικά σχε-
τικά μέ τόν θάνατο τά ὁποία ἴσως
ἐνδιαφέρουν. Πρῶτο στατιστικό
εἶναι ὅτι 100% τῶν ἀνθρώπων θά
πεθάνουμε! Αὐτό εἶναι ἴσως τό
μόνο στατιστικό στό ὁποῖο ὅλοι οἱ
ἐπιστήμονες καί οἱ φιλόσοφοι
αὐτοῦ τοῦ κόσμου συμφωνοῦν,
ἀφοῦ στά ὑπόλοιπα στατιστικά
ὑπάρχουν ἀμφισβητήσεις. Τό δεί-
χνω ὅμως διότι σέ ἔρευνα πού ἔχει
γίνει στήν Ἀμερική 1 στούς 8
ἐρωτηθέντες ἀπάντησαν ὅτι δέν πι-
στεύουν ὅτι θά πεθάνουν, χωρίς νά
γνωρίζω τί πιστεύουν ὅτι θά γίνει.

Τό ἑπόμενο στατιστικό στοιχεῖο
ἀφορᾶ στό πῶς θά πεθάνουμε καί
δείχνει πώς 1 στούς 5 θά πεθά-
νουμε αἰφνίδια, κάτι τό ὁποῖο
εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο καί τό
ὁποῖο ἀπευχόμαστε, 1 στούς 5 θά
πεθάνει ἀπό καρκίνο καί ὡς συ-
νέπεια θά περάσει μέσα ἀπό μία
δύσκολη πορεία καί οἱ ὑπόλοιποι
3 στούς 5 θά περάσουν μέσα ἀπό
μία χρόνια ἀσθένεια ἡ ὁποία θά
ἔχει ἐξάρσεις, ὑφέσεις ὥσπου τε-
λικά ὁ ἄνθρωπος νά καταλήξει.
Βλέπουμε δηλαδή ὅτι οἱ 4 στούς
5 ἀπό ἐμᾶς, δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς,

μᾶλλον εὐτυχῶς διότι μᾶς δίνεται
ὁ χρόνος, θά περάσουμε ἀπό μία
διαδικασία ἡ ὁποία θά μᾶς προ-
ετοιμάσει γιά τήν ἔξοδό μας.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἡλικία στήν
ὁποία ἀναμένεται νά πεθάνουμε
στήν Κύπρο, βλέπουμε ὅτι αὐξά-
νεται τό προσδόκιμο ζωῆς στήν
Κύπρο γιά διάφορους λόγους.
Ἐνῶ πρίν 30 χρόνια ἦταν 64 ἔτη
στίς γυναῖκες αὐτός ὁ ἀριθμός ἔχει
φτάσει σήμερα στά 84 στίς γυ-
ναῖκες καί 80 στούς ἄνδρες. Αὐτό
δημιουργεῖ τό ‘πρόβλημά΄ του ὅτι
δυστυχῶς δέν αὐξάνονται τά χρό-
νια πού εἴμαστε καλά καί νέοι
ἀλλά αὐξάνεται ὁ χρόνος πού
ἔχουμε πρός τό τέλος τῆς ζωῆς
μας. Ἔτσι ζοῦμε περισσότερα
χρόνια ἀλλά καί ἡ ζωή μας γίνε-
ται πιό δύσκολη. Αὐτό ἔχει συνέ-
πειες καί γιά τήν ἰατρική ἐπιστή-
μη ἡ ὁποία ἀρχίζει καί ἀντιμετω-
πίζει διαφορετικά προβλήματα
καί βιοηθικά διλήμματα. 

≤
Γιά τόν τόπο τοῦ θανάτου μας

οἱ στατιστικές λένε ὅτι περισσό-
τεροι ἀπό τούς μισούς ἀπό ἐμᾶς,
ἀναλόγως καί τοῦ σέ ποιά χώρα
ζοῦμε, θά πεθάνουμε στό νοσοκο-
μεῖο, ὄχι σέ μία κλινική ἤ σέ ἕνα
χῶρο ὅπως τήν «Ἀροδαφνοῦσα».
Αὐτό δυστυχῶς δέν εἶναι καλό διό-
τι ἀπό μελέτες πού ἔχουν γίνει
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γνωρίζουμε ὅτι οἱ συγγενεῖς τῶν
ἀνθρώπων πού πεθαίνουν σέ χώ-
ρους ὅπως τίς ἐντατικές τῶν νο-
σοκομείων βιώνουν ὀκτώ φορές πε-
ρισσότερο στρές συγκριτικά μέ θα-
νάτους ἐκτός νοσοκομείου. Τό
ἔντονο αὐτό στρές ἔχει μακρο-
χρόνιες συνέπειες γιά τούς ἀνθρώ-
πους πού μένουν καί ἀποτελεῖ ἕνα
ἰδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό πρό-
βλημα. 

Βλέπουμε δηλαδή νά αὐξάνεται
ὁ προσδόκιμος χρόνος ζωῆς μας, νά
αὐξάνεται ἴσως καί ἡ προσπάθειά
μας νά κρατήσουμε στήν ζωή τούς
ἀνθρώπους μέ μέσα κάποιες φο-
ρές διφορούμενα, καί αὐξάνεται
καί τό πρόβλημα ὅταν φύγουν
ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι πού θά ἔφευ-
γαν ἔτσι καί ἀλλιῶς, διότι ἐκεῖνοι
πού μένουν ἔχουν βιώσει τραυμα-
τικές ἐμπειρίες καί τραυματικά δι-
λήμματα.

≤
Μπαίνουμε μετά ἀπό αὐτά τά

εἰσαγωγικά στατιστικά στό θέμα
πού μέ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα ἐμέ-
να καί τό ὁποῖο ἀφορᾶ τήν «Ἀρο-
δαφνοῦσα» στήν ὁποία βρίσκομαι
καθημερινά. Ἔχουμε λοιπόν τήν
εὐλογία νά ἔχουμε ἕνα χῶρο ὅπως
τήν «Ἀροδαφνοῦσα» στόν τόπο
μας καί δυστυχῶς αὐτό πολλές φο-
ρές δέν τό ἀντιλαμβανόμαστε κυ-
ρίως λόγῳ τῆς ἀνωριμότητας τῆς
κοινωνίας μας καί τοῦ φόβου πού

ἔχουμε ὡς ἑλληνορθόδοξοι νά μι-
λήσουμε γιά τόν θάνατο καί εἰδι-
κά μέ τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι
πεθαίνουν. Ἔτσι ἡ «Ἀροδαφ-
νοῦσα» ἀπό χῶρος εὐλογίας ἔχει
γίνει ἕνας χῶρος γιά τόν ὁποῖο ἐπι-
κρατεῖ μεγάλη προκατάληψη ὅτι
ἐκεῖ πάει ὁ ἄνθρωπος γιά νά πε-
θάνει. 

Λοιπόν, ὅλοι θά πεθάνουμε,
ὅπως ἔχουμε πεῖ, καί ἄν εἶναι νά
πεθάνουμε ἄς πᾶμε στήν «Ἀρο-
δαφνοῦσα» ὥστε τουλάχιστον νά
πεθάνουμε καλά. Διότι στήν «Ἀρο-
δαφνοῦσα» ἐφαρμόζεται στήν
πράξη αὐτό πού ὀνομάζεται «Ἀνα-
κουφιστική Φροντίδα». Κύριος
στόχος τῆς ἀνακουφιστικῆς φρον-
τίδας εἶναι ἡ βελτίωση τῆς ποι-
ότητας ζωῆς τῶν ἀσθενῶν τό ὁποῖο
γίνεται μέ πολλούς καί διάφορους
τρόπους ἀλλά μέ κύριο χαρακτη-
ριστικό τό ὅτι βλέπει τόν ἀσθενῆ
καί τόν φροντιστή του, εἴτε αὐτός
εἶναι συγγενής ἤ φίλος, ὡς μία μο-
νάδα. Ἔτσι ὁ ἀσθενής καί ὁ φρον-
τιστής χρειάζονται ἀνακούφιση
ἀπό πολλῶν εἰδῶν πόνους, σωμα-
τικό, ψυχολογικό, πνευματικό, κοι-
νωνικό καί ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο
εἶδος πόνου ὑποφέρει. 

Αὐτή ἡ σχετικά νέα προσέγγιση
ἦταν τό δημιούργημα τῆς Dame Ci-
cely Saunders, μίας Ἀγγλίδας για-
τροῦ ἡ ὁποία μετά ἀπό περισσό-
τερα ἀπό 10 χρόνια προσπαθειῶν
ἵδρυσε τό πρῶτο νοσηλευτήριο
πού εἶχε ὡς μοναδικό στόχο τήν



παροχή ποιοτικῆς ἀνακουφιστικῆς
φροντίδας τό 1967. Αὐτή ἡ γιατρός,
στηριζόμενη στή χριστιανική της
πίστη, καί ἀφοῦ πρῶτα εἶχε ἐκπαι-
δευτεῖ ὡς νοσηλεύτρια καί κοινω-
νική λειτουργός, ἀντιλήφθηκε τήν
ἀνάγκη μίας ὁλιστικῆς προσέγγι-
σης ἀνακούφισης τῶν καρκινο-
παθῶν ἀσθενῶν μέσῳ τῶν ἐμπει-
ριῶν της.

Ἡ ἀνακουφιστική φροντίδα εἶναι
διεπιστημονική προσέγγιση ἡ
ὁποία δέν ἀπασχολεῖ μόνο για-
τρούς ἀλλά καί πολλές ἄλλες εἰδι-
κότητες ἐπαγγελματιῶν ὑγείας
ὅπως νοσηλευτές, φυσικοθερα-
πευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς καί βλέπει τήν κάθε
περίπτωση ἐξατομικευμένα. Ὁ
κάθε ἀσθενής καί ἡ ὁμάδα ἀνθρώ-
πων οἱ ὁποῖοι βρίσκονται κοντά
του ἀντιμετωπίζονται ὡς μία ξε-

χωριστή καί μοναδική περίπτωση. 
Τήν πορεία πρός τόν θάνατο ἡ

ἀνακουφιστική φροντίδα τήν δέ-
χεται, χωρίς νά προσπαθεῖ νά τήν
ἐπισπεύσει ἤ νά τήν ἀναβάλει.
Πολλοί ἔχουν τήν ἀνησυχία ὅτι
προσπαθώντας νά ἀνακουφίσεις
τόν ἀσθενῆ ἀπό τόν σωματικό
πόνο δίνοντάς του μορφίνη τόν
φέρνεις πιό γρήγορα στόν θάνατο,
ἐνῶ αὐτό βάσει πολλῶν ἐρευνῶν
πού ἔχουν γίνει δέν ἰσχύει. Ἡ κύ-
ρια λοιπόν προσπάθεια εἶναι ἡ
ἐξασφάλιση τῆς καλύτερης δυ-
νατῆς ποιότητας ζωῆς μέχρι τή
στιγμή τοῦ θανάτου. Αὐτό δια-
σφαλίζεται μέσῳ τῆς καθημερινῆς
ἐπικοινωνίας αὐτῆς τῆς διεπιστη-
μονικῆς ὁμάδας καθώς καί μέσῳ
τακτικῶν συναντήσεων κατά τίς
ὁποῖες συζητοῦνται καί ἀποφασί-
ζονται οἱ στόχοι γιά κάθε ἀσθενῆ. 

Αὐτή τή φιλοσοφία ἀνακουφι-
στικῆς φροντίδας προσπαθεῖ νά
ἐφαρμόσει καί ἡ ὁμάδα στήν
«Ἀροδαφνοῦσα» καί πρέπει νά
νιώθουμε τήν παρουσία αὐτοῦ
τοῦ χώρου στόν τόπο μας ὡς ἰδι-
αίτερη εὐλογία ἀφοῦ παρέχει τή
δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά βιώ-
σει τό τέλος τῆς ζωῆς του ἀνώδυ-
να καί εἰρηνικά. Καί ἄν αὐτή ἡ δυ-
νατότητα συνδυαστεῖ καί μέ τήν
ἐλπίδα καί προσδοκία τῆς ἀνα-
στάσεως πού εἶναι συνυφασμένη
μέ τήν πίστη μας τότε ἐκεῖ ὁ
ἄνθρωπος μπορεῖ νά βρεῖ θεία
ἀνακούφιση καί παρηγοριά. 
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Θέλω ὅμως νά δώσω μερικά
στοιχεῖα ἐκκλησιαστικῆς
ταυτότητας σ΄ αὐτό τόν

τομέα τῆς Ἀνακουφιστικῆς φρον-
τίδας. Τί σημαίνει αὐτό; Χρει-
άζεται ἡ Ἐκκλησία; Μπορεῖ κάτι
νά κάνει; Εἶναι ἀναγκαῖο αὐτούς
τούς ἀνθρώπους νά τούς βοηθή-
σουμε. Μήπως ἡ Ἐκκλησία ἔχει νά
προσφέρει κάτι ἡ ἴδια ἤ μπορεῖ νά
τό κάνει ἡ κοινωνία μόνη της; Ἄς
τό δοῦμε λίγο. Αὐτό τό θεωρῶ
ἀπαραίτητο.  Διότι τώρα τείνει νά
ἀναπτύσσεται μία τάση ἐνῶ ὅλα
αὐτά ξεκίνησαν ἀπό ἐκκλησια-
στικούς ἀνθρώπους, κάπως νά
θέλουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτό
πού ὀνομάζεται ἐκκλησιαστική
ταυτότητα ἤ πίστη γιά διαφόρους
λόγους.  Καταρχάς, τά μεγαλύτε-
ρα ὀνόματα πού ξεκίνησαν αὐτό
ἦταν γυναῖκες μοναχές στήν
Ἰρλανδία, στήν Ἀμερική, στήν
Ἀγγλία καί στή Γαλλία. Ἄτομα τά

ὁποῖα ἀφιερώθηκαν ἐξ’ ὁλοκλήρου
στή διακονία τῶν ἀσθενῶν μέ
ὅποιο τρόπο εἴχανε καί φτιάξανε
αὐτούς τούς χώρους. Ἦταν ἀδελ-
φές τοῦ ἐλέους, ὅπως ὀνομάζονται
στή Δύση. Δηλαδή ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νά φέρουν
τό ἔλεος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καί
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ στή ζωή τῶν
καταπονουμένων ἀσθενῶν. 

Τό δεύτερο εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία ἔχει μία ἐξαιρετική διδασκα-
λία μοναδική, ἡ ὁποία δέν πρέπει
νά μείνει ἀναξιοποίητη στό νά
ἀγκαλιάσει τόν πάσχοντα ἄνθρω-
πο καί ἀσθενῆ. Θά ’θελα νά πῶ
μερικά λόγια, ὅπως λειτούργησαν
σάν σκέψεις καί σάν βιώματα στή
δική μου τήν ψυχή τόν καιρό τοῦ
δικοῦ μου προβληματισμοῦ. Οἱ
ἔννοιες ἄς ποῦμε τῆς ἀλληλεγγύης,
ἡ ἔννοια τῆς ἀγάπης, ἡ ἔννοια τῆς
προσφορᾶς εἶναι πολύ βαθιές
ἔννοιες μέσα στήν ἐκκλησιαστική

1. Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία στό Σεμινάριο Καταρτισμοῦ Στελεχῶν γιά τή δια-
χείριση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, πού πραγματοποιήθηκε στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου στήν Ἀκρόπολη Λευκωσίας, τό Σάββατο 13 Ἰουνίου 2015.

Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς 
κ. Νικολάου

1



ζωή, τή διδασκαλία κυρίως τοῦ
χριστιανισμοῦ καί γι’ αὐτό θά μι-
λήσω.

Θά ἤθελα ἐπίσης νά ἔβλεπα καί
τήν ὀρθόδοξη ὀπτική αὐτοῦ τοῦ
πράγματος. Πού μεταφέρει τήν
ἀγάπη ἀπό πράξη καί καθῆκον
στήν κατάσταση τῆς ἀνάγκης τοῦ
ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος τήν
προσφέρει, πῶς λειτουργεῖ σ’
αὐτόν ὁ ὁποῖος προσφέρει τήν
ἀγάπη. Δέν θά κάνω ἀνάλυση,
ἁπλῶς θά κάνω ἀναφορά. Τί
εἶναι ἡ παραβολή τοῦ Καλοῦ Σα-
μαρείτη; Θά ἤθελα πολύ νά τήν
ἀναλύσω. Ἔχει κάτι φοβερές λε-
πτομέρειες. Βγάζει ἀπό μέσα ἕνα
μεγαλεῖο τό ὁποῖο ἔχει βασικά τό
στοιχεῖο τῆς θυσίας καί τῆς προ-
σφορᾶς. Ἔχει μία ἔκσταση. Βγαί-
νει κανείς ἔξω ἀπό τόν κόσμο τῆς
δικῆς του προσωπικῆς ἀσφάλειας
καί ἀγκαλιάζει τήν ἀνάγκη τοῦ
ἀνθρώπου ἀψηφώντας τούς κιν-
δύνους, ἀδιαφορώντας γιά τό κό-

στος, γιά τόν χρόνο, γιά ὁτιδήπο-
τε ἄλλο. Δέστε λίγο. Ἀναφορά
εἶναι σ’ αὐτή τήν παραβολή τῆς
Κρίσεως, πῶς ὁ Χριστός θά κρί-
νει τελικά τούς ἀνθρώπους πάνω
στόν ἄξονα τῆς ἀγάπης. Δέν ἔχει
ἐκκλησιαστικούς τύπους. Ὅταν θά
’ρθεῖ ἡ ὥρα τῆς κρίσης τῶν ἀνθρώ-
πων θά χωρίσει ὁ Θεός τούς
ἀνθρώπους, ὅπως χωρίζει τά πρό-
βατα ἀπό τά ἐρίφια ὁ τσοπάνος
καί θά βάλει στά δεξιά του τά
πρόβατα καί θά τούς πεῖ: Ἐσεῖς
εἶστε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός
μου. Σᾶς ἀνήκει ἡ ἑτοιμασμένη γιά
σᾶς Βασιλεία ἀπό καταβολῆς κό-
σμου. Φτιάχτηκε κάτι γιά σᾶς καί
αὐτό εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Περάστε καί πάρτε τήν ὡς κλη-
ρονομιά καί ἀπολαῦστε τήν
αἰώνια. Γιατί; Ἐπείνασα καί ἐδώ-
σατέ μου νά φάω, ἐδίψασα καί
ἐδώσατέ μου νά πιῶ, γιατί ἤμουν
ξένος καί μέ ἐπισκεφθήκατε, για-
τί ἤμουν ἄρρωστος καί ἤρθατε
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κοντά μου, γιατί ἤμουνα γυμνός
καί μέ ντύσατε, γιατί ἤμουν στή
φυλακή καί μέ ἐπισκεφθήκατε.
Γιατί ἤμουν πονεμένος σέ ἀνάγ-
κη καί ἐσεῖς σταθήκατε δίπλα μου.
Θά γυρίσουν αὐτοί καί θά τοῦ
ποῦν: Δέν τό καταλάβαμε, δέν σέ
εἴδαμε, ἀλλά τό κάναμε. Καί θά
τούς πεῖ ὁ Χριστός ὅτι μέ εἴδατε.
Ἤσασταν τόσο ταπεινοί πού νά
μήν νομίσετε ὅτι ἤμουν ἐγώ καί μέ
εἴδατε στό πρόσωπο αὐτῶν τῶν
ἀνθρώπων. «Ἐφόσον ἐποιήσατε
ἐνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
ἐλαχίστων ἐμoί ἐποιήσατε». Ἐφό-
σον τό κάνατε σέ ἕναν ἀπό αὐτούς
τούς ἐλάχιστους ἀνθρώπους πού
ὅμως εἶναι ἀδελφοί μου, σέ μένα
τό κάνατε. Δηλαδή εἶναι ἀδελφοί
μου καί ἡ πράξη σας ἀντανακλᾶ
σέ μένα. Ποιοί εἶναι οἱ πονεμένοι,
οἱ πεινασμένοι, οἱ διψασμένοι, οἱ
ξεχασμένοι, οἱ ξένοι, οἱ ἀσθενεῖς,
οἱ φυλακισμένοι, οἱ περιφονημένοι. 

Αὐτό μᾶς δημιουργεῖ μία σκέ-
ψη γιά τή σχέση μέ τόν πλησίον.
Τί εἶναι ὁ πλησίον; Μήπως εἶναι
ὁ ἀδύνατος ἀποδέκτης τῆς δικῆς
μας ἀνάγκης νά κάνουμε μία νο-

μικά καλή
πράξη γιά

νά αἰσθαν-
θοῦμε καλά

ἐμεῖς οἱ ἴδιοι;
Αὐτός εἶναι ὁ βοη-

θούμενος καί ἐγώ εἶμαι ὁ βοηθῶν
πού δημιουργεῖ στήν οὐσία τό πε-
ριβάλλον μιᾶς κρυφῆς ἔπαρσης; Ἤ
νομίζετε κάτι ἄλλο; Καί μᾶς λέει
λοιπόν μέσα ἀπό τό εὐαγγέλιο
αὐτή ὅλη ἡ διδασκαλία ὅτι ὁ δι-
πλανός μας εἶναι πρῶτον πλησίον,
ὅποιος καί νά ’ναι. Εἶναι κοντινός
μας ἤ ἐμεῖς τόν κάνουμε κοντινό
μας.  Δέν εἶναι ἀπόμακρος, εἶναι
κοντινός.

Δεύτερο πράγμα. Δέν εἶναι μόνο
κοντινός, εἶναι ἀδελφός πού ση-
μαίνει ὅτι εἶναι συγγενής. Ὅπως
νιώθουμε ἐμεῖς ὅτι κάποιος εἶναι
αἷμα μας, εἶναι δικός μας καί ἐμεῖς
δικοί του, δέν μποροῦμε ποτέ νά
ποῦμε ὅτι εἶναι ξένος.

Ὑπάρχει ἀκόμα κάτι, ὅτι εἶναι
ἀδελφός τοῦ Χριστοῦ. «Ἐφόσον
ἐποιήσατε ἐνί τούτων τῶν
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων...».
Ὅτι εἶναι ὁ ἀδελφός τοῦ Χριστοῦ,
ἄρα ψάχνουμε νά βροῦμε τόν
ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ.

Ὑπάρχει ἕνα τέταρτο, ὅτι εἶναι
ὁ ὀρώμενος Θεός ἐκείνη τή στιγ-
μή. «Ἐφόσον ἐποιήσατε ἐνί τού-
των τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί-
στων ἐμoί ἐποιήσατε». Μήν φαν-
ταστεῖτε ὅτι θά πᾶτε νά δεῖτε τόν
Θεό κάπου. Θά τόν δεῖτε νά
ἀντανακλᾶται στή ζωή τοῦ πά-



σχοντος ἀδελφοῦ. Αὐτό εἶναι φο-
βερό πράγμα στή διδασκαλία.
Ἤ εἶναι μία μεγάλη ὑπερβολή μέ
ὡραία λόγια πού δέν μποροῦμε νά
τήν προσεγγίσουμε ἤ εἶναι μία
πηγή ἔμπνευσης γιά νά ἀλλάξει
ἐντελῶς ἡ πορεία καί κατεύθυνση
τῆς ζωῆς μας ἀπό τό νά ἀσχο-
λούμαστε μόνο μέ τόν ἑαυτό μας
καί τό ἐγώ μας, νά στραφοῦμε δί-
πλα καί νά ἀντικρύσουμε τόν
ἀδελφό μας τόν πονεμένο μᾶλλον
ὡς πλησίον μας, ὡς ἀδελφό μας,
ὡς ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ, ὡς τήν
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἐκείνη τή στιγμή
κάνοντας κάτι ἀπό ἀγάπη.  Αὐτή
εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας. Αὐτό εἶναι μονοπώλιο
καί δέν τό λέει πουθενά ἀλλοῦ.
Αὐτό μπορεῖ νά ἐμπνεύσει τή
ζωή κάποιων πού ἀποδέχονται τό
εὐαγγέλιο, οἱ ὁποῖοι τό ἀγκαλιά-
ζουν καί μποροῦν νά ἐμπνευ-
στοῦν ἀπό αὐτό. Καί ὅτι βγάλει.
Καί βγάζει πάρα πολλά. Νά για-
τί ἡ ἀνακουφιστική φροντίδα ἔχει
μία βάση τέτοια.   

Νά πεῖ κανείς μετά γιά τά κεί-
μενα τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἰωάννου,
πού ἀναλύουν αὐτή τήν ἀγάπη;
Νά πεῖ γιά τούς λόγους τῆς δια-
θήκης τοῦ Κυρίου μέσα στήν
ὁποία κάνει πάλι μνεία τῆς ἀγά-
πης ὁ Χριστός; Νά πεῖ γιά τό πε-
ριεχόμενο τοῦ ἀποστόλου Παύλου
πού λέει ὅτι ὄχι μόνο δέν εἴμαστε
ξένοι ἀλλά ἀλλήλων μέλη, περι-
χωρεῖ δηλαδή ἡ ζωή τοῦ ἑνός μέ
τή ζωή τοῦ ἄλλου; Νά μιλήσουμε

γιά ὅλη τήν πατερική διδασκαλία
περί τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν;
Ὅλο αὐτό τό πράγμα εἶναι
ἀκριβῶς ὁ θησαυρός μίας τερά-
στιας σέ σημασία καί περιεχόμε-
νο διδασκαλίας, πού θά μπο-
ροῦσε νά ἐμπνεύσει τόν κάθε δι-
ψασμένο γιά νά προσφέρει ἀγά-
πη. Ὑπάρχει λοιπόν ὅλο αὐτό τό
οἰκοδόμημα τῆς διδασκαλίας τῆς
ἀγάπης γιά τό ὁποῖο θά ἄξιζε νά
μιλάει διαρκῶς ἡ Ἐκκλησία. Καί
μιλάει βέβαια. Ἀλλά καί θ’ ἄξιζε
κι ἐμεῖς ν’ ἀνοίγουμε τ’ αὐτιά μας
καί νά ἐμπνεόμαστε ἀπ’ αὐτό γιά
νά γεννᾶ τελικῶς τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ μέσα μας γιά τόν συνάν-
θρωπό μας. Ὑπό τήν ἔνννοια αὐτή
ὁ πάσχων συνάνθρωπος καί ἡ
συμμετοχή μας στή ζωή του στή
δύσκολη φάση πού κυριαρχεῖ ὁ
πόνος, πού κυριαρχεῖ ὁ φόβος, πού
κυριαρχεῖ ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπώ-
λεια τῶν ἐλπίδων πού δέν μπορεῖ
νά δεῖ κάποιο μέλλον, πού νιώθει
ὅλη αὐτή τήν ἐγκατάλειψη καί μο-
ναξιά, ἡ συμμετοχή μας στή φάση
αὐτή ἴσως ἀποτελεῖ πνευματική
εὐκαιρία μας. Διερωτῶμαι ἄν ὅλο
αὐτό τό κεφάλαιο τό βάλουμε στήν
ἄκρη, δηλαδή ἄν προσφέρουμε τή
δική μας ἀγάπη στόν ἄλλο κι ὄχι
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἄρα θά
ἤμασταν στοιχειωδῶς ἀνεπαρ-
κεῖς στό νά μπορέσουμε κάπως νά
μπορέσουμε νά βοηθήσουμε τούς
ἀνθρώπους αὐτούς. Μόνο ὡς ἐκεῖ
θά μπορούσαμε, ἴσως ὄχι καί πα-
ραπάνω. Ἄν ὅμως ἔχουμε ἀποθέ-
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ματα τέτοιων βιωμάτων καί τέ-
τοιων ἐσωτερικῶν πόθων τότε θά
ἄξιζε τόν κόπο νά ἀσχοληθοῦμε μέ
τό θέμα καί νά δοῦμε πώς αὐτό θά
μπορούσαμε νά τό διαχειριστοῦμε
ὡς ἄξονα τῆς δικῆς μας σωτηρίας
καί τοῦ δικοῦ μας ἐξαγιασμοῦ.

Ἕνα δεύτερο πράγμα πού πάλι
ἔχει ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀντιμε-
τώπιση τοῦ θανάτου. Ἄν βγάλου-
με τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, ἄν δέν

ὑπάρχει ἡ πίστη, τότε ὅση ἀγάπη
καί νά προσφέρουμε σ’ ἕναν
ἄνθρωπο τόν ἀνακουφίζουμε λίγο
καί τελικῶς ὁδηγεῖται μαζί μας
στό τέλος του. Στό μαῦρο, στό μη-
δέν, στό τίποτα. Εἶναι σάν ἕνας
ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος -αὐτή εἶναι ἡ
σύγχρονη ἀνθρωπολογία- ἀπό τό
τίποτε καί τήν ἀνυπαρξία μέ μία
πολύ μεγάλη τυχαιότητα -τόν
χρησιμοποιῶ τόν ὄρο μέ μαθημα-
τική ἔννοια- φτάνει στήν ὕπαρξη,
γίνεται ἔμβρυο, μεγαλώνει, θά
δοῦμε ἄν θά τό ἀφήσουμε νά γεν-
νηθεῖ, καλῶς, γεννιέται, δέν ξέ-
ρουμε πόσο θά ζήσει, δέν ξέρου-
με πῶς θά ζήσει, δέν ξέρουμε ἄν
θά ὑποφέρει, δέν ξέρουμε πῶς θά
πεθάνει, δέν ξέρουμε πότε θά πε-
θάνει, πάντως θά πεθάνει καί
τότε τί εἶναι ὁ θάνατος; Εἶναι μή-
πως μία ἐπιστροφή στήν ἀνυ-
παρξία; Φοβερό πράγμα. Αὐτός
εἶναι ὁ μηδενισμός πού μᾶς λέει
ὅτι εἴμαστε τίποτα. Τίποτα στήν
ἀρχή μας, στήν καλύτερη περί-
πτωση εἴμαστε ζῶα, ἐπιστημονι-
κές θεωρίες καί διάφορα τέτοια,
τό πιστεύουμε, ζοῦμε μέσα σ΄
αὐτό -εἶναι φοβερό- καί  ξαφνικά
ἕνα ἔμφραγμα, ἕνα ἀτύχημα, ἕνα
ἐγκεφαλικό, ἔφυγε ὁ ἄνθρωπος,
ἐπιστροφή στήν ἀνυπαρξία. Δέν
ἀξίζει αὐτή ἡ ζωή δέν ἀξίζει τί-
ποτε. Δέν ἔχω ἐπιχειρήματα καρ-
τεσιανῆς λογικῆς γιά νά σᾶς ἀπο-
δείξω τά περί Θεοῦ, ἀλλά αὐτό τό
πράγμα καταργεῖ τόν ἄνθρωπο.
Ὄχι τόν Θεό.  Ἔρχεται ἡ Ἐκκλη-



σία καί μᾶς προσφέρει αὐτή τήν
ὀπτική. Λέει στόν ἄνθρωπο. Ὄχι,
ὁ θάνατος εἶναι ἕνα γλίστρημα, μία
πόρτα, εἶναι ἕνα πέρασμα. Ὅπως
τό σποράκι πού πέφτει στή γῆ καί
ξεχνιέται γιά λίγο, μετά δίνει
βλαστό, ἀνεβαίνει τό φυτό καί
καρποφορεῖ, ὅπως τό ἔμβρυο βρί-
σκεται μέσα στή μήτρα, μέσ’ τά
ὑγρά καί στό σκοτάδι τῆς μήτρας
τῆς μητέρας του καί μέ τό κλάμα
βγαίνει στή ζωή, κατά ἀνάλογο
τρόπο μέσα ἀπό τή μήτρα αὐτῆς
τῆς ζωῆς, κάτω ἀπό τό χῶμα
αὐτοῦ τοῦ κόσμου καθένας μας
σάν ἕνα ἔμβρυο, σάν ἕνα σπορά-
κι, ἑτοιμάζεται τό ἔμβρυο νά δώ-
σει τήν πληρότητα τῆς ζωῆς καί τό
σποράκι τήν καρποφορία. Αὐτό γί-
νεται διά τοῦ θανάτου. Αὐτό μέ
κάποιον τρόπο θά ἦταν φοβερό νά
τό δώσουμε. Ὅτι ὁ θάνατος εἶναι
ἕνα πέρασμα. Τό πῶς εἶναι ἄλλο
θέμα. Πῶς ὁ καθένας μας θά πε-
θάνει.  Ἄλλο πράγμα πατάω de-
lete καί τελειώνω κι ἄλλο πράγμα
ἀνοίγει ἕνα ἄλλο φάιλ καί εἶναι
ἕνας ἄλλος κόσμος. Ὅμως  δίνει
ἐλπίδα. Μεγάλο πράγμα ἡ Ἐκκλη-
σία. Ἔχει λοιπόν καί τήν ἀγάπη
νά δώσει, ἔχει καί τήν πίστη καί
τήν προοπτική νά προσφέρει. Καί
τά δύο αὐτά πράγματα ἔχουν δύο
χαρακτηριστικά πολύ σημαντικά.

Τό ἕνα χαρακτηριστικό εἶναι ἡ
θυσία. Ἀγάπη χωρίς αἷμα δέν
εἶναι ἀγάπη, χωρίς γλυκό κόστος
δέν ἔχει ἀξία. Τό ἴδιο καί ἡ πίστη
χωρίς τίμημα, χωρίς νά εἶναι ἄχρι

θανάτου, χωρίς νά εἶναι μέ προ-
σωπική προσφορά δέν εἶναι πίστη.
Εἶναι ἁπλῶς παραδοχή δογμα-
τικῶν ἀληθειῶν ἀορίστων. Ἀλλιῶς
εἶναι ὁ πυρήνας τῆς ζωῆς. Τό ἕνα
λοιπόν εἶναι τό θυσιαστικό στοι-
χεῖο, τό δεύτερο εἶναι ὁ ἐθελοντι-
σμός, ἡ ἐθελούσια συμμετοχή.
Ἀγάπη στήν ὁποία δέν μετέχεις μέ
ὅλη σου τήν καρδιά καί τήν πλη-
ρότητα δέν εἶναι ἀγάπη. Εἶναι
πράξη κοινωνικῆς προσφορᾶς. Τό
ἴδιο καί ἡ πίστη. Ἄν ξεκινᾶς
ἐπειδή φοβᾶσαι, ἐπειδή εἶσαι
ἀνασφαλής, ἐπειδή ἔτσι ἔμαθες,
ἐπειδή συνήθισες, δέν εἶναι πίστη.
Ἄν ἔχει μέσα της τήν ἐλευθερία
τῆς προσωπικῆς συμμετοχῆς εἶναι
μεγαλεῖο. Ὑπάρχει λοιπόν ἡ ἀγά-
πη, ὑπάρχει ἡ πίστη ἡ ὁποία μᾶς
βγάζει σ΄ αὐτήν τή διάθεση τή μέ-
χρι θυσίας ἐθελοντικῆς διακονίας
καί προσφορᾶς. Νά πῶς στηρίζε-
ται τελικῶς ὅλος ὁ ἐκκλησιαστικός
ἐθελοντισμός… 

Εὔχομαι νά γίνει μία καλή προ-
σπάθεια καί μέσα ἀπό τό ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας νά δοῦμε καί τήν ἀγά-
πη νά ἐκχύνεται καί τήν πίστη νά
ἐνισχύεται καί σημεῖα τοῦ Θεοῦ νά
φανερώνονται καί ἡ ζωή ὅλων μας
νά ἁγιάζεται. Εὔχομαι νά γίνει μία
καλή προσπάθεια καί μέσα ἀπό τό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας νά δοῦμε καί
τήν ἀγάπη νά ἐκχύνεται καί τήν
πίστη νά ἐνισχύεται καί σημεῖα
τοῦ Θεοῦ νά φανερώνονται καί ἡ
ζωή ὅλων μας νά ἁγιάζεται.
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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη

(Ἑβρ. θ΄, 1-7)

«1 Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε  Ἅγιον κο-
σμικόν· 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία
καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. 3
μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια  Ἁγίων,
4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης
περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ
ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ράβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλά-
κες τῆς διαθήκης, 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατα-
σκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέ-
ρος. 6 Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην
σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες,
7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ
χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοη-
μάτων».  

Ἡἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καθιερώ-
θηκε στήν Ἐκκλησία μας μέ βάση μιά ἀρχαία παράδο-
ση. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση αὐτή οἱ θεοσεβεῖς γονεῖς

της, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα, τήν ὁδήγησαν σέ ἡλικία τριῶν ἐτῶν καί
τήν ἀφιέρωσαν στόν Ναό τοῦ Σολομῶντος, ὡς «τριετίζουσαν δά-
μαλιν». Ἐκεῖ τήν παρέλαβε ὁ ἱερέας Ζαχαρίας καί τήν ὁδήγησε στά
Ἅγια τῶν Ἁγίων «ἀνατραφῆναι Κυρίῳ» καί «ἑτοιμασθῆναι εἰς θεί-
αν κατοίκησιν». Τήν εἰσήγαγε στόν ἐσώτερο καί ἁγιώτερο χῶρο
τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, ὅπου  θά ἀνατρεφόταν κατά τό θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ καί θά προετοιμαζόταν προκειμένου τήν κατάλληλη
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ὥρα νά γίνει κατοικία τοῦ Θεοῦ.
Νά κυοφορήσει τόν Σωτήρα καί
Λυτρωτή τοῦ κόσμου Χριστό. Ἡ
Θεοτόκος σύμφωνα μέ τήν πα-
ράδοση αὐτή παρέμεινε στόν
Ναό μέχρι τοῦ δωδεκάτου ἤ δε-
κάτου τετάρτου ἔτους τῆς ἡλι-
κίας της. Καθ᾽ ὅλο αὐτό τό χρο-
νικό διάστημα τρεφόταν ἀπό
τούς ἀγγέλους. Κατόπιν τούτου
κατά θεία οἰκονομία μνηστεύ-
θηκε τόν δίκαιο Ἰωσήφ1. 

Ἡ παράδοση αὐτή ἄρχισε νά
κυκλοφορεῖ στήν Ἐκκλησία ἀπό
τόν ΣΤ´ αἰώνα. Κατά τόν Η´
αἰώνα ἦταν εὐρύτατα διαδεδο-
μένη μεταξύ τῶν πιστῶν καί ἐπι-
σημοποιήθηκε μέ τήν καθιέρωση
ἰδιαίτερης ἑορτῆς. Στή Δύση ἡ
ἑορτή τῶν Εἰσοδίων εἰσήχθη μό-
λις τό 1375. Τήν ἐξοστράκισε

ἀπό ρωμαϊκά ἑορτολόγια ὁ Πά-
πας Πίος ὁ Ε´, ἀποκαταστάθη-
κε ὅμως ἀργότερα ἀπό τόν
Πάπα Σίξτο τόν Ε´. Στήν Ἀνα-
τολή καθιερώθηκε πολύ νωρίτε-
ρα.  Οἱ μαρτυρίες πού ἔχουμε
γιά τήν καθιέρωση τῆς συγκε-
κριμένης ἑορτῆς ἀνάγονται στόν
ΙΑ´ αἰώνα. Μάλιστα ὁ αὐτο-
κράτορας Μανουήλ Κομνηνός
μέ νόμο (22η Νεαρά) τοῦ ἔτους
1166 τήν καθιέρωσε ὡς ἡμέρα
ἀργίας, ἐνῶ εἶχε εἰσαχθεῖ στή λα-
τρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας
ἤδη ἀπό τόν Η´ αἰώνα. Ὅσον
ἀφορᾶ τώρα τήν ἡμερομηνία
τῆς ἑορτῆς, τήν 21η Νοεμβρίου
δηλαδή, αὐτή φαίνεται ὅτι ἐπι-
κράτησε, διότι κατ᾽ αὐτήν γιορ-
ταζόταν στά Ἱεροσόλυμα ὡς
ἐπέτειος τῶν «Ἐγκαινίων τοῦ
ὑπό τοῦ Ἰουστινιανοῦ τῷ 543
ἀνεγερθέντος ἐκεῖ Ναοῦ τῆς
Ἁγίας Μαρίας τῆς Νέας»2.           

* * * *

Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα
τῆς ἑορτῆς, παρμένο ἀπό τήν
πρός Ἑβραίους ἐπιστολή, συ-
σχετίζει τήν Θεοτόκο μέ τή Σκη-
νή τοῦ Μαρτυρίου. Ἐπέλεξαν δέ
οἱ θεοφόροι Πατέρες μας τήν πε-
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1. Π.Ν. Τρεμπέλα, Τήν Θεοτόκον
μεγαλύνωμεν, Ἀθῆναι 1999, σ. 64.

2. Ὅ.π. σ. 65
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ρικοπή αὐτή, διότι βλέπουν στόν
φορητό ἐκεῖνο ναό τῶν Ἑβραίων
τήν προτύπωση τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἀναδείχθηκε
ἔμψυχος ναός τοῦ Θεοῦ. Ἀφ᾽
ὅτου ἦλθε στήν ὕπαρξή της τό
Πανάγιο Πνεῦμα καί τήν ἐπι-
σκίασε «δύναμις ὑψίστου», ὅπως
τῆς εἶπε ὁ Ἄγγελος κατά τήν
ὥρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της
(Λουκ. α´, 35), ἐβάστασε μέσα
της τόν «ἀχώρητον Θεόν» καί
ἔγινε κατοικητήριο τοῦ «Παν-
τάνακτος Θεοῦ». 

Οἱ ἱεροί ὑμνογράφοι καί οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τονί-
ζουν αὐτή τήν ἀλήθεια μέ πολ-
λές εἰκόνες καί παρομοιώσεις καί
ἐξυμνοῦν τήν Παναγία ὡς «ναόν
ἔμψυχον τοῦ μεγάλου Βασιλέ-
ως». Μάλιστα τήν συγκρίνουν μέ
τή Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί τήν
ἀποδεικνύουν ἀκόμη ἀνώτερη.
Λένε ὅτι ἡ Σκηνή ἦταν ἡ σκιά,
ἦταν τό σύμβολο καί ὁ τύπος,
ἐνῶ ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ πραγ-
ματικότητα, τήν ὁποία προεικό-
νιζε καί ἐσυμβόλιζε ἡ ἀρχαία
ἐκείνη Σκηνή.

Ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου εἶχε
τρία μέρη. Τό ἐξωτερικό μέρος
ἦταν ὁ περίβολος τοῦ ναοῦ,
ὅπου στεκόταν ὁ λαός καί
ὑπῆρχε τό θυσιαστήριο τῶν ὁλο-
καυτωμάτων. Τό πρῶτο μέρος
τοῦ κυρίως ναοῦ λεγόταν Ἅγια.
Σ᾽ αὐτό ὑπῆρχε ἡ «ἑπτάφω-
τος» ἀκοίμητη λυχνία, ἡ τράπε-

ζα καί ἡ πρόθεση τῶν ἄρτων.
Ἐκεῖ κάθε Σάββατο οἱ δώδεκα
φυλές τοῦ Ἰσραήλ ἐναπέθεταν
δώδεκα ἄρτους ὡς προσφορά
στόν Θεό. Τό δεύτερο τμῆμα,
πού ἦταν καί τό μικρότερο σέ
ἔκταση χώρου, ὀνομαζόταν Ἅγια
τῶν Ἁγίων. Στόν χῶρο αὐτό
ἔμπαινε μόνο ὁ Ἀρχιερέας μιά
φορά τόν χρόνο. 

Στά Ἅγια τῶν Ἁγίων ὑπῆρχε
ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης, τό ξύ-
λινο ἐκεῖνο ἐπιχρυσωμένο κιβώ-
τιο μέσα στό ὁποῖο φυλάσσονταν
οἱ δύο θεοχάρακτες πλάκες μέ
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἡ στάμνα
μέ τό μάννα καί ἡ ράβδος τοῦ
Ἀαρών πού ἐβλάστησε κατά
θαυματουργικό τρόπο. Ἀναφε-
ρόμενοι  στά σκεύη αὐτά τῆς
Σκηνῆς οἱ ἅγιοι Πατέρες παρα-
τηροῦν τά ἑξῆς:  

Ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης, λένε,
κράτησε στό ἐσωτερικό της τίς
πλάκες μέ τίς θεϊκές ἐντολές,
ἀλλά ἡ Κυρία Θεοτόκος ἐβά-
στασε ὄχι ἁπλῶς τούς λόγους,
δηλαδή τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά τόν ἴδιο τόν «Μονογενῆ
Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ».
Ἐκράτησε στά σπλάγχνα της καί
τίς παρθενικές ἀγκάλες της τόν
ἴδιο τόν Νομοδότη Χριστό. 

Στή Σκηνή ὑπῆρχε «στάμνος
χρυσῆ ἔχουσα τό μάννα». Φυ-
λασσόταν κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ,
μέ πολλή εὐλάβεια, μιά χρυσῆ
στάμνα πού περιεῖχε τό μάννα.
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Τήν οὐράνια ἀγγελική ἐκείνη
τροφή μέ τήν ὁποία ὁ Ἅγιος Θεός
ἔθρεψε τόν λαό του στήν ἔρημο
γιά σαράντα ὁλόκληρα χρόνια. Ἡ
ἀειπάρθενος ὅμως Κόρη τῆς
Ναζαρέτ, ὅπως παρατηροῦν ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
καί ὁ Ἅγιος Γερμανός Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως, πε-
ριέλαβε μέσα της κατά θαυμα-
στό τρόπο «τό γλυκύτατον καί
οὐράνιον μάννα», τόν «ἡδύτατον
τῶν ψυχῶν ἡμῶν γλυκασμόν
ἤτοι τόν Χριστόν» (Ἐγκ. εἰς
τήν Κοίμησιν, Λόγος εἰς τήν
Εἴσοδον). Ἡ Παναγία μας κρά-
τησε μέσα της τόν Χριστό, πού
εἶναι τό γλυκύτατο καί οὐράνιο
μάννα, ἡ γλυκύτητα τῶν ψυχῶν
μας.

Στή Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου
φυλασσόταν ὡς ἱερό κειμήλιο
πού εἶχε ἄμεση σχέση μέ τή ζωή
τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ καί ἡ ρά-
βδος τοῦ Ἀαρών. Τό ξερό ἐκεῖνο
καί νεκρωμένο ξύλο ἐβλάστησε
μέ τρόπο θαυματουργικό προ-
κειμένου νά καταδειχθεῖ  τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ γιά τή λατρεία
Του. Ἡ Παναγία, ὅπως τονίζει
πάλι ὁ ἱερός Δαμασκηνός καί ὁ
Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, εἶναι ἡ
«ἀειθαλής ράβδος», ἀπό τήν
ὁποία «ἀνεβλάστησεν ὁ ἀγε-
ώργητος καρπός σωματικῶς»
καί «ἐξήνθησεν ὁ Χριστός ρά-
βδος δυνάμεως ἡμῖν». 

Ἀνάλογες ἀναφορές καί συγ-

κρίσεις κάμνουν οἱ θεοφόροι
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί γιά
τό χρυσό θυμιατήριο, τήν Τρά-
πεζα τῶν ἄρτων καί τήν ἑπτά-
φωτη λυχνία, πού ὑπῆρχαν στή
Σκηνή, προκειμένου νά ἐγκω-
μιάσουν τήν Παναγία Μητέρα
τοῦ Κυρίου μας, τήν «ἔμψυχον
κιβωτόν» στήν ὁποία ἐγκατα-
στάθηκε ὁ οὐράνιος ἔνοικος, ὁ
Χριστός.

Τί σημαίνει ὅμως στήν πράξη
τό ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶναι ἡ
ἔμψυχος Σκηνή τοῦ Θεοῦ; Ση-
μαίνει ὅτι ἔχουμε Ἐκείνη στήν
ὁποία μποροῦμε νά καταφεύ-
γουμε, γιά νά παίρνουμε βοήθεια
καί νά ἑλκύουμε τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ.

Ἡ Δέσποινα τοῦ κόσμου,  «ὡς
ἔχουσα μητρικήν παρρησίαν»
πρός τόν Υἱό της, μπορεῖ νά μᾶς
βοηθήσει. Στή Σκέπη της κατα-
φεύγουμε  θλιμμένοι καί πονε-
μένοι τήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ
καί τοῦ πόνου κι Ἐκείνη σκορπᾶ
τή γαλήνη στήν ψυχή μας, τήν
ἐλπίδα καί τήν παρηγοριά. Τίς
πρεσβεῖες της καί τήν ἄμαχη
προστασία της  προβάλλουμε ὡς
ἀσπίδα στόν ἀγώνα ἀπόκρουσης
τῶν «πεπυρωμένων βελῶν» πού
ἐξακοντίζουν ἐναντίον μας οἱ πο-
νηροί δαίμονες. Σ᾽ αὐτήν νά κα-
ταφεύγουμε μέ πίστη ὡς «ἔμψυ-
χο» κιβωτό προκειμένου νά σω-
ζόμαστε ἀπό τόν κατακλυσμό
τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ κακοῦ.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

Πρωτ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Λουκ. ιδ΄, 16-24·  Ματθ. κβ΄, 14)

«16 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην·  Ἄνθρωπός τις
ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17 καὶ ἀπέστει-
λε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κε-
κλημένοις· Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. 18 Καὶ
ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ·
ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ
σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19 Καὶ ἕτερος εἶπε· Ζεύγη βοῶν ἠγόρα-
σα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με
παρῃτημένον. 20 Καὶ ἕτερος εἶπε· Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο
οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης
εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας
τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ
τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22 Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν
ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 23 Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν
δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελ-
θεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. 24 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν
ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.  14
Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί».

Ἡπρόθεση τοῦ οἰκοδεσπότη ἦταν σαφής. Νά προσφέρει στούς
φίλους του μία εὐκαιρία εὐφροσύνης μεγάλης. Οἱ προ-
σκεκλημένοι ἀπαντοῦν μ’ ἕναν τρόπο ἀπροσδόκητο.
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Ἀρνοῦνται. Οὔτε κάν λένε «εὐχα-
ριστῶ». 

Ἐκεῖνος τούς καλεῖ στή χαρά.
Αὐτοί συνοφρυώνονται. Δυσα-

νασχετοῦν. Συμπεριφέρονται σάν
νά τούς ζήτησε φόρο. 

Ὁ Θεός λοιπόν μᾶς καλεῖ μέ
μεγάλη χαρά. Πῶς ἀπαντοῦμε
ἐμεῖς;

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο συμ-
περιφέρονται οἱ προσκεκλημένοι
εἶναι πραγματικά ἐξοργιστικός.
Ἀνειλικρινής. Ἀνόητος. 

Ἐπικαλοῦνται ἐμπόδια ἀνυ-
πέρβλητα. Κατ’ ἐπείγουσαν
ἀνάγκην. Ἀπασχολήσεις πού δέν
ἀναβάλλονται.

Τόσο ὁ γάμος, ὅσο καί ὁ ἀγρός,
ἀλλά καί ἡ σπορά δέν εἶναι
πράγματα πού νά μή μποροῦν ν’
ἀναβληθοῦν. Οὔτε γίνονται κατ’
ἀνάγκην τήν ὥρα τοῦ δείπνου.

Χρησιμοποιοῦνται λοιπόν ἐπι-
πόλαιες, ἀστεῖες δικαιολογίες.
Προφάσεις ἀστήρικτες.

Αὐτή τήν τακτική ἀντιγρά-
φουμε καί οἱ ἄνθρωποι σήμερα.
Ἔτσι, ἀλλάζοντας τίς λέξεις,
κρατώντας τίς διαθέσεις τῶν
προσώπων τῆς παραβολῆς, τίς
διαθέσεις δηλ. τῆς ψυχρότητας
καί τῆς ὑπεροψίας ἀπέναντι στόν
Οἰκοδεσπότη τοῦ Σύμπαντος,
συνεχίζουμε τήν ἴδια ἐξοργιστι-
κή τακτική τῶν προφάσεων.

Ὅλοι προφασιζόμαστε τίς δου-
λειές, γιά νά μή μελετοῦμε τόν

λόγο τοῦ Θεοῦ. Νά μήν προσευ-
χόμαστε. Ν’ ἀναβάλλουμε τήν
ἐξομολόγηση. Νά μήν ἐκκλησια-
ζόμαστε. 

Οἱ δικαιολογίες; Φτώχεια. Ὑπο-
χρεώσεις. Οἰκονομική στενότητα.
Ἀνάγκες. Ἀρρώστειες.

Οὐσιαστικά, ὅμως, ἄν θέλουμε
νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ὑπάρχει
στενότητα καρδιᾶς. Νοῦ.

Ἁπλῶς προσπαθοῦμε νά δι-
καιολογήσουμε τ’ ἀδικαιολόγητα.
Τό πρόβλημα δέν εἶναι ἡ σωστή,
ἡ ὑγιής ἀπασχόληση. Τό πρό-
βλημα εἶναι ὅτι μ’ αὐτόν τόν τρό-
πο προσπαθοῦμε νά καλύψουμε
τήν ἀδιαφορία μας. Τήν ὑπερ-
βολική προσκόλληση στίς βιοτικές
μέριμνες. Τήν ἔλλειψη διάθεσης
ν’ ἀκούσουμε τήν πρόσκληση
τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι πολλοί ἄνθρωποι ἀπο-
μακρύνονται ἀπό τόν Θεό. Χά-
νουν τίς ἀπύθμενες χαρές τῆς
πνευματικῆς ζωῆς. Ἀφήνουν νά
τούς ἀπομυζοῦν κάθε διάθεση τά
ὑλικά, χωρίς νά τούς ἀφήνουν ν’
ἀτενίσουν τά αἰώνια. Ν’ ἀσχο-
ληθοῦν μέ τά πνευματικά.

Εἰδικά οἱ εὐλογοφανεῖς δι-
καιολογίες εἶναι πιό ἐπικίνδυνες.

Ρίζα; Ἡ ἄρνηση στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ.

Καιρός λοιπόν ν’ ἀφήσουμε
παράμερα τίς αὐταπάτες. Καί νά
προσγειωθοῦμε.

Πρίν νά εἶναι ἀργά.

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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“Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐ-
χωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις
τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις
τῆς Μητρός; Πάντως ὡς οἶδεν,
ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς ηὐδόκησεν·
ἄσαρκος γὰρ ὤν, ἐσαρκώθη
ἐκών· καὶ γέγονεν ὁ Ὤν, ὃ οὐκ
ἦν δι’ ἡμᾶς· καὶ μὴ ἐκστὰς τῆς
φύσεως, μετέσχε τοῦ ἡμετέρου
φυράματος…”.

Αὐτὸς ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ χω-
ρέσει στὸ σύμπαν ὁλόκληρο,
ἀφοῦ εἶναι ὁ πανταχοῦ παρὼν
Θεός, ἀφοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Δημι-
ουργὸς τοῦ σύμπαντος κόσμου,
πῶς μπόρεσε νὰ χωρέσει στὴ μή-
τρα μιᾶς γυναίκας; Αὐτὸς ποὺ
ἐπαναπαύεται στοὺς κόλπους
τοῦ ἀνάρχου Θεοῦ Πατρός, ἀφοῦ
εἶναι ὁ συνάναρχος καὶ συναΐδιος
Υἱὸς καὶ Λόγος Του, πῶς εὑρί-
σκεται ὡς βρέφος στὶς ἀγκάλες
τῆς κατὰ σάρκα Μητρός Του, τῆς
Παρθένου Μαρίας; Αὐτὸ τὸ μέγα
μυστήριο δὲν μπορεῖ ἀνθρώπινος
νοῦς νὰ τὸ συλλάβει καὶ νὰ τὸ κα-

τανοήσει, πολὺ δὲ περισσότερο
ἀνθρώπινη γλώσσα νὰ τὸ ἐκφρά-
σει. Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ παν-
ταχοῦ παρόντος, τοῦ προαιωνίου
καὶ ἀϊδίου Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ ἔγινε, ὅπως Ἐκεῖνος ἐν τῇ
πανσοφίᾳ Του γνωρίζει, ὅπως
Ἐκεῖνος θέλησε καὶ ὅπως Ἐκεῖνος
εὐδόκησε. Τὸ κατ’ ἐξοχὴν θέλη-
μα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, τὸ
κατ’ εὐδοκίαν θέλημά Του, ὅπως
τὸ ὀνομάζουν οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου. Ὁ Πα-
νάγαθος Θεὸς “πάντας ἀνθρώ-
πους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπί-
γνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν” (Α΄ Τιμ.
β΄, 4). Γιὰ νὰ σώσει, λοιπόν, τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ φοβερὸ δράμα
τῆς πτώσεως καὶ τῆς ὑποταγῆς
του στὴ φθορά, στὴν ἁμαρτία καὶ
στὸν θάνατο, ἐνῶ ἦταν ἄσαρκος,
σαρκώθηκε μὲ τὴ δική του θέλη-
ση. Καὶ Αὐτὸς ποὺ εἶναι ὁ Ὤν,
ὅπως ἀπεκάλυψε στὸν Προφήτη
Μωϋσῆ ἐπὶ τοῦ ὄρους Χωρὴβ

«Ο ΑΧΩΡΗΤΟΣ ΠΑΝΤΙ,
ΠΩΣ ΕΧΩΡΗΘΗ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ;»

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου



(=Σινᾶ) ἀμέσως μετὰ τὴ θεοπτι-
κή του ἐμπειρία μὲ τὴ φλεγομέ-
νη καὶ μὴ κατακαιομένη βάτο
(Ἐξ. γ΄, 14), ἔγινε γιὰ μᾶς αὐτὸ
ποὺ δὲν ἦταν προηγουμένως,
κτιστὸς ἄνθρωπος δηλαδή. Χωρὶς
νὰ πάψει νὰ εἶναι Θεός, χωρὶς νὰ
πάψει νὰ μετέχει τῆς θείας φύ-
σεως, ἔγινε μέτοχος καὶ τῆς δικῆς
μας φύσεως, τῆς ἀνθρωπίνης.

Στὸ Κάθισμα αὐτὸ τοῦ
Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων (Κά-
θισμα μετὰ τὸν Πολυέλεον)
ἐκφράζεται μὲ τὸν πλέον θεολο-
γικὸ καὶ συ-
νάμα μὲ τὸν
πιὸ ὄμορφο
ποιητικὰ τρό-
πο τὸ μέγα
μυστήριο τῆς
Σαρκώσεως,
τῆς Ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λό-
γου τοῦ Θεοῦ.
Ταυτοχρόνως
ἐκφράζεται
καὶ τὸ βαθύτερο νόημα τῆς με-
γάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων, τῆς Μητροπό-
λεως ὅλων τῶν ἑορτῶν, ὅπως τὴν
ὀνομάζει ὁ ῾Ιερὸς Χρυσόστομος.
Τὰ Χριστούγεννα εἶναι, χωρὶς
ἀμφιβολία, ἡ πλέον ἐκκοσμικευ-
μένη καί, κατὰ ταῦτα, ἡ πλέον
ἀδικημένη ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ταυτίστηκε στὸ μυαλὸ τῶν
περισσοτέρων ἀνθρώπων τῆς

ἐποχῆς μας μὲ τὸν φανταχτερὸ
διάκοσμο τῶν ἡμερῶν, μὲ τὰ
χριστουγεννιάτικα δέντρα, τὶς
φάτνες, τὶς στολισμένες βιτρίνες
τῶν καταστημάτων, τὰ λαμπάκια
ποὺ ἀναβοσβήνουν παντοῦ· ταυ-
τίστηκε μὲ τὰ ἑορταστικὰ τρα-
πέζια, τὰ πλούσια ἐδέσματα καὶ
τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων καὶ εὐχῶν,
κι ἀκόμη χειρότερα κατὰ τὰ τε-
λευταία χρόνια μὲ τὰ λεγόμενα
“ρεβεγιόν”, τὰ γλέντια, τὶς ποι-
κίλες διασκεδάσεις καὶ τὰ ποι-
κίλα θεάματα, τὴ χαρτοπαιξία

κ.ο.κ.
Δικαιολογη-

μένα διε-
ρωτᾶται κα-
νείς: Τί σχέση
μποροῦν νὰ
ἔχουν ὅλ’
αὐτὰ μὲ τὴν
κατὰ σάρκα
Γέννηση τοῦ
Σωτῆρος Χρι-
στοῦ ἀπὸ τὴν
Παρθένο Μα-

ρία στὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς
Βηθλεέμ, μὲ τὴν ἀσύλληπτη ἀπὸ
τὸν ἀνθρώπινο νοῦ ἀλλὰ τα-
πεινὴ καθ’ ὅλα εἴσοδο τοῦ ἀπεί-
ρου Θεοῦ στὰ πεπερασμένα δε-
δομένα τῆς δικῆς μας Ἱστορίας;
Τὸ γεγονὸς τῆς Σαρκώσεως τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀπο-
τελεῖ ἀναμφίβολα τὸ μεγαλύτερο
γεγονὸς τῆς παγκόσμιας Ἱστο-
ρίας, τὸ γεγονὸς ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο
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χώρισε ὁριστικὰ τὴν Ἱστορία τοῦ
κόσμου στὰ δύο: στὴν πρὸ Χρι-
στοῦ καὶ στὴ μετὰ Χριστὸν ἐπο-
χή. Ὁ δὲ σκοπὸς τῆς Σαρκώσεως
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ δὲν
ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴ δική μας σω-
τηρία καὶ τὴ δική μας θέωση. Ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ “ἐνηνθρώπη-
σεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν”,
κατὰ τὸν γνωστὸ λόγο τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου (Περὶ ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Λόγου, 54)· ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, ἔγινε
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ μπορέσουμε
ἐμεῖς νὰ γίνουμε κατὰ χάριν
θεοί. Ὁ προαιώνιος Υἱὸς καὶ Λό-
γος τοῦ Θεοῦ “οὐχ ἁρπαγμὸν
ἡγήσατο, κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου,
τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν
ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λα-
βών” (Φιλ. β΄, 6-7)· δὲν ἐπανα-
παύθηκε στὸ ὅτι ἦταν Θεὸς ἀλη-
θινός, ὁμοούσιος μὲ τὸν Θεὸ Πα-
τέρα καὶ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα,
ἀλλὰ κατεδέχθη νὰ κενώσει
Ἑαυτὸν καὶ νὰ λάβει τὴ μορφὴ
δούλου, ὥστε διὰ τοῦ σταυρικοῦ
θανάτου Του καὶ τῆς ἐκ νεκρῶν
τριημέρου Ἀναστάσεώς Του νὰ
μᾶς δώσει τὴ δυνατότητα νὰ
ὑπερβοῦμε τὶς συνέπειες τῆς
Πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων,
τὴ δυνατότητα δηλαδὴ νὰ ὑπερ-
βοῦμε τὴ φθορά, τὴν ἁμαρτία καὶ
τὸν θάνατο.

Οἱ θεολογικότατοι καὶ μοναδι-
κοῦ ποιητικοῦ κάλλους ὕμνοι
τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

μᾶς εἰσάγουν μὲ τὸν καλύτερο
δυνατὸ τρόπο στὸ πραγματικὸ
νόημα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς
ἑορτῆς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ
μᾶς φανερώνουν τὸ ἀπρόσιτο
ὕψος καὶ τὸ ἀπύθμενο βάθος τοῦ
μεγάλου μυστηρίου τῆς Σαρκώ-
σεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ. Δὲν μπορεῖ κανεὶς παρὰ νὰ
σταθεῖ μὲ ἀπέραντο θαυμασμὸ
καὶ μὲ δέος μπροστὰ στὴ θεία
ἔμπνευση τῶν ἁγίων ποιητῶν
ποὺ συνέγραψαν αὐτοὺς τοὺς
ὕμνους. Ὅσο καὶ νὰ προσπαθή-
σουμε, δὲν μποροῦμε νὰ φαντα-
στοῦμε τελειότερη ποιητικὴ
ἔκφραση τοῦ ὑψηλοῦ θεολογικοῦ
νοήματος τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων.

Τὸ Κάθισμα μετὰ τὴν β΄ Στι-
χολογίαν τοῦ Ὄρθρου τῶν Χρι-
στουγέννων ἀρχίζει μ’ ἕνα εὔλο-
γο ἐρώτημα πρὸς τὴν Ὑπεραγία
Θεοτόκο, στὸ ὁποῖο παρουσιά-
ζεται ἡ ἴδια ἡ Θεομήτωρ νὰ
ἀπαντᾶ. Ἡ ἀπάντησή της μᾶς θυ-
μίζει ἐν πολλοῖς τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο ἀντέδρασε καὶ τὸ ἐρώτη-
μα τὸ ὁποῖο ἔθεσε στὸν Ἀρχάγ-
γελο Γαβριήλ, ὅταν ἐκεῖνος τῆς
μετέφερε κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τὸ χαρμόσυνο μή-
νυμα ὅτι θὰ γεννήσει τὸν Σωτή-
ρα τοῦ κόσμου. Εἶχε θέσει τότε
ἡ Παναγία μας στὸν Ἀρχάγγελο
τὸ ἐρώτημα: “Πῶς ἔσται μοι
τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;”
(Λουκ. α΄, 34)· πῶς μπορῶ νὰ
φέρω στὸν κόσμο παιδί, ἀφοῦ



ποτέ μου δὲν εἶχα σαρκικὴ συ-
νάφεια μὲ ἄνδρα; Ἂς δοῦμε
ὅμως τὸ ἴδιο τὸ Κάθισμα τοῦ
Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων:

“Τί θαυμάζεις Μαριάμ; τί
ἐκθαμβεῖσαι τῷ ἐν σοί; Ὅτι
ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησα
φησί, τοῦ τικτομένου τὴν σύλ-
ληψιν μὴ διδαχθεῖσα. Ἄνανδρός
εἰμι, καὶ πῶς τέξω Υἱόν; ἄσπο-
ρον γονὴν τίς ἐώρακεν; ὅπου
Θεὸς δὲ  βούλεται νικᾶται φύ-
σεως τάξις, ὡς γέγραπται …”.

Γιατί θαυμάζεις, Μαριάμ, καὶ
γιατί ἐκπλήσσεσαι μ’ Αὐτὸν ποὺ
κυοφορεῖς στὰ σπλάχνα σου;
Διότι ἐγέννησα ἐν χρόνῳ, ἀπαντᾶ
ἡ Παρθένος Μαρία, Αὐτὸν ποὺ
εἶναι ὁ ἄχρονος Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ διδαχθῶ ἀπὸ
κανένα τὸν ὑπερφυσικὸ τρόπο τῆς
συλλήψεως Αὐτοῦ ποὺ γεννήθη-
κε ἀπὸ ἐμένα. Δὲν εἶμαι παν-
τρεμένη καὶ κατὰ ταῦτα δὲν ἔχω
ἄνδρα· πῶς μπορῶ, λοιπόν, νὰ
γεννήσω Υἱόν; Ποιός εἶδε ξανὰ
ἄσπορη (ἄνευ σπορᾶς, χωρὶς τὴ
σαρκικὴ συνάφεια ἀνδρὸς καὶ γυ-
ναικὸς) σύλληψη, κυοφορία καὶ
γέννηση; Ὅπως ἔχει γραφεῖ,
ὅμως, ἐκεῖ ὅπου θέλει ὁ παντο-
δύναμος Θεός, ἐκεῖ νικᾶται, ἐκεῖ
ὑπερβαίνεται ἡ φυσικὴ τάξη τῶν
πραγμάτων.

Ὄντως! Στὴν Ἱστορία τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ στὴν
Ἱστορία τῆς Καινῆς Διαθήκης
ἔχουμε πολλὲς θαυμαστὲς συλ-
λήψεις καὶ γεννήσεις ἀπὸ στεῖρες

γυναῖκες καὶ ἀπὸ γυναῖκες πολὺ
προχωρημένες στὴν ἡλικία. Ποι-
ές νὰ πρωτοθυμηθοῦμε; Τὴ Σάρ-
ρα, τὴ γυναίκα τοῦ Δικαίου
Ἀβραάμ, ποὺ παρότι στεῖρα γέν-
νησε τὸν Ἰσαὰκ μετὰ τὰ ἐνενήν-
τα της χρόνια; Τὴν Ἄννα, τὴ μη-
τέρα τοῦ Προφήτου Σαμουήλ,
πού, ἐνῶ ἦταν στεῖρα γιὰ πολλὰ
χρόνια ἀξιώθηκε ν’ ἀποκτήσει ὄχι
μόνο τὸν Σαμουὴλ ἀλλὰ καὶ
ἀρκετὰ ἄλλα παιδιά; Τὴν Ἄννα,
τὴ μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, τὴν Ἐλισάβετ, τὴ μητέρα
τοῦ Τιμίου Προδρόμου; Οἱ σχε-
τικὲς περιπτώσεις εἶναι πάμ-
πολλες. Σύλληψη, ὅμως, κυοφο-
ρία καὶ γέννηση ἀπὸ παρθένο γυ-
ναίκα δὲν εἴχαμε ποτέ. Ποτὲ γυ-
ναίκα στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρω-
πότητος δὲν ἀξιώθηκε νὰ φέρει
στὸν κόσμο παιδὶ χωρὶς νὰ προ-
ηγηθεῖ σαρκικὴ συνάφεια μὲ
ἄνδρα. Κι ὅμως, αὐτὸ ἀκριβῶς
συνέβη στὴν περίπτωση τῆς Παρ-
θένου Μαρίας μὲ τὴ Σύλληψη καὶ
τὴ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ
τὴ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος
ἡ ἀπειρόγαμος κόρη συνέλαβε,
κυοφόρησε γιὰ ἐννέα μῆνες καὶ
γέννησε Υἱόν. Ἡ Παναγία μας κα-
τέστη τοιουτοτρόπως “παστὰς
ἀσπόρου νυμφεύσεως” (Ἀκάθι-
στος Ὕμνος). Ὅπως ἀναφέρεται
σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ Τροπάρια τῆς ε΄
ᾠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ὄρθρου
Χριστουγέννων: “Ἰδοὺ ἡ Παρθέ-
νος… ἐν γαστρὶ συλλαβοῦσα
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ἐκύησε Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα
καὶ μένει Παρθένος”. Ἡ Παρθέ-
νος Μαρία συνέλαβε στὰ σπλά-
χνα της, κυοφόρησε καὶ γέννησε
τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεὸ καὶ
παραμένει Παρθένος. Γι’ αὐτὸ
καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν ὀνομά-
ζει Ἀειπάρθενο, ἀφοῦ ἦταν Παρ-
θένος πρὸ τοῦ τόκου, κατὰ τὸν
τόκον καὶ μετὰ τὸν τόκον.

Ἂς συνεχίσουμε μ’ ἕνα ἄλλο
ὡραιότατο τροπάριο τῆς ἑορτῆς,
μὲ τὸ πρῶτο Στιχηρὸν Ἰδιόμελον
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστου-
γένννων, στὸ ὁποῖο ὁ ποιητὴς
(Γερμανὸς Α΄ Πατριάρχης Κων/πό-
λεως) παρουσιάζει μὲ ἀπαρά-
μιλλο τρόπο πῶς διὰ τῆς Σαρ-
κώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ θεραπεύονται οἱ συνέπειες
τῆς Πτώσεως τῶν Πρωτοπλά-
στων καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ καὶ
πάλιν τὴ δυνατότητα νὰ γίνει πο-
λίτης τοῦ Παραδείσου:

“Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ
Κυρίῳ, τὸ παρὸν μυστήριον
ἐκδιηγούμενοι. Τὸ μεσότοιχον
τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ
φλογίνη ρομφαία τὰ νῶτα δί-
δωσι, καὶ τὰ Χερουβὶμ παρα-
χωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς·
κἀγὼ τοῦ παραδείσου τῆς
τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ προ-
εξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς. Ἡ
γὰρ ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ
Πατρός, ὁ χαρακτὴρ τῆς ἀϊδιό-
τητος αὐτοῦ, μορφὴν δούλου
λαμβάνει, ἐξ ἀπειρογάμου
Μητρὸς προελθών, οὐ τροπὴν

ὑπομείνας· ὃ γὰρ ἦν διέμεινε,
Θεὸς ὢν ἀληθινός· καὶ ὃ οὐκ ἦν
προσέλαβεν, ἄνθρωπος γενό-
μενος διὰ φιλανθρωπίαν”.

Ἂς γεμίσουμε ἀπὸ ἀγαλλίαση
(=ὑπερβολικὴ χαρὰ) γιὰ τὰ με-
γαλεῖα τοῦ Κυρίου, διηγούμενοι
αὐτὸ τὸ μέγα μυστήριο τῆς Σαρ-
κώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ. Μὲ τὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ
τὴν ἕνωση θείας καὶ ἀνθρωπίνης
φύσεως στὸ Πρόσωπό Του δια-
λύθηκε κυριολεκτικὰ τὸ μεσό-
τοιχον τοῦ φραγμοῦ (Ἐφεσ. β΄,
14), ποὺ χώριζε τοὺς ἀνθρώπους
ἀπὸ τὸν Θεὸ λόγῳ τῆς ἁμαρτίας·
ἡ φλογίνη ρομφαία, ἡ ὁποία μετὰ
τὴν ἐκδίωξη τῶν Πρωτοπλάστων
ἀπὸ τὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς
κατ’ ἐντολὴν τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ
φύλαττε τὴν πύλη τῆς Ἐδὲμ καὶ
“τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς”,
τὸν δρόμο δηλαδὴ ποὺ ὁδηγοῦσε
στὸ δένδρο τῆς ζωῆς ποὺ εὑρι-
σκόταν μέσα στὸν Παράδεισο,
τρέπεται σὲ φυγή· καὶ τὰ Χε-
ρουβίμ, τὸ ἀγγελικὸ τάγμα ποὺ
ὅρισε ἐπίσης ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς νὰ
φυλάττει τὴν πύλη τῆς Ἐδέμ, ἐπι-
τρέπουν στὸν ἄνθρωπο νὰ πλη-
σιάσει τὸ δένδρο τῆς ζωῆς καὶ νὰ
γευθεῖ τὸν καρπό του, νὰ κερδί-
σει δηλαδὴ τὴ χαμένη ἀθανασία.
Ὡς ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν,
ἀξιωνόμαστε κι ἐμεῖς νὰ γίνουμε
μέτοχοι τοῦ Παραδείσου τῆς
τρυφῆς, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐκδιωχ-
θήκαμε διὰ τῆς παρακοῆς τῶν



Πρωτοπλάστων Ἀδὰμ καὶ Εὔας.
Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἡ ἀπαράλλακτη
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ ὁ
χαρακτήρας τῆς ἀϊδιότητός Του
λαμβάνει τὴ μορφὴ δούλου, ἀφοῦ
προῆλθε ἀπὸ Μητέρα ἀπειρόγα-
μη (= ποὺ δὲν εἶχε ἐμπειρία γά-
μου, ποὺ δὲν παντρεύτηκε), χωρὶς
νὰ ὑποστεῖ ὁποιαδήποτε τροπή.
Καὶ τοῦτο, γιατὶ παρέμεινε αὐτὸ
ποὺ ἦταν, Θεὸς ἀληθινὸς δηλαδή,
ἐνῶ παραλλήλως προσέλαβε αὐτὸ
ποὺ δὲν ἦταν, τὴν ἀνθρωπίνη δη-
λαδὴ φύση, καὶ ἔγινε ἄνθρωπος
ἀπὸ ἄκρα ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο. Ἡ ἕνωση τῶν δύο φύσεων,
τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης, στὸ
Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ ἔγινε, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ
Ἐκκλησία μας, “ἀσυγχύτως, ἀτρέ-
πτως, ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρί-
στως” (Ὅρος Δ΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου).

Ὁ σκοπὸς τῆς Ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ
ἦταν, ὅπως ἀναφέραμε καὶ πιὸ
πάνω, ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων,
ἡ ὁποία ἐπετεύχθη μὲ τὴ θερα-
πεία τῶν συνεπειῶν τῆς Πτώσε-
ως τῶν Πρωτοπλάστων, ἤτοι τῆς
φθορᾶς, τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θα-
νάτου. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, ὅπως ὁμολογοῦμε κάθε
φορὰ ποὺ ἀπαγγέλλουμε τὸ Σύμ-
βολο τῆς Πίστεως, κατῆλθε ἐκ τῶν
οὐρανῶν καὶ ἐσαρκώθη “ἐκ Πνεύ-
ματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς
Παρθένου” “δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώ-
πους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σω-

τηρίαν”. Τὴν ἀλήθεια αὐτή, τὴ
διατυπώνει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος
ὡς ἑξῆς: “ἡ ἡμῶν αἰτία ἐκείνῳ γέ-
γονε πρόφασις τῆς καθόδου, καὶ
ἡ ἡμῶν παράβασις τοῦ Λόγου τὴν
φιλανθρωπίαν ἐξεκαλέσατο, ὥστε
καὶ εἰς ἡμᾶς φθάσαι καὶ φανῆναι
τὸν Κύριον ἐν ἀνθρώποις. τῆς γὰρ
ἐκείνου ἐνσωματώσεως ἡμεῖς γε-
γόναμεν ὑπόθεσις, καὶ διὰ τὴν
ἡμῶν σωτηρίαν ἐφιλανθρωπεύ-
σατο καὶ ἐν ἀνθρωπίνῳ γενέσθαι
καὶ φανῆναι σώματι” (Περὶ ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Λόγου, 4). Ἡ
δική μας αἰτία ἔγινε ἀφορμὴ σ’
Ἐκεῖνον γιὰ νὰ κατέλθει ἐξ
οὐρανῶν καὶ ἡ δική μας παρά-
βαση κάλεσε σὲ βοήθεια τὴ φι-
λανθρωπία τοῦ Λόγου, ὥστε νὰ
ἔλθει κοντά μας καὶ νὰ ἐμφανι-
στεῖ ὁ Κύριος στοὺς ἀνθρώπους.
Γιὰ χάριν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων
ἐσαρκώθη Ἐκεῖνος καὶ γιὰ τὴ
δική μας σωτηρία ἐνήργησε μὲ φι-
λανθρωπία καὶ κατεδέχθη νὰ
ἐμφανιστεῖ μὲ ἀνθρώπινο σῶμα.

Νὰ ὁλοκληρώσουμε αὐτὴ τὴ
σύντομη περιδιάβασή μας στὴν
ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων μὲ τὸ τέταρτο καὶ τε-
λευταῖο Στιχηρὸν Ἰδιόμελον τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς, τὸ ὁποῖο
θὰ παραθέσουμε χωρὶς ἄλλο
σχολιασμό. Στὸ τροπάριο αὐτὸ ὁ
ποιητὴς (Ἀνατόλιος) μᾶς παρου-
σιάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὸ
κάθε κτίσμα, τὸ κάθε δημιούρ-
γημα ἐκφράζει τὴν εὐχαριστία
του πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα
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Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ:
“Τί σοι προσενέγκωμεν Χρι-

στέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς
ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; ἕκαστον
γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων
κτισμάτων τὴν εὐχαριστίαν σοι
προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν
ὕμνον· οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα·
οἱ Μάγοι τὰ δῶρα· οἱ Ποιμένες
τὸ θαῦμα· ἡ γῆ τὸ σπήλαιον· ἡ
ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεὶς δὲ
Μητέρα Παρθένον …”.

Τί μποροῦμε νὰ σοῦ προσφέ-
ρουμε, Χριστέ μας, ποὺ κατα-
δέχθηκες νὰ κατεβεῖς πάνω στὴ
γῆ ὡς ἄνθρωπος γιὰ μᾶς καὶ γιὰ
τὴ δική μας σωτηρία; Κάθε ἕνα
ἀπὸ τὰ κτίσματα, τὰ ὁποῖα Ἐσὺ
δημιούργησες, σοῦ προσφέρει
τὴ δική του εὐχαριστία. Οἱ Ἄγγε-
λοι σοῦ προσφέρουν τὸν ὕμνο
“Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ
γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδο-
κία” (Λουκ. β΄, 14). Οἱ οὐρανοὶ
σοῦ προσφέρουν τὸ παράδοξο
ἀστέρι, ποὺ καθοδήγησε τοὺς ἐξ
Ἀνατολῶν Μάγους μέχρι τὴ Βη-
θλεέμ, γιὰ νὰ σταθεῖ τελικὰ
πάνω ἀπὸ τὸν τόπο ὅπου βρι-
σκόταν ὁ νεογέννητος Ἰησοῦς. Οἱ
τρεῖς σοφοὶ Μάγοι, ποὺ ἦρθαν
ἀπὸ τὴ μακρινὴ Ἀνατολή, σοῦ
προσφέρουν τὰ εὐλαβικά τους
δῶρα: χρυσό, λιβάνι καὶ σμύρνα.
Οἱ ταπεινοὶ βοσκοί, ποὺ ἦσαν
στὴν ὕπαιθρο τὴ νύχτα τῆς Γεν-
νήσεως φυλάγοντας βάρδιες γιὰ
τὸ κοπάδι τους, σοῦ προσφέρουν

τὸ θαῦμα τῆς ἐμφανίσεως σ’
αὐτοὺς τοῦ Ἀγγέλου ποὺ τοὺς
ἀνεκοίνωσε “ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σή-
μερον σωτὴρ” (Λουκ. β΄, 11) καὶ
τὸ θαῦμα τῆς δόξας τοῦ Κυρίου
ποὺ τοὺς περιέλαμψε (Λουκ. β΄,
9), ἀλλὰ καὶ τὸν θαυμασμὸ ποὺ
τοὺς προκάλεσε ἡ προσκύνηση
τοῦ θείου βρέφους, ὥστε νὰ ἐπι-
στρέψουν “δοξάζοντες καὶ αἰ-
νοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς
ἤκουσαν καὶ εἶδον” (Λουκ. β΄,
20). Ἡ Γῆ σοῦ προσφέρει τὸ
Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, μέσα στὸ
ὁποῖο ἔγινε ἡ Γέννησή Σου καὶ τὸ
ὁποῖο ἔκτοτε ἀποτελεῖ κορυ-
φαῖο προσκύνημα γιὰ τοὺς ὅπου
γῆς Χριστιανοὺς μαζὶ μὲ τὸν Πα-
νάγιο Τάφο Σου. Ἡ ἔρημος τῆς
Ἰουδαίας σοῦ προσφέρει τὴ φάτ-
νη, μέσα στὴν ὁποία ἡ Παρθένος
Μαρία σὲ τοποθέτησε ἀμέσως
μετὰ τὴ Γέννησή Σου, ἀφοῦ
πρώτα σὲ ἐσπαργάνωσε (Λουκ.
β΄, 7). Ἐμεῖς δὲ οἱ ἄνθρωποι τί
ἔχουμε νὰ σοῦ προσφέρουμε;
Μητέρα Παρθένο, τὴν Παρθένο
Μαρία ποὺ ἀξιώθηκε νὰ γίνει ἡ
κατὰ σάρκα μητέρα Σου. Σοῦ
προσφέρουμε ὅ,τι καλύτερο, ὅ,τι
ἁγιώτερο, ὅ,τι καθαρώτερο ἀνέ-
δειξε τὸ ἀνθρώπινο γένος, τὴν
Παρθένο Μαρία, ἡ ὁποία ἀξιώ-
θηκε νὰ καταστεῖ ἡ ὄντως Πα-
ναγία, ἡ ὄντως μετὰ Θεὸν θεός,
ἡ “τιμιωτέρα τῶν Χερουβεὶμ καὶ
ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σε-
ραφείμ”. 
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Ὅταν ὁ Θεός δημιούργησε
τόν ἄνθρωπο, ἔβαλε
μέσα του ἕνα θεῖο σπέρ-

μα, σάν ἕνα εἶδος λογισμοῦ πιό
θερμοῦ καί φωτεινοῦ, νά ἔχει τή
θέση τῆς σπίθας, γιά νά φωτίζει
τόν νοῦ καί νά τοῦ δείχνει νά ξε-
χωρίζει τό καλό ἀπό τό κακό. Αὐτό
ὀνομάζεται συνείδηση, καί εἶναι
φυσικός νόμος. Αὐτός εἶναι τά πη-
γάδια πού ἄνοιγε ὁ Ἰακώβ, ὅπως
ἀκριβῶς εἶπαν οἱ Πατέρες, καί τά
παράχωναν οἱ Φιλισταῖοι. Μ’ αὐτό
τόν νόμο, δηλαδή μέ τή συνείδηση,
συμμορφώθηκαν οἱ Πατριάρχες
καί ὅλοι οἱ ἅγιοι πού ἔζησαν πρίν
ἀπό τόν γραπτό νόμο καί εὐαρέ-
στησαν στόν Θεό. Ἐπειδή ὅμως

αὐτή παραχώθηκε καί καταπατή-
θηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους μέ τήν
προοδευτική ἐξάπλωση τῆς ἁμαρ-
τίας, χρειαστήκαμε τόν γραπτό
νόμο, χρειαστήκαμε τούς ἁγίους
Προφῆτες, χρειαστήκαμε τήν ἐναν-
θρώπηση τοῦ ἴδιου τοῦ Δεσπότη
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά τήν ξα-
ναφέρει στό φῶς καί νά τήν ἀνα-
στήσει, γιά νά ξαναδώσει ζωή, μέ
τήν τήρηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν τοῦ
Θεοῦ, σ’ ἐκείνη τήν σπίθα πού ἦταν
παραχωμένη. Τώρα λοιπόν, εἶναι
στό χέρι μας ἤ νά τήν παραχώ-
σουμε πάλι ἤ νά τήν ἀφήσουμε νά
λάμπει καί νά μᾶς φωτίζει, ἄν συμ-
μορφωνόμαστε μέ τίς ὑποδείξεις
της. Γιατί ὅταν ἡ συνείδησή μας
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μᾶς ὑπαγορεύει νά κάνουμε αὐτό
καί ἀδιαφοροῦμε, καί πάλι μᾶς
λέει νά κάνουμε ἐκεῖνο καί δέν τό
κάνουμε ἀλλά σταθερά καί ἀδιά-
κοπα τήν καταπατοῦμε, ἔτσι τήν
θάβουμε καί δέν μπορεῖ πιά νά
φωνάξει δυνατά μέσα μας, ἀπό τό
βάρος πού τήν σκεπάζει. Ὅπως
ἀκριβῶς τό λυχνάρι πού δίνει
θαμπό φῶς, ἔτσι καί αὐτή ἀρχίζει
νά μᾶς δείχνει ὅλο πιό θολά, ὅλο
πιό σκοτεινά τά πράγματα, ὅπως
συμβαίνει καί μέ τό θολωμένο ἀπό
τά πολλά χώματα νερό, πού δέν
μπορεῖ νά δεῖ κανείς μέσα τό πρό-
σωπό του. Ἔτσι σιγά-σιγά κα-
ταντᾶμε νά μήν αἰσθανόμαστε
ἐκεῖνα πού μᾶς ὑπαγορεύει ἡ συ-
νείδησή μας καί νά φτάνουμε στό
σημεῖο νά νομίζουμε ὅτι δέν τήν
ἔχουμε καθόλου. Ὅμως δέν ὑπάρ-
χει κανένας πού νά μήν τήν ἔχει.
Γιατί αὐτό εἶναι κάτι θεϊκό, ὅπως
ἤδη εἴπαμε, καί δέν χάνεται ποτέ,
ἀλλά πάντα μᾶς θυμίζει ἐκεῖνο πού
ὀφείλουμε νά κάνουμε. Ἐμεῖς
ὅμως δέν τήν αἰσθανόμαστε για-
τί, ὅπως εἶπα, τήν καταφρονοῦμε
καί τήν καταπατοῦμε.

Γι’ αὐτό ὁ Προφήτης θρηνεῖ τόν
Ἐφραίμ καί λέει: «Καταδυνά-
στευσε ὁ Ἐφραίμ τόν ἀντίπαλό του
καί κατέπνιξε τή φωνή του» (Ὠσηέ
ε΄, 11). Ἀντίπαλο ὀνομάζει τή συ-
νείδηση. Γι’ αὐτό καί στό Εὐαγ-
γέλιο λέει: «Νά ἔχεις καλές σχέ-
σεις μέ τόν ἀντίπαλό σου, ὅσο περ-
πατᾶτε ἀκόμα μαζί στό δρόμο, μή-
πως κάποτε σέ παραδώσει στόν

κριτή, καί ὁ κριτής στούς ὑπηρέ-
τες καί σέ βάλουν στή φυλακή.
Ἀληθινά σοῦ λέω, δέν θά βγεῖς ἀπό
ἐκεῖ μέχρις ὅτου ξεπληρώσεις καί
τήν τελευταία δεκάρα τοῦ χρέους
σου» (Ματθ. ε΄, 25-26). Γιατί
ὅμως ὀνομάζει τή συνείδηση ἀντί-
παλο; Ἀντίπαλος λέγεται, ἐπειδή
ἐναντιώνεται πάντοτε στό θέλημά
μας τό κακό, καί μᾶς ἐλέγχει γι’
αὐτά πού πρέπει νά κάνουμε καί
δέν τά κάνουμε καί μᾶς κατηγο-
ρεῖ γι’ αὐτά πού κάνουμε ἐνῶ δέν
πρέπει νά τά κάνουμε. Γι’ αὐτό
τήν ὀνομάζει ἀντίπαλο, καί μᾶς
παραγγέλλει λέγοντας: «Νά ἔχεις
καλές σχέσεις μέ τόν ἀντίπαλό σου
ὅσο περπατᾶτε ἀκόμα μαζί στό
δρόμο». Ὁ δρόμος εἶναι, ὅπως λέει
ὁ Μ. Βασίλειος, αὐτός ὁ κόσμος.

Ἄς φροντίσουμε λοιπόν, ἀδελ-
φοί μου, νά φυλᾶμε τή συνείδησή
μας, ὅσο ἀκόμα βρισκόμαστε σ’
αὐτόν τόν κόσμο, χωρίς νά τήν
προκαλοῦμε νά μᾶς ἐλέγξει γιά
κάποιο πράγμα, χωρίς νά τήν κα-
ταπατοῦμε σέ τίποτα ἀπολύτως
οὔτε καί στό ἐλάχιστο. Γιατί ξέ-
ρετε καλά ὅτι ἀπό τά μικρά αὐτά
καί ἀσήμαντα, ὅπως λένε, φτά-
νουμε νά καταφρονοῦμε καί τά με-
γάλα. Γιατί ὅταν ἀρχίσει κανείς νά
λέει: «Τί σημασία ἔχει, ἄν πῶ αὐτό
τό λόγο; Τί σημασία ἔχει ἄν φάω
λιγάκι; Τί σημασία ἔχει ἄν δώσω
προσοχή σ’ αὐτό ἐδῶ τό πράγμα;»
Ἀπό τό «τί σημασία ἔχει αὐτό καί
τί σημασία ἔχει ἐκεῖνο», ἀποκτά-
ει κανείς κακή καί διεστραμμένη



διάθεση καί ἀρχίζει νά καταφρο-
νεῖ καί τά μεγάλα καί βαρύτερα,
καί νά καταπατεῖ τήν ἴδια τή συ-
νείδησή του. Καί προχωρώντας
σιγά-σιγά κινδυνεύει νά πέσει
καί σέ τέλεια ἀναισθησία.

Γι’ αὐτό, προσέξτε, ἀδελφοί
μου, νά μήν ἀμελήσουμε τά μικρά,
προσέξτε νά μήν καταφρονήσου-
με αὐτά σάν ἀσήμαντα. Δέν εἶναι
μικρά, γιατί ἀπ’ αὐτά τρέφεται ἡ
ψυχή, ἀπ’ αὐτά δημιουργεῖται
κακή συνήθεια. Ἄς ἀγρυπνήσου-
με, ἄς φροντίσουμε τά ἐλαφρά, ὅσο
ἀκόμη εἶναι ἐλαφρά, γιά νά μήν γί-
νουν βαριά. Καί ἡ πρόοδός μας
στήν ἀρετή καί ἡ ἁμαρτία, ξεκινᾶνε
ἀπό τά μικρά καί καταλήγουν σέ
μεγάλα εἴτε καλά εἴτε κακά. Γι’
αὐτό μᾶς προτρέπει ὁ Κύριος νά
φυλᾶμε τή συνείδησή μας, σάν νά
θέλει νά κάνει κάποιον ἰδιαίτερα
προσεκτικό καί τοῦ λέει: «Πρόσεξε
τί κάνεις, ταλαίπωρε, ξύπνα, δη-
μιούργησε καλές σχέσεις μέ τόν
ἀντίπαλό σου, ὅσο ἀκόμα βρίσκε-
σαι στό δρόμο μαζί του». Καί προ-
σθέτει τόν φόβο καί τόν κίνδυνο
πού ἔχει ἡ ὑπόθεση, λέγοντας:
«Μήπως κάποτε σέ παραδώσει
στόν κριτή καί ὁ κριτής στούς ὑπη-
ρέτες καί σέ βάλουν στή φυλακή».
Καί τί ἄλλο; «Ἀληθινά σοῦ λέω,
δέν θά βγεῖς ἀπό ἐκεῖ, μέχρις ὅτου
ξεπληρώσεις καί τήν τελευταία δε-
κάρα τοῦ χρέους σου». Γιατί ἡ συ-
νείδηση μᾶς ἐλέγχει, ὅπως εἶπα,
γιά τό καλό καί γιά τό κακό, καί
μᾶς ὑποδεικνύει τί νά κάνουμε καί

τί ὄχι. Καί αὐτή πάλι θά μᾶς κα-
τηγορήσει καί στή μέλλουσα ζωή.
Γι’ αὐτό λέει: «Μήπως κάποτε σέ
παραδώσει στόν κριτή κ.λπ.».

Ἡ προσπάθειά μας γιά νά φυ-
λάξουμε τή συνείδησή μας ἄγρυ-
πνη καί νά συμμορφωνόμαστε μέ
τίς ὑποδείξεις της, παίρνει πολλές
καί ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει
νά ἐνεργεῖ κανείς «κατά συνείδη-
ση» καί πρός τόν Θεό καί πρός τόν
πλησίον καί πρός τά πράγματα.
Πρός μέν τόν Θεό, γιά νά μήν κα-
ταφρονεῖ τίς ἐντολές Του, καί
ὅταν δέν τόν βλέπει ἄνθρωπος καί
ὅταν κανείς δέν ἀπαιτεῖ τίποτα
ἀπ’ αὐτόν. Αὐτός ἐνεργεῖ «κατά
συνείδηση» ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ μυ-
στικά. Νά, τί θέλω νά πῶ: Ἀμέλησε
τήν προσευχή, ἀνέβηκε στήν καρ-
διά του «ἐμπαθής λογισμός» καί
δέν πρόσεξε καί δέν πίεσε τόν ἑαυ-
τό του ἀλλά συγκατατέθηκε. Εἶδε
τόν πλησίον του νά λέει ἤ νά κά-
νει κάτι καί κατά τή φαντασία του
τόν ὑποψιάστηκε καί τόν κατέ-
κρινε. Καί μέ λίγα λόγια, σέ ὅσα
γίνονται ἐσωτερικά, μυστικά, πού
κανένας δέν ξέρει παρά μόνον ὁ
Θεός καί ἡ συνείδησή μας, σ’
αὐτά πρέπει νά συμμορφωνόμαστε
μέ τή φωνή τῆς συνειδήσεως.
Αὐτό σημαίνει τό νά τηροῦμε τή
συνείδησή μας πρός τόν Θεό.

Ἡ τήρηση τῆς συνειδήσεως
πρός τόν πλησίον εἶναι νά μήν κά-
νει κανείς τίποτα ἀπολύτως πού
καταλαβαίνει ὅτι θλίβει ἤ πληγώ-
νει τόν πλησίον, εἴτε μέ ἔργο, εἴτε
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μέ λόγο, εἴτε μέ κάποια κίνηση εἴτε
μ’ ἕνα βλέμμα – γιατί μπορεῖ κα-
νείς καί μέ μία κίνηση, ὅπως πολ-
λές φορές λέω, νά πληγώσει τόν
πλησίον, μπορεῖ καί μέ ἕνα βλέμ-
μα. Καί μέ λίγα λόγια, ὁ ἄνθρω-
πος μολύνει τή συνείδησή του μέ
ὅσα καταλαβαίνει ὅτι κάνει ἐπί-
τηδες γιά νά προκαλέσει λογισμό
στόν πλησίον, ἐπειδή ξέρει ὅτι τό
κάνει ἐπίτηδες γιά νά τόν βλάψει
ἤ νά τόν στενοχωρήσει. Τό νά φυ-
λάξει λοιπόν τή συνείδηση καί νά
μήν κάνει κάτι τέτοιο, εἶναι αὐτό
πού λέμε, «νά ἐνεργεῖ κατά συ-
νείδηση» πρός τόν πλησίον.

Νά ἐνεργεῖ κανείς «κατά συ-
νείδηση» πρός τά ὑλικά πράγμα-
τα σημαίνει νά μήν κάνει κατά-
χρηση κανενός πράγματος, νά μήν
ἀφήνει κάτι νά καταστραφεῖ ἤ νά
πεταχτεῖ. Ἀλλά καί ἄν ἀκόμα δεῖ
κάτι πεταμένο,  νά μήν τό ἀγνοή-
σει ἔστω καί ἄν εἶναι ἀσήμαντο,
ἀλλά νά τό μαζέψει καί νά τό βά-
λει στή θέση του. Νά μήν χρησι-
μοποιεῖ ἀπρόσεκτα τά ροῦχα του.
Γιατί, ἄς ὑποθέσουμε ὅτι μπορεῖ
νά φορέσει κανείς τό ροῦχο του
ἄλλη μία ἤ δύο ἑβδομάδες καί πη-
γαίνει καί τό βάζει καί τό πλένει,
πρίν τῆς ὥρας του, καί τό φθείρει.
Καί ἀντί νά τό χρησιμοποιήσει
ἄλλους πέντε μῆνες ἤ καί περισ-
σότερο, μέ τό πλύνε-πλύνε τό πα-
λιώνει καί τό ἀχρηστεύει. Καί αὐτό
γίνεται «παρά συνείδηση». Τό
ἴδιο συμβαίνει καί μέ τό στρῶμα.
Πολλές φορές μπορεῖ κανείς νά βο-

λευτεῖ μ’ ἕνα παπλωματάκι καί ζη-
τάει παχύ στρῶμα. Ἄλλοτε πάλι
ἔχει ἕνα τρίχινο καί θέλει νά τό
ἀλλάξει καί νά πάρει ἄλλο και-
νούργιο καί ὄμορφο ἀπό μαται-
οδοξία ἤ ἀπό ἀκηδία. Μπορεῖ ν’
ἀρκεστεῖ σ’ ἕνα παλιόρουχο καί
ζητάει μάλλινο καί δημιουργεῖ
ζητήματα, ἄν δέν τοῦ τό δώσουν.
Ἄν δέ καί ἀρχίσει νά προσέχει τόν
ἀδελφό του καί νά λέει: «Γιατί
αὐτός ἔχει αὐτό καί ἐγώ δέν
ἔχω;» Ἔ, αὐτός εἶναι μακάριος!
Τότε πρόκοψε! Ἄλλοτε πάλι ἁπλώ-
νει κανείς τό ροῦχο του ἤ τό σκέ-
πασμά του στόν ἥλιο καί ἀμελεῖ νά
τό μαζέψει καί τό ἀφήνει καί καί-
γεται. Καί αὐτό εἶναι «παρά συ-
νείδηση». Παρόμοια καί μέ τά φα-
γητά. Μπορεῖ κανείς νά βολευτεῖ
μέ μικρό λάχανο ἤ λίγα ὄσπρια ἤ
λίγες ἐλιές, καί δέν τό σηκώνει,
ἀλλά ζητάει ἄλλο φαγητό πιό
γευστικό καί πιό πολυτελές. Ὅλα
αὐτά εἶναι «παρά συνείδηση».

Οἱ Πατέρες ὅμως λένε ὅτι δέν
πρέπει ὁ μοναχός ν’ ἀφήσει ποτέ
τή συνείδησή του νά τόν κατατυ-
ραννεῖ γιά ὁποιοδήποτε θέμα.
Πρέπει λοιπόν, ἀδελφοί μου, ν’
ἀγρυπνοῦμε πάντοτε καί νά φυ-
λαγόμαστε ἀπ’ ὅλα αὐτά, γιά νά
μήν πέσουμε σέ κίνδυνο. Καί ὁ
ἴδιος ὁ Κύριός μας τό προεῖπε,
ὅπως τό ξανάπαμε. Ὁ Θεός νά δώ-
σει νά τ’ ἀκοῦμε καί νά τά τη-
ροῦμε, γιά νά μήν μᾶς κατακρίνουν
οἱ λόγοι τῶν Πατέρων μας. Ἀμήν.    
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Ἡἐξομολόγηση εἶναι ἀναγ-
καία γιά τούς ἑξῆς λό-
γους: α) διότι εἶναι ἐντο-

λή τοῦ Θεοῦ, β) διότι ἐπαναφέρει
καί ἀποκαθιστᾶ τήν εἰρήνη μετα-
ξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί γ) διό-
τι ὠφελεῖ τόν ἄνθρωπο ἀπό ἠθι-
κή καί πνευματική ἄποψη.

Τό ὅτι ἡ ἐξομολόγηση εἶναι
θεία ἐντολή φαίνεται ἀπό τίς
Ἅγιες Γραφές, τήν Παλαιά καί τήν
Καινή Διαθήκη. Ἐξ’ ὀνόματος

τοῦ Θεοῦ ὁ Μωυ-
σῆς λέει στούς
Ἰσραηλίτες:
« ὅ π ο ι ο ς
ἄνθρωπος ,
ἄνδρας ἤ γυ-
ναίκα ὑπέπε-

σε σέ κάποια ἀπό τά ἁμαρτήμα-
τα τῶν ἀνθρώπων καί παραμε-
λώντας ἀδιαφόρησε γι’ αὐτό, πρέ-
πει νά ἐξομολογηθεῖ τήν ἁμαρτία
τήν ὁποία διέπραξε» (Ἀρ. ε΄, 6-7).
Στίς Παροιμίες τοῦ Σολομῶντος
ἀναφέρεται πάλι ὅτι: αὐτός πού
καλύπτει τήν ἀσέβεια τοῦ ἑαυτοῦ
του δέν βρίσκεται σέ καλό δρόμο.
Αὐτός ὅμως πού ἔχει ὡς ἀρχή νά
ἐλέγχει τόν ἑαυτό του θά ἀγαπη-
θεῖ (κη΄, 13). Ὅλοι ὅμως, οἱ
προφῆτες καί ἰδιαίτερα ὁ Δαβίδ
συστήνουν τήν ἐξομολόγηση, ἀφοῦ
τή μετάνοια ἀκολουθεῖ ἡ ἐξομο-
λόγηση. Ἔτσι αὐτοί πού προσέρ-
χονταν στόν Ἰορδάνη, στόν Κή-
ρυκα τῆς Μετανοίας τόν βαπτιστή
Ἰωάννη προηγουμένως ἐξομολο-

1.  Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο Ἁγίου Νε-
κταρίου Πενταπόλεως, Περί ἐπιμελείας
ψυχῆς, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα ²2014, σ. 111-131.

Ἐπιμέλεια: Σάββα Παρῆ
Θεολόγου
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γοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους.  Συμ-
περαίνουμε, ἔτσι, ὅτι ἡ ἐξομολό-
γηση εἶναι θεία ἐντολή καί ὡς τέ-
τοια πρέπει νά τηρεῖται γιά τή σω-
τηρία τῶν μετανοουμένων. Ἐξάλ-
λου, αὐτή ἡ ἐντολή ἔλαβε πρό-
σθετο κύρος στήν Καινή Διαθήκη.
Ἡ ἐξομολόγηση ἔγινε ἡ θύρα τῆς
εἰσόδου στόν Χριστιανισμό καί
αὐτό φανερώνεται ἐπαρκῶς ἀπό
τήν ἐξομολόγηση τῶν βαπτιζομέ-
νων στόν Ἰορδάνη ἀπό τόν Ἰωάν-
νη, τοῦ ὁποίου τό βάπτισμα ἦταν
προεισαγωγή στόν Χριστιανισμό,
γιατί ἔλεγε: «Ἐγώ μέν σᾶς βα-
πτίζω μέ νερό, σέ βάπτισμα με-
τανοίας. Αὐτός ὅμως πού ἔρχεται
μετά ἀπό μένα εἶναι ἰσχυρότερός
μου καί δέν εἶμαι ἱκανός οὔτε τά
ὑποδήματά Του νά κρατήσω.
Αὐτός θά σᾶς βαπτίσει μέ τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο καί τό πῦρ τῆς
Θείας Χάριτος» (Ματθ. γ΄, 11).
Αὐτό μαρτυρεῖται ἐπίσης καί ἀπό
τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, για-
τί διηγούμενος ὁ ἀπόστολος
Λουκᾶς τά σχετικά μέ τήν προ-

σέλευση τῶν Ἐφεσίων στό Χρι-
στιανισμό, λέει ὅτι ἔρχονταν μέ
σκοπό νά ἐξομολογηθοῦν τίς πρά-
ξεις τους καί μάλιστα μέ πολύ
θάρρος. Ἀκόμη, ὁ εὐαγγελιστής
Ἰωάννης συμβουλεύει: «Ἐάν ὁμο-
λογοῦμε τίς πράξεις μας, ὁ Θεός
εἶναι πιστός στόν λόγο Του καί δί-
καιος· θά μᾶς συγχωρήσει καί θά
μᾶς καθαρίσει ἀπό κάθε ἀδικία»
(Α΄ Ἰω. α΄, 9). 

Ἡ ἐξομολόγηση, λοιπόν, πράγ-
ματι εἶναι θεία ἐντολή, διότι εἶναι
ὑπαγόρευση τῆς καρδιᾶς. Αὐτός
πού ἁμάρτησε αἰσθάνεται βαριά
τήν καρδιά του καί δέν βρίσκει
ἀνακούφιση ἄν δέν ἐξομολογηθεῖ
τό ἁμάρτημά του, ἄν δέν τό ὁμο-
λογήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Αὐτός
πού δέν ἐξομολογεῖται τίς ἁμαρ-
τίες του βρίσκεται διαρκῶς κάτω
ἀπό τό βάρος τῆς ἐνοχῆς καί μα-
κριά ἀπό τόν Θεό, γι’ αὐτό καί ἡ
ψυχή του θλίβεται καί πονάει. Ἡ
ἀνώμαλη ἠθική κατάσταση πού
ἐπικρατεῖ στόν ἁμαρτωλό, ὁ ἀδιά-
κοπος ἔλεγχος, προξενεῖται ἀπό τή
συναίσθηση τῆς ψυχῆς πού ἀνα-
γνωρίζει τήν ἁμαρτία της καί
ἀναζητάει ἀνακούφιση. Ζητάει

τή συμφιλίωση καί τή συν-
διαλλαγή μέ τόν Θεό. Ἔτσι,
ὅπως ἡ ἐξομολόγηση εἶναι
ἐσωτερική ὁρμή, ἔτσι καί
ἡ καταλλαγή μέ τόν Θεό
εἶναι ἐσωτερική προ-
τροπή πού ὑποκινεῖ
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πρός αὐτόν τόν σκοπό, γιατί ἡ
ψυχή συναισθάνεται ὅτι ἁμάρτη-
σε πρός τόν Θεό καί ὀφείλει νά
προσεγγίσει τή θεία ἀγάπη γιά νά
θεραπευτεῖ. Γιά νά θεραπευτεῖ
ὅμως κάποιος ὀφείλει νά προ-
στρέξει στήν Ἐκκλησία πού εἶναι
τό μόνο γιατρικό, γιατί ἀλλιῶς δέν
ὑπάρχει σωτηρία. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη πού
ἔλαβε τήν ἐξουσία νά συμφιλιώ-
νει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό καί νά
ἐπιφέρει τή θεραπεία. Αὐτός εἶναι
ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐκεῖνος πού
ἁμάρτησε πρέπει νά προστρέξει
στήν Ἐκκλησία. Μόνο αὐτή ἔχει τή
δύναμη νά τόν συμφιλιώσει μέ τόν
Θεό καί αὐτό τό μαρτυροῦν τό
ἔργο καί ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπό τούς ἀποστολικούς χρό-
νους. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός
ἔδωσε στούς ἀποστόλους τήν
ἐξουσία νά συγχωροῦν τίς ἁμαρ-
τίες ἀλλά καί νά ἀποστεροῦν τή
συγχώρεση. Τούς ἔδωσε ἐξουσία
νά δεσμεύουν καί νά ἀποδε-
σμεύουν: «ἄν τινων ἀφῆτε τάς
ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τι-
νων κρατῆτε κεκράτηνται». Τό
ἱεραποστολικό αὐτό ἔργο παρέ-
λαβε ἡ Ἐκκλησία καί  τό συνεχί-
ζει, ἀλλά καί τό ἐφαρμόζει στήν
πράξη. Ὁ Κύριος προσκαλεῖ ὅλους
τούς κουρασμένους καί φορτω-
μένους ἀπό τά βάρη τῆς ζωῆς, γιά
νά τούς ἀναπαύσει. Συνεχίζοντας
τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία

προσκαλεῖ ὅσους εἶναι φορτωμέ-
νοι ἀπό τίς ἁμαρτίες γιά νά τούς
ἀνακουφίσει. Ἡ Ἐκκλησία παιδιά
μου ἀγαπητά ἐν Κυρίῳ εἶναι ἡ
μόνη πού μπορεῖ νά ἀνακουφίσει
ἀπό τό βάρος ἐκείνους πού εἶναι
φορτωμένοι μέ ἁμαρτίες. «Ἐλᾶτε
ὅλοι ὅσοι εἴσαστε κάτω ἀπό τέτοια
βάρη καί θά βρεῖτε ἀνάπαυση στίς
ψυχές σας». Ἀκόμη καί ἐάν κά-
ποιος ὑπέπεσε σέ μεγάλα καί βα-
ριά ἁμαρτήματα, ἄς μήν ἀποθαρ-
ρυνθεῖ, ἀλλά νά προσέλθει μέ
θάρρος στή θεία φιλανθρωπία
καί θά ἐλεηθεῖ. «Μήν ἀπελπίζεσαι,
οὔτε νά ἀπομακρύνεσαι ἀπό τήν
προσευχή, ἀλλά ἔλα ὡς ἁμαρτω-
λός νά δοξάσεις τόν Δεσπότη, γιά
νά σοῦ προσφέρει τή δική Του φι-
λανθρωπία, πού θά τή φανερώσει
μέσα ἀπό τή συγχώρηση τῶν
δικῶν σου ἁμαρτημάτων», λέει ὁ
Μέγας Βασίλειος.

Ἐκεῖνος λοιπόν πού ἐξομολο-
γεῖται τακτικά ὠφελεῖται διπλά:
ἠθικά καί πνευματικά. Καί α)
ὠφελεῖται ἠθικά, γιατί τά ἠθικά
του παραστρατήματα ὁλοένα καί
λιγοστεύουν, ἀφοῦ συνεχῶς τε-
λειοποιεῖται στήν ἀρετή καί τήν
κατά Χριστόν πολιτεία, καθοδη-
γούμενος ἀπό τόν πνευματικό
του πατέρα καί ἐνισχυόμενος ἀπό
τίς συμβουλές του. Γιατί οἱ γνώ-
σεις καί ἡ πείρα τοῦ πνευματικοῦ
του πατέρα -κάτω ἀπό τίς διδα-
σκαλίες καί τίς νουθεσίες τοῦ

ΖΩΗ
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ὁποίου βρίσκεται ὁ ἐξομολογού-
μενος χριστιανός- τόν διδάσκουν
ἀφ’ ἑνός τί πρέπει νά ἀσπάζεται
καί νά ἐκτελεῖ καί ἀφ’ ἑτέρου τί
εἶναι ἀνάγκη νά ἀποβάλλει καί νά
ἀπορρίπτει. Μέ τίς γνώσεις του ὁ
πνευματικός τόν οἰκοδομεῖ στήν
ἀρετή καί μέ τήν πείρα του τόν
προφυλάσσει ἀπό τίς πλάνες καί
μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν καθοδη-
γεῖ πρός τήν σωτηρία του. Γι’ αὐτό
καί ἡ συστολή ἀπέναντι στόν
πνευματικό εἶναι φραγμός κατά
τῆς ἁμαρτίας, γιατί ἀναχαιτίζει τίς
ὁρμές πρός τήν ἁμαρτία καί πε-
ρικόπτει τίς ἄτοπες ἐπιθυμίες. Ἡ
σκέψη κάποιου ὅτι πρόκειται νά
ἐμφανισθεῖ μπροστά στόν πνευ-
ματικό γιά νά ἀναφέρει τίς ἄτο-
πες πράξεις του καί νά παρου-
σιάσει τόν ἑαυτό του γεμάτο
πάθη, ἐπιρρεπῆ στήν ἁμαρτία καί
ἀσυνεπῆ στίς ὑποσχέσεις του
πρός τόν Θεό καί τόν πνευματικό,
ἀπεικονίζει τή μελλοντική αἰσχύ-
νη καί ταπεινώνει τά πάθη καί τίς
ὁρμές.

β) ἀπό τήν ἄλλη ὁ ἐξομολογού-
μενος ὠφελεῖται πνευματικά, για-

τί διδάσκεται ἀπό τόν πνευματι-
κό του πατέρα, πού εἶναι τό πρό-
σωπο πού ἀναζητᾶ ἡ ψυχή, στό
ὁποῖο ἐκεῖνος πού ἁμάρτησε ἐπι-
θυμεῖ νά ἀνοίξει τήν καρδιά του,
νά ἐκμυστηρευτεῖ, νά φανερώσει
τά τραύματα τῆς ψυχῆς του, νά ζη-
τήσει θεραπεία καί νά ἀνακουφι-
στεῖ. Ἔτσι, ὁ ἐξομολογούμενος
προοδεύει πνευματικῶς, γιατί
μέσῳ τῆς διδασκαλίας οἱ γνώσεις
τοῦ διδασκάλου μεταδίδονται
λίγο-λίγο σ’ αὐτόν σάν σέ μαθη-
τευόμενο καί γιατί ὁ νοῦς του,
ὅπως καθαρίζεται ἀπό τό σκοτά-
δι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πλάνης,
φωτίζεται καί κατανοεῖ τά θαυ-
μάσια τοῦ Θεοῦ καί ἀναπτύσσε-
ται. 

Ἐλᾶτε λοιπόν, ἀγαπητοί ἀδελ-
φοί, ὁ καιρός εἶναι κατάλληλος γιά
τό ἔργο αὐτό, τῆς ἐξομολόγησης·
ἄς προσέλθουμε γιά νά καθαρι-
στοῦμε, ὥστε νά κοινωνήσουμε
ἐπαξίως τῶν θείων καί ἀχράντων
Μυστηρίων. Ἄς ἀρνηθοῦμε τήν
ἁμαρτία, ἄς ἀποδώσουμε τά ὀφει-
λόμενα γιά τίς ἀδικίες πού κάνα-
με, ἄς συμφιλιωθοῦμε μέ τούς
ἐχθρούς καί ἄς πραγματοποι-
ήσουμε ἔργα ἄξια τῆς μετανοί-
ας, γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν
Θεό καί νά ἀποσπάσουμε τό θεῖο
Του ἔλεος· ἔτσι θά γίνουμε ἄξι-
οι κληρονόμοι τῆς οὐράνιας Βα-
σιλείας, τῆς ὁποίας εὔχομαι ὅλοι
μας νά ἀξιωθοῦμε. Ἀμήν.



Μετά τόν ἀγώνα καί τό ἄγχος,
μέχρι νά ἀνακοινωθεῖ τό ἀπο-
τέλεσμα τῶν ἐξετάσεων καί ἡ

θέση πού ἐξασφάλισε ἡ κόρη της γιά
τό πανεπιστήμιο πού ἤθελε, συνέλαβε
τόν ἑαυτό της νά περνᾶ ἕνα ἄλλο
ἄγχος, πῶς νά πεῖ στόν διευθυντή τῆς
ἐπιχείρησης, ὅπου ἐργαζόταν, ὅτι θά
χρειαζόταν ἄδεια νά τήν βοηθήσει νά
ἐγκατασταθεῖ… Πάντα ἡ Ἄννα περ-
νοῦσε μεγάλη δυσκολία μέσα της κάθε
φορά πού ἔπρεπε νά πάει στό γραφεῖο,
ἔστω καί γιά νά παρουσιάσει κάτι ἀπό
τή δουλειά της. Ἡ πόρτα ἦταν πάντα
κλειστή. Εἶχε καί ἕνα ὕφος αὐτός ὁ
ἄνθρωπος… Ἀπό τή μία παρηγοροῦσε
τόν ἑαυτό της: «Καί τί θά γίνει δηλα-
δή; Θά μέ ἀπολύσει; Τή δουλειά πού
βγάζω ἐγώ δέν μπορεῖ ἄλλος νά τήν
κάνει καί τό ξέρει αὐτό.  Φαίνεται νά
μέ ἐκτιμᾶ…». Ἀπό τήν ἄλλη ἔρχονταν
σκέψεις διάφορες… «Τήν ἄλλη φορά
πῶς πρόσβαλε τόν Ἀντρέα, ὑπάλληλο
παλιό γιά ἕνα λάθος… Κι ἄν μοῦ πεῖ,
ὅπως συνηθίζει, οἱ ἄδειες νά κανονί-
ζονται μέ βάση τή δουλειά;…». Τί βά-
σανο πέρασε ἡ καημένη μέχρι νά βρεῖ
τό θάρρος νά πάει ὡς ἐκεῖ καί νά πεῖ
τό αἴτημά της! Τελικά, τίποτε ἀπ’ ὅσα
σκεφτόταν δέν ἔγινε. Τῆς ἔδωσε τήν
ἄδεια καί μάλιστα τῆς ἔδωσε καί συγ-
χαρητήρια πού ἡ κόρη της πέρασε σέ
μία καλή σχολή.

Βγῆκε ἀνακουφισμένη, ξαλαφρω-
μένη καί πῆγε στό γραφεῖο της. Ἡ εἰκό-
να τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖ, ἀνάμεσα στή μο-
λυβοθήκη καί τό τηλέφωνο, ἦταν τό
πρῶτο πράγμα πού κοίταζε πάντα.
«Χριστέ, μου, Σ’ εὐχαριστῶ, τό κανό-
νισες κι αὐτό. Φάνηκα ἀκόμα μία φορά
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ὀλιγόπιστη». Ὕστερα ἄρχισε νά φιλοσοφεῖ τό ζήτημα.
«Ἔτσι εἶναι τά ἀνθρώπινα πράγματα. Ὑπάρχουν θέ-
σεις, ἱεραρχίες, ἀποστάσεις… πρέπει καθένας νά δια-
φυλάττει τή θέση του. Εὐτυχῶς πού κάποια πόρτα εἶναι
πάντα ἀνοιχτή, ὑπάρχει Κάποιος πού δέν ζητᾶ τούς τύ-
πους τῆς εὐγένειας, δέν χωρίζει τούς ἀνθρώπους σέ κα-
τηγορίες, δέν κουράζεται ποτέ. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα καί
διέξοδος στήν ἀγωνία, στόν πόνο, τή χαρά μας…

Αὐτός πού δέν ἀρνήθηκε ποτέ, ὅταν ἦταν στή γῆ καί
συναναστρεφόταν τούς ἀνθρώπους, νά ἀκούσει ὁποι-
ονδήποτε, νά ἀνταποκριθεῖ στό αἴτημά του καί μάλι-
στα ὑπερβαίνοντας τίς προσδοκίες τῶν ἀνθρώπων γιά
βοήθεια. Ἡ καταδεκτικότητά Του ἦταν πάνω ἀπό κάθε
ἀνθρώπινη ἀγάπη καί συγκατάβαση. Κι ὅταν κάποι-
ες φορές ἀποσυρόταν γιά λίγο, μόλις ὁ κόσμος Τόν ἔβρι-
σκε στό καταφύγιό Του, ἔβγαινε νά προσφέρει τόν λόγο,
τήν παρηγοριά, τή θεραπεία… Εἶναι τόσο παρήγορο καί
γιά μᾶς νά μελετοῦμε τόν τρόπο πού δεχόταν ὁ Κύ-
ριος τούς ἀνθρώπους τότε, γιατί μέ τόν ἴδιο τρόπο δέ-
χεται κι ἐμᾶς σήμερα.

Ἡ Χαναναία τί θέση μποροῦσε νά ἔχει ἀνάμεσα στούς
Ἑβραίους, ἀφοῦ ἦταν Συροφοίνισσα, ἀλλόφυλη, ἀλλό-
θρησκη, καί οἱ γνήσιοι Ἑβραῖοι δέν συναναστρέφονταν
τέτοιους ἀνθρώπους; Ὅμως ὁ μητρικός πόνος τῆς ἔδω-
σε τό θάρρος καί τή δύναμη νά περάσει τά δικά της
ὅρια καί νά ἔλθει ἐκεῖ πού ὁ Κύριος περπατοῦσε μέ
τό πλῆθος πού Τόν ἀκολουθοῦσε. Φωνάζει, ἐπιμένει, πα-
ρακαλεῖ… Εἶναι ἡ μόνη περίπτωση πού ὁ Χριστός τη-
ρεῖ μία ἀδιάφορη στάση καί ὕστερα μιλᾶ μέ ἕναν ἀσυ-
νήθιστο γιά τόν Ἴδιο τρόπο. Τήν ἀποκαλεῖ «σκυλάκι»
πού δέν δικαιοῦται τό φαγητό τῶν παιδιῶν, τῶν Ἑβραί-
ων. Γιατί αὐτή ἡ ἀπρόσμενη συμπεριφορά ἀπό τόν Κύ-
ριο; Γιά νά κάνει κάτι ἀκόμα πιό ἀπρόσμενο γι’ αὐτούς
πού ἀκολουθοῦσαν. Νά ἐπαινέσει καί νά ἐξυψώσει αὐτή
τή γυναίκα ἐπαινώντας γιά τήν πίστη πού δέν βρῆκε
ὅμοιά της ἀνάμεσα στούς Ἑβραίους. Τό αἴτημά της
εἰσακούστηκε κι ἡ χαρά της δέν θά μποροῦσε νά πε-
ριγραφεῖ, ὅταν ἐπιστρέφοντας στό σπίτι της, βρῆκε τήν
κόρη της θεραπευμένη ἀπό τό δαιμόνιο πού τήν τα-
λαιπωροῦσε (Μάρκ. ζ΄, 24-30).



Ὁ Νικόδημος ἀνῆκε στήν τάξη
τῶν Φαρισαίων. Πόσο δύσκολο
ἦταν ἀνάμεσα σ’ αὐτούς τούς φα-
νατισμένους, τούς γεμάτους μίσος
ἀνθρώπους, νά ἐκφράσει τή δική
του σκέψη, νά τολμήσει νά πεῖ πώς
ὁ ἴδιος ἔβλεπε σ’ Αὐτόν τόν «Να-
ζωραῖο,» πού ἐκεῖνοι ἤθελαν νά
ἐξοντώσουν, τόν ἀναμενόμενο Μεσ-
σία! Δέν βρῆκε τό θάρρος ὁ Νικό-
δημος, φάνηκε δειλός. Ὅμως ὁ Χρι-
στός δέν τόν ἀποπῆρε, ὅταν κάποια
νύχτα, κρυφά, πῆγε νά Τόν βρεῖ, νά
Τόν ρωτήσει γι’ αὐτά πού ἡ κα-
λοδιάθετη ψυχή του ἤθελε νά μά-
θει. Ὁ Κύριος ἀκούει τόν Νικόδη-
μο, τοῦ ἀπαντᾶ, τοῦ ἀποκαλύπτει
μεγάλες ἀλήθειες γιά τή βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, τόν περιμένει νά βγεῖ
ἀπό τήν κατάσταση τῆς δειλίας,
βλέπει τήν πάλη, τόν ἀγώνα καί τοῦ
δίνει πίστωση χρόνου. Κι ὁ Νικό-
δημος βρίσκει τό θάρρος πού τοῦ
ἔλειπε, στό τέλος τῆς παρουσίας
τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Τόν ὑπερα-
σπίζεται μπροστά στούς Φαρισαί-
ους,  ἀξιώνεται νά Τόν ἐνταφιάσει
μαζί μέ τόν Ἰωσήφ καί γίνεται ἕνας
ἀπό τούς ἄνδρες Μυροφόρους
(Ἰω. γ΄, 1-21· ζ΄, 50· ιθ΄, 39-42).

Μήπως ἡ Σαμαρείτισσα θά πε-
ρίμενε ποτέ νά σταθεῖ νά τῆς μι-
λήσει ἕνας «προφήτης», ἕνας Ἰου-
δαῖος; Οἱ ἴδιοι οἱ Μαθητές τοῦ Χρι-
στοῦ διερωτήθηκαν, ἔνιωσαν
ἔκπληξη ὅταν εἶδαν τόν Διδάσκα-
λό τους νά μιλᾶ μέ μία γυναίκα
Σαμαρείτισσα. Δέν συναναστρέ-
φονταν οἱ Ἰουδαῖοι μέ τούς Σα-
μαρεῖτες. Κι αὐτή τή γυναίκα τήν

ἀπέφευγαν οἱ ἴδιοι οἱ συμπολίτες
της, μᾶλλον ἐκείνη τούς ἀπέφευγε.
Ἴσως γι’ αὐτό πῆγε μές τό μεση-
μέρι νά ἀντλήσει νερό ἀπό τό πη-
γάδι. Δέν ἤθελε νά ἀντιμετωπίζει
τά σχόλια, τά περιφρονητικά βλέμ-
ματα…

Ὁ Χριστός κατάκοπος κάθεται
ἐκεῖ στό πηγάδι καί περιμένει τήν
ταλαίπωρη ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀλλά
σίγουρα καλοδιάθετη καί διψα-
σμένη γιά τήν ἀλήθεια ψυχή. Στή
συζήτηση πού ἀρχίζει τῆς ἀποκα-
λύπτει ἀλήθειες μεγάλες γιά τόν
Θεό καί τήν πραγματική λατρεία
Του, γιατί βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος
στήν καρδιά μίας γυναίκας πού ἡ
ἁμαρτία τήν ἀπομάκρυνε ἀπό τόν
Θεό καί τήν χώρισε ἀπό τούς
ἀνθρώπους, ἀλλά ἡ μετάνοια ἦταν
ἕτοιμη νά ἐκδηλωθεῖ γνήσια, πη-
γαία σάν τό νερό πού ἔβγαζε τό
πηγάδι. Ὁ Χριστός βλέπει τά βάθη
τῆς καρδιᾶς καί βυθομετρᾶ τούς δι-
κούς της ἁγνούς πόθους. Αὐτός
μόνο ἔχει τόν τρόπο νά βγάλει στήν
ἐπιφάνεια ὅ,τι κρύβει ὁ ἄνθρωπος
στά βάθη του. Αὐτός μόνο μπορεῖ
νά μᾶς ξεδιψᾶ μέ τό «ὕδωρ τό
ζῶν» (Ἰω. δ΄, 1-30).

Ἦταν κι ἕνας ἄλλος τῆς «ἀνώ-
τερης κοινωνίας» ἄνθρωπος, ἀλλά
ἀνάξιος νά συναναστρέφεται μέ
ἔντιμους καί δίκαιους ἀνθρώπους.
Τό ἐπάγγελμά του τοῦ ἔδινε θέση,
πλοῦτο, φίλους ὅμοιους μέ τόν ἴδιο,
ἀλλά τόν ἔκανε μισητό στόν πολύ
κόσμο. Ὁ Ζακχαῖος, πού γίνεται
κάπως ἀστεῖο θέαμα καθώς τρέχει
κι ἀνεβαίνει σέ μία συκομουριά, γιά
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νά δεῖ τόν Χριστό πού θά περνοῦσε
ἀπό τόν δρόμο. Ἡ ἀνάγκη τῆς
ψυχῆς του γιά νά  βρεῖ αὐτό τό
κάτι πού διαισθανόταν ὅτι μόνο ὁ
Χριστός μποροῦσε νά τό δώσει,
ἐξουδετέρωσε τή ντροπή, τήν
«ἀξιοπρέπεια». 

Ἡ κίνηση πού ἔκανε ἦταν ἀρκε-
τή γιά τόν Χριστό. Δέν ζητοῦσε πε-
ρισσότερα γιά νά ἀνταποκριθεῖ
στήν ἀναζήτηση αὐτοῦ τοῦ «ἀπα-
τεώνα». Κάτω ἀπό τή συκομουριά
ἀπρόσμενα σταματᾶ τήν πορεία
του, στρέφει τό βλέμμα πάνω καί
καλεῖ τόν  Ζακχαῖο νά κατέβει γρή-
γορα. Θά ἔχει ξένους σήμερα ὁ τε-
λώνης, θά ἔχει νά ἑτοιμάσει γεῦμα
γιά πολλούς πού θά πήγαιναν στό
σπίτι του, ἐκτός ἀπό τόν Κύριο. Ἡ
χαρά γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Κυρί-
ου δέν περιγράφεται. Ἡ μέρα
ἐκείνη χάραξε τό σύνορο τῆς πα-
λιᾶς μέ τή νέα ζωή. Τά ὑπάρχον-
τά του τά ἔδωσε, ἐκδηλώνοντας τήν
ἔμπρακτη μετάνοιά του. Ὅμως
πλούτισε σέ χάρη καί χαρά, σέ
εἰρήνη καί γαλήνη συνείδησης.
Αὐτά δίνει ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κυρί-
ου στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, πού
Τόν ἀποζητᾶ. Καί δέ ζητᾶ παρά νά
κάνουμε μία κίνηση εἰλικρινῆ πρός
Αὐτόν.

Ὁ Ἀνδρέας καί ὁ Ἰωάννης, φτω-
χοί, ἀγράμματοι ψαράδες, ζητοῦν
νά φωτιστοῦν κοντά στόν Ἰωάννη
τόν Βαπτιστή. Πηγαίνουν μετά
τήν κοπιαστική δουλειά τους καί
ἀκοῦν τή διδασκαλία του. Ἐκεῖνος
τούς δείχνει μία μέρα τόν ἀναμε-
νόμενο Μεσσία καί λυτρωτή. «Ἴδε

ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ». Αὐτός γιά τόν
ὁποῖο σᾶς μιλοῦσα καί σᾶς προ-
ετοίμαζα, εἶναι πλέον ἀνάμεσά
μας. Νά, εἶναι Αὐτός πού περνᾶ… 

Πῶς νά ἀντιδράσουν οἱ δύο
ἁπλοϊκοί ψαράδες; Θέλουν τόσο
πολύ, λαχταρᾶ ἡ καρδιά τους νά
Τόν γνωρίσουν, νά ἀκούσουν τήν
οὐράνια διδασκαλία Του, ἀλλά,
ποιοί εἶναι αὐτοί ποῦ θά τολμή-
σουν; Δέν εἶναι πολύ νά τόν ἐνο-
χλήσουν; Πηγαίνουν πίσω Του κα-
θώς βαδίζει, χωρίς νά τολμοῦν νά
ποῦν κάτι. Ἐκεῖνος στρέφεται καί
τούς μιλᾶ πρῶτος. «Τί θέλετε;»
«Κύριε ποῦ μένεις;» ἀπαντοῦν
μέ μία διακριτική ἐρώτηση οἱ δύο
φίλοι. Δέν αἰσθάνονται ἄξιοι νά τοῦ
ζητήσουν κάτι, ρωτοῦν μόνο ποῦ
μένει καί ὑπονοοῦν ὅτι θά ἤθελαν
νά πᾶνε νά Τόν γνωρίσουν κάποια
φορά. 

Ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπρόσμε-
νη, τόσο καταδεκτική, τόσο φιλό-
ξενη. «Ἐλᾶτε νά δεῖτε τώρα».
Καί πῆγαν οἱ δύο τους καί κάθι-
σαν ὥρα πολλή, γιατί ὁ φτωχικός
χῶρος ὅπου ἔμενε, φιλοξενούμενος
μᾶλλον, ὁ Κύριος ἦταν πλούσιος σέ
ἀγάπη κι ἁπλότητα τέτοια πού
ἀνέπαυε τούς χωρικούς τῆς Γαλι-
λαίας. Τί ἄκουσαν ἐκεῖνο τό δειλινό
πού ἔκατσαν κοντά στόν Χριστό, δέ
μᾶς τό κατέγραψαν. Σημείωσαν
μόνο αὐτή τήν ὥρα στό Εὐαγγέλιο,
γιατί εἶχε σημαδέψει ὁριστικά τή
ζωή τους (Ἰω. α΄, 35-42).

Οἱ ἄνθρωποι δέ θά μπορέσουμε
ποτέ νά ἀναπαύσουμε ὁ ἕνας τόν
ἄλλον ἀπόλυτα. Ὅσο κι ἄν ἀγα-



ποῦμε κάποιον, ἔχουμε τόσο περιορισμένα ὅρια
ἀντοχῆς καί χρόνου. Κι εἶναι ἀλήθεια πώς πολύ δύ-
σκολα χωρᾶνε ὅλοι στίς καρδιές μας. Κι ὕστερα, εἶναι
τόσες ἄλλες καταστάσεις πού χωρίζουν τούς ἀνθρώ-
πους, ὥστε πολύ δύσκολα ἀναπαυόμαστε ὁ ἕνας στόν
ἄλλο. 

Ὁ ἄνθρωπος περιφρονημένος συχνά ἀπό τούς συ-
νανθρώπους του συναντᾶ τήν ψυχρότητα ἤ αἰσθά-
νεται φόβο νά ἐπικοινωνήσει, νά μιλήσει, νά ζητήσει…
Μόνο ὁ Κύριος δέν ἔβαλε ποτέ κριτήρια καί περιο-
ρισμούς σέ κανέναν πού θέλει νά Τόν προσεγγίσει
γιά ὁποιονδήποτε λόγο. Μόνο γιά τόν Κύριο οἱ
ἄνθρωποι δέν χωρίζονται σέ φτωχούς καί πλούσιους,
ἰσχυρούς καί ἀδύνατους, ξένους ἤ δικούς… Μόνο ὁ
Κύριος δέν ἀρνεῖται νά δεχτεῖ κάθε ἄνθρωπο μέ ἀγά-
πη ἀπεριόριστη. Ἔγινε ἄνθρωπος «δυνάμενος συμ-
παθῆσαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν» (Ἑβρ. δ΄, 15).

Τόσο πολύ μᾶς ἀγαπᾶ, τόσο πολύ θέλει νά μᾶς
ἀναπαύει! Καί ἁμαρτωλοί ἄν εἴμαστε, ὄχι μόνο δέν
μᾶς ἀποστρέφεται, ἀλλά καλεῖ καί θέλει νά πᾶμε νά
μᾶς ξαλαφρώσει. «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες
καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω  ὑμᾶς» (Ματθ.
ια΄, 28).

Κι ἄν θέλουμε, μποροῦμε νά γίνουμε καί «συγ-
γενεῖς» Του. «Ὅς γάρ ἄν ποιήση τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
οὗτος ἀδελφός μου καί ἀδελφή μου καί μήτηρ ἐστί»
(Μάρ. γ΄, 35). Ὅποιος ἀγωνίζεται νά τηρεῖ τό θέλη-
μά μου, αὐτός πλέον ἔχει ἀποκτήσει ἕναν ἄρρηκτο
δεσμό πνευματικῆς συγγένειας μαζί μου, βεβαιώνει
ὁ Κύριος.

Εὐτυχισμένοι οἱ ἄνθρωποι πού μέσα ἀπό τήν κα-
θημερινή προσπάθεια νά Τόν προσεγγίζουν, νά
καλλιεργοῦν τή μετάνοια, νά Τόν ἐπικαλοῦνται διά
τῆς προσευχῆς, νά ἀνοίγουν χῶρο στήν καρδιά τους
μέ τόν ἀγώνα τους γιά κάθαρση ἀπό τήν ἁμαρτία καί
τούς ποικίλους μολυσμούς, δημιουργοῦν μία «ἀνοι-
κτή γραμμή ἐπικοινωνίας» μέ τόν Χριστό. Αὐτοί δέν
εἶναι ποτέ μόνοι, δέν αἰσθάνονται ποτέ ἐγκαταλε-
λειμμένοι. Ὑπάρχει μία πόρτα πάντα ἀνοιχτή κι ἕνας
φιλόξενος χῶρος γιά νά καταφύγουν.
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ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Ἡἀπόφαση τοῦ αὐτοκρά-
τορα Ἰουστινιανοῦ Β΄
(685-695 καί 705-711

μ.Χ.) νά μεταφέρει σημαντικό
τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύ-
πρου στήν Ἀρτάκη (περιοχή Κυ-
ζίκου) συνδέθηκε μέ τήν ἀπόφα-
ση τοῦ ἴδιου αὐτοκράτορα νά
συγκαλέσει τήν Πενθέκτη Οἰκου-
μενική Σύνοδο. Τά δύο γεγονό-
τα συμπίπτουν χρονικά ἀφοῦ ἡ
μετοικεσία τῶν Κυπρίων στή
Νέα Ἰουστινιανούπολη κατά τό
691 μ.Χ. συνέπεσε μέ τή σύγ-
κληση τῆς Πενθέκτης Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου στήν Κωνσταντι-
νούπολη (691-692 μ.Χ.). Ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Κύπρου Ἰωάννης Α΄

πού συνόδευε τό ποίμνιό του
κατά τήν πορεία πρός τήν Ἀρτά-
κη καί τήν ἐγκατάστασή του
ἐκεῖ, συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς
Συνόδου. Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμε-
νική Σύνοδος ἔλαβε τήν ὀνομασία
της ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν
ἐργασιῶν της ἐφόσον κωδικο-
ποίησε καί ἐπαναβεβαίωσε τίς
ἀποφάσεις τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου (553 μ.Χ., στήν Κων-
σταντινούπολη) καί τῆς ΣΤ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (680-681
μ.Χ., στήν Κωνσταντινούπολη).
Ἦταν δηλαδή μία συνέχεια τῶν
δύο προηγούμενων Οἰκουμενικῶν
Συνόδων καί γι΄ αὐτό δέν θεω-
ρήθηκε ὡς Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνο-

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία 
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 4ου – 9ου αἰῶνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος ΙΑ΄

Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδος καί ὁ λθ΄ κανόνας της
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δος. Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύ-
νοδος ὀνομάστηκε καί ὡς ἡ ἐν
Τρούλλῳ Σύνοδος λόγῳ τοῦ χώ-
ρου ὅπου ἔλαβαν χώρα οἱ ἐργα-
σίες της (θολωτή αἴθουσα ἀνα-
κτόρου). Στόν ἴδιο χῶρο τοῦ
παλατιοῦ εἶχε συνεδριάσει καί ἡ
ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος. Στήν
Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδο
συμμετεῖχαν πέραν τῶν 220
ἱεραρχῶν ἀπό τούς ὁποίους οἱ 43
εἶχαν ἤδη συμμετάσχει καί στήν
ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο. Οἱ Συ-
νεδριάσεις τῆς Συνόδου ἐπεκτά-
θηκαν συνολικά (μαζί μέ τά με-
σοδιαστήματα μεταξύ τῶν συνε-
δριάσεων) σέ ἕνα ἡμερολογιακό
ἔτος (1η Σεπτεμβρίου 691 μέχρι
31η Αὐγούστου 692 μ.Χ.). Πρό-
εδρος τῆς Συνόδου ἀνέλαβε ὁ Πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Παῦλος Γ΄ (687-693 μ.Χ.). Ἡ Σύ-
νοδος θέσπισε 102 κανόνες καί
ὁλοκλήρωσε ἔτσι τό ἔργο τῆς Ε΄
καί ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου οἱ
ὁποῖες ἔλαβαν μέν ἀποφάσεις
ἀλλά δέν εἶχαν συντάξει κανόνες.
Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός Β΄
ἐνδιαφέρθηκε ἰδιαίτερα γιά τή
διασφάλιση τῶν πρακτικῶν της
ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, γι’
αὐτό μέ εἰδική διάσκεψη πού
ὀργάνωσε πρίν ἀπό τή διεξαγω-
γή τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, ἔγινε ἀνάγνωση καί
σφράγιση τῶν πρακτικῶν της
ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὥστε

νά ἀποφευχθεῖ κάθε προσπάθεια
ἀλλοιώσεώς τους. Τά Πατριαρ-
χεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας
καί Ἱεροσολύμων συμμετεῖχαν
στήν Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύ-
νοδο μέ ἐκπροσώπους τους μιά
καί οἱ θέσεις τῶν Πατριαρχῶν
στά ἀντίστοιχα Πατριαρχεῖα ἦσαν
κενές. Οἱ Πατριάρχες Ἀλεξαν-
δρείας Πέτρος, Ἀντιοχείας Γε-
ώργιος καί Ἱεροσολύμων Ἀνα-
στάσιος ὑπέγραψαν ἀργότερα
τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου. Τό
Πατριαρχεῖο Ρώμης δέν ἐκπρο-
σωπήθηκε ἐπίσημα στή Σύνοδο
αὐτή καί ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις
γιά ὁρισμένες ἀπό τίς ἀποφάσεις
της (ἕνας ἀριθμός κανόνων δέν
συμφωνοῦσαν μέ λατινικά ἔθιμα
π.χ. τήν ἀγαμία τῶν κληρικῶν
κ.ἄ.). Ἐντούτοις, μέ ἐπιφυλάξεις
γιά συγκεκριμένους κανόνες,
ἀποδέχθηκαν τούς κανόνες τῶν
ἔξι πρώτων Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων ὁ πάπας Ἀδριανός Α΄ (772-
795 μ.Χ.) καί ὁ πάπας Ἰωάννης
Η΄ (872-882 μ.Χ.).

Ὁ 39ος (λθ΄) κανόνας τῆς Πεν-
θέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου
συνδέεται ἄμεσα μέ τήν ἐν
Κύπρῳ Ἐκκλησία καί παρατίθε-
ται αὐτούσιος ἀναφέροντας κατά
λέξη τά ἀκόλουθα: «Τοῦ ἀδελφοῦ
καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν Ἰωάν-
νου, τοῦ τῆς Κυπρίων νήσου
προέδρου, ἅμα τῷ οἰκείῳ λαῷ,
ἐπί τήν Ἐλλησπόντιον ἐπαρχίαν,

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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διά τέ τάς βαρβαρικάς ἑφόδους,
διά τέ τό τῆς ἐθνικῆς ἐλευθε-
ρωθῆναι δουλείας, καί καθαρῶς
τοῖς σκήπτροις τοῦ χριστιανι-
κωτάτου κράτους ὑποταγῆναι,
τῆς εἰρημένης μεταστάντος νήσου,
προνοίᾳ τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ,
καί μόχθῳ τοῦ φιλοχρίστου καί
εὐσεβοῦς ἡμῶν βασιλέως, συ-
νορῶμεν, ὥστε ἀκαινοτόμητα
διαφυλαχθῆναι τά παρά τῶν ἐν
Ἐφέσῳ τό πρότερον συνελθόντων
θεοφόρων Πατέρων τῷ θρόνῳ τοῦ
προγεγραμμένου ἀνδρός παρα-
σχεθέντα προνόμια, ὥστε τήν
νέαν Ἰουστινιανούπολιν τό δί-
καιον ἔχειν τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως (κατά ἄλλη γραφή: τῆς
Κωνσταντιέων πόλεως), καί τόν
ἐπ’ αὐτῇ καθιστάμενον θεοφιλέ-
στατον ἐπίσκοπον, πάντων προ-
εδρεύειν τῶν τῆς Ἐλλησποντίων
ἐπαρχίας, καί ὑπό τῶν οἰκείων
ἐπισκόπων χειροτονεῖσθαι, κατά
τήν ἀρχαίαν συνήθειαν. Τά γάρ ἐν
ἑκάστῃ ἐκκλησίᾳ ἔθη, καί οἱ θε-
οφόροι ἡμῶν Πατέρες παραφυ-
λάττεσθαι διεγνώκασι, τοῦ τῆς
Κυζικηνῶν πόλεως ἐπισκόπου
ὑποκειμένου τῷ προέδρῳ τῆς
εἰρημένης Ἰουστινιανουπόλεως,
μιμήσει τῶν λοιπῶν ἁπάντων
ἐπισκόπων, τῶν ὑπό τόν λεχθέν-
τα θεοφιλέστατον πρόεδρον
Ἰωάννην, ὑφ’ οὗ χρείας καλούσης,
καί ὁ τῆς αὐτῆς Κυζικηνῶν πό-
λεως ἐπίσκοπος χειροτονηθήσε-

ται».
Ὁ κανόνας κάνει ὀνομαστική

ἀναφορά στόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου Ἰωάννη Α΄ καί στό ποίμνιό
του σημειώνοντας ὡς λόγο τῆς
μετοικεσίας τους στόν Ἑλλή-
σποντο τίς βαρβαρικές ἐπιδρομές
κατά τῆς Κύπρου. Οἱ ἐπιδρομές
αὐτές, σύμφωνα μέ τόν κανόνα,
ἀπειλοῦσαν τήν ἐλευθερία καί τήν
πίστη τῶν κατοίκων τῆς Κύ-
πρου. Ἡ μεταφορά τους στόν
Ἑλλήσποντο ἔγινε μέ τήν ἀνοχή
καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μέσῳ
τῶν ἐνεργειῶν τοῦ αὐτοκράτορα
Ἰουστινιανοῦ Β΄, τόν ὁποῖο ὁ
κανόνας χαρακτηρίζει φιλόχριστο
καί εὐσεβῆ. Ὁ αὐτοκράτορας,
σύμφωνα μέ τόν κανόνα, μόχθη-
σε γιά νά ἐξεύρει λύση καί νά
ἀντιμετωπίσει τόν κίνδυνο πού
διέτρεχε ἡ Κύπρος. Ἄν καί ἡ
ἱστορική ἀποτίμηση τῶν ἐνερ-
γειῶν τοῦ Ἰουστινιανοῦ Β΄ δέν δι-
καιώνει τίς ἐπιλογές καί τίς ἀπο-
φάσεις του, στίς συγκεκριμένες
περιστάσεις τῶν συνθηκῶν τῆς
Συνόδου γίνεται εὔφημος μνεία
καί ἀπονέμεται ὁ ἀπαραίτητος
σεβασμός πρός τήν κρατική ἐξου-
σία πού ἀντιπροσώπευε τό πρό-
σωπο τοῦ αὐτοκράτορα. Ἄλλω-
στε, ἡ σύγκληση τῆς Σύνοδου ἔγι-
νε ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἰουστινιανό
Β΄. Στή συνέχεια, ὁ κανόνας ἐπι-
βεβαιώνει τό αὐτοκέφαλo τῆς ἐν
Κύπρῳ Ἐκκλησίας καί τά αὐτο-
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κρατορικά προνόμια πού δόθηκαν
στόν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο
Κύπρου (κανόνας 8 τῆς Γ΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου, Ἔφεσος 431
μ.Χ.). Τά προνόμια αὐτά διατη-
ρήθηκαν «ἀκαινοτόμητα» καί
ἀνανεώθηκε ἡ ἰσχύς τους. Ὁ κα-
νόνας προσπαθεῖ ἀκολούθως νά
ἀντιμετωπίσει τό πρακτικό πρό-
βλημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς δι-
καιοδοσίας, ἀφοῦ μία αὐτοκέ-
φαλη Ἐκκλησία (Ἐκκλησία Κύ-
πρου) βρέθηκε ἐντός τῶν γεω-

γραφικῶν ὁρίων μίας ἄλλης
Ἐκκλησίας (Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως). Ἡ αὐτοκέ-
φαλη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δέν
μποροῦσε νά ἀφομοιωθεῖ οὔτε
καί νά καταργηθεῖ ἀπό τό Πα-
τριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.
Ἔτσι ἕνα τμῆμα (περιοχή Κυζί-
κου) τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως ἐκχωρήθηκε
οὐσιαστικά στήν Ἐκκλησία τῆς
Κύπρου. 

Ἡ διευθέτηση αὐτή, πρωτό-
γνωρη γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, γί-
νεται κατ΄ οἰκονομία ἀποδεκτή
ἀπό τούς Πατέρες τῆς Πενθέκτης
Οἰκουμενικῆς Συνόδου λόγῳ τῶν
ἰδιαίτερων πολιτικῶν καί στρα-
τιωτικῶν συνθηκῶν. Στόν κανό-
να λθ΄ δόθηκαν διάφορες ἑρμη-
νεῖες. Ἡ ἐπικρατέστερη ἐξηγεῖ
τόν κανόνα σέ συνάφεια μέ τούς
τρεῖς προηγούμενους κανόνες
(λστ΄, λζ΄ καί λή΄). Ὁ λστ΄ κανόνας
ἐξασφαλίζει τά ἴσα πρεσβεία
τιμῆς τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως μέ τό Πα-
τριαρχεῖο Ρώμης ἐπικυρώνοντας
οὐσιαστικά τό ὑπάρχον καθεστώς
τῆς τιμῆς τῶν Πατριαρχῶν. Μία
διπλωματική προσέγγιση θεωρεῖ
τόν κανόνα αὐτό ὡς ἀντιστάθμι-
σμα τῆς ἀφαίρεσης, μέ τούς κα-
νόνες πού ἀκολουθοῦν, τῆς μη-
τροπολιτικῆς περιφέρειας τῆς
Κυζίκου ἀπό τό Πατριαρχεῖο

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Φανερω-
μένης ἀπό τήν Ἀρτάκη, ἡ ὁποία
φυλάσσεται στόν Πατριαρχικό
Ναό στήν Κωνσταντινούπολη.
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Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ λζ΄ κα-
νόνας κατοχυρώνει τήν αὐθεντία
τῶν ἐπισκόπων οἱ ὁποῖοι λόγῳ
τῶν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν δέν
μποροῦν νά διοικήσουν τήν πε-
ριφέρειά τους καί νά καταλάβουν
τήν ἕδρα τους. Ὁ δέ λη΄ κανόνας
ἀφορᾶ ἄμεσα τήν Νέα Ἰουστι-
νιανούπολη καί ὁρίζει ὅτι σέ πε-
ρίπτωση δημιουργίας νέας πόλης
(γιά πολιτικούς λόγους καί λό-
γους δημοσίου συμφέροντος) ἡ
Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἀκολουθεῖ
τίς ἐξελίξεις αὐτές καί νά προ-
σαρμόζει ἀνάλογα τίς μητροπο-
λιτικές της ἕδρες καί περιφέρει-
ες. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
Ἰωάννης Α΄ μέ σημαντικό τμῆμα
τοῦ ποιμνίου του βρέθηκε στήν
Ἀρτάκη λόγῳ τῶν συνθηκῶν τῆς
περιόδου ἐκείνης καί ἔτσι καί ὁ
λζ΄ κανόνας ἀναφέρεται στήν
περίπτωσή του. Ἡ μετακίνηση
αὐτή καί ἡ φράση τοῦ λθ΄ κανό-
να «καθαρῶς τοῖς σκήπτροις τοῦ
χριστιανικωτάτου κράτους ὑπο-
ταγῆναι» ὑπονοεῖ ἀποφυγή ὁποι-
ασδήποτε σχέσης ὑποταγῆς πρός
τούς ἀπίστους καί ἔμμεσα ἀνα-
φέρεται στήν τότε συνεπικυ-
ριαρχία τῆς βυζαντινῆς αὐτο-
κρατορίας καί τῆς ἰσλαμικῆς
ἐπέλασης ἐπί τῆς Κύπρου. Ὅλα
τά προνόμια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου μεταφέρονται ἐκ μετα-
θέσεως στή νέα του ἕδρα, τήν
Νέα Ἰουστινιανούπολη. Ἡ πόλη

αὐτή «τό δίκαιον ἔχειν τῆς Κων-
σταντιέων πόλεως» δηλαδή λαμ-
βάνει ὅλα τά δικαιώματα καί
προνόμια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύ-
πρου πού εἶχε προηγουμένως
τήν ἕδρα της στήν Κωνσταντία.
Ἡ ἐκδοχή τῆς φράσης «τό δίκαιον
ἔχειν τῆς Κωνσταντινουπόλεως»
φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ παραφθο-
ρά πού παρείσφρησε μεταγενέ-
στερα λόγῳ παράδοσης καί ἀνα-
γραφῆς της ἀπό τούς κανονολό-
γους τοῦ ΙΒ΄ αἰώνα. Ἐξάλλου, ἡ
ἑρμηνεία τοῦ λθ΄ κανόνα στή
συνάφεια τῶν προηγούμενων
τριῶν κανόνων ταιριάζει καλύ-
τερα στό νόημα τῆς πρώτης
ἐκδοχῆς («τῆς Κωνσταντιέων πό-
λεως»). Ὁ λη΄ κανόνας ἐπιβάλλει
οὐσιαστικά μετάθεση τῆς ἕδρας
τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας
ἀπό τήν Κύζικο στήν Νέα Ἰου-
στινιανούπολη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Κύπρου ὡς Νέας Ἰουστινιανου-
πόλεως στό μέλλον προβλεπόταν
νά χειροτονεῖται ἀπό τούς
οἰκείους ἐπισκόπους τῆς μητρο-
πόλεως Κυζίκου. Ὁ ἴδιος δέ ὁ μη-
τροπολίτης Κυζίκου βάσει τοῦ
κανόνα λθ΄ θά ὑπαγόταν στόν
Νέας Ἰουστινιανουπόλεως. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
Ἰωάννης Α΄ κατά τήν τελική συ-
νεδρία τῆς Πενθέκτης Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου ὑπέγραψε τά
πρακτικά τρίτος (μετά τόν αὐτο-
κράτορα καί τόν Πατριάρχη Κων-



σταντινουπόλεως Παῦλο) λόγῳ
τῆς ἀπουσίας τῶν Πατριαρχῶν Ρώ-
μης, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί
Ἱεροσολύμων. Ἀξιοσημείωτο εἶναι
ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ὑπο-
γράφει ὡς «Ἰωάννης ἀνάξιος ἐπί-
σκοπος Νέας Ἰουστινιανουπόλε-
ως» καί δέν ἀναφέρονται καθόλου
οἱ τίτλοι Κύπρου ἤ Κωνσταντίας.
Κατά τήν ἄποψη τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτη Παύλου Ἐγγλεζάκη, ὁ αὐτο-
κράτορας Ἰουστινιανός Β΄ πραγ-
ματοποίησε τή μετακίνηση τῶν
Κυπρίων στήν Ἀρτάκη (Νέα Ἰου-
στινιανούπολη) «μέ μόνο σκοπό νά
καταστήσει αὐτοκέφαλη τήν
ἐκκλησία τῆς ἐπωνύμου του πό-
λεως, εἴτε διά τοῦ δικαίου τῆς με-
ταθέσεως (jus translationis) εἴτε, σέ

περίπτωση ἐπιστροφῆς τοῦ Κύ-
πρου στήν ἱστορική του ἕδρα,
διά τῆς δημιουργίας νομικοῦ προ-
ηγουμένου καί ἐθιμικοῦ δικαίου».
Γιά τήν ἱστορία σημειώνεται ὅτι τό
ὄνομα Νέα Ἰουστινιανούπολη δέν
ἐπικράτησε. Ἡ Ἀρτάκη ἐπανά-
κτησε τό ὄνομά της καί παρέμει-
νε ἑλληνική μέχρι τό 1922. Μέ τή
Μικρασιατική καταστροφή οἱ
Ἀρτακηνοί πρόσφυγες μεταφέρ-
θηκαν στήν Εὔβοια καί κοντά
στήν Χαλκίδα ἵδρυσαν τή σημερινή
Νέα Ἀρτάκη. Οἱ πανάρχαιες εἰκό-
νες τῆς Θεοτόκου Φανερωμένης
ἀπό τήν Ἀρτάκη καί τῆς Θεοτόκου
τῆς Ἀρτάκης βρίσκονται στόν πα-
τριαρχικό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου στό Φανάρι. 
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Αὐτὴ τὴν περίοδο γινόμαστε
ὅλοι μας μάρτυρες μίας
μεγάλης καταστροφῆς στὴ

Συρία καὶ τῆς ἐπακολουθούμενης
ἀνθρωπιστικῆς κρίσης μὲ τὸ τερά-
στιο προσφυγικὸ ρεῦμα, τὸ ὁποῖο
πρὶν λίγο καιρὸ ἔφθασε καὶ στὶς κυ-
πριακὲς ἀκτές. Τὴν ἴδια στιγμὴ σὰν
παλλιροϊκὰ κύματα φθάνει στὰ
τουρκικὰ σύνορα, στὴν Ἑλλάδα καὶ
ἐξαπλώνεται σὲ ὁλόκληρη τὴν
Εὐρώπη. Τὰ δημοσιογραφικὰ μέσα
χαρακτηρίζουν τὸ φαινόμενο ὡς
πρωτοφανές. Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Ἡ ἱστορία δὲν διδάσκεται ἁπλῶς
γιὰ νὰ καταγράφονται τὰ ἱστορικὰ
γεγονότα, ἀλλὰ κυρίως, γιὰ νὰ δι-
δασκόμασθε ἀπὸ τὸ παρελθόν.
Ξεφυλλίζοντας τὴ Χρονογραφία
τοῦ Θεοφάνους ξεχωρίζουμε τὸ
ἑξῆς χωρίο1: 

«…τῷ δ' αὐτῷ ἔτει πολλοὶ τῶν
κατὰ Παλαιστίνην Χριστιανῶν μο-

ναχοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ ἐκ πάσης
Συρίας τὴν Κύπρον κατέλαβον
φεύγοντες τὴν ἄμετρον κάκωσιν
τῶν Ἀράβων. ἀναρχίας γὰρ κα-
θολικῆς κατασχούσης Συρίαν καὶ
Αἴγυπτον καὶ Ἀφρικὴν καὶ πᾶσαν
τὴν ὑπ' αὐτοὺς ἀρχήν, φόνοι τε
καὶ ἁρπαγαὶ καὶ μοιχεῖαι,
ἀσέλγειαί τε καὶ πᾶσαι πράξεις
θεοστυγεῖς ἐν κώμαις καὶ πόλεσι
ὑπὸ τοῦ θεολέστου ἔθνους αὐτῶν
ἐπράττοντο, οἵ τε κατὰ τὴν ἁγίαν
Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν πόλιν
σεβάσμιοι τόποι τῆς ἁγίας ἀνα-
στάσεως, τοῦ κρανίου καὶ τῶν
λοιπῶν ἐβεβηλώθησαν. ὁμοίως δὲ
καὶ αἱ κατὰ τὴν ἔρημον διαβόητοι
λαῦραι τοῦ ἁγίου Χαρίτωνος καὶ
τοῦ ἁγίου Σάβα, καὶ τὰ λοιπὰ μο-
ναστήρια καὶ αἱ ἐκκλησίαι ἠρη-
μώθησαν. καὶ οἱ μὲν ἀνῃρέθησαν
μαρτυρικῶς, οἱ δὲ τὴν Κύπρον
κατέλαβον καὶ ἐκ ταύτης τὸ

1. Βλ. πρόχειρα: Θεοφάνους, Χρονογραφία, PG 108, 1001.

Ἡ ἱστορία τελικὰ ἐπαναλαμβάνεται;

Δρος Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου,
Βυζαντινολόγου

Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς 
Βυζαντινῶν Σπουδῶν
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Πανοραμικὴ ἄποψη 
τοῦ ἀσκητηρίου στὸν κόλπο

τῆς Τρυπητῆς (πηγή 1).

Βυζάντιον, οὓς Μιχαήλ, ὁ εὐ-
σεβὴς βασιλεύς, καὶ Νικηφόρος,
ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης, φι-
λοφρόνως ἐξένισαν. τοῖς μὲν γὰρ
ἐλθοῦσιν ἐν τῇ πόλει μοναστήριον
ἐπίσημον ἐδωρήσατο, τοῖς δὲ
κατὰ τὴν Κύπρον ἐναπομείνασι
μοναχοῖς τε καὶ λαϊκοῖς τάλαντον
χρυσίου ἀπέστειλεν, καὶ παν-
τοίως τούτους ἐθεράπευσεν. ἦν
μὲν οὖν Μιχαὴλ εἰς πάντας
χρηστὸς καὶ ἐπιεικής…».

Ὁ Θεοφάνης ἀναφέρεται στὶς
διώξεις ποὺ ὑφίσταντο οἱ Χρι-
στιανοὶ ἀπὸ τοὺς Ἄραβες καὶ σὲ

μία τέτοια περίπτωση, τὸ 813, με-
γάλα προσφυγικὰ ρεύματα κυ-
ρίως ἐκ Συρίας κατέφθασαν στὴν
Κύπρο καὶ ἀπὸ τὴ Μεγαλόνησο πε-
ραιώθηκαν πολλοὶ στὴν Κωνσταν-
τινούπολη. Ὁ βυζαντινὸς αὐτο-
κράτωρ Μιχαὴλ Α΄ Ραγκαβὲς (811-
813) καὶ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρ-
χης Νικηφόρος προσέφεραν στοὺς
Σύρους πρόσφυγες καταφύγιο καὶ
στοὺς μοναχοὺς παρεχώρησαν μο-
ναστήρι ὁλόκληρο στὴν Πόλη, ἐνῶ
σὲ ὅσους παρέμειναν στὴν Κύπρο,
μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, τοὺς ἀπε-
στάλη οἰκονομικὴ βοήθεια γιὰ νὰ
ἐγκατασταθοῦν μόνιμα στὸ νησί.

Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα μάλιστα
ἐντόπισε ἀπόκρημνα σπήλαια στὸν
κόλπο Τρυπητῆς («Ζαπάλω») στὴ
Λεμεσό, ὅπου χρησίμευσαν ὡς ἑρη-
μητήρια καὶ ἀσκητήρια καὶ διεσώ-
θησαν ἕως σήμερα ἐπιγραφὲς τῆς
ἐποχῆς μὲ ὀνόματα μοναχῶν ἀπὸ τὴ
Συροπαλαιστίνη καὶ Λίβανο2. Πολ-
λαπλὰ συμπεράσματα ἐξάγονται
ἀπὸ τὴν πολιτικὴ αὐτὴ τοῦ βυζαν-
τινοῦ αὐτοκράτορος, ἡ ὁποία ἐνδε-
χομένως νὰ προκαλεῖ ἐρωτηματικὰ
στὴν ἀνάλογη ἀντιμετώπιση τῶν
προσφύγων σήμερα. Πολλὲς κυ-
βερνήσεις σήμερα ἀντιμετωπίζουν
τοὺς πρόσφυγες αὐτοὺς ὡς ἄχθος,
βάρος καὶ πρόβλημα. Ὁ βυζαντινὸς
αὐτοκράτωρ 1.200 χρόνια πρὶν δὲν
ἀντιμετώπισε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὸ
πρόβλημα. Τοὺς προσέφερε κατα-
φύγιο καὶ θαλπωρή, ἀφοῦ διαπί-
στωνε, ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ τό-
νωναν τὶς περιοχές, ποὺ θὰ ἐγκα-
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2. Ἑλ. Προκοπίου, «Τὰ μνημεῖα τῆς πόλης καὶ ἐπαρχίας Λεμεσοῦ κατὰ τὴν πα-
λαιοχριστιανικὴ, πρωτοβυζαντινὴ καὶ μεσοβυζαντινὴ περίοδο 324-1191», στό: Λεμε-
σός, Ταξίδι στοὺς χρόνους μίας πόλης (ἐπιμ. Ἄν. Μαραγκοῦ, Τ. Κολώτας), Λεμεσὸς
2006, 113-128 καὶ ἰδίως 120 μὲ λάθη στὴν ἀνάγνωση τῶν ἐπιγραφῶν.

3. P. Edbury, Τὸ βασίλειο τῆς Κύπρου καὶ οἱ Σταυροφορίες 1191-1374, Ἀθήνα
2003, 225.

θίσταντο στὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία,
ἐνθυμούμενοι πὼς οἱ Μουσουλμάνοι Ἄρα-
βες τοὺς ἐξεδίωξαν ἀπὸ τὴ γῆ τῶν προγό-
νων τους καὶ ὁμόδοξοί τους τοὺς προσέ-
φεραν σωτηρία. Ἡ ἐνίσχυση τῶν ἐν Κύπρῳ
διαμεινάντων Σύρων σήμαινε ἐπίσης τὴν
πληθυσμιακὴ πύκνωση στὸ νησί, τὸ ὁποῖο
πολὺ ὑπέφερε ἀπὸ τὶς ἀραβικὲς ἐπιδρομές,
τὶς ἀραβικὲς δηώσεις, λεηλασίες, ἐξαν-
δραποδισμὸ τοῦ πληθυσμοῦ καὶ θανάτωσή
του. Ὁ βυζαντινὸς πολιτισμὸς εἶχε τὴ δύ-
ναμη νὰ ἐξελληνίσει μὲ τὰ χρόνια τοὺς ἀρα-
βικοὺς αὐτοὺς πληθυσμοὺς καὶ νὰ τοὺς
ἐντάξει στὴν αὐτοκρατορία. Ἀπὸ τὸ χωρίο
μάλιστα αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται γιὰ ἄλλη μία
φορά, τὸ πόσο ἄτοπο εἶναι νὰ ὑποστηρίζουν
κάποιοι, ὅτι ὑπῆρξε συγκυριαρχία Ἀράβων
καὶ Βυζαντινῶν στὴν Κύπρο. Πῶς θὰ ἦταν
ἄλλωστε δυνατόν, ἄν ἴσχυε κάτι τέτοιο, ἀπὸ
τὴ μία οἱ Ἄραβες νὰ ἔδιωχναν τοὺς Σύρι-

Λεπτομέρεια μὲ τὶς ἐπιγραφὲς τῶν μο-
ναχῶν τῆς Συροπαλαιστίνης (πηγή 2).

ους ἀπὸ τὰ ἐδάφη τους καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ ἴδιοι Ἄραβες
νὰ τοὺς δέχονταν στὴν συγκυ-
ριαρχούμενη τάχα Κύπρο; Ἡ
ἀποφασιστικὴ ἐμπλοκὴ τοῦ
βυζαντινοῦ αὐτοκράτορος στὴν
Κύπρο γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν
προσφύγων καταδεικνύει πὼς
ἡ Κύπρος διοικεῖτο πλήρως
ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ αὐτοκρά-
τορα.

Ἡ ἔλευση Σύρων προσφύ-
γων στὴν Κύπρο ἐπαναλήφθη-
κε καὶ ἐπὶ Φραγκοκρατίας καὶ
κατέστη καὶ πάλι σὲ ἕνα βαθμὸ
εὐεργετικὴ γιὰ τοὺς Κυπρίους.
Μετὰ τὴν πτώση τῆς Ἄκκρας
(1291) στοὺς Ἄραβες, ἕνα τε-
ράστιο κῦμα προσφύγων, με-
ταξὺ τῶν ὁποίων Συρορθόδο-
ξοι (Σύροι Μελχίτες) κατέφυ-
γε στὴν Κύπρο. Αὐτοὶ οἱ Συ-
ρορθόδοξοι ἔχοντας ἀποτελέ-
σει τμῆμα τῆς λατινικῆς κοι-
νωνίας τῶν φραγκικῶν ἡγεμο-
νιῶν τῆς Ἀνατολῆς κατεῖχαν
φεουδαρχικὰ δικαιώματα, τὰ
ὁποῖα ὁ Φράγκος βασιλεὺς
τῆς Κύπρου ἀναγνώρισε καὶ
διατήρησε, μεταξὺ ἄλλων ἀνα-
κουφιστικῶν μέτρων, ποὺ ἔλα-
βε ὑπὲρ τους3, ὅταν τοὺς ὑπο-
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4. Chr. Schabel, “Religion”, στό: Cyprus Society and Culture 1191-1374 (ἐκδ. An. Niko-
laou-Konnari, Chr. Schabel), Leiden-Boston 2005, 168-169.

5. S. Kalopissi-Verti, “The Murals of the Narthex”, στό: Asinou across Time, Wash-
ington 2012, 130.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

δέχθηκε στὴ Μεγαλόνησο4. Μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο ὁ ἐξαθλιωμένος ἀπὸ τοὺς Φράγ-
κους κυπριακὸς πληθυσμὸς τοῦ νησιοῦ
τονώθηκε ἀπὸ ὁμοδόξους μὲ δικαιώμα-
τα καὶ οἰκονομικὴ  ἐπιφάνεια. Δὲν εἶναι
τυχαῖο ἄλλωστε, πὼς λίγο ἀργότερα πι-
θανότατα Συρορθόδοξες -καὶ ὄχι Λατί-

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν παράσταση
πιθανότατα Συρορθόδοξης δωρή-
τριας ἀπὸ τὴν Παναγία Ἀσίνου 

στὸ Νικητάρι (πηγή 3). 

νες, ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ-
ἐμφανίζονται ὡς δωρήτριες σὲ
τοιχογραφίες μοναστηριῶν5,
ὅπως ἡ  Παναγία Ἀσίνου, ἐνι-
σχύοντας τὴν ἐξουθενωμένη καὶ
ὑποταγμένη στοὺς Λατίνους
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. 

Ἡ Κύπρος ἀποτελοῦσε στὴν
ἱστορική της πορεία καταφύγιο
καὶ προστάτιδα Συρίων προ-
σφύγων, οἱ ὁποῖοι δέχθηκαν τὴ
θαλπωρή της, τόνισαν τὸ ὁμόδο-
ξο στοιχεῖο καὶ κατ’ ἐπέκτασιν
τὸ ἑλληνικό. Μήπως ἡ μεσαι-
ωνικὴ ἐμπειρία τοῦ νησιοῦ μας,
ὅπως τὴν κατέγραψε ἡ ἱστορία,
ὑποδεικνύει τὸν τρόπο ἀντιμε-
τώπισης τοῦ προσφυγικοῦ αὐτοῦ
ρεύματος, τὸ ὁποῖο μὲ βεβαι-
ότητα δὲν εἷναι πρωτοφανὲς γιὰ
τὴν Κύπρο;

Πηγή 1: Ἑλ. Προκοπίου, «Τὰ μνημεῖα τῆς πόλης καὶ ἐπαρχίας Λεμεσοῦ κατὰ τὴν πα-
λαιοχριστιανικὴ, πρωτοβυζαντινὴ καὶ μεσοβυζαντινὴ περίοδο 324-1191», στό: Λεμε-
σός, Ταξίδι στοὺς χρόνους μίας πόλης (ἐπιμ. Ἄν. Μαραγκοῦ, Τ. Κολώτας), Λεμεσὸς 2006,
113-128 καὶ ἰδίως 120.

Πηγή 2: Ἑλ. Προκοπίου, «Τὰ μνημεῖα τῆς πόλης καὶ ἐπαρχίας Λεμεσοῦ κατὰ τὴν πα-
λαιοχριστιανικὴ, πρωτοβυζαντινὴ καὶ μεσοβυζαντινὴ περίοδο 324-1191», στό: Λεμε-
σός, Ταξίδι στοὺς χρόνους μίας πόλης (ἐπιμ. Ἄν. Μαραγκοῦ, Τ. Κολώτας), Λεμεσὸς 2006,
113-128 καὶ ἰδίως 120.

Πηγή 3: Α. and J. Stylianou, The Painted Churches of Cyprus, Nicosia ³1997. 
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Ἡκωμόπολη τῆς Ἀκανθοῦς
βρίσκεται στή βόρεια
περιοχή τῆς Κύπρου, ἐκεῖ

πού ἑνώνεται ἡ Κερύνεια μέ τήν
Καρπασία. Εἶναι κτισμένη στούς
πρόποδες τοῦ Πενταδάκτυλου μέ
θέα πρός τή θάλασσα, ἀλλά καί
κρυμμένη πίσω ἀπό τούς λόφους
Βίκλα, Μαντρίν, Καμήλα, Βουνα-
ρούθκια καί Ψαρούτα. 

Διοικητικά ἀνήκει στήν ἐπαρχία
Ἀμμοχώστου καί εἶναι ὁ μοναδι-
κός δῆμος τοῦ διαμερίσματος τῆς
Καρπασίας. Ἐκκλησιαστικά ὑπά-
γεται στή δικαιοδοσία τῆς Χωρε-
πισκοπῆς Καρπασίας. 

Τά φυσικά χαρακτηριστικά τοῦ
χωριοῦ εἶναι οἱ βραχώδεις παρα-

λίες, μέ λίγους ἀμμώδεις ὁρμί-
σκους στά ἐνδιάμεσα πού δίνουν
τή θέση τους σέ μία στενή λωρί-
δα πεδιάδας, ἡ ὁποία ἀρδεύεται
ἀπό τά πολλά ρυάκια τῆς βόρει-
ας πλευρᾶς τοῦ Πενταδάκτυλου. 

Οἱ κάτοικοι στίς πλαγιές καλ-
λιεργοῦσαν φροῦτα καί λαχανικά,
ἐνῶ στά πεδινά ἔσπερναν δημη-
τριακά. Στίς πεδιάδες ἀνάμεσα
στόν Πενταδάκτυλο καί τή θά-
λασσα εὐδοκιμοῦν τά πεῦκα, οἱ
ἀόρατοι, οἱ ἐλιές καί οἱ χαρουπιές
καί λογῆς ἀγριολούλουδα.

Τό μεγαλύτερο μέρος τῆς πε-
ριοχῆς εἶναι ὀρεινό καί ἰδιαίτερα
ἐντυπωσιακοί σχηματισμοί εἶναι
τά «Στυλλάρκα» στήν ὁμώνυμη

Δρ. Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου
Βυζαντινολόγου

«Τζιαι πκοιοι, κορούλλα μου, σ' ἐτουρτζιέψαν;
τζιαι πκοιοί σου κάμαν τούν' τό κακόν;
γονιούς δέν εἴσιες, τζ' ἐν σέ γυρέψαν;

μάγκου δέν εἴσιες μακροδικόν;»

Βασίλη Μιχαηλίδη, Ἡ Χιώτισσα
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περιοχή καί τό «Θκιατρυπητό»,
πού δημιουργήθηκαν μέ τήν ἀνά-
δυση τῆς Κύπρου πρίν ἀπό 90.000
χρόνια περίπου. Περίφημος εἶναι
καί ὁ «καταρράκτης τῆς Μά-
νας», πλησίον τοῦ χωριοῦ, τό
«Μάτι στό Φουρνί», καθώς καί ὁ
ὁρμίσκος «Νεράδες». 

Οἱ δυνατότητες τῆς περιοχῆς
ἀξιοποιήθηκαν στό ἔπακρο, ἄν
κρίνουμε ἀπό τήν πυκνότητα τῶν
οἰκισμῶν, καθώς καί ἀπό τή δια-
χρονική κατοίκηση τοῦ χώρου.

Ἡ Ἀκανθού θά πρέπει νά θεω-
ρεῖται διάδοχος ἀρχαίων οἰκισμῶν
πού βρίσκονται στήν περιοχή
ὅπως τοῦ Ἀφροδισίου (στήν πε-
ριοχή Λιαστρικά), τοῦ Ἀρτεμίσι-
ου, τῆς Οὐρανίας, τοῦ Περγάμου
καί τῆς Μακαρίας (στήν περιοχή
Μοῦλος). Οἱ ἀρχαιότητες πού
ἐντοπίστηκαν εἶναι τῶν προϊστο-
ρικῶν καί τῶν ἱστορικῶν χρόνων,
ἐνῶ ἡ πληθώρα ἁγιολογικῶν το-
πωνυμίων παραπέμπει σέ κατοί-
κηση καί στά βυζαντινά χρόνια.

Οἱ βυζαντινές πηγές γιά τήν
Ἀκανθού εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτες.
Εἰδικά γιά τό Ἀφροδίσιον, τό
ὁποῖο ἦταν παραλιακή πόλη εἰκά-
ζεται ὅτι καταστράφηκε κατά τίς
ἀραβικές ἐπιδρομές (7ος-10ος
αἰ.), ὁπότε τό ἀντικατέστησε ἡ
Ἀκανθού, κτισμένη στά ἐνδότερα
γιά περισσότερη προστασία ἀπό
τίς ἐπιδρομές. 

Κατά τήν περίοδο τῆς Φραγκο-
κρατίας (1192-1489) ἀποτελοῦσε

φέουδο. Τό 1385, ὅπως
ἀναφέρει ὁ Λεόντιος Μα-
χαιρᾶς στό Χρονικόν του,
ἡ Ἀκανθού γίνεται φέουδο
τοῦ Ἀρμένιου Ἰωάννη Γκο-
ράπ. Λίγα χρόνια ἀργότε-
ρα, τό 1393 «λοιμός μέγας
ἐνέσκηψεν στήν πόλιν
Λάρνακα καί εἰς τήν Κώ-
μην Ἀκκαθοῦν, ἐξ ἦς με-
τεδόθη καθ’ ἅπασαν τήν
νῆσον».

Ἕνα περίπου χρόνο
πρίν ἀπό τήν τουρκική
εἰσβολή τοῦ 1974 τό Τμῆμα
Ἀρχαιοτήτων τῆς Κυ-
πριακῆς Δημοκρατίας
πραγματοποίησε ἐπιφα-
νειακή ἔρευνα στά ὅρια
τῆς Ἀκανθοῦς, ἡ ὁποία
μᾶς ἔδωσε σημαντικά
στοιχεῖα γιά τούς ἀρχαι-
ολογικούς της χώρους. Δέν

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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ἔγιναν ὅμως ἀρχαιολογικές ἀνα-
σκαφές.

Ἡ περιοχή κατοικήθηκε κατά τή
Νεολιθική περίοδο (7000-3800
π.Χ.). Ἐντοπίστηκαν νεολιθικοί
οἰκισμοί, ὅλοι παράλιοι, οἱ ὁποῖοι
φαίνεται ὅτι κατοικήθηκαν γιά
σύντομο χρονικό διάστημα ὅπως
στή θέση Λάκκος. 

Στή θέση Ἀρκόσυκο ὁ νεολιθι-
κός οἰκισμός περιλάμβανε κυκλι-
κές κατοικίες, ὅπως καί ὁ οἰκισμός
τῆς Καλαβασοῦ. Νά σημειώσουμε
ἀκόμη καί τήν παραλιακή θέση
Ἀκτή Ἀργείων, ὅπου εἰκάζεται
ὅτι ἐκεῖ ἀφίχθησαν Μυκηναῖοι -
Ἀχαιοί μετά τόν Τρωικό Πόλεμο.

Οἰκισμοί τῆς Ὕστερης Ἐποχῆς
τοῦ Χαλκοῦ (1650-1050) ἔχουν
ἐντοπιστεῖ στήν τοποθεσία Μοῦλος
καί στήν τοποθεσία Μελίσσα. Ἡ
κεραμική πού βρέθηκε στούς οἰκι-
σμούς αὐτούς μαρτυρεῖ τίς σχέσεις
τῆς Κύπρου μέ τό Αἰγαῖο, τήν
Κρήτη καί τή Συροπαλαιστίνη.

Ἡ ἑπόμενη ἐποχή πού ἄφησε
ἀρχαιολογικά κατάλοιπα εἶναι ἡ
Ἀρχαϊκή περίοδος (750-475 π.Χ.).
Στίς θέσεις Καλογύρος, Βουνάρ-
κα καί Ψαρούτα ἐντοπίστηκαν νε-
κροταφεῖα τῆς Ἀρχαϊκῆς περιόδου.
Ἐδῶ ἐπιβεβαιώθηκε τό πρόβλημα
ἐντοπισμοῦ συνοικισμῶν πού ἀντι-
στοιχοῦν στά νεκροταφεῖα. 

Κατάλοιπα τῆς Κυπροκλασ-
σικῆς Περιόδου (475-325 π.Χ.)
ἔχουν βρεθεῖ στίς περιοχές Παλ-
λούρι καί Μελίσσα καί δέν ἀπο-

κλείεται καί ἡ ὕπαρξη τους κάτω
ἀπό Ἑλληνιστικούς χώρους, πού ἡ
παρουσία τους εἶναι ἐντυπωσια-
κή.

Κατά τήν ἑλληνιστική καί ρω-
μαϊκή περίοδο (325 π.Χ. -395
μ.Χ.) ἐντοπίστηκαν μικρός οἰκι-
σμός ἤ ἀγροικία γύρω ἀπό πα-
ρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου,
ἕνα φαινόμενο πού θά παρατη-
ρήσουμε καί σέ πολλές ἄλλες πε-
ριπτώσεις ἀρχαίων οἰκισμῶν. 

Τήν ἴδια χρονική περίοδο ἀκμά-
ζει καί ὁ συνοικισμός ἤ καλύτερα
ἡ πόλη τῆς Περγάμου, στήν πε-
ριοχή πού εἶναι κτισμένη ἡ ἐκκλη-
σία τῆς Παναγίας Περγαμιώτισ-
σας. Ἕνας μεγάλος ἑλληνιστικός
τάφος στόν χῶρο τοῦ συνοικισμοῦ
ἔχει μετατραπεῖ σέ ἐκκλησία,
στήν αὐλή τῆς ὁποίας ὑπάρχουν
ὑδραυλικές ἐγκαταστάσεις. 

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι κάτω ἀπό τήν
ὑφιστάμενη βυζαντινή ἐκκλησία
τῆς Παναγίας Περγαμιώτισσας
τοῦ 10ου-11ου αἰώνα ἀνασκάφη-
κε παλαιοχριστιανική βασιλική
τοῦ 6ου αἰώνα. Ἔχει λεχθεῖ ἀκό-
μη ὅτι τά δύο ἑλληνιστικά νεκρο-
ταφεῖα στίς τοποθεσίες Ἅγιος
Περπυρός καί Ἅγιος Θεόδωρος πι-
θανότατα ἀνήκουν στήν πρώτη πε-
ρίοδο κατοίκησης τοῦ χώρου τῆς
Περγαμιώτισσας. Οἱ τάφοι εἶναι
λαξευμένοι μέσα στόν σκληρό
ἀσβεστολιθικό ψαμμίτη καί σχεδόν
ὅλοι ἀποτελοῦνται ἀπό βαθμιδω-
τό δρόμο πού καταλήγει σέ ὀρθο-
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γώνιο στόμιο. Οἱ θάλαμοι εἶναι τε-
τράπλευροι καί ἡ ὀροφή τους ἔχει
σχῆμα ἀνοιχτῆς καμάρας. 

Στίς θέσεις ὅπου σήμερα βρί-
σκονται κτισμένα τά πολλά μοναχι-
κά ἐξωκκλήσια τῆς Ἀκανθοῦς
ὑπῆρχαν στά βυζαντινά χρόνια οἰκι-
σμοί λ.χ. στίς περιοχές Ἅγιοι Πάντες,
Ἅγιος Ντρικᾶς (Ἀνδρέας), Ἅγιος
Παῦλος, Ἅγιος Μερκούριος, Ἅγιος
Θεράπων ἤ Παλιοκλησιά καί Ἅγιος
Χαράλαμπος. Οἱ χρονολογήσεις
ἀρκετῶν ἀπό αὐτά, ὅπως δίνονται
στίς διάφορες ἐκδόσεις πρέπει νά
ἐπανεξεταστοῦν διότι τά μνημεῖα
εἶναι παλαιότερα.

Στή θέση Κνάσα ἐντοπίστηκε με-
γάλος οἰκισμός τῶν Βυζαντινῶν χρό-
νων. Τά κατάλοιπά του καταλαμ-
βάνουν τήν κορυφή καί πλαγιές ψη-
λοῦ λόφου, πού βρίσκεται 5 ½ χι-
λιόμετρα ἀνατολικά τοῦ χωριοῦ. Ὁ
λόφος εἶναι γνωστός στούς ντόπιους
ὡς Βουνάρι τῶν Κουφάδων. Στό
χῶρο βρέθηκαν ὄστρακα τῆς ρω-
μαϊκῆς περιόδου πού φανερώνουν
παλιότερη χρήση τοῦ οἰκισμοῦ. Ἡ
πρόσβαση στόν χῶρο εἶναι πολύ δύ-

σκολη, ἐνῶ οἱ βαθιές κοιλά-
δες τοῦ προσφέρουν φυσική
προστασία.

Ἕνας μικρός οἰκισμός ἤ
ἀγρέπαυλη τῶν βυζαντινῶν
χρόνων βρίσκεται στή θέση
Κολοκιά 800 περίπου μέτρα
στά νότια τοῦ χωριοῦ, στήν
τοποθεσία Μαζερή.

Στήν περιοχή Κεφαλές,
γύρω στά 4 ½ χλμ νοτιοα-
νατολικά τοῦ χωριοῦ βρί-
σκεται μεσαιωνικός οἰκι-
σμός πού χρησιμοποιήθηκε
γιά ἐποχιακές ἀνάγκες μέ-
χρι καί τό τέλος τοῦ 19ου
αἰώνα. Ἡ θέση εἶναι ἰδιαί-
τερα ἐντυπωσιακή καί δε-
σπόζει ὁλόκληρης τῆς κοι-
λάδας τῆς Μαραθιᾶς. Στήν
ἐπίπεδη ὀροφή λόφου ὕψους
685 μέτρων πάνω ἀπό τήν
ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας,
βρίσκονται ἐρείπια μικρῶν
κτηρίων καί μεσαιωνικά
ὄστρακα.

Ὁ Χριστιανισμός στήν πε-
ριοχή τῆς Ἀκανθοῦς φαίνε-
ται ὅτι ἐξαπλώθηκε ἐνωρίς.
Σέ μεταγενέστερες πηγές
ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἀπόστολος
Ἐπαφρᾶς ὑπῆρξε ἐπίσκοπος
Ἀδριακῆς, πόλης στά ὅρια
τῆς Ἀκανθοῦς. Σέ σπήλαιο
πλησίον τῆς παραλίας ἀσκή-
τεψε σέ ἄγνωστη ἐποχή ὁ
ὅσιος Μίκαλλος, ὁ ὁποῖος
τιμᾶται στίς 7 Αὐγούστου.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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Στό κέντρο τῆς Ἀκαν-
θοῦς εἶναι κτισμένη ἡ ἐπι-
βλητική ἐκκλησία τοῦ Χρυ-
σοσώτηρος, ἡ ὁποία ἄρχι-
σε νά ἀνοικοδομεῖται τό
1916 καί ἀποπερατώθηκε
τό 1935 μέ ἐθελοντική
ἐργασία τῶν Ἀκανθιωτῶν.
Ἀρχιτέκτονάς της ἦταν ὁ
Θεόδωρος Φωτιάδης. Ἡ
ἐκκλησία ἐγκαινιάστηκε
τήν Κυριακή, 14 Σεπτεμ-
βρίου 1941 ἀπό τόν τοπο-
τηρητή τοῦ ἀρχιεπισκοπι-
κοῦ θρόνου Μητροπολίτη
Πάφου Λεόντιο. Ἡ ἐκκλη-
σία αὐτή κτίστηκε στή βό-
ρεια πλευρά παλαιότερου
ναοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδαφί-
στηκε ὅταν ἀποπερατώ-
θηκε τό κτίσιμο τῆς νέας
ἐκκλησίας. Ἀπό τόν παλαιό
ναό τοῦ Χρυσοσώτηρος
πού ἐπιδιορθώθηκε τό 1777
ἀπό τόν ἀρχιεπίσκοπο
Χρύσανθο (1767-1810) δια-
τηρήθηκε μόνο ἡ θέση τοῦ
ἱεροῦ σέ προσκυνητάρι
πού κτίστηκε  ἔξω ἀπό τήν
ὑφιστάμενη ἐκκλησία.

Τό εἰκονοστάσιο τοῦ
νέου ναοῦ ἦταν ἔργο τοῦ
περίφημου ξυλογλύπτη
Χρύσανθου Ταλιαδώρου
καί κατασκευάστηκε τό
1967. Σ’ αὐτό ὑπῆρχαν
θέσεις γιά 16 δεσποτικές

εἰκόνες καί 78 εἰκόνες ἐπιστυλίου.
Ἐπιπλέον τό εἰκονοστάσιο περι-
λάμβανε τρία βημόθυρα καί ἐπι-
στεφόταν ἀπό τόν Ἐσταυρωμένο
καί τά Λυπητερά. Παρόλο πού οἱ
εἰκόνες παραγγέλθηκαν στόν ζω-
γράφο Σολωμό Φραγκουλίδη γνω-
ρίζουμε ἀπό παλιές φωτογραφίες
ὅτι στό εἰκονοστάσιο εἶχαν τοπο-
θετηθεῖ εἰκόνες ἀπό τόν παλιό ναό,
οἱ ὁποῖες ἀνῆκαν σέ ἄλλους ζω-
γράφους καί χρονολογοῦνταν ἀπό
τόν 13ο μέχρι καί τό β΄ μισό τοῦ
20οῦ αἰώνα.

Στίς 6 Αὐγούστου, ἡμέρα τῆς Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος κατά
τήν ὁποία πανηγύριζε ἡ ἐκκλησία,
συνέρρεαν πλήθη πιστῶν ἀπό ὁλό-
κληρη τήν Κύπρο γιά νά προσκυ-
νήσουν τήν θαυματουργή εἰκόνα
τοῦ Χρυσοσώτηρος καί νά ἀφιερώ-
σουν λογῆς τάματά τους, ὅπως τό
κέρινο ὁμοίωμα κοριτσιοῦ πού σώ-
θηκε στό Μουσεῖο Λαϊκῆς Τέχνης
Κύπρου τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν
Σπουδῶν στή Λευκωσία.

(συνεχίζεται)



235ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ

Ἦρθε ἡ ὥρα γιά τίς ἀπο-
γευματινές δραστηριό-
τητες τοῦ Μάριου. Ξε-

κινᾶμε μέ ἕνα παγωτό, ἕνα χυμό ἤ
ὅ,τι ἄλλο τραβᾶ ἡ ὄρεξη τοῦ ἀγο-
ριοῦ μου καί μετά ἀτέλειωτες βόλ-
τες. Μία στά μαγαζιά νά ψωνίσει
παιχνίδια, ροῦχα ἤ βιβλία, μία στό
θέατρο, στόν κινηματογράφο, στό
λούνα πάρκ καί κάποτε στό σπίτι
κάποιου φίλου του νά παίξει καί νά
χαρεῖ. Καταλήγουμε ἀργά τό ἀπό-
γευμα στό κολυμβητήριο, κάνει τή
γυμναστική του καί πᾶμε σπίτι γιά
μπάνιο, φαγητό καί ὕπνο.

Ἀπό τότε πού ἐμφανίστηκε ἡ κα-
κιά ἀρρώστια πέσαμε ὅλοι μέ τά
μοῦτρα στόν Μάριο. Στόχος μας νά
εἶναι χαρούμενος, νά περνάει ὄμορ-
φα καί νά μήν καταλάβει ἄν εἶναι
δυνατόν ὅτι περνάει μία δύσκολη
ἀρρώστια ἤ ὅτι κινδυνεύει. Ταλαι-
πωρεῖται τό χρυσό μου μέ τίς θε-
ραπεῖες καί μέ τήν ἀγωνία τῆς
ἐγχείρησης. Μέχρι τώρα πᾶνε ὅλα
καλά εὐτυχῶς! Ἀλλά θέλει τόν χρό-
νο της ἡ ὅλη διαδικασία. Νά φτά-

σουμε τήν ὥρα τῆς ἐγχείρησης καί
νά πᾶνε ὅλα κατ' εὐχήν! Εἶναι φο-
ρές πού πονάει... Ὅταν τόν πιάσει
ὁ πόνος, κουλουριάζεται σέ μία γω-
νιά στό κρεβάτι του ἤ στόν κανα-
πέ καί περιμένει νά περάσει ἡ
φουρτούνα. Ἔμαθε κι ἀντέχει καί
εἶμαι περήφανη γι' αὐτόν, ἀλλά ὡς
μάνα λιώνω πού τόν βλέπω.

Τελοσπάντων, κάνουμε ὅ,τι μπο-
ροῦμε γιά νά περάσει ὅσο γίνεται
πιό ἀνώδυνα αὐτή ἡ δοκιμασία καί
ἐλπίζουμε πώς θά γίνει τελείως
καλά στό τέλος.

Ἕτοιμη εἶμαι καί σήμερα. Σχό-
λασα τό μεσημέρι, φάγαμε ὅλοι
μαζί στό σπίτι τῆς μητέρας μου καί
θά ξεκινήσουμε ἀμέσως. Νά κά-
τσουμε λίγο νά ξεκουραστῶ, μοῦ
εἶπαν. Μπά... Δέν προλαβαίνουμε,
δέ θέλω νά χάσουμε ὥρα. Σήμερα
ἔχουμε κάτι καινούριο στό πρό-
γραμμα, θά πᾶμε στό ἐκκλησάκι δί-
πλα ἀπό τό πάρκο.

Καμιά φορά τίς Κυριακές πη-
γαίνουμε στήν ἐκκλησία καί ὁ Μά-
ριός μου κοινωνᾶ. Μέ τά θέματά
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μας ὅμως, ἔχει ἀρκετές βδομάδες νά πᾶμε καί χτές, καθώς φεύγαμε ἀπό
τό πάρκο, ἔνιωσα τήν ἀνάγκη νά μπῶ ν' ἀνάψω ἕνα κερί στό ἐκκλησάκι
πού εἶναι δίπλα.

Ἔμεινα γιά λίγο μπροστά στό μανουάλι ψιθυρίζοντας μία προσευχή, ὅταν
ἄκουσα τόν Μάριο νά μοῦ λέει:

- Μαμά, πονάει ὁ Χριστούλης ἐκεῖ πού ἔχει αἵματα;
Στεκόταν μπροστά ἀπό τήν Ὡραία Πύλη καί κοιτοῦσε πάνω τόν Ἐσταυ-

ρωμένο.
- Αὐτή εἶναι εἰκόνα, Μάριέ μου. Τότε πού Τόν σταύρωσαν, πονοῦσε...
- Ἔκλαιγε;
- Δέν ἔκλαιγε... Μοναχά λυπόταν γιά τούς ἀνθρώπους πού Τόν ἔφεραν

ὡς ἐκεῖ.
- Οὔτε ἐγώ θά κλαίω ἅμα πονῶ.
- Μά δέν κλαῖς, ἀγόρι μου. Εἶσαι πολύ γενναῖος.
- Κάποτε ὅμως κλαίω. Ὅταν πονῶ πολύ. Ἀλλά δέ θά ξανακλάψω. Θά

πῶ στόν Χριστούλη νά μέ κάνει κι ἐμένα νά μήν κλαίω, σάν Αὐτόν. Θά
μέ ἀκούσει λές;

- Καί βέβαια θά σέ ἀκούσει!
- Νά μέ φέρεις καί αὔριο νά Τοῦ τό ξαναπῶ, γιά νά μήν τό ξεχάσει.
Κανένα χατίρι δέν τοῦ χαλάω, σ’ αὐτό θά ’λεγα ὄχι; Θά πᾶμε καί σή-

μερα.
- Μαμά, ποῦ θά πᾶμε πρῶτα;

Μέ ἔβγαλε ἀπό τίς σκέψεις μου
ὁ μικρός.

- Στό πάρκο, ὅπως πάντα. Μέ-
χρι νά φτάσουμε θά πρέπει νά
ἔχεις διαλέξει τί γεύσεις παγω-
τό θέλεις.

- Ξέρω κιόλας! Καί μετά
ἔχουμε πολλές δουλειές;

- Ὄχι! Δέν ἔχουμε τίποτα
ἄλλο. Θά περάσουμε ὅλο τό
ἀπόγευμα στό πάρκο καί...
στό ἐκκλησάκι δίπλα. Πᾶμε;

Πῆρα μία σφιχτή ἀγκαλιά
γιά ἀπάντηση. Τά μάτια του
πού ἄστραψαν ἦταν ἡ κα-
λύτερη ξεκούραση γιά σή-
μερα.
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Μία ἀπό τίς σπουδαιότερες
ἐντολές πού ἔλαβε ὁ λαός
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐντολή τῆς

ἀγάπης καί τῆς τιμῆς πού πρέπει νά
ἀπολαμβάνουν οἱ γονεῖς ἀπό τά παιδιά
τους. Ἀλήθεια ὅμως, εἶναι μία στείρα
καί ἐπιτακτική ἀπαίτηση πού ἁπλά δι-
καιώνει τό αἴσθημα τῆς γονικῆς αὐθεν-
τίας; Ἤ μήπως εἶναι τό ὁρόσημο μίας
ἀμφίπλευρης καί πολυδιάστατης ἀνι-
διοτελοῦς σχέσης μεταξύ παιδιῶν καί
γονιῶν; Τί ρόλο διαδραματίζει ἡ ἀγω-
γή τῶν παιδιῶν ἀπό τούς γονεῖς ὥστε
αὐτά νά μάθουν νά σέβονται καθώς θά

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

μεγαλώνουν; Τί εἴδους τιμές καί ἀγάπη πρέπει νά
διάγει τούς ἀνθρώπους πού μεγαλώνουν μέσα σέ
μία οἰκογένεια; Ποιές οἱ προοπτικές ἀλλά καί ποι-
ές οἱ προϋποθέσεις ὥστε νά εἶναι σέ θέση κάποι-
ος ἄνθρωπος, εἴτε ἔφηβος, εἴτε ἐνήλικας, νά κα-
ταφέρει νά τιμᾶ καί νά σέβεται ἀπροϋπόθετα τούς
γονεῖς του; Μήπως ἡ ἀγάπη πρός τούς γονεῖς μας
ἀποτελεῖ θεμέλιο γιά μία εὐρύτερη καί πολυδιά-
στατη ἀγαπητική συμπεριφορά μέσα στόν μικρό-
κοσμο καί τόν μακρόκοσμο τοῦ καθενός μας;     

Τό καινούργιο βιβλίο τῆς Μερόπης Σπυροπούλου,
ἀποτελεῖ μία πολύ ὄμορφη καί σοβαρή προσπάθεια
τῶν ἐκδόσεων «Ἀρχονταρίκι» νά συμβάλουν οὐσια-
στικά καί ἀποφασιστικά στήν ἀντιμετώπιση τῶν σο-
βαρῶν κοινωνικῶν καί πνευματικῶν προβλημάτων
πού συναντοῦμε καθημερινά γύρω μας, καί τά ὁποία
μᾶλλον ξεκινοῦν ἀπό τό μικρό κύτταρο πού λέγε-
ται οἰκογένεια. Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό τέσ-
σερεις ὁμιλίες τῆς συγγραφέως οἱ ὁποῖες ἀνα-
πτύσσουν εὐρύτερα διάφορες πτυχές τῆς σύγχρο-
νης οἰκογενειακῆς πραγματικότητας. Ἡ συγγραφέας
μέ εὐσύνοπτο καί γλαφυρό τρόπο καταθέτει σκέ-
ψεις καί προβληματισμούς μέσα ἀπό τή δική της
γνώση καί ἐμπειρία, ἡ ὁποία βέβαια ἔχει τίς ρίζες
της καί στήν ἁγιοπνευματική καί πατερική σοφία. 
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Ποιές μπορεῖ νά εἶναι οἱ βασικές ἀρχές γιά μία ὑγιῆ
καί εὐλογημένη οἰκογένεια; Ἡ συγγραφέας ἀναφέρει
μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Εἶναι πραγματική εὐλογία
ὅταν, μέσα στήν οἰκογένεια, μέ τήν καθημερινή οὐσια-
στική ἐπικοινωνία, τό παιδί θά διδαχθεῖ καί θά ἀπο-
λαύσει τήν ὀμορφιά τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καί τή
χαρά τῆς προσφορᾶς. Θά μάθει, ἐπίσης ὅτι, γιά ὅσα
τοῦ προσφέρονται, ὑπάρχει καί ὀφείλεται μία ἀναν-
τικατάστατη λέξη. Τό συνειδητό εὐχαριστῶ. Τό ἴδιο
μπορεῖ νά συμβεῖ μέ τίς ἔννοιες τῆς ἐντιμότητας, τῆς
δικαιοσύνης, τοῦ σεβασμοῦ, τοῦ δικαιώματος τοῦ ἄλλου,
τῆς προσπάθειας γιά αὐτοβελτίωση, τῆς ἀλληλεγγύης,
τῆς πειθαρχίας, τῆς ἔγνοιας γιά τόν συνάνθρωπο, καί
τόσων ἄλλων σημαντικῶν παραμέτρων τῆς ἀληθινῆς,
σέ νόημα ζωῆς. Ἐπίσης, μέσα στήν οἰκογένεια, τό παι-
δί θά πάρει στοιχεῖα τῆς Χριστιανικῆς μας πίστης καί
παραδόσεως, θά διαβάσει τά πολύτιμα βιβλία πού δεί-
χνουν τήν ὀμορφιά τῆς γλώσσας μας, θά γευθεῖ τή γλύ-
κα καί τή σημασία τῆς προσευχῆς, θά χαρεῖ τή δια-
χρονική ζεστασιά τῶν πολύτιμων στοιχείων τῶν πο-
λιτιστικῶν μας παραδόσεων καί τῆς ἱστορικῆς μας δια-
δρομῆς ὡς ἔθνους. Ὅλα αὐτά θά κατασταλάξουν στή
συνείδησή του ὡς ἀξίες».

Πῶς θά μποροῦσε ἕνα παιδάκι ἤ ἕνας ἐνήλικας νά
ἀγαπάει τόν πατέρα ἤ τήν μητέρα του ἐάν καταρχήν
δέν ἔλαβε ὁ ἴδιος ἀγάπη ἀπό αὐτόν; Ἐάν δέν ἔλαβε
μέσα στήν ψυχή του τίς ἀπαρχές τῆς τέλειας ἀλληλο-
περιχώρησης, ἐάν δέν διδάχθηκε νά συγχωρεῖ καί νά
ὑπομένει τίς ἀδυναμίες καί τά λάθη τῶν ἄλλων, ἐάν
ποτέ δέν τοῦ ἐξήγησε κανείς αὐτό πού λέει καθημε-
ρινά στήν Κυριακή προσευχή: «καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφει-
λήματα ἡμῶν ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡμῶν»; Πῶς μπορεῖ τελικά ἕνας ἁπλός Χριστιανός νά
τηρήσει τήν Πέμπτη ἐντολή, ἐάν πρωτίστως δέν ἀγα-
πήσει Κύριον τόν Θεόν του ἐξ’ ὅλης τῆς καρδίας του
καί ἐξ’ ὅλης τῆς διανοίας του, πού εἶναι ἡ πρώτη καί
πρώτιστη ἐντολή;

Ἄς εὐχηθοῦμε λοιπόν τό βιβλίο αὐτό νά φωτίσει τίς
καρδιές ὅσων θά τό διαβάσουν, καί νά ἀποτελέσει ὁδο-
δείκτη μίας φωτεινῆς πορείας πού θά ὁδηγήσει στή σω-
τηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
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ρε τίς ὑπηρεσίες του στό καινούργιο κτίριο πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀκριβῶς
ἀπό τό προηγούμενο. Μέ νέες ἐγκαταστάσεις πιό ἄνετες καί εὐρύχωρες τό
βιβλιοπωλεῖο μας εἶναι σέ θέση νά ἀνταποκριθεῖ στό ποιμαντικό καί θεάρε-
στο ἔργο πού γιά 35 χρόνια προσφέρει. Καλοῦμε ὅλους σας μέ χαρά νά τό ἐπι-
σκεφτεῖτε καί νά ἀφιερώσετε λίγες στιγμές μελέτης. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι μέσα
ἀπό τό θησαυρό τῶν βιβλίων μπορεῖ κανείς νά βρεῖ κάποιες σελίδες πνευ-
ματικῆς ἀνάτασης καί ἀληθινῆς παρηγοριᾶς. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἀνάγ-
κη ἀπό ὀάσεις πνευματικές καί ὀφείλουμε νά τήν τροφοδοτοῦμε ὥστε νά ἀξιω-
θοῦμε τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.
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Ἐνημερώνουμε τούς ἀγα-
πητούς μας πελάτες ὅτι: Μέ τίς
εὐχές καί τή φροντίδα τῆς Α. Μ. τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σοστόμου Β΄, τό βιβλιοπωλεῖο μας
ἀπό τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου μετέφε-



Πολλή ὠφέλεια ἔχομε ἀπ’
τίς ἀσθένειες, ἀρκεῖ νά

τίς ὑπομένομε χωρίς γογγυσμό
καί νά δοξάζομε τόν Θεό, ζη-
τώντας τό ἔλεός Του. Ὅταν
ἀρρωστήσομε, τό θέμα δέν
εἶναι νά μήν πάρομε φάρμα-
κα ἤ νά πᾶμε νά προσευχη-
θοῦμε στόν Ἅγιο Νεκτάριο.
Πρέπει νά ξέρομε καί τό
ἄλλο μυστικό· ν’ ἀγωνισθοῦμε
ν’ ἀποκτήσουμε τήν χάρι τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό εἶναι τό μυστικό.
Τά ἄλλα θά μᾶς τά διδάξει ἡ
χάρις, δηλαδή τό πῶς θ’ ἀφε-
θοῦμε στόν Χριστό. Ἐμεῖς, δη-
λαδή, περιφρονοῦμε τήν ἀσθέ-
νεια, δέν τήν σκεπτόμαστε,
σκεπτόμαστε τόν Χριστό ἁπα-
λά, ἀνεπαίσθητα, ἀνιδιοτελῶς
κι ὁ Θεός κάνει τό θαῦμα Του
πρός τό συμφέρον τῆς ψυχῆς
μας. Ὅπως λέμε στήν Θεία
Λειτουργία, «πᾶσαν τήν ζωήν
ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρα-
θώμεθα».

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης




