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Ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀ σχο λη θοῦμε
αὐτὴ τὴν φορὰ μὲ τὸ φο βερὸ

πά θος τῆς μνη σι κα κίας καὶ τὴν με-
γάλη ἀ ρετὴ τῆς συγ χω ρη τι κό τη τας,
στά θη καν οἱ μαῦ ρες ἐ πέ τειοι, ποὺ
βα ραί νουν τοὺς θε ρι νοὺς μῆ νες
τὸν Κυ πρι ακὸ Λαὸ καὶ γε νι κό τερα
τὸν Ἑλ λη νι σμό.

Τὸν Ἰ ού λιο σκι ά ζουν τὸ Πρα ξι-
κό πημα καὶ ἡ Εἰ σβολὴ τοῦ 1974,
ἐνῶ τὸν Αὔ γου στο ἡ Μι κρα σι α τικὴ
Κα τα στροφὴ τοῦ 1922. Ἡ βα θύ τερη
αἰ τία τῶν συμ φο ρῶν αὐ τῶν (ἐ κτὸς
ἀπὸ τὸν κα τα λυ τικὸ ρόλο τῶν ξέ-
νων -δῆ θεν συμ  μα χι κῶν- δυ νά μεων)
ἦ ταν ἡ καλ λι έρ γεια, ἡ συν τή ρηση
καὶ ἔ ξαρση τοῦ μί σους ποὺ προ-
κα λοῦ σαν οἱ ὀ ξύ τα τες πο λι τι κὲς
ἀν τι θέ σεις με ταξύ τοῦ λαοῦ, τόσο
στὴν Κύ προ ὅσο καὶ στὴν Ἑλ λά-
δα.

Μὲ λύπη δι α πι στώ νουμε ὅτι

αὐτὸ τὸ φρι κτὸ πά θος τῆς μνη σι-
κα κίας, ὑ πο βό σκει ἀ κόμη στὸ πο-
λύ παθο νησί μας. Ἀ πό δειξη εἶ ναι
οἱ φρα στι κὲς ἐ πι θέ σεις ποὺ δε χθή-
καμε -καὶ δε χό μα στε- ἀπὸ κά ποι-
ους, ἐ πειδὴ, ἀπὸ τότε ποὺ μὲ τὴν
ἀ νοχὴ τοῦ Θεοῦ ἀ να λά βαμε τὰ ἀρ -
χι ε πι σκο πικά μας κα θή κοντα, κα-
θι ε ρώ σαμε νὰ τε λοῦμε Τρι σά γιο ὑ -
πὲρ ἀ να παύ σεως τῶν ψυ χῶν τῶν
φο νευ θέν των κατὰ τὸ Πρα ξι κό πη-
 μα ὑ πο στη ρι κτῶν του. Ἡ Ἐκ κλη-
σία, ὅ μως, σύμ φωνα μὲ τὸ θέ λημα
τῆς κε φα λῆς Της, τοῦ Θε αν θρώ που
Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, ὀ φεί λει νὰ προ σεύ-
χε ται γιὰ τὴν συγ χώ ρηση καὶ σω-
τη ρία ὅ λων τῶν τέ κνων της, χω ρὶς
αὐτὸ νὰ ση μαί νει ὅτι ἐγ κρί νει ὅ λες
τὶς πρά ξεις τους. Ἂς μὴν ξε χνοῦμε
ὅτι ὁ ἴ διος ὁ Κύ ριος ἐ πάνω στὸν
σταυρὸ προ σευ χόταν γιὰ τὴν συγ-
χώ ρηση τῶν σταυ ρω τῶν Του, δί νον-
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τας αἰ ώ νιο πα ρά δει γμα ἀ νε ξι κα-
κίας! 

Ἂς δοῦμε, λοι πόν, μὲ τὴν βο ή θεια
τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκ κλη σίας μας Πα-
τέ ρων, γι ατί εἶ ναι τόσο τρο μερὸ
κακὸ ἡ μνη σι κα κία καὶ τόσο με γάλο
ἀ γαθὸ καὶ ἀ πα ραί τητη προ ϋ πό θε-
ση σω τη ρίας ἡ συγ χώ ρηση.

Ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Σι να ΐ της, δί νον-
τας τὸν ὁ ρι σμὸ τῆς μνη σι κα κίας, λέ-
γει χα ρα κτη ρι στικὰ: «Μνη σι κα κία ἐ -
στί θυμοῦ κατάληξις, ἁ μαρ τη μά των
φύ λαξ, δικαιοσύνης μῖσος, ἀ ρε τῶν ἀ -
πώ λεια, ἰός ψυχῆς, σκώληξ νοός,
προ σευ χῆς αἰ σχύνη, δεήσεως ἐκκο-
πή· ἀ γά πης ἀλ λο τρί ω σις, ψυ χῆς ἧ -
λος πε πη γώς... δι η νε κὴς ἁ μαρ τία»1.
Τί ἐν νοεῖ ὁ Ἅγιος, λέ γον τας ὅτι ἡ
μνη σι κα κία εἶ ναι «ἁ μαρ τη μά των φύ-
λαξ»; Τί ἄλλο ἀπὸ τὸ ὅτι αὐτὴ ἐμ -
πο δί ζει τὸν Θεὸ νὰ συγ χω ρή σει τὰ
ἁ μαρ τή ματα τοῦ μνη σί κα κου καὶ μοι-
ά ζει σὰν νὰ τὰ φρου ρεῖ, γιὰ νὰ μὴν
φύ γουν ἀπὸ τὴν ψυχή. Ὁ Κύ ριος τὸ
εἶπε κα θαρά: «Ἐὰν γάρ ἀ φῆτε τοῖς
ἀν θρώ ποις τὰ πα ρα πτώ ματα αὐ τῶν,
ἀ φή σει καὶ ὑ μῖν ὁ πα τὴρ ὑ μῶν ὁ οὐ -
ρά νιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀ φῆτε τοῖς ἀν θρώ-
ποις τὰ πα ρα πτώ ματα αὐ τῶν, οὐδὲ
ὁ πα τὴρ ὑ μῶν ἀ φή σει τὰ πα ρα πτώ-
ματα ὑ μῶν» (Ματθ. 6, 14 - 15). Ἔτσι
ὅ μως, ἡ μνη σι κα κία γί νε ται καὶ «ἀ -
ρε τῶν ἀ πώ λεια», ἀ φοῦ ὅ σες ἀ ρε τὲς
καὶ ἂν ἔ χει ὁ μνη σί κα κος, πᾶνε χα-
μέ νες, ἐ φό σον οἱ ἁ μαρ τίες του μέ-

νουν ἀ συγ χώ ρη τες καὶ χά νει τὴν Βα-
σι λεία τῶν Οὐ ρα νῶν. Γί νε ται, λοι πὸν,
μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀν θρώ που ἡ
μνη σι κα κία «δι η νε κὴς ἁ μαρ τία», δη-
λαδὴ ἁ μαρ τία δι αρ κείας, δι ότι κάθε
στι γμὴ ὁ μνη σί κα κος αὐ ξά νει τό πά-
θος του, ἔ χον τας δι αρ κῶς στὴν
ψυχὴ του τὸ μῖ σος. Αὐτὸ δὲ τὸ μῖ -
σος γί νε ται «τῆς ψυ χῆς ἧ λος πε πη-
γώς», δη λαδή καρφὶ μπη γμένο στὴν
καρ δία τοῦ μνη σί κα κου, ποὺ τὸν κά-
νει νὰ ὑ πο φέ ρει καὶ νὰ λει ώ νει ἀπὸ
τὴν ἴ δια τὴν κα κία του. Ἂν γνω ρί-
ζει ὅτι ὁ ἐ χθρός του εὐ τυ χεῖ, ὑ πο-
φέ ρει ἀπὸ τὸν φθόνο. Ἂν πάλι γνω-
ρί ζει ὅτι δυ στυ χεῖ, ἀ γω νιᾶ μή πως κά-
ποτε εὐ τυ χή σει καὶ ἔτσι ποτὲ δὲν ἡ -
συ χά ζει! 

Ἴ σως, ὅ μως, ἀ να ρω τη θεῖ κά ποιος:
«Συμ φωνῶ, εἶ ναι με γάλο κακὸ ἡ μνη-
σι κα κία καὶ βα σα νι στικό. Πῶς, ὅ μως,
νὰ συγ χω ρήσω κά ποιον, ποὺ μὲ ἔ -
βλαψε τόσο πολύ; Εἶ ναι ἀν θρω πί-
νως δυ να τόν;». Ἀ σφα λῶς καὶ εἶ ναι,
ὅ,τι κακὸ κι ἄν σοῦ ἔ χει κά μει. Ἂν
σὲ ἐ συ κο φάν τησε, θυ μή σου τὸν ἅ -
γιο Νε κτά ριο, πό σες συ κο φαν τίες ὑ -
πέ στη καὶ πόσο ἀ νε ξί κακα τὶς ὑ πέ-
μεινε. Ἂν σὲ ἀ δί κησε, θυ μή σου τὸν
Πάγ καλο Ἰ ω σήφ, τὸν γιὸ τοῦ Ἰ α κώβ,
ποὺ τὸν πού λη σαν τὰ ἴ διά του τὰ
ἀ δέλ φια σκλάβο στὴν Αἴ γυ πτο! Πα -
ρ’ όλο ποὺ ζοῦσε πρὸ Χρι στοῦ, ὄχι
μόνο συγ χώ ρεσε, ἀλλὰ καὶ εὐ ερ γέ-
τησε τοὺς ἀ δελ φούς του! Μή πως κά-

1. Κλῖμαξ, Λόγος Θ΄, Περί Μνησικακίας, PG 88, 841A.



ποιος σοῦ σκό τωσε τὸν ἀ δελφό; Θυ-
μή σου τὸν ἅ γιο Δι ο νύ σιο, τὸν ἄ -
φθαρτο Ἅ γιο τῆς Ζα κύν θου, ποὺ
καὶ αὐ τὸς ὄχι μόνο συγ χώ ρησε,
ἀλλὰ καὶ εὐ ερ γέ τησε τὸν δο λο φόνο
τοῦ ἀ δελ φοῦ του. Μή πως κά ποιος
ἐ πι δι ώ κει νὰ σκο τώ σει κι ἐ σένα τὸν
ἴ διο; Θυ μή σου τὸν Δα βίδ, ποὺ κα-
τα δι ω κό ταν ἀπὸ τὸν Σα οὺλ κι ὅ μως,
δὲν τὸν ἐ μί σησε κι, ἐνῶ μπο ροῦσε,
δὲν τὸν σκό τωσε! Θὰ ἰ σχυ ρι στεῖ κα-
νείς, ὅτι αὐ τοὶ ἦ σαν Ἅ γιοι, γι’ αὐτὸ
καὶ μπό ρε σαν νὰ συγ χω ρή σουν.
Λά θος! Ἐ πειδὴ συγ χώ ρη σαν, ἔ γι ναν
ἅ γιοι!

Γι ατί, ὅ μως, νὰ παίρ νουμε πα ρα-
δεί γματα ἀπὸ τὰ πλά σματα καὶ νὰ
μὴν δοῦμε τὸν Πλά στη; Αὐ τός, ἀ φό-
του δη μι ούρ γησε τὸν ἄν θρωπο, ὑ -
πέ μεινε ἐπὶ αἰ ῶ νες ἀ μέ τρη τες προ-
σβο λὲς καὶ ὕ βρεις καὶ πα ρ’ όλα
αὐτὰ δὲν ἔ παψε νὰ τὸν ἀ γαπᾶ! Γιὰ
τὴν σω τη ρία τοῦ ἀν θρώ που, μά λι-
στα, ἔ γινε κι αὐ τὸς ἄν θρω πος, χω -
ρὶς νὰ πά ψει νὰ εἶ ναι καὶ Θεός. Ἔ -
φθασε μέ χρι τὸν σταυρὸ γιὰ τὴν σω-
τη ρία τοῦ ἀν θρώ που, λέ γον τας γιὰ
τοὺς σταυ ρω τές: «Πά τερ, ἄ φες αὐ -
τοῖς· οὐ γὰρ οἴ δασι τί ποι οῦσι»
(Λουκ. 23, 34). Καὶ ὁ Πα τὴρ Τὸν ἄ -
κουσε καὶ συγ χω ρεῖ ὅ ποιον τοῦ τὸ
ζη τή σει, ὑπὸ ἕ να πολὺ δί καιο ὅρο·
νὰ συγ χω ρεῖ κι αὐ τὸς τοὺς συ ναν-
θρώ πους του, ποὺ τυ χὸν τὸν ἔ βλα-
ψαν. Δὲν θὰ μπο ρεῖ, ἑ πο μέ νως, κα-
νεὶς μνη σί κα κος νὰ δι και ο λο γη θεῖ
γιὰ τὴν μνη σι κα κία του, ὅ ταν τὴν ἡ -

μέρα τῆς κρί σεως τοῦ εἰ πεῖ ὁ δί-
καιος κρι τής: «Δοῦλε πο νηρέ, πᾶ σαν
τὴν ὀ φει λὴν ἐκείνην ἀ φῆκά σοι, ἐ -
πεί πα ρε κά λε σάς με· οὐκ ἔ δει καὶ
σὲ ἐ λε ῆ σαι τὸν σύν δου λόν σου ὡς
καί ἐγὼ σὲ ἠ λέ ησα;» (Ματθ. 18, 32).

Δὲν πρέ πει, ἐ πί σης, νὰ λη σμο-
νοῦμε ὅτι ὁ ἄν θρω πος ἐ πλά σθη
«καθ’ ὁ μοί ω σιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26).
Σκο πός, δη λαδή, τοῦ ἀν θρώ που εἶ -
ναι νὰ ὁ μοι ά σει πρὸς τὸν Θεό, ὁ Ὁ -
ποῖος «ἀ γάπη ἐ στί» (Α΄ Ἰ ωάν. 4, 16).
Πῶς, ὅ μως, μπο ρεῖ νὰ πε τύ χει αὐ -
τὴν τὴν ὁ μοί ωση ὁ ἄν θρω πος ποὺ
μνη σι κα κεῖ; Λέ γει χα ρα κτη ρι στικὰ ὁ
Εὐ αγ γε λι στὴς Ἰ ω άν νης: «Ἐὰν τις
εἴπῃ ὅτι ἀ γαπῶ τὸν Θεὸν, καὶ τὸν
ἀ δελ φὸν αὐ τοῦ μι σῇ, ψεύ στης ἐ στίν·
ὁ γὰρ μὴ ἀ γα πῶν τὸν ἀ δελ φὸν ὃν ἑ -
ώ ρακε (τὸν συ νάν θρωπό του, δη λα-
δή, ποὺ βλέ πει κάθε μέρα), τὸν Θεὸν
ὅν οὐχ ἑ ώ ρακε πῶς δύ να ται ἀ γα -
πᾶν;» (Α΄ Ἰ ω άν . 4, 20). Καὶ πῶς
μπο ρεῖ νὰ Τοῦ ὁ μοι ά σει; Νὰ τί ἐν -
νοεῖ ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Σι να ΐ της,
ποὺ ὀ νο μά ζει τὴν μνη σι κα κία «ἀ γά-
πης ἀλ λο τρί ω σιν». Αὐτὴ ἀ πο ξε νώ-
νει τὸν ἄν θρωπο ἀπὸ τὴν ἀ γάπη,
δη λαδὴ ἀπὸ τὸν Θεό.

Δι α βά ζουμε στὸ Γε ρον τικὸ ὅτι
κά ποια μέρα ἕ νας Χρι στι α νὸς πῆγε
νὰ ἐ ξο μο λο γη θεῖ στὸν ἀββᾶ Σι λου -
ανό. «Ἔχω ἕνα θα νά σιμο ἐ χθρὸ
πά τερ», τοῦ εἶπε. «Τὰ κακὰ πού
μοῦ ἔ χει κά νει αὐ τὸς ὁ ἄν θρω πος εἶ -
ναι ἀ μέ τρητα. Πρὸ και ροῦ πῆρε μὲ
ἀ πάτη ἕνα με γάλο κομ μάτι ἀπὸ τὸ
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χω ράφι μου, ἀλλὰ σὰν νὰ μὴ φθά-
νει αὐτὸ μὲ συ κο φαν τεῖ, ὅ που βρε-
θεῖ, μοῦ ἔ χει κά νει τὸν βίο ἀ βί ωτο.
Πρὶν λί γες μέ ρες, μά λι στα, ἔ μαθα
ὅτι ἀ πο πει ρά θηκε νὰ μὲ δη λη τη ρι -
ά σει. Δὲν παίρ νει ἄλλο, λοι πόν, θὰ
τὸν κλείσω φυ λακή». «Κάνε ὅ πως
θέ λεις», τοῦ εἶπε δῆ θεν ἀ δι ά φορα
ὁ ἀβ βᾶς Σι λου α νός. «Δὲν νο μί ζεις,
πά τερ, πὼς ὅ ταν τι μω ρη θεῖ -καὶ, μά-
λι στα, αὐ στηρά, ὅ πως τοῦ ἀ ξί ζει- θὰ
σω θεῖ ἡ ψυχή του;», ρώ τησε ὁ ἄν -
θρω πος ἐ κεῖ νος. «Κάνε, ὅ πως σὲ ἀ -
να παύει», τοῦ ἀ πάν τησε μὲ τὸ ἴ διο
ὕ φος ὁ Ὅ σιος. «Πη γαίνω, λοι πόν,
στὸν δι κα στὴ κατ’ εὐ θεῖαν», εἶπε ὁ
Χρι στι α νὸς καὶ ση κώ θηκε νὰ φύ γει.
«Μὴ βι ά ζε σαι τόσο», τοῦ εἶπε ἤ ρεμα
ὁ Ὅ σιος, «ἂς προ σευ χη θοῦμε
πρῶτα νὰ βο η θή σει ὁ Θεὸς τὴν πρά-
ξη σου αὐτή». Καὶ ἄρ χισε νὰ λέει τὸ
«Πά τερ ἡ μῶν». «Καὶ μὴ ἀ φιῇς ἡ μῖν
τὰ ὀ φει λή ματα ἡ μῶν, ὡς οὐδὲ ἡ μεῖς
ἀ φί ε μεν τοῖς ὀ φει λέ ταις ἡ μῶν», ἀ -
κού στηκε νὰ λέει με γα λο φώ νως ὁ
Ὅ σιος σὰν ἔ φθασε στὸν στίχο αὐ -
τόν. «Λά θος, πά τερ μου!», βι ά-
στηκε νὰ τὸν δι ορ θώ σει ὁ Χρι στι α-
νός. «Δὲν λέει ἔτσι ἡ Κυ ρι ακὴ Προ-
σευχή». «Τὸ ξέρω», ἀ πο κρί θηκε ἤ -
ρεμα ὁ Ἀβ βᾶς. «Ἀ φοῦ, ὅ μως, ἀ πο-
φά σι σες νὰ ἐκ δι κη θεῖς τὸν ἀ δελφό
σου, ὁ Σι λου α νὸς δὲν κά νει ἄλλη
προ σευχὴ γιὰ σένα»!

Μὲ αὐτὸ τὸ γε γο νὸς μπο ροῦμε νὰ
κα τα λά βουμε κα λύ τερα τί ἐν νοεῖ ὁ
ἱ ε ρὸς Χρυ σό στο μος, ὅ ταν λέ γει:

«Πῶς δυ νήσῃ τὰς χεῖ ρας εἰς τὸν οὐ -
ρα νὸν ἀ να τεῖ ναι; Πῶς τὴν γλῶσ σαν
κι νῆ σαι; Πῶς αἰ τῆ σαι συγ γνώ μην;
Κἂν γὰρ βού λη ται ὁ Θεὸς ἀ φεῖ ναι
τὰς ἁ μαρ τίας σου, οὐκ ἀ φιῇς αὐ τός,
τὰ τοῦ συν δού λου σου κα τέ χων».
Πῶς, δη λαδή, τολ μᾶς, ἐνῶ κρα τᾶς
μῖ σος μέσα σου κατὰ τοῦ ἀ δελ φοῦ
σου, νὰ ση κώ σεις τὰ χέ ρια σου στὸν
οὐ ρανὸ ζη τῶν τας ἀπ’ τὸν Θεὸ συγ-
γνώμη; Δὲν ἀν τι λαμ βά νε σαι ὅτι καὶ
νὰ θέ λει ὁ Θεὸς νὰ σὲ συγ χω ρή σει,
ἐσὺ τὸν ἐμ πο δί ζεις; Νὰ γι ατί, κατὰ
τὸν ἅ γιο Ἰ ω άννη τῆς Κλί μα κος, ἡ
μνη σι κα κία εἶ ναι καὶ «προ σευ χῆς αἰ -
σχύνη».

Γιὰ ὅ λους αὐ τοὺς τοὺς λό γους
ποὺ ἀ να φέ ραμε πα ρα πάνω, ὁ Κύ-
ριος ἀ πο τρέ πει τοὺς γνή σι ους μα-
θη τές Του ἀπὸ τὴν μνη σι κα κία καὶ
προ τρέ πει γιὰ τὴν συγ χώ ρηση καὶ
τὴν ἀ γάπη, λέ γον τας: «Ἀ γα πᾶτε
τοὺς ἐ χθροὺς ὑ μῶν, εὐ λο γεῖτε τοὺς
κα τα ρω μέ νους ὑ μᾶς, κα λῶς ποι εῖτε
τοῖς μι σοῦ σιν ὑ μᾶς καὶ προ σεύ χε σθε
ὑ πὲρ τῶν ἐ πη ρε α ζόν των ὑ μᾶς καὶ
δι ω κόν των ὑ μᾶς... Ἐὰν γὰρ ἀ γα πή-
σητε τοὺς ἀ γα πῶν τας ὑ μᾶς, τίνα μι -
σθὸν ἔ χετε; Οὐχὶ καὶ οἱ τε λῶ ναι
αὐτὸ ποι οῦσι;» (Ματθ. 5, 44 καί 46).
Βλέ πουμε ὅτι ὁ Κύ ριος δὲν ἀρ κεῖ -
ται σὲ μία τυ πικὴ καὶ πα θη τικὴ συγ-
γνώμη, ἀλλὰ ζη τεῖ καὶ ἔμ πρα κτη ἀ -
πό δειξη τῆς συγ γνώ μης. Δὲν ἀρ κεῖ,
ἑ πο μέ νως, τὸ νὰ εἰ πεῖ κα νείς: «Ἐγὼ
συγ χώ ρεσα τὸν ἐ χθρόν μου, ἀλλὰ
δὲν θέλω οὔτε νὰ τὸν βλέπω».
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Αὐτὸ δὲν εἶ ναι ἀ λη θινὴ συγ χώ ρηση.
Ἂν ὁ Κύ ριος ἔ λεγε τὸν ἴ διο λόγο,
τί θὰ συ νέ βαινε; Νὰ ἔ λεγε, δη λαδή:
«Τὰ πλά σματά μου μὲ πα ρή κου σαν
καὶ μὲ προ σέ βα λαν. Ἐγὼ, λοι πὸν,
τὰ συγ χωρῶ καὶ δὲν τοὺς κρατῶ μῖ -
σος, ἀλλὰ παύω νὰ ἐν δι α φέ ρο μαι
γι’ αὐτά». Αὐτὸ θὰ σή μαινε ἐ ξα φα-
νι σμὸ τοῦ ἀν θρώ που! Δὲν ἔ πραξε ὅ -
μως ἔτσι, ἀλλὰ «ἔτι ἁ μαρ τω λῶν ὄν -
των ἡ μῶν Χρι στὸς ὑ πὲρ ἡ μῶν ἀ πέ-
θανε» (Ρωμ. 5, 8). Ὄχι μόνο δὲν ἀ -
δι α φό ρησε ὁ Κύ ριος γιὰ μᾶς τοὺς
ἁ μαρ τω λούς, ἀλλὰ ἐνῶ εἴ μα στε ἀ -
κόμη ἀ με τα νό η τοι ἁ μαρ τω λοί, ἦλθε
ἐ κεῖ νος πρῶ τος καὶ πέ θανε στὸν
σταυρό, γιὰ νὰ συμ φι λι ω θοῦμε
μαζί Του, χα ρί ζον τάς μας ζωὴν αἰ -
ώ νια!

Θὰ μπο ροῦσε στὸ ση μεῖο αὐτὸ
νὰ ἐ ρω τή σει κα νείς: «Θὰ πρέ πει,
λοι πὸν, νὰ ἀ νε χό μα στε τὸν κα θένα
νὰ λυ μαί νε ται τὴν πε ρι ου σία μας,
νὰ θί γει τὴν ὑ πό ληψή μας καὶ νὰ
ἐ πι βου λεύ ε ται τὴν ζωή μας; Θὰ ἀ -
νε χό μα στε τοὺς Τούρ κους νὰ κα τερ-
γά ζον ται τὴν κα τά κτηση ὁ λό κλη ρης
τῆς Κύ πρου καὶ θὰ τοὺς συγ χω-
ροῦμε, ἀ φή νον τάς τους ἀ νε νό χλη-
τους νὰ συ νε χί ζουν τὸ κα τα στρο-
φικό τους ἔργο;». Ἄν ἐ φαρ μό σουμε
πλή ρως τὸ «ἑ αυ τοὺς καὶ ἀλ λή λους
καὶ πᾶ σαν τὴν ζωὴν ἡ μῶν Χρι στῷ
τῷ Θεῷ πα ρα θώ μεθα», θὰ μπο ρού-
σαμε νὰ κά νουμε κι αὐτὸ καὶ θὰ εἴ -
χαμε μι σθὸ Μάρ τυ ρος ἀπὸ τὸν Κύ-
ριο. 

Ὅ ταν, ὅ μως, δυ σκο λευ ό μα στε σ’

αὐτὸ τὸ τέ λειο, τότε ἂς σκε φθοῦμε
κάτι ἄλλο, ὄχι ἐ φά μαρτο, ἀλλὰ ἀ -
τε λές: Μπορῶ νὰ συγ χωρῶ τὸν ἐ -
χθρό μου, χω ρὶς, ὡστόσο, νὰ τὸν ἀ -
φήνω ἀ σύ δοτο νὰ κά νει ὅ,τι θέ λει
εἰς βά ρος μου ὡς πρό σωπο ἢ ὡς ἔ -
θνος. Ἀφοῦ ἐξαντλήσω κάθε περι-
θώριο καλῆς θελήσεως, συζήτησης
καὶ συν διαλλαγῆς, θὰ καταφύγω
στὴ συνέχεια σὲ κάθε νόμιμο μέσο
γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν προσωπι -
κῶν μου δικαιωμάτων ἢ τοῦ ἔθνους
μου.

Οἱ ἀρ χαῖοι πρό γο νοί μας, ἂν καὶ
δὲν ἦ σαν Χρι στι α νοί, εἶ χαν μὲ τὴν
σο φία τους φθά σει νὰ συλ λά βουν
ὑ ψη λὲς ἔν νοιες, γι’ αὐτὸ καὶ εἶ ναι
σε βα στοὶ παγ κο σμίως. Ἔτσι, ὁ Σο-
φο κλῆς βά ζει στὸ στόμα τῆς Ἀν τι-
γό νης, ποὺ ἀ πο λο γεῖ ται στὸν βα-
σι λιὰ Κρέ οντα, τοὺς ὑ πέ ρο χους αὐ -
τοὺς λό γους: «Οὔ τοι συ νέ χθειν,
ἀλλὰ συμ φι λεῖν ἔ φυν»! Δη λαδή, δὲν
γεν νή θηκα γιὰ νὰ μισῶ, ἀλλὰ γιὰ νὰ
ἀ γαπῶ. Αὐτὴ εἶ ναι ἡ ἀ λη θινὴ φύση
τοῦ ἀν θρώ που. Αὐτὴ ποὺ ἀ γαπᾶ
τὸν Θεὸ καὶ τὸν συ νάν θρωπο καὶ,
ἑ πο μέ νως, συγ χω ρεῖ, δι ώ χνον τας
ἀπὸ τὴν ψυχὴ τὸ πά θος τῆς μνη-
σι κα κίας.

Ἂς προ σευ χό μα στε ὁ Θεὸς νὰ
μᾶς ἀ ξι ώ νει ὅ λους νὰ ζοῦμε ὡς
«κατ’ εἰ κόνα καὶ ὁ μοί ω σίν» Του
πλα σμέ νοι, μὲ ἀ γάπη καὶ συγ χω ρη-
τι κό τητα, γιὰ νὰ βροῦμε καὶ ὡς
πρό σωπα καὶ ὡς ἔ θνος τὴν ἀ λη θινὴ
εἰ ρήνη καὶ εὐ τυ χία.
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ́ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου 
Θεολόγου - Νομικοῦ

( Ματθ. η΄, 5-13)

«5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ

ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου

βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 Καὶ

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 Καὶ ἀποκριθεὶς

ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην

εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9 Καὶ

γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας,

καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχε-

ται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10 Ἀκούσας δὲ ὁ

Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ

ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 11 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολ-

λοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ

Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 12

οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον·

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 Καὶ εἶπεν

ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι.

Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ». 



ὉΧριστός στήν εὐαγγελική αὐτή περικοπή, συ-

ναντᾶ ἀληθινή πίστη σ’ ἕνα ἀλλόφυλο καί

ἀλλόθρησκο. Γι’ αὐτό δέν διστάζει νά τήν ἐπισημά-

νει, νά τήν προβάλει.

Ὁ συνομιλητής τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἕνας ἐπαγγελμα-

τίας στρατιωτικός μέ ἀποφασιστικότητα, τεχνοκρα-

τική λογική καί χωρίς συναισθηματισμούς. Δέν θά πε-

ρίμενε ποτέ κανείς ἀπό ἕνα στρατιωτικό εὐγένεια, λε-

πτά αἰσθήματα, ἀγάπη, ἄμεσο ἐνδιαφέρον γιά ἕνα

ὑπηρέτη του, πού μάλιστα βρίσκεται σέ ἀχρηστία

λόγω τῆς παράλυσής του.

Δέν θά περιμέναμε, ἐπίσης, ποτέ ἀπό ἕνα εἰδω-

λολάτρη Ρωμαῖο ἀξιωματικό νά ὁμολογεῖ ταπεινά τήν

πνευματική ἀνεπάρκειά του καί νά ἐκλιπαρεῖ τόν

Ἰησοῦ γιά τή θεραπεία τοῦ δούλου του.

Οἱ πρῶτοι αἰῶνες τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας -αἰῶνες

ρωμαϊκῆς κυριαρχίας, λατρείας τῶν εἰδώλων, θεο-

ποίησης τοῦ αὐτοκράτορα καί τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας-

εἶναι γνωστοί ὡς περίοδοι θυσίας καί μαρτυρίου γιά

τούς Χριστιανούς. Τότε ἦταν πού κρίθηκε ἡ χρι-

στιανική πιστότητα καί συνέπεια.

Ἀντίθετα μέ τήν ἰσχύουσα πραγματικότητα, ὁ εἰδω-

λολάτρης ἑκατόνταρχος παρουσιάζεται ὡς πρότυπο

ἔντιμου καί ἀληθινά πιστοῦ ἀνθρώπου, πού πιστεύει

στόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτή ἡ εἰκόνα ἔρχεται καί σέ

ἀντιπαράθεση μέ τή θρησκευτική λογική της ἐποχῆς·

σκοπό ἔχει νά δημιουργήσει ἀντίδραση στή θρη-

σκευτική συνείδηση τῶν πιστῶν τῆς ἰουδαϊκῆς κοι-

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
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νωνίας. Μέ τό θαῦμα πρός τόν ὑπηρέτη τοῦ ἑκα-

τόνταρχου παρουσιάζονται διαφορετικά κριτήρια

πίστης ἀπό τά ἕως τότε προβαλλόμενα.

Ἀληθινή πίστη εἶναι δυνατόν νά βρεθεῖ καί σ’ ἕνα

ἀλλοεθνῆ καί ἀλλόθρησκο. Ἡ ἐξωτερική εἰκόνα συ-

νήθως μᾶς παραπλανεῖ. Πρέπει νά ἀναζητήσει κανείς

στό βάθος τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης τό κριτήριο τῆς

πνευματικῆς πιστότητας κάποιου.

Ὁ Κύριος μπαίνει στήν ψυχή τοῦ συνομιλητῆ του

κι ἐκεῖ ἀνακαλύπτει μία θαυμαστή πίστη καί τήν φέρ-

νει στήν ἐπιφάνεια. Δέν παρασύρεται ἀπό τήν ἐξω-

τερική εἰκόνα, τούς κοινωνικούς καί θρησκευτικούς

συσχετισμούς. Προβάλλει μία σπάνια πίστη μέ ἰδιαί-

τερο θαυμασμό!

Τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ὑπηρέτη ἔρχεται ὡς

ἐπιβεβαίωση τῆς σεμνῆς, ταπεινῆς πίστης καί τῆς ἄδο-

λης ἀρετῆς τοῦ Ρωμαίου ἑκατόνταρχου. Προβάλλεται,

ἔτσι, ὡς τύπος πιστοῦ ἀνθρώπου ὁ σεμνός, ὁ ταπεινός

πού δέν κομπάζει, δέν καυχιέται γιά τήν πίστη καί

τίς ἀρετές του.

Προβληματιζόμαστε, ἆραγε, μέ τό παράδειγμά του;



Ἑρμηνεία Κ.Δ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Δρος Φαίδωνος Παπαδοπούλου 

Θεολόγου

(Β ΄ Κορ. στ΄, 16 - ζ ΄, 1)

«16 Τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; Ὑμεῖς γὰρ ναὸς
Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπε-
ριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 Διὸ
ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ
ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν
εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος
παντοκράτωρ. 1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, κα-
θαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπι-
τελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ».

Στή Β΄ Πρός Κορινθίους Ἐπιστολή του ὁ Ἀπ.
Παῦλος σημειώνει μέ ἔμφαση ὅτι κάθε πιστός εἶναι

ναός τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ καί συνεπῶς φορέας τῆς ξε-
χωριστῆς εὐλογίας νά ἔχει ἐπιλεγεῖ ἀπό τόν Κύριο ὡς
κατοικητήριό Του. Ὁ τονισμός αὐτῆς τῆς μοναδικότητας,
ἡ ὁποία οὐσιαστικά ἀποτελεῖ τό προσωπικό μας με-
γαλεῖο, στοχεύει στή συνειδητοποίηση τοῦ τί σημαί-
νει νά εἶναι κανείς Χριστιανός καί στήν ὑπόδειξη τοῦ
ὀρθοῦ τρόπου ζωῆς, ὥστε ἡ χριστιανική ἰδιότητα νά
μήν εἶναι ἁπλό σχῆμα λόγου.

Ἀρκετοί Κορίνθιοι εἶχαν πιστέψει στό κήρυγμα τοῦ
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Ἀπ. Παύλου καί ἐντάχθηκαν, μέσω τοῦ Βαπτίσματος, στήν
Ἐκκλησία. Ὡστόσο, δέν εἶχαν ἀπαλλαγεῖ τελείως ἀπό τίς
παλιές τους εἰδωλολατρικές συνήθειες καί ἐξακολου-
θοῦσαν νά παίρνουν μέρος σέ τελετές τῶν ἐθνικῶν (εἰδω-
λολατρῶν). Ἐπειδή δέν πίστευαν πιά στά εἴδωλα, νόμι-
ζαν ὅτι δέν βλάπτονται ἀπό τή συμμετοχή τους στά συμ-
πόσια πού γίνονταν μετά ἀπό τίς θυσίες στούς ψεύτι-
κους θεούς καί τή γενικότερη συναναστροφή τους μέ τούς
εἰδωλολάτρες.

Ἡ συγκεκριμένη νοοτροπία τῶν Κορινθίων παρατηρεῖται
ἔντονα καί στήν ἐποχή μας. Ὑπάρχουν, γιά παράδειγμα,
Χριστιανοί πού τό πρωί ἐκκλησιάζονται καί τό ἀμέσως
προηγούμενο βράδυ συμμετέχουν σέ κοσμικές ἐκδηλώσεις,
ἐνῶ ἄλλοι σέ περιόδους νηστείας διοργανώνουν χοροε-
σπερίδες καί γεύματα, ἔχοντας τήν ἐντύπωση πώς ἡ ἐν
Χριστῷ ζωή περιορίζεται μόνο στίς ἱερές ἀκολουθίες ἐντός
του ναοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία, βεβαίως, δέν ἀγνοεῖ τό γεγονός ὅτι οἱ πι-
στοί, ὡς μέλη τῆς κοινωνίας, εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγ-
κασμένοι νά συνυπάρξουν καί νά συνεργαστοῦν μέ ἀνθρώ-
πους ποικίλων διαθέσεων, ἀπόψεων καί θρησκευτικῶν
ἀντιλήψεων, οὔτε προτείνει σέ ὅλους νά ἀκολουθήσουν
ἀδιάκριτα τόν μοναχικό βίο. Ὅμως, αὐτό πού κάνει, ἀκο-
λουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν,
εἶναι νά προτείνει στά μέλη της τό «ἐξέλθατε ἐκ μέσου
αὐτῶν καί ἀφορίσθητε... καί ἀκαθάρτου μή ἄπτεσθε». Μέ
ἁπλά λόγια, δέν συνιστᾶ νά μισοῦμε τούς συνανθρώπους
μας ἤ νά τούς ἀποστρεφόμαστε. Ἄν, ὡστόσο, εἴμαστε
ἀναγκασμένοι στόν χῶρο τῆς διαμονῆς ἤ ἐργασίας μας νά

ΔΟΝΤΙ



ἐπικοινωνοῦμε μέ ἀνθρώπους πού δέν ἀγαποῦν τόν Χρι-
στό ἤ δέν σέβονται τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας, κα-
νείς καί τίποτε δέν μᾶς ἀναγκάζει νά υἱοθετοῦμε τίς ἀπό-
ψεις τους καί νά μιμούμαστε τίς συνήθειές τους. Ὁ θε-
ληματικός αὐτοαφορισμός μας, ἀντικείμενο πρέπει νά ἔχει
ὄχι τόν κόσμο, τήν ὕλη καί τούς ἀνθρώπους, ἀλλά τό κο-
σμικό καί ὑλιστικό φρόνημα καί τήν ἀνθρωπαρέσκεια. Τά
ἀκάθαρτα πού δέν ἐπιτρέπεται οὔτε νά ἀγγίζουμε, δέν
εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά τά πάθη καί τά πονηρά ἔργα
τους.

Ἡ ἀντίληψη ὅτι μπορεῖ κανείς νά συμμετέχει σέ σκο-
τεινά ἔργα καί νά εἶναι ταυτόχρονα ἄνθρωπος τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀποδεικνύεται, μέ βάση τά λεγόμενα τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου, ὡς τελείως λανθασμένη. Λανθασμένη εἶναι, ἐπίσης,
καί ἡ ἄποψη ὅτι εἶναι δυνατόν νά παραμένει καθαρή ἡ
ψυχή, ὅταν τό σῶμα ὑποδουλώνεται στήν ἁμαρτία καί
στά πάθη. Ὁ Ἀπόστολος προτρέπει τούς παραλῆπτες
τῆς ἐπιστολῆς του -καί συνεπῶς κάθε Χριστιανό- νά κα-
θαριστοῦν ἀπό κάθε μολυσμό τῆς σαρκός καί τοῦ πνεύ-
ματος. Καί δέν ἀρκεῖται μόνο σ’ αὐτό, δηλαδή στήν ἄρνη-
ση τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά θεωρεῖ ὡς ἀπαραίτητη προϋπό-
θεση γιά νά συνεχίσει νά ἀναπαύεται ὁ Θεός μέσα μας,
τήν ἐπιδίωξη τῆς ἁγιωσύνης. Τό «ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύ-
νην ἐν φόβῳ Θεοῦ», δηλαδή τόν ἐξαγιασμό τῆς ψυχῆς καί
τοῦ σώματος, πού δέν ἐπιτυγχάνεται μέ ἄλλο τρόπο παρά
μέ τή μετάνοια, τά ἔργα τῆς ἀγάπης καί τή μυστηριακή
ζωή, μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος γίνεται δεκτικός τῆς
Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί συνεπῶς κατοικητή-
ριο τοῦ ζωντανοῦ καί ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Ἑρμηνεία Κ.Δ.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος, μέσα
ἀπὸ τὸν πνευματικό του

ἀγῶνα, ἀξιώνεται νὰ γίνει κοι-
νωνὸς τῆς ἀκτίστου Χάριτος τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ, νὰ ζήσει τὴν
ἐμπειρία τῆς θεώσεως, ὅπως τὴν
ὀνομάζουν οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας, τότε ἐξαγιάζε-
ται ὁλόκληρος καὶ γίνεται δοχεῖο
τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου
Πνεύματος. Καὶ, βέβαια, δὲν
μετέχει τῆς ἀκτίστου Χάριτος
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μόνο ἡ
ψυ χή του, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα
του, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δημιουρ -
γήθηκε ὡς ψυχοσωματικὴ ἑνό-
τητα καὶ μετέχει τόσο στὴν ἀό -
ρατη πνευματικὴ δημιουργία
ὅσο καὶ στὴν ὁρατὴ ὑλικὴ δη-
μιουργία. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος
ποὺ τὰ Τίμια Λείψανα τῶν Ἁ -
γίων παραμένουν, μετὰ τὴν κοί-
μησή τους, ἄφθαρτα καὶ εὐωδιά-
ζοντα καί, ὅταν ὁ ἄνθρωπος τὰ
τιμᾶ καὶ τὰ ἀσπάζεται μὲ πίστη
καὶ εὐλάβεια, γεύεται τὴν ἐνυ-

πάρχουσα σὲ αὐτὰ Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸς εἶναι,
ἐπίσης, ὁ λόγος ποὺ τὰ Τίμια
Λείψανα τῶν Ἁγίων γίνονται,
ὅταν ὁ Θεὸς θελήσει, πηγὴ
ἰαμάτων, πηγὴ θαυμάτων.

Ἀκόμη καὶ τὰ ὑλικὰ ἀντικεί-
μενα ποὺ ἕνας Ἅγιος χρησιμο-
ποιεῖ στὴν ἐπίγεια ζωή του, γί-
νονται φορεῖς τῆς θείας Χάριτος,
ἔτσι ὥστε νὰ τὴν μεταδίδουν σὲ
ὅσους τὰ τιμοῦν καὶ τὰ ἀσπά-
ζονται μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια,
ἀλλὰ καὶ νὰ γίνονται πηγὴ
θαυμάτων, ὅπως καὶ τὰ Τίμια
Λείψανα τῶν Ἁγίων. Τέτοια
πα ραδείγματα ἔχουμε πολλὰ,
τόσο ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ ὅσο
καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς ζωῆς
τῆς Ἐκκλησίας μας. Στὴν Πα-
λαιά Διαθήκη βλέπουμε νὰ γί-
νονται θαύματα μὲ τὴ ράβδο τοῦ
Προφήτου Μωυσέως καὶ μὲ τὴ
μηλωτὴ τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ
τοῦ Θεσβίτου, ἐνῶ στὴν Καινή
Διαθήκη ἔχουμε τὴ θεραπεία τῆς

Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου 

«Τὴν Ζώνην τὴν σεπτήν, 
τοῦ ἀχράντου σου σκήνους, 

ὑμνοῦμεν οἱ πιστοί, Παναγία Παρθένε»

ΔΟΝΤΙ
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αἱμορροούσης γυναικὸς μὲ τὸ
ἄγγιγμα τῶν ἱματίων τοῦ Κυρί-
ου, καθὼς καὶ ποικίλα θαύμα-
τα ποὺ γίνονται μὲ ὑλικὰ ἀντι-
κείμενα τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων. Ἀκόμη καὶ μὲ τὴ σκιὰ τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου ἐπιτε-
λοῦνται θαύματα, ὅπως μᾶς
διηγοῦνται οἱ Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων (βλ. Πράξ. ε΄, 15).

Λόγῳ τῆς εἰς οὐρανοὺς Με-
ταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου μετὰ τὴν Κοίμησή της,
δὲν ὑπάρχουν ἐπὶ τῆς γῆς Τίμια
Λείψανά της. Τὸ μοναδικὸ δὲ
ἀντικείμενο ποὺ ἀνῆκε στὴν
Παναγία μας καὶ διασώζεται μέ-
χρι σήμερα εἶναι ἡ Τιμία Ζώνη
της, τῆς ὁποίας ἑορτάζουμε τὴν
Κατάθεση στὶς 31 Αὐγού-
στου, στὸ τέλος τοῦ μήνα
αὐτοῦ ποὺ εἶναι ἐξ ὁλο-
κλήρου ἀφιερωμένος στὴ
Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ποὺ
εἶναι ἀνάμφίβολα ὁ μήνας
τῆς Παναγίας. Γιὰ ἀρκε-
τοὺς αἰῶνες διεσώζετο,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τιμία
Ζώνη, καὶ ἡ Τιμία
Ἐσθήτα (τὸ ἐπανω-
φόριον) τῆς Πανα-
γίας μας, ἡ ὁποία
κατετέθη ἀπὸ τὸν
Αὐτοκράτορα Λέον-

τα Α΄ τὸν Μέγα (457 - 474) στὸν
Ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, μετὰ ὅμως
ποὺ ὁ Ναὸς τῶν Βλαχερνῶν
κάηκε, κανένας δὲν γνωρίζει, ἂν
ἡ Τιμία Ἐσθήτα τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου διασώθηκε καὶ ποῦ
αὐτὴ εὑρίσκεται. Ἔμεινε, ὅμως,
ὡς ἐτήσια ἀνάμνησή της ἡ
ἑορτὴ τῆς Καταθέσεώς της στὶς
2 Ἰουλίου («Κατάθεσις ἐν τῇ
ἁγίᾳ σορῷ τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος
τῆς Ὑπερενδόξου Δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθέ-
νου Μαρίας ἐν ταῖς Βλαχέρ-
ναις»).

Ἡ Τιμία Ζώνη φτιάχτηκε ἀπὸ
τὴν ἴδια τὴν Παναγία ἀπὸ τρί-
χες καμήλας γιὰ προσωπική
της χρήση. Μετὰ τὸν Εὐαγγελι-

σμό, ὅταν ἡ Ὑπερα-
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γία Θεοτόκος κυοφοροῦσε στὰ
σπλάχνα της ὡς ἔμβρυο τὸν σε-
σαρκωμένο Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ
Θεοῦ, ἡ Τιμία Ζώνη περιέβαλλε
τὴν κοιλία τῆς Παρθένου. Ἦταν
ἀπόλυτα φυσιολογικὸ, λοιπὸν,
νὰ ἐξαγιαστεῖ καὶ νὰ μεταδίδει
τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴ θεία Χάρη,
ποὺ ἐνυπάρχει σ’ αὐτὴν, σὲ
ὅσους μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια
τὴν τιμοῦν καὶ τὴν ἀσπάζονται.
Ἂν ἡ σκιὰ τοῦ Ἀποστόλου Πέ-
τρου καὶ τὰ «σουδάρια ἢ σμι-
κίνθια» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
(Πράξ. ιθ΄, 12), ἀλλὰ καὶ ἡ τιμία
ἅλυσις (ἁλυσίδα) τοῦ Ἀποστό-
λου Πέτρου, μὲ τὴν ὁποία δέ-
θηκαν τὰ χέρια του, ὅταν φυ-
λακίστηκε, ἔκαναν θαύματα,
πόσο μᾶλλον ἡ Τιμία Ζώνη τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου ποὺ ἐξα-
γιάστηκε μὲ τὴ χρήση της ἀπὸ
τὴν Παναγία μας, «τὴν τιμιωτέ-
ραν τῶν Χερουβεὶμ, καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ», ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ σωματικὴ
παρουσία τοῦ ἰδίου τοῦ Θεαν-
θρώπου.

Κατὰ τὴν παράδοση, ἡ ἴδια ἡ
Παναγία παρέδωσε τὴν Τιμία
Ζώνη της στὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ
καὶ ἀνέλαβαν νὰ τὴν διαφυλά-
ξουν στὰ Ἱεροσόλυμα δύο εὐσε-
βεῖς γυναῖκες. Ἀπὸ γενιὰ σὲ γε-

νιὰ διαφυλάχθηκε στὴν πόλη
τῶν Ἱεροσολύμων τὸ ἱερώτατο
αὐτὸ κειμήλιο μέχρι καὶ τὰ
τέλη τοῦ 4ου μ.Χ. αἰῶνος. Τότε
ὁ Αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος (395-
408), γιὸς τοῦ Μεγάλου Θεο-
δοσίου, μετέφερε τὴν Τιμία Ζώ -
νη ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν
Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν κα-
τέθεσε σὲ μιὰ λαμπρὴ θήκη, τὴν
ὁποίαν ὀνόμασε «Ἁγίαν Σο-
ρόν». Αὐτὴ εἶναι ἡ Κατάθεση
τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, ποὺ ἑορτάζουμε στὶς
31 Αὐγούστου. Νὰ σημειώσου-
με, βέβαια, ἐν προκειμένῳ, ὅτι
μέχρι τὸν 12ο αἰῶνα ἡ Κατάθε-
ση τῆς Τιμίας Ζώνης ἑορτάζετο
στὶς 2 Ἰουλίου μαζὶ μὲ τὴν Κα-
τάθεση τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος.
Μό λις κατὰ τοὺς χρόνους τῆς
βασιλείας τοῦ Αὐτοκράτορα
Μα  νουὴλ Α΄ Κομνηνοῦ (1143 -
1180) καθιερώθηκε ἡ ἑορτὴ τῆς
Τιμίας Ζώνης τὴν 31η τοῦ μηνὸς
Αὐγούστου.

Γιὰ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονός,
ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν Κατάθε-
ση τῆς Τιμίας Ζώνης, δημιουρ-
γεῖται μιὰ σύγχυση, γιατί, ἐνῶ ἡ
ὡς ἄνω πληροφορία παρατίθε-
ται στὸ Συναξάριον τῆς 31ης
Αὐγούστου τοῦ ἀντιστοίχου
Μηναίου, στὸν τίτλο τοῦ ἰδίου



Συναξαρίου ἀναφέρεται, ὅλως
παραδόξως, ὅτι ἡ Κατάθεση
τῆς Τιμίας Ζώνης στὴν Ἁγίαν
Σορὸν ἔγινε «ἐν τῷ σεβασμίῳ
αὐτῆς οἴκῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλ-
κοπρατείοις, ἀνακομισθείσης
ἀπὸ τῆς Ἐπισκοπῆς Ζήλης ἐπὶ
Ἰουστινιανοῦ τοῦ Βασιλέως».
Φαίνεται ὅτι πρόκεται γιὰ μιὰ
δεύτερη Κατάθεση τῆς Ἁγίας
Ζώνης, ποὺ ἔγινε κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ 6ου αἰῶνος. Ὁ λαμ -
πρὸς Ναὸς τῶν Χαλκοπρατείων,
ποὺ ἦταν ἀφιερωμένος στὴν
Πα ναγία, ἀνηγέρθη, κατὰ τὴν ἐ -
πικρατέστερη ἄποψη, ἀπὸ τὴν
κόρη τοῦ Ἀρκαδίου Αὐτοκρά-
τειρα Πουλχερία καὶ σ’ αὐτὸν
κατετέθη ἡ Ἁγία Σορὸς μὲ τὴν
Τιμία Ζώνη τῆς Παναγίας. Μά-
λιστα, ἡ Αὐτοκράτειρα Πουλ-
χερία διακόσμησε τὴν Τιμία Ζώ -
νη μὲ χρυσὴ κλωστή, ὅπως δια-
σώζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ
Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Ἡ Τιμία Ζώνη,
ποὺ εὑρισκόταν στὸν Ναὸ τῶν
Χαλκοπρατείων, ἄγνωστο πότε
καὶ μὲ ποιό τρόπο, μεταφέρθη-
κε στὴ Ζήλα τῆς Καππαδοκίας,
ἀπ’ ὅπου μεταφέρθηκε καὶ πά-
λιν στὴν Κωνσταντινούπολη
κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Αὐτο-
κράτορα Ἰουστινιανοῦ (527 -

565). Μόνο ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ
δύο διαφορετικὲς ἀναφορὲς τοῦ
Συναξαρίου τοῦ Μηναίου τοῦ
Αὐγούστου. Τὸν Ναὸ τῶν Χαλ-
κοπρατείων ἐπισκεύασε λίγο
ἀργότερα ὁ Αὐτοκράτορας
Ἰουστῖνος Β΄ (565 - 578) καὶ ἡ
σύζυγός του Σοφία.

Ἡ Ἁγία Ζώνη ἐπετέλεσε
πλῆθος θαυμάτων στὴν Κων-
σταντινούπολη. Ἀπὸ τὰ θαύ-
ματα αὐτὰ ξεχωρίζει ἐκεῖνο ποὺ
καταγράφεται στὸ Συναξάριο
τῆς 31ης Αὐγούστου τοῦ ἀντι-
στοίχου Μηναίου. Ἡ σύζυγος
τοῦ Αὐτοκράτορα Λέοντος Στ΄
τοῦ Σοφοῦ (886 - 912), Ζωὴ Ζα-
ούτση, βασανιζόταν ἀπὸ ἀκά-
θαρτο πνεῦμα καὶ ἀξιώθηκε
θείας ὀπτασίας, ὅτι ἂν τοπο-
θετηθεῖ πάνω της ἡ Τιμία Ζώνη
τῆς Παναγίας, θὰ γίνει καλά. Ὁ
Αὐτοκράτορας, λοιπὸν, ἄνοιξε
τὴν Ἁγία Σορὸ καὶ βρῆκε τὴν Τι-
μία Ζώνη νὰ ἀκτινοβολεῖ ὑπερ-
φυσικά. Ἀφοῦ οἱ παριστάμενοι
τὴν προσκύνησαν μὲ εὐλάβεια,
ὁ τότε Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως τὴν τοποθέτησε
πάνω στὴ βασίλισσα καὶ ἐκείνη
ἀμέσως ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸ
δαιμόνιο καὶ ἔγινε καλά.

Ἕνα μέρος (τὸ μεγαλύτερο)
τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Παναγίας
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μας κατέληξε τὸν 14ο αἰῶνα, ὅ -
πως προανεφέρθη, μ’ ἕναν πε-
ριπετειώδη τρόπο ποὺ δὲν εἶναι
τοῦ παρόντος νὰ περιγράψουμε
μὲ λεπτομέρειες, στὴν Ἱερὰ Μονὴ
τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιον Ὄ -
ρος, ὅπου εὑρίσκεται μέχρι σή-
μερα καὶ φυλάσσεται στὸ Ἱερὸ
Βῆμα τοῦ καθολικοῦ (τοῦ κεν-
τρικοῦ δηλαδὴ ναοῦ) τῆς Μονῆς.
Μάλιστα, ἕνα ἀπὸ τὰ παρεκκλή -
σια τῆς Μονῆς, τὸ ὁποῖο εὑρί-
σκεται στὴν αὐλή της, εἶναι ἀ -
φι ερωμένο στὴν Ἁγία Ζώνη. Εἶ -
ναι ἀμέτρητα τὰ θαύματα ποὺ
ἔχουν γίνει μὲ τὴν Τιμία Ζώνη τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τὸ 2007 ἡ
Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου ἐξέδω-
σε σχετικὸ βιβλίο μὲ τὰ θαύμα-
τα τῆς Ἁγίας Ζώνης. Μὲ τὴ χάρη
τῆς πανακηράτου Ἁγίας Ζώνης
τῆς Θεοτόκου, πολλὰ ἄτεκνα
ζευγάρια ἀποκτοῦν παιδιά. Γιὰ
τὸν σκοπὸ αὐτὸ δίδονται στοὺς
εὐλαβεῖς προσκυνητές, ὅταν τὸ
ζητήσουν, τεμάχια ἀπὸ κορδέλ-
λα ποὺ εὐλογήθηκε στὴ λειψα-
νοθήκη μὲ τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς
Παναγίας. Ἐπίσης, θεραπεύον-
ται πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ πά-
σχουν ἀπὸ ἀνίατες ἀσθένειες καὶ
κυρίως ἀπὸ τὴν ἐπάρατη νόσο
τοῦ καρκίνου. Πολλὲς φορὲς ἡ
Τιμία Ζώνη, ὅπως συνέβαινε καὶ
σὲ παλαιότερους αἰῶνες, ἐξῆλθε

τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατὰ τὶς τε-
λευταῖες δεκαετίες καὶ μετα-
φέρθηκε σὲ διάφορες περιοχὲς
τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς ἐξαγιασμὸ
τῶν πιστῶν ποὺ προστρέχουν μὲ
πίστη καὶ εὐλάβεια νὰ τὴν
ἀσπαστοῦν.

Ἀπὸ τὴν ὑμνογραφία τῆς
ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τι-
μίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου θὰ παραθέσουμε, χωρὶς
περαιτέρω σχολιασμὸ, τὸ Κάθι-
σμα μετὰ τὴν Α΄ Στιχολογίαν, τὸ
ὁποῖο ἀποτυπώνει μὲ λακωνικὸ
τρόπο ὅσα πιὸ πάνω ἀναφέρα-
με γιὰ τὴν Ἁγία Ζώνη. Τὸ Κάθι-
σμα αὐτὸ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Τὴν Ζώνην τὴν σεπτήν, τοῦ
ἀχράντου σου σκήνους, ὑμνοῦμεν
οἱ πιστοί, Παναγία Παρθένε, ἐξ
ἧς ἀρυόμεθα, νοσημάτων τὴν
ἴασιν, καὶ κραυγάζομεν Μῆτερ
Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σὺ ἡ λύ-
τρωσις, τῶν σὲ τιμώντων ὑπάρ-
χεις, Μαρία θεόκλητε».

Δηλαδή: Ὅλοι οἱ πιστοὶ ὑ μ -
νοῦμε τὴ σεπτὴ Ζώνη τοῦ ἀχράν-
του σου σκηνώματος, Παναγία
Παρ θένε, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀν τ -
λοῦμε τὴ θεραπεία τῶν ἀσθε-
νειῶν καὶ κραυγάζουμε· Μητέρα
τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ, ἐσὺ εἶσαι ἡ
λύτρωση ὅσων σὲ τιμοῦν, θεό-
κλητη Μαρία.
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Στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας
ὑπάρχει μία ἀδιάκοπη συ-

νέχεια ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεν-
τηκοστῆς μέχρι καί σήμερα.
Παρ’ ὅλες τίς ἀλλαγές πού συμ-
βαίνουν συνεχῶς παντοῦ καί
ἀλλάζουν τόν κόσμο γύρω μας,
ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν κα-
ταργεῖται, γιατί ἀκριβῶς δέν βα-
σίζεται σέ πρόσκαιρα καί γήι-
να πράγματα. Ἐκκλησία εἶναι
ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, πα-
ρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας,
ὅπως τονίζει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς1, εἶναι ἡ παρουσία
τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἁγίω Πνεύμα-
τι μέσα στόν κόσμο. Ἡ πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν
Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖ γεγονός
τοῦ παρελθόντος, ἀλλά εἶναι
βίωμα πού συνεχίζεται μέχρι τίς
μέρες μας καί θά παρατείνεται
μέχρι τήν αἰωνιότητα.

Ἡ διαρκής παρουσία τῆς
Ἐκ   κλησίας μέσα στόν κόσμο
τήν κάνει μέτοχο τῶν διαφόρων

ἀλλαγῶν -κοινωνικῶν, πολι-
τικῶν, οἰκονομικῶν- πού συμ-
βαίνουν μέσα στόν χρόνο. Οἱ
ἀλλαγές αὐτές δέν ἀλλοιώνουν
τήν Ἐκκλησία, οὔτε ὅμως τήν
ἀφήνουν ἀδιάφορη. Ἡ Ἐκκλη-
σία ἀγκαλιάζει τόν ὅλο ἄνθρω-
πο καί πρώτιστο μέλημά της
εἶναι ἡ σωτηρία του, δηλαδή ἡ
ὁλοκλήρωσή του ἐν Χριστῷ. Γι’
αὐτό καί ἡ ἴδια ὡς πρός τά
ἐξωτερικά της στοιχεῖα προ-
σαρμόζεται ἀνάλογα στίς ἑκά-
στοτε συνθῆκες (π.χ. Ἱεροί Κα-
νόνες, Λατρεία κ.λπ.), χωρίς
ὅμως ποτέ νά ἀλλάζει τή δι-
δασκαλία της γιά τήν ἐν Χριστῷ
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως
μᾶς παραδόθηκε μέσῳ τῶν
Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων
καί τῶν Ἁγίων.

Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες
ἀλλαγές πού συνέβησαν
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας
ἦταν ἡ δυνατότητα τέ-
λεσης τῆς Θείας Εὐχα-

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ἡ ἐνορία στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας

Ἀντώνη Χαραλάμπους
Θεολόγου

1. Βλ. Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος. Μελετήματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας,
ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθήνα 1993, σ. 117.
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ριστίας ὄχι
μόνο ἀπό τόν
Ἐπ ίσκοπο
(ὅπως γινό-
ταν στά πρῶ -

τα χριστιανικά
χρόνια), ἀλλά καί

ἀπό τούς Πρεσβυ-
τέρους, κάτι πού
ὁδήγησε στή δημι-

ουργία τῶν ἐνοριῶν2.
Ἡ μία ἐπισκοποκεντρι-
κή Εὐχαριστία δια-
σπάστηκε ὁριστικά σέ
πολλές πρεσβυτερο-

κεντρικές3 καί οἱ Πρε-
σβύτεροι, πλέον, ἀπέκτησαν
τή δυνατότητα νά τελοῦν καί
αὐτοί τήν Εὐχαριστία, ἐξ ὀνό-
ματος, βεβαίως, τοῦ Ἐπισκό-
που4. Ἡ ἀλλαγή αὐτή, παρ’ ὅλο
πού εἶχε τεράστια σημασία
γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἔγι-
νε τελείως ἀθόρυβα καί χωρίς
ἰδιαίτερους κλυδωνισμούς στό
Ἐκκλησιαστικό Σῶμα.

Ἔχοντας αὐτά ὑπόψη, στή
συνέχεια τοῦ κειμένου μας θά

μελετήσουμε σέ τρία μέρη τή
δημιουργία καί λειτουργία τῆς
ἐνορίας στή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας. Στό πρῶτο μέρος, θά με-
λετήσουμε τήν ἐκκλησιαστική
ζωή πρίν τήν ἐμφάνιση τῆς ἐνο-
ρίας, στό δεύτερο τή δημιουρ-
γία τῆς ἐνορίας καί στό τελευ-
ταῖο τήν παρουσία τῆς ἐνορίας
στή σύγχρονη πραγματικότητα.

Α. Ἡ ἐκκλησιαστική ζωή πρίν
τήν ἐμφάνιση τῆς ἐνορίας
Μέ τήν πρώτη ἐμφάνιση τῆς

Ἐκκλησίας στόν κόσμο ὑπῆρξε
πολύ βαθύς, μέχρι πλήρους
ταυτότητας, ὁ σύνδεσμος μέ τήν
Εὐχαριστία πού ἐτελεῖτο σέ
κάθε πόλη. Κάθε Εὐχαριστία
ἀποτελοῦσε τήν τοπική καί
χρονική ἔκφραση τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἡ Εὐχαριστία ἐκφράζει
τήν Ἐκκλησία, διότι στό Μυ-
στήριο αὐτό πραγματοποιεῖται
ἡ κοινωνία τῶν πιστῶν μέ τόν
Χριστό καί μεταξύ τους καί ἡ
κοινωνία αὐτή δέν εἶναι τίπο-
τε ἄλλο παρά ἡ Ἐκκλησία. Ὁ

2. Βλ. Ἰωάννου Δ. Ζηζιούλα (Μητροπολίτη Περγάμου), Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους
αἰῶνας, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα ²1990, σ. 175 - 176.

3. Βλ. Πρωτοπρ. Δημητρίου Βακάρου, «Ἡ Ἐνορία», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
726, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 8.

4. Βλ. Ἰ. Ζηζιούλα, ὅ.π., σ. 178.
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ταυτισμός Ἐκκλησίας καί Εὐχα-
ριστίας παρουσιάζεται ἀνά-
γλυ φα στίς ἐπιστολές τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου, στίς ὁποῖες
μέ τόν ὅρο «Ἐκκλησία» ὑποδη -
λώνεται ἡ σύναξη τῶν πιστῶν
γιά τήν τέλεση τῆς Εὐχαριστίας,
στήν ὁποία, ἄλλωστε, γινόταν
ἡ ἀνάγνωση τῶν ἐπιστολῶν
αὐτῶν5.

Ὁ ταυτισμός τῆς εὐχαρι-
στιακῆς σύναξης μέ τήν Ἐκκλη-
σία εἶχε ὡς ἄμεση συνέπεια τήν
τέλεση, κάθε φορά μίας Εὐχα-
ριστίας σέ κάθε πόλη. Ἐφόσον
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι
μία, μία ἔπρεπε νά εἶναι καί ἡ
Εὐχαριστία. Ἡ μία Εὐχαριστία
ἐξέφραζε παράλληλα καί τήν
ἑνότητα τῆς κάθε τοπικῆς
Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό ἡ ὕπαρξη
παράλληλων εὐχαριστιακῶν
συνάξεων στήν ἴδια πόλη, σή-
μαινε τή διάσπαση τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ἑνότητας καί τή δη-
μιουργία σχισματικῶν ἤ αἱρε-
τικῶν ὁμάδων, πού διαχωρί-
ζονταν ἑκούσια ἀπό τήν ἀρχι-
κή ἐκκλησιαστική κοινότητα. Ἡ
διατήρηση μίας Εὐχαριστίας
σέ κάθε τοπική Ἐκκλησία ἀπο-
τελεῖ ἱστορική πραγματικότητα

μέχρι τουλάχιστον τίς ἀρχές τοῦ
δ΄ αἰῶνα6.

Ἡ ἑνότητα κάθε τοπικῆς
Ἐκκλησίας φανερωνόταν καί μέ
τήν παρουσία σέ αὐτήν ἑνός
Ἐπισκόπου καί ὄχι πολλῶν. Ὁ
Ἐπίσκοπος κατά τήν Εὐχαρι-
στία εἶναι «εἰς τύπον καί τόπον
Χριστοῦ», δηλαδή αὐτός πού
φέρει τήν Ἀρχιερωσύνη Του καί
γι’ αὐτό στό πρόσωπό του
βρίσκεται παρών ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός. Ἑπομένως, ὅπως ὁ
Χριστός εἶναι ἕνας, ἔτσι καί ὁ
Ἐπίσκοπος ἔπρεπε νά εἶναι
ἕνας μέσα στήν εὐχαριστιακή
σύναξη. Ὁ Ἐπίσκοπος ἦταν ὁ
ἡγούμενος τῆς μίας καί μόνης
εὐχαριστιακῆς συνάξεως καί
προσέφερε στόν Θεό ἐξ ὀνό-
ματος τῶν πιστῶν τήν Εὐχαρι-
στία, ἐφόσον μόνο αὐτός ἔπαιρ-
νε κατά τή χειροτονία του τό
χάρισμα αὐτό. Οἱ πρεσβύτεροι
ἦταν ἁπλῶς συλλειτουργοί καί
οἱ διάκονοι βοηθοί στό θυσια-
στήριο. Γι’ αὐτό ὁ θρόνος τοῦ
Ἐπισκόπου παλαιότερα βρι-
σκόταν στό κέντρο τῆς εὐχα-
ριστιακῆς συνάξεως, στήν κόγ-
χη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, μπρο-
στά ἀπό τό θυσιαστήριο, καί

5. Βλ. ὅ.π., σ. 31 - 38.
6. Βλ. ὅ.π., σ. 63 - 69 καί σ. 85.
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γύρω ἀπό τόν
θρόνο τοῦ
Ἐπισκόπου
κάθονταν κυ-

κλικά οἱ πρε-
σβύτεροι καί δί-

πλα του οἱ διάκονοι7. Ὁ κεν-
τρικός ρόλος τοῦ Ἐπισκόπου
στήν Εὐχαριστία συνετέλεσε
στή διαμόρφωση τοῦ ρόλου του
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας εὐρύ-
τερα, ἀφοῦ ἡ ὀργάνωση τῆς
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶχε
κοσμικά πρότυπα, ἀλλά γεν-
νήθηκε μέσα ἀπό τήν εὐχαρι-
στιακή σύναξη8.

Τό γεγονός ὅτι ἡ κάθε τοπι-
κή Ἐκκλησία ἐκφραζόταν μέ
τήν Εὐχαριστία, ἐπέδρασε ἀπο-
φασιστικά στήν ἐκ μέρους της
συνείδηση τῆς καθολικότητάς

της9. Καταρχήν, χρειάζεται νά
διασαφηνιστεῖ ὅτι ἡ καθολικό-
τητα στήν προκειμένη περί-
πτωση δέν εἶναι ἔννοια ἀθροι-
στική ἤ ποσοτική, ἀλλά ποι-
οτική, ἐκφράζει τό πλῆρες, τό
ὁλόκληρο. Ἡ Καθολική Ἐκκλη-
σία10 ταυτίζεται μέ τόν Χριστό.
Στή Θεία Εὐχαριστία, σύμφω-
να μέ τήν Ὀρδόδοξη Θεολογία,
ἐνσαρκώνεται «ὁ ὅλος ἱστορικός
Χριστός»11. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ
κά θε τοπική Ἐκκλησία ἦταν
ταυτόχρονα καί καθολική ὡς ἡ
«ἐν τόπῳ καί χρόνῳ συγκεκρι-
μένη μορφή τοῦ ὅλου σώματος
τοῦ Χριστοῦ»12 μέσα ἀπό τό
Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας.

Ἡ καθολικότητα, ὅμως, κάθε
τοπικῆς Ἐκκλησίας δέν ἦταν

7. Βλ. ὅ.π., σ. 153 - 154. Στά κεφάλαια 4 - 5 τῆς Ἀποκαλύψεως βρίσκουμε
τήν ἴδια εἰκόνα γιά τήν περιγραφή τοῦ Θρόνου τοῦ Θεοῦ. Αὐτό δείχνει ὅτι
«ἡ ἐπί γῆς Εὐχαριστία δέν ἦτο εἰμή ἀντίτυπον ἀληθινόν τῆς ἐν οὐρανοῖς λα-
τρείας τοῦ Θεοῦ». Ὅ.π., σ. 191.

8. Βλ. ὅ.π., σ. 47 - 48.
9. Βλ. ὅ.π., σ. 87.
10. Ὅταν λέμε Καθολική Ἐκκλησία, δέν ἀναφερόμαστε στή Ρωμαιοκα-

θολική Λατινική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀποσχίστηκε τόν 11ο αἰῶνα μ.Χ., ἀλλά
στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία.

11. Ἰ. Ζηζιούλα, ὅ.π., σ. 87 - 99. Ἐδῶ προϋποτίθεται ἡ ἀρχαία συνείδηση
τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Χριστός, ὡς ὁ «Δοῦλος τοῦ Θεοῦ», περιέλαβε ὅλους
τούς ἀνθρώπους στόν ἑαυτό του καί ὅτι στήν Ἐκκλησία, κυρίως μέσῳ τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, οἱ πολλοί καθίστανται ὁ ἕνας Κύριος. Βλ. ἀναλυτικά,
ὅ.π., σ. 38 - 46 καί σ. 100.

12. Ὅ.π., σ. 99.
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δυνατή, ἀνεξάρτητα
ἀπό τήν πλήρη ἑνότη-
τά της, στό ἕνα Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, μαζί μέ
τίς ὑπόλοιπες τοπικές
Ἐκκλησίες. Μοναδι-
κό κέντρο ἑνότητας
τῆς Ἐκκλησίας ἦταν
ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός, πρός τόν
ὁποῖο ταυτιζόταν

κάθε τοπική Ἐκκλη-
σία. Εἰκονικά θά τήν
ἀποδίδαμε ὡς ἑνότη-

τα πλήρων κύκλων, πού
ὑποχρεωτικά ταυτίζονταν με-
ταξύ τους, ἀφοῦ εἶχαν τό ἴδιο
κέντρο13. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία
ἀποποιήθηκε ὁποιοδήποτε
ὁρατό κέντρο ἑνότητας, ὅπως
ὑπῆρχε στόν ἰουδαϊσμό μέ τό
Ναό τῶν Ἱεροσολύμων. Ἡ ἑνό-
τητα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν
καθίστατο πρακτικά δυνατή μέ
τήν ἑνότητα τῶν Ἐπισκόπων,
ὅπως αὐτή ἐκφραζόταν στίς
Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, ἐφό-
σον ὁ Ἐπίσκοπος ἦταν ὁ
ἐκφραστής κάθε τοπικῆς
Ἐκκλησίας.

* * *

Συμπερασματικά, εἴδαμε ὅτι
ἡ Ἐκκλησία φανερώνεται καί
πραγματώνεται κατ’ ἐξοχήν
στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας. Μέχρι τήν ἐμφάνιση
τῆς ἐνορίας, ἡ κάθε τοπική
Ἐκκλησία εἶχε μία ἐπισκοπο-
κεντρική Εὐχαριστία. Τό ἑνιαῖο
τῆς Εὐχαριστίας καί ὁ ἕνας
Ἐπίσκοπος ἐξέφραζε τήν ἑνό-
τητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, σέ κάθε Ἐπισκοπή φα-
νέρωνε τήν «ἐν τόπῳ καί χρόνῳ
συγκεκριμένη μορφή τοῦ ὅλου
σώματος τοῦ Χριστοῦ», τήν
Κα θολική Ἐκκλησία. Βεβαίως,
κάθε τοπική Ἐκκλησία ἦταν
Καθολική Ἐκκλησία ὄχι μόνο
λόγῳ τῆς Εὐχαριστίας, ἀλλά
καί ἐπειδή βρισκόταν σέ πλή-
ρη ἑ νό τητα, στό ἕνα Σῶμα
τοῦ Χρι στοῦ, μέ τίς ὑπόλοιπες
τοπικές Ἐκκλησίες.

Μέ τήν ἐμφάνιση τῆς ἐνορίας,
ἡ ἑνότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας δέν διασπᾶται, ἀλλά δια-
τηρεῖται μ’ ἕνα ἄλλο τρόπο.
Αὐτό, ὅμως, θά τό δοῦμε σέ
ἑπόμενο τεῦχος.

(Συνεχίζεται)
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13. Βλ. ὅ.π., σ. 147 - 148 καί σ. 200.
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Ὁἄνθρωπος, ὡς γνωστόν,
εἶναι δισύνθετος. Ἀπο-

τελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα.
Δέν εἶναι τρισύνθετος, δηλα-
δή ἀπό σῶμα, ψυχή καί
πνεῦμα, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἀπό-
στολος Μακράκης. Ἔχει,
ὡστόσο, πνεῦμα, ἀλλά μέ
τήν ἔννοια τῆς παρουσίας
τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος μέσα στόν ἄνθρωπο. Ὁ
ἀπ. Παῦλος λέγει χαρακτηρι-
στικά: «Αὐτός δέ ὁ Θεός τῆς
εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτε-
λεῖς, καί ὁλόκληρον ὑμῶν τό
πνεῦμα καί ἡ ψυχή καί τό
σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ πα-
ρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη» (Α΄
Θεσ. ε΄, 23). Ἐδῶ ὁ Ἀπόστο-
λος ἐννοεῖ τή Χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος πού λάβαμε μέ
τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος.

Ἡ λέξη «ψυχή» μέσα στήν

Ἁγία Γραφή καί τά ἔργα τῶν
Πατέρων εἶναι πολυσήμαντη.
Ἄς δοῦμε ἐν συντομίᾳ τίς πιό
βασικές σημασίες τῆς λέξεως:

α) Τή βιολογική ζωή τοῦ
ἀνθρώπου: «Τεθνήκασι γάρ οἱ
ζητοῦντες τήν ψυχήν τοῦ παι-
δίου» (Ματθ. β΄, 20).

β) Τό πνευματικό στοιχεῖο
στόν ἄνθρωπο. «Μή φο-
βηθῆτε ἀπό τῶν ἀποκτεν-
νόντων τό σῶμα, τήν δέ ψυχήν
μή δυναμένων ἀποκτεῖναι·
φοβήθητε δέ μᾶλλον τόν δυ-
νάμενον καί ψυχήν καί σῶμα
ἀπολέσαι ἐν  γεέννῃ» (Ματθ.
ι΄, 28). Ἐδῶ ὁ Κύριος ἐννοεῖ
τόν διάβολο πού μπορεῖ νά
θανατώσει τήν ψυχή, μέ τήν
ἔννοια ὅτι ἀφαιρεῖ τή Χάρη
τοῦ Θεοῦ ἀπ’ τήν ψυχή καί
τήν καθιστᾶ πνευματικά νε-
κρή. 

Ὡστόσο, παρά τό πολυσή-

«Ὀρθόδοξη Ψυχο-λογία»

Πρωτοπρ. Δημητρίου Κωστοπούλου
Θεολόγου



μαντο τῆς λέξεως, ἡ συνήθης
σημασία τοῦ ὅρου «ψυχή» εἶ -
ναι ἡ δεύτερη, δηλαδή τό
πνευ  ματικό στοιχεῖο τοῦ ἀν -
θρώπου.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμα-
σκηνός ὁρίζει τήν ψυχή ὡς
ἑξῆς: «Ψυχή τοίνυν ἐστίν
οὐσία ζῶσα, ἁπλῆ, ἀσώματος,
σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κατ’
οἰκείαν φύσιν ἀόρατος, λογι-
κή τέ καί νοερά, ἀσχημάτι-
στος, ὀργανικῶ κεχρημένη
σώματι καί τούτω ζωῆς, αὐξή-
σεώς τε καί αἰσθήσεως καί
γεννήσεως παρεκτικῆ... αὐτε-
ξούσιος, θελητική τέ καί ἐνερ-
γητική, τρεπτή, ἤτοι ἐθελό-
τρεπτος, ὅτι καί κτιστή. Πάν-
τα ταῦτα κατά φύσιν ἐκ τῆς
τοῦ δημιουργήσαντος αὐτήν
χάριτος εἰληφυῖα, ἐξ ἧς καί τό
εἶναι καί τό φύσει οὕτως εἶναι
εἴληφεν» (Ἔκδοσις Ἀκριβής
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐκδ.
Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1978,
σ. 212). Δηλαδή: Ἡ ψυχή,
λοι   πόν, εἶναι ζῶσα οὐσία,
ἁπλή, ἀσώματη, ἀόρατη κατά
τή φύση της ἀπό τούς σω-
ματικούς ὀφθαλμούς, καί λο-
γική καί μέ νοῦ, ἀσχημάτιστη,
χρησιμοποιοῦσα ὀργανικό

σῶμα, στό ὁποῖο παρέχει ζωή
καί αὔξηση καί αἴσθηση καί
γέννηση, αὐτεξούσια, μέ θέ-
ληση καί ἐνέργεια, τρεπτή,
δη λαδή μέ τή θέλησή της τρέ-
πεται (πρός τό καλό ἤ τό κα -
κό), ἐπειδή εἶναι κτιστή. Ὅλα
αὐτά τά ἔχει λάβει ἀπ’ τή
Χάρη Ἐκείνου πού τήν δημι-
ούργησε, ἀπ’ τήν ὁποία (Χά -
ρη) ἔχει λάβει καί τήν ὕπαρ-
ξη καί τή φύση τῆς ὕπαρξής
της.

Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶ -
ναι ἀθάνατη, ὄχι κατά φύσιν,
ἀλλά κατά χάριν (ἡ ἀθανασία
εἶναι χάρισμα-δωρεά τοῦ Θε -
οῦ). Στήν Ὀρθόδοξη Πατερι-
κή Παράδοση, ἡ ἀθανασία
τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἁ -
πλῶς ἡ συνέχιση τῆς ζωῆς τῆς
ψυχῆς πέραν τοῦ τάφου, ἀλ -
λά ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου
μέ τή Χάρη τοῦ Ἀναστάντος
Χριστοῦ. Ἡ ἐν Χρι στῷ ζωή
κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χά-
ριν ἀθάνατο, διότι χωρίς τήν
ἐν Χριστῷ ζωή ὑπάρχει νέ-
κρωση τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία
στήν κατάσταση αὐτή ζεῖ
ζωή χειρότερη καί τοῦ θανά-
του! Ἀπό τήν ἄλλη, ἐπειδή ὁ
ἄνθρωπος εἶναι καί σῶμα,
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ὅταν μιλοῦμε γιά αἰώνια ζωή
καί ἀθανασία, ἀναφερόμα-
στε καί στό σῶμα. Μετά τή
Δευτέρα Παρουσία, θά ἔχου-
με ἀνάσταση τοῦ σώματος καί
ἐπανένωσή του μέ τήν ψυχή
καί ἔτσι ψυχῇ καί σώματι ὁ
ἄνθρωπος θά γεύεται τήν
Αἰ  ώνια Ζωή ἤ τήν Αἰώνια Κό-
λαση.

Ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι
Νοῦς (Πατήρ), Λόγος (Υἱός),
Πνεῦμα ( Ἅγ. Πεῦμα). Τό ἴδιο
κι ὁ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ κτισθείς
ἄνθρωπος ἔχει τήν ψυχή, ἡ
ὁποία ἔχει νοῦ (πνευματική
καρδία), λόγο (λογική) καί
πνεῦμα, πού ζωοποιεῖ τό συ-
νημμένο σῶμα.

Ὅπως ὁ Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ εἶναι πανταχοῦ
παρών καί ἀσώματος, ταυτό-
χρονα κάποτε εὑρέθη στή
μήτρα τῆς Θεοτόκου, ἔτσι
καί ὁ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἀσώ-
ματος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου,
ἐνῶ δέν μπορεῖ νά λεχθεῖ ὅτι
εἶναι εἴτε ἐντός εἴτε ἐκτός τοῦ
σώματος, ἐντούτοις, κατά
τούς Ἁγ. Πατέρες, βρίσκεται
στό σαρκικό ὄργανο τῆς καρ-
δίας.

Ὁ νοῦς ἔχει οὐσία καί ἐνέρ-
γεια. Ὡς οὐσία εὑρίσκεται
στήν καρδιά, ἀλλ’ ὡς ἐνέργεια
(λογική) ἐξέρχεται ἀπ’ τήν
καρδιά καί συλλαμβάνει τό
νόημα τῶν πραγμάτων τοῦ
κόσμου ἤ ἐπικοινωνεῖ μέ τούς
ἄλλους ἀνθρώπους.

Στή φυσική της κατάσταση
ἡ ἐνέργεια τοῦ νοῦ, ἀφοῦ κά-
νει τίς ἀπαραίτητες κινήσεις
γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν βα-
σικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώ-
που, ἐπανέρχεται στήν οὐσία
τοῦ νοῦ. Ὁ νοῦς ἀκολούθως
ἐπανέρχεται στήν καρδιά καί
ἔτσι ἀνέρχεται πρός τόν Θεόν.

Ὁ νοῦς στήν κατάσταση
τῆς ὑγιοῦς λειτουργίας του,
δέ χεται τίς Θεῖες Ἄκτιστες
Ἐνέργειες τοῦ Τριαδικοῦ Θε -
οῦ, δηλαδή τήν ἀποκάλυψη
τοῦ Θεοῦ, καί βλέπει καθαρά
τά πράγματα, ἐνῶ ἡ λογική,
ὡς ἐνέργεια τοῦ νοῦ, διατυ-
πώνει καί ἐκφράζει τίς ἐμπει-
ρίες τοῦ νοός. «Νοῦς μέν κα-
θαρός, ὀρθά βλέπει τά πράγ-
ματα. Λόγος δέ γεγυμνασμέ-
νος ὑπ’ ὄψιν ἄγει τά ὁραθέν-
τα». Ἐπειδή, λοιπόν, μέ τόν
νοῦ βλέπει ἡ ψυχή, γιά τοῦτο



λέγεται καί «ὀφθαλμός τῆς
ψυχῆς». «Ὥσπερ γάρ ὀφθαλ-
μός ἐν σώματι, οὕτως ἐν ψυχῇ
νοῦς», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Δαμασκηνός (ὅ.π., σ. 212).

Ὅταν, λοιπόν, μιλᾶμε γιά
ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, κυρίως
ἐννοοῦμε τήν ἀσθένεια τοῦ
νοῦ, πού εἶναι ὁ ὀφθαλμός
της. Ὅπως ὁ ὀφθαλμός τοῦ
σώματος, ὅταν ἀσθενεῖ, σκο-
τίζει ὅλο τό σῶμα, παρομοί-
ως, ὅταν ἀσθενεῖ ὁ ὀφθαλμός
τῆς ψυχῆς, δηλαδή ὁ νοῦς,
σκοτίζεται ὅλη ἡ ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου. Αὐτό ἐννοοῦσε ὁ
Κύριος, ὅταν ἔλεγε «εἰ οὖν τό
φῶς τό ἐν σοί σκότος ἐστί, τό
σκότος πόσον;» (Ματθ. στ΄,
23).

Ὁ νοῦς ἔχει ζωή, μόνο, ὅ -
ταν κοινωνεῖ καί ἑνώνεται μέ
τόν Θεό, ὁπότε καθίσταται
σοφός καί ἀγαθός. Ἀντίθετα,
ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό
φέρνει ζόφωση καί νέκρωση
στόν νοῦ.

Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου λει-
τουργεῖ καί κινεῖται κατά
τρεῖς τρόπους: α) κατά φύσιν,
β) παρά φύσιν καί γ) ὑπέρ
φύσιν.

Ὅταν ὁ νοῦς λειτουργεῖ
κα   τά φύσιν, βρίσκει τόν ἑαυ-
τό του αἴτιο τῶν πονηρῶν λο-
γισμῶν, γνωρίζει τίς αἰτίες τῶν
ἁμαρτιῶν καί τῶν παθῶν του
καί τίς ἐξομολογεῖται στόν
Θεό, κατ’ ἰδίαν ἀλλά καί στό
Μυστήριο τῆς Μετανοίας-Ἐ -
ξομολογήσεως.

Ὅταν λειτουργεῖ παρά φύ-
σιν, λησμονεῖ τή δικαιοσύνη
τοῦ Θεοῦ καί μάχεται τούς
ἀνθρώπους, θεωρώντας ὅτι
αὐτοί τόν ἀδικοῦν καί ὅτι
εἶναι οἱ αἴτιοι τῶν ἁμαρτιῶν
του, ὄχι ὁ ἑαυτός του.

Ὅταν λειτουργεῖ ὑπέρ φύ-
σιν, τότε εὑρίσκει τούς καρ-
πούς τοῦ Ἁγ. Πνεύματος.

Ὁ νοῦς στή φυσική του κα-
τάσταση εἶναι φωτεινός. Ὅ -
ταν, ὅμως, ἀπομακρυνθεῖ τοῦ
Θεοῦ, χάνει τή φυσική του
κατάσταση καί σκοτίζεται,
ὁπότε «σκοτισθείς ὁ νοῦς,
ἄλλα ἀντ’ ἄλλων βλέπει»
(Ὁσίου Θαλασσίου, Φιλοκα-
λία, Τόμ. Β΄, σ. 209). Ἔ τσι,
μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ
νοῦς τυφλώνεται καί εἶναι
ἀνίκανος νά βλέπει καθαρά
τά πράγματα.
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Ὁ Μ. Βασίλειος διδάσκει
ὅτι ὅπως ὁ σωματικός ὀφθαλ-
μός, ὅταν κινεῖται μέ ταχύτη-
τα πάνω, κάτω, δεξιά, ἀρι-
στερά, δέν μπορεῖ νά δεῖ κα-
θαρά, «οὕτω καί νοῦν ἀνθρώ-
που, ὑπό μυρίων τῶν κατά
κόσμον φροντίδων περιελκό-
μενον, ἀμήχανον ἐναργῶς ἐνα-
τενίσαι τῇ ἀληθείᾳ» (Ε.Π.Ε.,
Τόμ. Α΄, σ. 60 - 62).

Μέ ὅσα εἴπαμε μέχρι τώρα,
γίνεται ἀντιληπτό ὅτι ἡ ἀσθέ-
νεια τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς
ξεκινᾶ ἀπό τόν νοῦ.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς μέ πολύ ζωντανό καί
ἔντονο τρόπο λέγει τί πα-
θαίνει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν φεύ-
γει ὁ νοῦς ἀπ’ τόν Θεό καί
σκοτίζεται ἀπό λογισμούς καί
πάθη. «Νοῦς ἀποστάς τοῦ
Θεοῦ ἤ κτηνώδης ἤ δαιμο-
νιώδης γίνεται καί τῶν ὅρων
ἀποστατήσας τῆς φύσεως,
ἐπιθυμεῖ τῶν ἀλλοτρίων» (Ἁγ.
Γρηγορίου Παλαμᾶ Ὁμιλίαι,
Οἰκονόμου, σ. 114 - 115).

Στή γλώσσα τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων, ὁ νοῦς συνδέεται μέ τήν
καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Λέ-

γοντας «καρδιά», ἐννοοῦμε
τήν πνευματική καρδιά, πού
εἶναι τό κέντρο τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου καί σχεδόν
ταυτίζεται μέ τόν νοῦ. Ἡ
πνευματική καρδιά, κατά τούς
Ἁγίους Πατέρες, κατοικεῖ σάν
σέ ὄργανο μέσα στή σαρκική
καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως
εἴδαμε ὅτι συμβαίνει καί μέ
τόν νοῦ.

Κατά τόν ἅγιο Νικόδημο
τόν Ἁγιορείτη, ἡ σαρκική
καρδιά εἶναι κέντρο φυσικό,
παραφυσικό καί ὑπερφυσικό.

Φυσικό, διότι αὐτή δίνει
ζωή σ’ ὅλο τό σῶμα.

Παραφυσικό, διότι σ’ αὐτή
ἐγκαθίστανται οἱ κακοί λογι-
σμοί καί ὅλα τά πάθη. «Ἐκ
γάρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται
διαλογισμοί πονηροί, φόνοι,
μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί,
ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι»
(Ματθ. ιε΄, 19).

Ὑπερφυσικό, ἐπειδή ἐκεῖ
ἐνεργεῖ ἡ Θεία Χάρη. Ὁ ἀπ.
Παῦλος λέγει: «Ἐξαπέστειλεν
ὁ Θεός τό Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ
αὐτοῦ εἰς τάς καρδίας ὑμῶν,
κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ Πατήρ» (Γαλ.
δ΄, 6).

ΔΟΝΤΙ



Ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς,
λέγει ὅτι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μέ
τό Ἅγιο Βάπτισμα, κατασκη-
νώνει στό βάθος τῆς ψυχῆς,
δηλαδή στόν νοῦ, πού εἶναι
στήν καρδιά, τόν φωτίζει,
τόν ἁγιάζει καί ἀπ’ τό βάθος
τῆς καρδιᾶς αἰσθανόμαστε
τόν Θεό. Ὁ Ἅγιος ἐδῶ ταυτί-
ζει νοῦ καί πνευματική καρ-
δία.

Ὅταν μετά τό Βάπτισμα
ἐνεργοῦμε κατά τίς ἐπιθυμίες
τῆς σαρκός, τότε ἡ Χάρη
τοῦ Ἁγ. Βαπτίσματος στήν
καρδιά-νοῦ καλύπτεται ἀπ’
τά πάθη, ὁπότε ρυπαίνεται
καί ἀρρωσταίνει ἡ ψυχή μας.
Θεραπεία εἶναι ν’ ἀποβάλ-
λουμε τά πάθη, ὥστε νά κα-
θαρθεῖ ἡ καρδιά καί ν’ ἀπο-
καλυφθεῖ ἡ Θεία Χάρη. Αὐτό
γίνεται μέ τήν ἀσκητική ζωή
πού ἕπεται τῆς μετανοίας. 

Μέσα στήν καρδιά γίνεται
ὁ μεγαλύτερος ἀόρατος πό-
λεμος! Ἡ κυριότερη μάχη τοῦ
διαβόλου γίνεται κατά τοῦ
νοῦ, μέ τήν πρόκληση ἐ -
μπαθῶν λογισμῶν, πού αἰχμα-
λωτίζουν αὐτόν καί τόν ὁδη-
γοῦν στήν ἁμαρτία καί τά πά -

θη. Ὅταν ἐκεῖ νικήσει ὁ Χρι-
στός καί ἡττηθεῖ ὁ διάβολος,
ἔρχεται εἰρήνη ἐσωτερική καί
ἐξωτερική. Γι’ αὐτό, τό κυ-
ριότερο ἔργο τοῦ Χριστιανοῦ
εἶναι «ἵνα εἰσελθών εἰς τήν
ἑαυτοῦ καρδίαν, ποιήσῃ πό-
λεμον πρός τόν σατανᾶν καί
μισήσῃ αὐτόν» (Ἁγ. Μακαρί-
ου, Φιλοκαλία, Τόμ. Δ΄, σ. 24).

Ἡ σκληρή καί πωρωμένη
καρδιά ὁδηγεῖ στήν Αἰώνια
Κόλαση. Λέγει ὁ ἀπ. Παῦλος:
«Κατά δέ τήν σκληρότητά
σου καί ἀμετανόητον καρ-
δίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ
ὀργήν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καί
ἀποκαλύψεως καί δικαιοκρι-
σίας τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. β΄, 5).

Ἀντιθέτως, ἡ πονοῦσα γιά
τίς ἁμαρτίες της καί συντε-
τριμμένη καρδιά βρίσκει ἔλε-
ος καί σωτηρία καί εἶναι ἡ κα-
λύτερη προσφορά καί θυσία
γιά τόν Θεό. «Θυσία τῷ Θεῷ
πνεῦμα συντετριμμένον, καρ-
δίαν συντετριμμένην καί τε-
ταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ
ἐξουδενώσει» (Ψαλ. ν΄, 19).

(Συνεχίζεται)
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Σπάνιοι εἶναι αὐτοί πού γνω-
ρίζουν τό βαθύ μυστήριο τῆς

ὑπακοῆς. Ὁ ὑπάκουος εἶναι
μέ γας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· εἶναι
μιμητής τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος
μᾶς ἔδωσε στόν Ἑαυτό Τοῦ τόν
τύπο τῆς ὑπακοῆς. 

Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τήν ὑπάκουη
ψυχή καί τῆς δίνει τήν εἰρήνη
Του, καί τότε ὅλα εἶναι καλά καί
ἡ ψυχή αἰσθάνεται ἀγάπη γιά
ὅλους. 

Ὅποιος ἀσκεῖ τήν ὑπακοή,
αὐτός ἔχει ἐναποθέσει ὅλη τήν
ἐλπίδα του στόν Θεό. Γι’ αὐτό
ἡ ψυχή του εἶναι πάντα ἐν τῷ
Θεῶ καί ὁ Κύριος τοῦ δίνει τή
χάρη Του, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τήν
ψυχή σέ κάθε ἀγαθό καί τῆς δί-
νει τή δύναμη νά μένει στό
ἀγαθό. Ὁ ὑπάκουος βλέπει τό
κακό, ἀλλά τό κακό δέν ἀγγίζει
τήν ψυχή του, γιατί μαζί του
εἶναι ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, πού τόν προφυλάσσει
ἀπό κάθε ἁμαρτία, καί αὐτός

ἀβίαστα καί εἰρηνικά προσεύ-
χεται στόν Θεό.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀγαπᾶ τήν
ψυχή αὐτοῦ πού ἔχει ὑπακοή, γι’
αὐτό δέν θά ἀργήσει νά γνωρί-
σει τόν Κύριο καί νά λάβει τό
δῶρο τῆς νοερᾶς προσευχῆς
τῆς καρδιᾶς.

Ὁ ὑπάκουος παραδόθηκε στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό
ἀποκτᾶ ἐλευθερία καί ἀνάπαυ-
ση ἐν τῷ Θεῶ καί προσεύχεται
μέ καθαρό νοῦ. Οἱ ἀνυπάκουοι,
ὅμως, δέν μποροῦν νά προσευ-
χηθοῦν καθαρά, ἀκόμη καί ἄν
κάνουν πολλές ἄλλες ἀσκήσεις.
Αὐτοί δέν γνωρίζουν οὔτε πῶς
ἐνεργεῖ ἡ χάρη οὔτε ἄν συγχώ-
ρεσε ὁ Κύριος τίς ἁμαρτίες
τους. Ὅποιος, ὅμως, μένει στήν
ὑπακοή, ἔχει στήν καρδιά τήν
πληροφορία ὅτι ὁ Κύριος του
συγχώρεσε τίς ἁμαρτίες, γιατί
αἰσθάνεται στήν ψυχή τοῦ τήν
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ ὑπακοή εἶναι ἀπαραίτητη

1. Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο, Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ),
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ
Ἀγγλίας 2008, σ. 503 - 506.

ΔΟΝΤΙ
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Ἐπιμέλεια: Μιχάλη Νικολάου
Θεολόγου



ὄχι μόνο γιά τούς μοναχούς,
ἀλλά γιά κάθε ἄνθρωπο. Ἀκόμη
καί ὁ Κύριος ἔγινε ὑπάκουος. Οἱ
ὑπερήφανοι καί οἱ ἰδιόρρυθμοι
δέν ἀφήνουν τόπο στή χάρη νά
ζήσει μέσα τους, καί γι’ αὐτό
ποτέ δέν ἔχουν ἐσωτερική εἰρή-
νη, ἐνῶ στήν ψυχή τοῦ ὑπά-
κουου εἰσέρχεται ἀνεμπόδιστα ἡ
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί
τοῦ δίνει χαρά καί εἰρήνη.

Ὅλοι ἀποζητοῦν τήν εἰρήνη
καί τή χαρά, ἀλλά μόνο λίγοι
γνωρίζουν ποῦ νά βροῦν αὐτή τή
χαρά καί τήν εἰρήνη καί τί ἀ παι-
 τεῖται, γιά νά πετύχουν ἕνα τέ-
τοιο ἀγαθό. Νά, τριανταπέντε
χρόνια τώρα βλέπω ἕνα μοναχό,
πού ἔχει πάντα χαρούμενη ψυχή
καί εὐχάριστο πρόσωπο, παρό-
λο πού εἶναι γέρος. Καί αὐτό,
γιατί ἀγαπᾶ τήν ὑπακοή καί ἡ
ψυχή του παραδόθηκε στό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ· ὁ ἴδιος δέν με-
ριμνᾶ γιά τίποτε καί ἡ ψυχή του
βλέπει τόν ἀγαπημένο Κύριο.

Ὅποιος ἔχει μέσα του ἔστω
καί λίγη χάρη, αὐτός ὑποτάσ-
σεται μέ χαρά σέ κάθε ἀρχή, για-
τί γνωρίζει ὅτι ὁ Θεός προνοεῖ
γιά ὅλα στόν οὐρανό καί στή γῆ
καί στά καταχθόνια, καί γι’ αὐ -
τό τόν ἴδιο καί γιά ὅλα ὅσα ὑ -
πάρχουν στόν κόσμο, καί γι’ αὐ -
τό μένει πάντα ἤρεμος.

Ὁ ὑπάκουος παραδόθηκε στό

θέλημα τοῦ Θεοῦ καί δέν φο -
βᾶται τόν θάνατο, γιατί ἡ ψυχή
τοῦ συνήθισε νά ζεῖ μέ τόν Θεό
καί Τόν ἀγάπησε. Ἔκοψε τό θέ-
λημά του καί γι’ αὐτό δέν ἔχει
πόλεμο, οὔτε σωματικό οὔτε
ψυ χικό, τέτοιον πού βασανίζει
τόν ἀνυπότακτο καί ἰσχυρο-
γνώ μονα.

Ὁ ἀληθινός ὑποτακτικός μισεῖ
τό θέλημά του καί ἀγαπᾶ τόν
πνευματικό πατέρα, καί γι’ αὐτό
ἀποκτᾶ τήν ἐλευθερία νά προ-
σεύχεται στόν Θεό μέ καθαρό
νοῦ, καί ἡ ψυχή του θεωρεῖ τόν
Θεό χωρίς λογισμούς καί ἀνα-
παύεται κοντά Του. Αὐτός δέν
θ’ ἀργήσει νά φτάσει στήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ χάρη στήν ταπεί-
νωσή του, ἀλλά καί ἐξαιτίας τῶν
προσευχῶν τοῦ πνευματικοῦ
του πατέρα.

Ἡ ζωή τῶν μοναχῶν εἶναι
ἁπλή,
ἀλλά
γεμάτη
σοφία. 
Ἡ Θεοτό-
κος εἶπε
στόν ὅσιο
Σεραφείμ:
«Μοίρασε
σέ αὐτές
(τίς μο-
ναχές) τά
διακονήμα-

ΖΩΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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τα, καί ὅσες φυλάξουν ὑπακοή
καί σωφροσύνη, αὐτές θά εἶναι
μαζί σου καί κοντά μου».

Βλέπετε πόσο εὔκολο πράγ-
μα εἶναι ἡ σωτηρία. Ἀλλά τή σο-
φία μποροῦμε νά τήν μάθουμε
μόνο μέσα ἀπό μακρά πείρα. Ἡ
σοφία δίδεται ἀπό τόν Θεό
ἐξαιτίας τῆς ὑπακοῆς. Ὁ Κύριος
ἀγαπᾶ τήν ὑπάκουη ψυχή, κι
ἐφόσον Τόν ἀγαπᾶ, θά τῆς δώ-
σει ὅ,τι καί ἄν Τοῦ ζητήσει.
Ὅπως πρίν, ἔτσι καί τώρα εἰσα-
κούει ὁ Κύριος τίς προσευχές
μας κι ἐκπληρώνει τά αἰτήματα.

Γιατί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τοπο-
θέτησαν τήν ὑπακοή πάνω ἀπό
τή νηστεία καί τήν προσευχή;

Διότι ἡ ἄσκηση χωρίς τήν ὑ πα-
κοή γεννᾶ τήν κενοδοξία, ἐνῶ
ὅποιος ἐνεργεῖ σέ ὅλα σύμφωνα
μέ τήν ἐντολή δέν ἔχει πρόφα-
ση νά ὑπερηφανεύεται. Κι ἐκτός
ἀπό αὐτό, ὁ ὑπάκουος ἔκοψε σέ
ὅλα τό θέλημά του, καί γι’ αὐτό
ὁ νοῦς του εἶναι ἐλεύθερος ἀπό
κάθε μέριμνα καί προσεύχεται
καθαρά. Ὁ νοῦς αὐτοῦ πού κά-
νει ὑπακοή κατέχεται μόνο ἀπό
τόν Θεό καί τήν ἐντολή τοῦ γέ-
ροντα, ἐνῶ ὁ νοῦς τοῦ ἀνυπά-
κουου ἀπασχολεῖται  μέ διάφο-
ρες ὑποθέσεις καί μέ τήν κατά-
κριση τοῦ γέροντα, καί γι’ αὐτό
ποτέ δέν εἶναι καθαρός.

Εἶδα κάποιο ὑποτακτικό πού
εἶχε ἕνα βαρύ διακόνημα, καί ὅ -
μως εἶχε τήν καρδιακή προσευ-
χή καί ὁ Κύριος τοῦ ἔδινε δά-
κρυα νά κλαίει γιά ὅλο τόν κό-
σμο· καί ὁ Ἡγούμενος Ἀνδρέας
τοῦ εἶπε: «Αὐτό σοῦ δόθηκε γιά
τήν ὑπακοή σου».

Μέ τήν ὑπακοή φυλάγεται ὁ
ἄνθρωπος ἀπό τήν ὑπερηφά-
νεια. Γιά τήν ὑπακοή χαρίζεται
ἡ προσευχή· γιά τήν ὑπακοή δί-
δεται καί ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Νά, γιατί ἡ ὑπακοή
εἶναι ἀνώτερη ἀπό τή νηστεία
καί τήν προσευχή.

Ἄν οἱ πεπτωκότες ἄγγελοι
ἔκαναν ὑπακοή, θά παρέμεναν
στούς οὐρανούς καί θά δοξο-
λογοῦσαν τόν Κύριο. Ἄν ὁ Ἀδάμ
ἔκανε ὑπακοή, τότε καί αὐτός
καί τό γένος του θά ἔμεναν στόν
παράδεισο.

Καί τώρα, ὅμως, μποροῦμε νά
ἐπιστρέψουμε στόν παράδεισο
μέ τή μετάνοια. Ὁ Κύριος μᾶς
ἀγαπᾶ πολύ, παρόλες τίς ἁμαρ-
τίες μας, ἀρκεῖ νά ταπεινω-
θοῦμε καί νά ἀγαπήσουμε τούς
ἐχθρούς.

Ὅποιος, ὅμως, δέν ἀγαπᾶ
τούς ἐχθρούς, αὐτός δέν θά ἔχει
εἰρήνη, ἔστω καί ἄν τόν βάλουν
μέσα στόν παράδεισο.



Κάθονταν ἀνέμελα στή βε-
ράντα καί κουβέντιαζαν

τό βράδυ οἱ γείτονες, ἀλλά γιά
τελευταία φορά. Ἀπό αὔριο
ἐπιστροφή στή ρουτίνα τῆς
ζωῆς, μιά πού τό καλοκαίρι
καί οἱ ἄδειες τελείωσαν. Μπο-
ρεῖ ὁ καύσωνας νά ἐπανέλθει,
μπορεῖ νά ἀργοῦν οἱ βροχές,
ἀλλά τό ἡμερολόγιο, δυ-
στυχῶς, δέν μπερδεύεται ἀπό
αὐτά, οὔτε καί οἱ δουλειές
περιμένουν, γιά νά ἀρχίσουν
δράση. 

- Πάει κι αὐτό τό καλο-
καίρι. Αὐτή τή φορά μᾶς
ἔκαψε κυριολεκτικά. Εἴχαμε
τό σπιτάκι μας στό χωριό μιά
χαρά…

- Μά, δέν ἔπαθε τίποτα τό
σπίτι, δέν εἶναι;

- Ἅμα κάηκε ὅλη ἡ γύρω
περιοχή, τόσα στρέμματα
βλάστηση καί δάσος τί νά τό
κάνουμε τό ἐξοχικό; Νά πη-

γαίνουμε νά βλέπουμε ἀπο-
καΐδια καί νά μᾶς πιάνει κα-
τάθλιψη; Καί ποῦ νά βγοῦμε
νά περπατήσουμε, ποῦ νά
παίξουν τά παιδιά; Ἤθελα νά
ἤξερα τί εἴδους ἄνθρωποι
εἶναι αὐτοί πού βάζουν τίς
φωτιές.

- Ἐδῶ τόσα ἄλλα ἐγκλή-
ματα γίνονται, μιά φωτιά τί
τούς πειράζει νά τήν ἀνά-
ψουν καί ὅ,τι βγεῖ; Ὅταν
εἶσαι ἀσυνείδητος…

- Ἐγώ, πάντως, δέν ἔχω
διάθεση οὔτε νά πάω νά δῶ
τί ἔγινε. Δέν μπορῶ νά ἀντι-
κρίσω αὐτή τήν καταστροφή.

- Ἔχεις δίκαιο. Ἀλλά κι ἐγώ
πού δέν θέλω νά πάω στή
δουλειά αὔριο, τί νά κάνω;

- Καλά, αὐτό ὅλοι τό ξε-
περνοῦμε ἀναγκαστικά. 

- Ὄχι, δέν θά εἶναι τό ἴδιο
αὔριο. Αὐτή τή φορά ἔχουμε
«φωτιές ἀναμμένες», πού δέν

ΖΩΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Ποιός ἀνάβει πυρκαγιές;

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου
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ξέρω ποιός μπορεῖ νά τίς
σβήσει. Ἀπό τό τίποτε, ἀπό
μία ἐπιπόλαιη κουβέντα, ἀνα-
στατωθήκαμε, μπερδευτήκα-
με…

- Ναί, μοῦ εἶπες τότε γιά
τόν καυγά στήν ἑταιρία. Ἔχει
ἐξελίξεις δηλαδή;

- Ἐξελίξεις λέει! Ὅσο κι ἄν
προσπάθησα νά μήν ἀνακα-
τευτῶ, ὅλο καί κάποιος μέ
παίρνει τηλέφωνο νά μοῦ
πεῖ τά νέα, ὅλο καί κάποιον
βρίσκω μπροστά μου καί τα-
ράσ σομαι. Τό κακό εἶναι πού
στήν ταραχή μου εἶπα κι ἐγώ
κάτι κουβέντες… Ἔ βγαλα τά
ἀπωθημένα μου κι αὐτό τό
πλήρωσα καί θά τό πληρώ-
νω. Μετά ἀπό ὅλα αὐτά
πού εἴπαμε ὅλοι, μετά τίς
ἀλληλοκατηγορίες καί τά
ὑπονοούμενα, δέν μποροῦμε
νά δοῦ με ὁ ἕνας τόν ἄλλον,
ὅ πως πρίν.

- Πολύ ἄσχημο αὐτό σέ μία
δουλειά πού εἶσαι κάθε μέ -
ρα.

- Ναί, ἀπό αὔριο θά πάω
καί θά κλειστῶ στό γραφεῖο
μου, θά μιλῶ ὅσο γίνεται λι-
γότερο καί θά προσπαθῶ νά

μήν μπερδευτῶ περισσότερο
σ’ αὐτή τήν ὑπόθεση. Πᾶνε οἱ
φιλίες, τά ἀστεῖα, τά πει-
ράγματα. Καχυποψία καί πί-
 κρα σέ ὅλους. Καί ποιός
ἀν τι κρίζει τόν συνάδελφο,
πού κινδυνεύει νά ἀπολυθεῖ,
μετά ἀπό ὅλα τοῦτα;

- Καί ὅλα αὐτά ἀπό μία
κουβέντα; Πράγματι, ἦταν κι
αὐτό, ὅπως τήν πυρκαγιά
πού ἔκαψε ἐμᾶς. Ἕνα σπίρ-
το, μία σπίθα, μία κουβέντα…

* * *
Ἀκούγεται ὑπερβολικός ὁ

παραλληλισμός; Δυστυχῶς,
δέν εἶναι. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ
Ἀδελφόθεος στήν ἐπιστολή
του γράφει γιά τά λόγιά μας:
«Ἰδού ὀλίγον πῦρ ἡλίκην
ὕλην ἀνάπτει! Καί ἡ γλῶσσα
πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας»
( Ἰακ. γ΄, 5 - 6). Ὅπως μία μι-
κρή φλόγα κατακαίει ὁλό-
κληρα δάση, ἔτσι καί ἡ γλώσ-
 σα, ἐνῶ εἶναι ἕνα πολύ μικρό
μέλος τοῦ σώματος, μπο  ρεῖ
νά φέρει μεγάλες κα   τα στρο-
φές στή ζωή τῶν ἀν θρώπων,
γιατί γίνονται  τά λόγια μας
φωτιά κι ἕνας ὁλόκληρος
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κόσμος ἀδικίας.
Ὁ λόγος, ἡ ἱκανότητα τοῦ

ἀνθρώπου νά μιλᾶ, εἶναι ἰδι-
αίτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν
ἄνθρωπο. Τοῦ χάρισε τή λο-
γική, πού ἐκφράζεται μέ τόν
ἔναρθρο λόγο. Τά ζῶα, μέ τή
δική τους φωνή τό καθένα,
ἐκφράζουν κάποιες ἔννοιες
καί ἔχουν μία ὑποτυπώδη
συνεννόηση. Ὁ ἄνθρωπος
μόνο ἔχει τόν ἔναρθρο λόγο,
πού ἐξελίσσεται συνεχῶς,
ἐμπλουτίζεται καί μπορεῖ μέ
αὐτόν νά ἐκφράζει ὅλο καί
περισσότερες ἔννοιες, ὅλες
τίς σκέψεις καί τά συναι-
σθήματά του καί νά ὀνομά-
ζει κάθε καινούργια ἀνακά-
λυψή του.

Μέσα ἀπό τά λόγια μας
ἐξωτερικεύουμε ὅ,τι ἔχουμε
μέσα μας καί ὅ,τι εἴμαστε καί
δημιουργοῦμε τίς σχέσεις μας
μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους.
Τά λόγιά μας ἐκφράζουν τήν
ταυτότητά μας. Μπο ρεῖ τά
λόγια νά φαίνονται σάν τό
πιό φευγαλέο πράγμα, ὅπως
ἔλεγαν καί οἱ ἀρχαῖοι «ἔπεα
πτερόεντα», δηλαδή λόγια
φτερωτά πού πετοῦν καί

χάνονται, ὅμως ὁ καθένας
μπορεῖ νά θυμηθεῖ γιά τόν
ἑαυτό του πολλές περιπτώ-
σεις πού τά λόγια τῶν ἄλλων
τοῦ δημιούργησαν ἐρωτημα-
τικά, σύγχυση, ὑποψίες, φό-
βους ἤ τόν πλήγωσαν, τοῦ
δημιούργησαν κάποιο αἴσθη-
μα μειονεξίας καί ἀνασφά-
λειας.

Μέσα ἀπό τά λόγια μας
ἐκφράζονται ὅλες οἱ ἀδυνα-
μίες μας καί τά πάθη τῆς
ψυχῆς μας. Μέ τά λόγια ἐκ -
φράζουμε τόν θυμό, τόν φθό-
 νο, τήν κατάκριση, τήν ὑπε-
ρηφάνεια, τή διάθεση ἐ πίδει-
ξης… Καί ἡ ἀπιστία καί ἡ
αἵρεση μέ τόν λόγο διαδί-
δονται. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος λέ-
γει ὅτι ἡ γλώσσα εἶναι «μεστή
ἰοῦ θανατηφόρου» ( Ἰακ. γ΄,
8), γεμάτη ἀπό θανατηφόρο
δηλητήριο. Μικρό ἑρπετό
εἶναι ἡ ὀχιά, ὅμως τό τόσο
λίγο δηλητήριο, πού χύνει σ’
ὅποιον δαγκώσει, εἶναι ἀρκε-
τό γιά νά φέρει τόν θάνατο.
Ἔτσι, καί τά λόγια πού με-
ταδίδουν τήν ἄρνηση τῆς
πίστης, τήν ἀμφιβολία, τήν
ἀποστασία ἀπό τόν Θεό,

ΖΩΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

ΔΟΝΤΙ
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φέρνουν τόν πνευματικό θά-
νατο σέ ψυχές.

Ἀλλά καί μέ τά λόγια θά
ἐκφράσουμε ὅ,τι καλό ἔχου-
με στήν καρδιά μας. Τήν
ἀγάπη, τήν εὐσπλαχνία, τήν
ταπείνωση… Μέ τόν λόγο
τοῦ ἀνθρώπου μεταδίδεται
καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ
πίστη. Γι’ αὐτό δικαιολο-
γεῖται ἡ φρά ση «ἐκ τῶν λό-
γων σου δικαιωθήσῃ καί ἐκ
τῶν λόγων σου καταδικα-
σθήσῃ» (Ματθ. ιβ΄, 37). Ἀπό
τά λόγια μας θά δικαιω-
θοῦμε ἐνώπιόν του Θε οῦ καί
ἀπό τά λόγιά μας θά κατα-
δικαστοῦμε, γιατί ἀ πό τήν
καρδιά μας βγαίνουν εἴτε τά
καλά εἴτε τά κακά λόγια μας
καί ἀποκαλύπτουν τόν ἐσω-
τερικό μας κόσμο.

Ἕνας λόγος πού βγαίνει μέ
κακία ἀπό τό στόμα μας, θά
μεταδώσει πίκρα καί πόνο.
Ἕνας λόγος πού βγαίνει ἀπό
καλοσυνάτη καρδιά, δίνει
χαρά καί ἀνακούφιση σ’
αὐτόν πού τόν ἀκούει. Πρέ-
πει, ὅμως, καί νά ἐπιβαλλό-
μαστε ὅσο μποροῦμε στή
γλώσσα μας, νά μήν προτρέ-
χει, νά μήν φλυαρεῖ, νά μήν

λέει ἐπιπόλαια ὅ,τι ἀκούσα-
με, ὅ,τι ἄσκεφτα μᾶς ἔρχεται
«στήν ἄκρη τῆς γλώσσας».
Αὐτό εἶναι μεγάλο κατόρθω-
μα. «Εἴ τις ἐν λό γῳ οὐ πταί-
ει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυ-
νατός χαλιναγωγῆ σαι καί
ὅλον τό σῶμα» ( Ἰακ. γ΄, 2).
Ὅποιος δέν φταίει μέ τά λό-
για, εἶναι τέλειος ἄνθρωπος,
πού μπορεῖ νά συγκρατήσει
ὅλο τόν ἑαυτό του. Ὑπερβο-
λικός ὁ λόγος; Φαίνεται ὅτι
τή γλώσσα μας ὅλοι κάποιες
φορές δέν τήν κρατοῦμε καί
ἰσχύει αὐτό πού, ἐπίσης,
γράφει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, ὅτι
ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ἱκανό-
τητα νά δαμάζει κάθε εἴδους
θηρίο καί ἄγριο ζῶο μέ τήν
ἐπινοητικότητά του, ὅμως τή
γλώσσα κανείς δέν μπορεῖ νά
τήν δαμάσει.

Ἡ γλώσσα δέν εἶναι παρά
ἡ βρύση πού φέρνει πρός τά
ἔξω τό περιεχόμενο τῆς πη -
γῆς. Γι’ αὐτό τό πιό σημαν-
τικό εἶναι νά καθαρίζουμε τήν
πηγή, τήν καρδιά μας, για τί
διαφορετικά, ὅσο κι ἄν δέν τό
θέλουμε, ἔρχεται ἐκείνη ἡ
κακή ὥρα πού θά ποῦ με τόν
λόγο πού «ἀνάβει φωτιές».

ΔΟΝΤΙ
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Στήν ὀθόνη τῆς τηλεόρασης ἤ
τοῦ ὑπολογιστῆ ὅ,τι βλέ-

πουμε εἶναι μικρές πολύχρωμες
τελεῖες (pixels), φωτεινές, φω-
τεινότερες, σκοτεινές, σκοτεινό-
τερες, σέ χιλιάδες ἀποχρώσεις
καί σκιάσεις φωτός1. Θά μπο-
ρούσαμε, λοιπόν, νά τά χαρα-
κτηρίσουμε σάν μικρά σημαδά-
κια πού ἔχουν κάποιο χρῶμα ἤ
ἀκόμα καί σάν σκιές.

Πολλά pixels μαζί δημιουργοῦν
μία ψηφιακή πληροφορία (π.χ.
εἰκόνα ἤ γράμμα). Νοουμένου ὅτι
ὁ ὑπολογιστής προβάλλει ψη-
φιακές πληροφορίες, ὁ,τιδήπο-
τε βλέπουμε στήν ὀθόνη εἶναι
ψηφιακό· ἡ φωτογραφία ἑνός

ἀνθρώπου δέν εἶναι αὐτός καθ’
ἑαυτός ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά πολ-
λά pixels πού σχηματίζουν τό
ὁμοίωμά του. Ὅσοι ἄνθρωποι
παρουσιάζονται στίς ὀθόνες μας
εἶναι, λοιπόν, ψηφιακοί. Ἔτσι,
στόν δημοφιλῆ σύνδεσμο (link)
κοινωνικῆς δικτύωσης πού λέ-
γεται facebook, βρίσκουμε χι-
λιάδες ψηφιακούς ἀνθρώπους·
ἐξάπαντος, ὅμως, τό «προφίλ»
κάθε χρήστη δέν εἶναι τίποτε ἄλ -
λο ἀπό χιλιάδες χρωματιστές τε-
λεῖες-σκιές. Συζητώντας μέ κά-
ποιον μέσω διαδικτύου, εἶναι μά-
ταιο νά προσπαθοῦμε νά ἐκλά-
βουμε τήν εἰκόνα του ὡς αὐτήν
καθ’ ἑαυτή τήν ἀνθρώπινή του

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΔΟΝΤΙ

Ἡ Φιλία καί e-φιλία
Σύγχρονοι τύποι «φιλίας» στό διαδίκτυο

Εὐδοκίου Δημητρίου
Θεολόγου

1. Μία ἀναζήτηση στό διαδίκτυο, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι μία εἰκόνα πού ἐμφα-
νίζεται σέ μίαν ἠλεκτρονική ὀθόνη εἶναι σάν ἕνα ψηφιδωτό· ἀποτελεῖται ἀπό
πολλά pixels. Τό pixel (picture element = στοιχεῖο εἰκόνας) εἶναι τό μικρότε-
ρο στοιχεῖο (ψηφίο) στό ὁποῖο μία εἰκόνα μπορεῖ νά διαιρεθεῖ· εἶναι δηλαδή
σάν τό ψηφιακό κύτταρο μίας εἰκόνας. Κάθε ἕνα pixel - εἰκονοστοιχεῖο ἔχει
ἕνα χρῶμα μόνο (συνδυασμός καί ἀπόχρωση μπλέ, κόκκινου καί πράσινου ἤ
μαύρου καί ἄσπρου).



οὐσία, γιατί πολύ ἁπλά εἶναι μό -
νο ἕνα ὁμοίωμα, μία σκιά της.

Συνέπεια τῆς πιό πάνω δια-
πίστωσης εἶναι πώς οἱ ἐπαφές
πού δημιουργοῦνται διαμέσου
τῶν ἰστοσελίδων κοινωνικῆς δι-
κτύωσης (facebook, twitter κ.ἄ.)
εἶναι ψηφιακές. Σέ αὐτές τίς ψη-
φιακές σχέσεις, οἱ διάλογοι καί
ὅλες οἱ συναλλαγές γίνονται
ψηφιακά, μέ ἀποτέλεσμα τή
δημιουργία ψηφιακῆς φιλίας.
Μάλιστα, στό facebook οἱ
ἄνθρωποι μέ τούς ὁποίους ἐπι-
κοινωνοῦμε χαρακτηρίζονται, δυ-
στυχῶς, ὡς «φίλοι», ξεγελώντας
τή συνείδησή μας ὅτι πρόκειται
γιά φίλους. Ἐδῶ εἶναι ἡ παγίδα
πού μπορεῖ νά πέσουμε θύματα,
ἀντικαθιστώντας στόν νοῦ μας
τήν πραγματικότητα μέ τήν ψη-
φιακότητα, τήν ἀλήθεια μέ τή
σκιά, τή φιλία μέ τή ψευδοφιλία,
τήν ἐμπειρία μέ τά ὑποκατά-
στατά της. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ψη-
φιακή φιλία δέν εἶναι ἀπαραί-
τητα πραγματική, ἀλλά μᾶλλον
ἀπόμακρη καί ψεύτικη, ἐφόσον
ἡ σχέ ση δέν εἶναι ἄμεση, ἀλλά
ψηφιοποιημένη.

«Ὅταν ἔχεις τέτοιους φίλους, 
τί τούς θέλεις τούς ἐχθρούς;»

Αὐτοῦ του εἴδους ἡ σχέση μίας
καί εἶναι τυπική, εἰκονική, ἐπι-
φανειακή καί φαινομενική, ἔχει
χαλαρούς δεσμούς, οἱ ὁποῖοι μέ
ἕνα κλίκ (accept) δημιουργοῦνται,
μέ ἄλλο κλίκ (like) ἐνδυναμώ-
νονται, μέ διαφορετικό κλίκ
(personal message) συσφίγγονται
καί μέ ἄλλο κλίκ (delete) διακό-
πτονται. Σέ τέτοιες ἐπιδερμικές
καί ἐπιπόλαιες σχέσεις, πολλές
φορές προκαλοῦνται παρεξηγή-
σεις, εἴτε ἐπειδή δέν ἔκανε κά-
ποιος «like» στόν «φίλο» του εἴτε
ἐπειδή ἔκανε «like» σέ «φίλο»
πού δέν ἔπρεπε κ.ο.κ. Συμβαίνει
κάποτε «φίλοι» νά παραβιά-
ζουν (hacking) τό «προφίλ» «φί-
λων» τους γιά νά δοῦν τά προ-
σωπικά μηνύματά τους καί νά
ἀποκαλύψουν τά ἐφηβικά μυ-
στικά τους. Ἔτσι, μετατρέπεται
ἡ «φιλία» τοῦ facebook σέ πα-
ραβίαση καί ἁμαρτία, μέ ἀποτέ-
λεσμα νά στενοχωροῦνται καί νά
φιλονικοῦν οἱ ἄνθρωποι μεταξύ
τους2.
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ΔΟΝΤΙ

2. «Πολλάκις δέ καί φίλοι εἰς ἐχθρούς δι’ ἁμαρτίας μετατρέπονται καί οἱ
πάλαι ἀγαπῶντες μισοῦσιν καί ἀποστρέφονται» ( Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ἐρω-
τήσεις-Ἀποκρίσεις, Φιλοκαλία Νηπτικῶν καί Ἀσκητικῶν, ΕΠΕ, τόμος 13Β΄, σ.
156), δηλαδή πολλές φορές οἱ φίλοι μετατρέπονται σέ ἐχθρούς ἐξαιτίας ἁμαρ-
τιῶν, καί ἐκεῖνοι πού πρίν ἦταν ἀγαπημένοι μεταξύ τους, μισοῦν καί ἀπο-
στρέφονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ



Ἡ χρησιμότητα τοῦ
διαδικτύου εἶναι τόση
ὅσοι καί οἱ κίνδυνοι

πού γεννᾶ. Ἐπιγραμματικά θά
ἀναφερ θοῦν ὁρισμένοι ἀπό τούς
κινδύνους:

• Ἐκλατινοποίηση τῆς ἑλλη-
νικῆς γραφῆς μέ τή χρήση τῶν
greeklish. Οἱ Ἕλληνες ὡς ἔθνος
ἀλλάξαμε πολλούς κατακτητές,
πού ἐπιδίωξαν νά μᾶς ἐκριζώ-
σουν ἀπό τόν Πολιτισμό μας.
Ἀγωνιστήκαμε διαχρονικά γιά
νά κρατήσουμε μέ πεῖσμα τόν
φορέα τοῦ Πολιτισμοῦ μας, τή
γλώσσα μας· οἱ Κύπριοι ἐνάντια
στούς Φράγκους πού καταπιε-
στικά ἤθελαν νά μᾶς φραγκέ-
ψουν στήν πίστη καί στή γλώσ-
σα (12ος - 14ος αἰ.)· οἱ Βορειοη-
πειρῶτες ἐνάντια στούς τότε
ἄθεους Ἀλβανούς πού ἀπαγό-
ρευαν τή χριστιανική πίστη, τήν
ἑλληνική γραφή καί ὁμιλία (20ός
αἰ.)· τό σύνολο τῶν Ἑλλήνων
ἐνάντια στούς Ὀθωμανούς, πού
μᾶς χάρισαν πλῆθος Νεομαρτύ-
ρων καί ἡρώων, γιά τήν ἐλευθε-
ρία τοῦ Γένους μας (15ος - 19ος
αἰ.). Αὐτή τή μακραίωνη ὑπε-
ράσπιση τῆς γλώσσας μας καί
ἀντίσταση ἐνάντια σέ κά θε ξένο
κατακτητή, ἐμεῖς οἱ νέο-Ἕλληνες
τήν ξεχάσαμε καί γινόμαστε

αὐτόχειρες τῆς δικῆς μας γλώσ-
σας καί γραφῆς. 

• Χαμένος χρόνος. Γενικότερα,
οἱ χρῆστες τοῦ διαδικτύου, καί
εἰ δικότερα τῶν ἰστοσελίδων κοι-
νωνικῆς δικτύωσης (facebook,
twitter, oovoo, skype κ.τ.λ.) ἀφιε-
ρώνουν ἀμέτρητες ὧρες ἐπικοι-
νωνίας μέ τούς «φίλους» τους
(ὀρθότερα, τίς εἰκόνες τῶν φίλων
τους), μέ ἀποτέλεσμα νά μήν
μποροῦν νά ἐλέγξουν οἱ ἴδιοι
πότε θέλουν νά ἀ πο συνδεθοῦν.
Ἀλλάζουν οἱ ρόλοι ἐ ξαρ τήματος-
χρήστη καί ἔτσι οἱ χρῆ  στες γι-
νόμαστε συχνά ἐξαρτήματα τῶν
ὑπολογιστικῶν ἐξαρτημάτων.
Αὐτό ἀποδεικνύεται κάθε φορά
πού, ἐνῶ διψοῦμε, δέν σηκωνό-
μαστε γιά νερό ἤ ὅταν φτάσει ἡ
ὥρα τοῦ οἰκογενειακοῦ τραπε-
ζιοῦ, ἐμεῖς παραμένουμε προ-
σηλωμένοι (καρφωμένοι) στόν
ὑπολογιστή. Πέραν τοῦ ὅτι ὁ ἐθι-
σμός αὐτός εἶναι ψυχολογική
ἐμμονή, τό πρόβλημα ἐντείνεται,
ὅταν ὑπολογίσουμε τίς χαμένες
ὧρες καί ὅταν σκεφτοῦμε ὅτι θά
μπορούσαμε νά τίς ἐκμεταλλευ-
τοῦμε ζωντανά καί παραγωγικά.
Πρῶτα ἄς προσμετρήσουμε
πόση ζωντάνια καί κέφι ἔχουμε
μέσα μας τίς ὧρες πού «μιλοῦμε»
διαδικτυακά μέ τούς «φίλους»
μας καί ἔπειτα ἄς ἀναλογι-
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στοῦμε τή ζωντάνια καί
τό κέφι κάθε φορά πού
συναντιόμαστε ζωντανά
μέ τούς φίλους μας.
Εἶναι λές καί συγκρί-
νουμε μία στατική κα-
τάσταση μέ ἕνα πανη-

γύρι ἤ ἕνα μαραμένο φυτό
μέ ἕναν ὑψιπετῆ ἀετό.

• Πλαστοπροσωπεία. Πίσω
ἀπό κάθε νεανικό καί χαμογε-
λαστό «προ φίλ» δέν μποροῦμε
νά ξέρουμε ποιός κρύβεται. Αὐτό
τό ἐκμεταλ λεύονται διάφοροι
ἐπιτήδειοι, γιά νά ξεγελάσουν
πρόσωπα νεαρά σέ ἡλικία, ὡς
συνήθως, καί νά τά παρασύρουν
στούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς τους.
Μέ ἐρωτήσεις πού κάνουν, προ-
σπαθοῦν νά ἀποσπάσουν προ-
σωπικές ἤ οἰκογενειακές πλη ρο-
φορίες, τίς ὁποῖες κα τόπιν χρη-
σιμοποιοῦν πρός τό συμφέρον
τους. Ἀ κούσαμε γιά κλοπές χρη-
μάτων ἀπό πιστωτικές κάρτες,
τούς κωδικούς τῶν ὁποίων ἔδω-
σαν παιδιά σέ «φίλους» τους σέ
ἰστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύω-
σης. Ἀ κούσαμε περιπτώσεις σε-
ξουαλικῆς παρενόχλησης καί
ἐκμετάλλευσης, ἀφοῦ οἱ ἄγνω-
στοι «φίλοι» συμ φώνησαν συ-

νάντηση-ραντεβού. Ἡ συμβουλή
τῶν εἰδικῶν συμπυκνώνεται στή
ρήση τοῦ Ἰουδαίου φιλόσοφου
Φίλωνα: «Πρέπει νά ἀποφεύ-
γουμε τή φιλία μέ ἐκείνους πού
μᾶς πλησιάζουν μέ ἀμφίβολη
διάθεση»3.

• «Τά δικά μας, τοῦ γειτόνου
μας», λέει μία παροιμία. Θά πρέ-
πει νά γνωρίζουμε ὅτι μέ κάθε
ἐφαρμογή (πρόγραμμα, παιχνίδι,
ἐρωτηματολόγιο-κουίζ) πού δε-
χόμαστε στό facebook, δίνουμε τή
συγκατάθεσή μας ὥστε οἱ διά-
φορες ἑταιρεῖες καί οἱ διαχειρι-
στές του νά παίρνουν τά προ-
σωπικά δεδομένα μας καί νά τά
χρησιμοποιοῦν ὅποτε θέλουν
καί ὅπως κρί νουν. Ἔτσι, μόλις
δημοσιεύσουμε μία φωτογραφία
μας, αὐτή δέν ἀνήκει πλέον σέ
ἐμᾶς, ἀλλά σέ ὅλο τόν κόσμο· μό-
λις ἀλλάξουμε μία λεπτομέρεια
στό «προφίλ» μας, ἀμέσως σύμ-
πασα ἡ ὑφήλιος ἀν θρωπότητα
τή γνωρίζει· μόλις ἀποδεχθοῦμε
νά παίξουμε ἕνα παι χνίδι, τήν
ἴδια στιγμή ὅλα μας τά στοιχεῖα
(ὀνοματεπώνυμο, γενέθλια, «φί-
λοι», φωτογραφίες, σχολεῖο, πε-
ριοχή διαμονῆς καί ὅ,τι ἄλλο ση-
μειώνουμε) ἀποθηκεύονται στίς

3. «Φεύγειν δεῖ τήν φιλίαν, ὤτινων ἀμφιβόλως ἡ διάθεσις» (Φίλων). «Μή κτή-
ση φίλον, ὤ μή πάντα πιστεύεις», μήν ἀποκτήσεις φίλο πού δέν τόν ἐμπι-
στεύεσαι πλήρως (Σέξτος).



βάσεις δεδομένων τοῦ facebook
καί ἄλλων ἑταιρειῶν ἤ κρα τῶν.
Διαβάσαμε στίς ἐφημερίδες πώς
ὅταν κάποιος ἔφηβος κοινοποί-
ησε στό «προφίλ» του ὅτι εἶ ναι
διακοπές μέ τήν οἰκογένειά του,
κλέφτες τούς ἄδειασαν τό σπί-
τι. Γι’ αὐτό χρειάζεται μεγάλη
προσοχή καί νά δημοσιεύουμε ἐ -
λά χιστες πληροφορίες προσωπι -
κῶν δεδομένων στό διαδίκτυο, ὥ -
στε νά ἐλαχιστοποιοῦμε τόν κίν-
δυνο ὑποκλοπῆς στοιχείων μας
καί ἐκμετάλλευσή τους ἀπό
ἄλλους γιά τά συμφέροντά τους.

• Καλλιέργεια τοῦ ἐγωισμοῦ.
Εἴμαστε μάρτυρες μιᾶς ὑπο-
κουλτούρας πού ὑποβάλλει πώς
ὅσο περισσότερους «φίλους»
ἔχει κανείς, τόσο κοινωνικό κύ-
ρος καί ἀποδοχή διαθέτει. Ὅμως,
αὐτή ἡ ἀληθοφάνεια δέν εἶναι τί-
ποτε ἄλλο ἀπό ψευδαίσθηση δη-
μοφιλίας καί προδίδει προσπά-

θεια αὐ τοπροβολῆς. Εἶναι ψευ-
δαίσθηση, ἐπειδή πῶς εἶναι δυ-
νατόν νά ἔχει κάποιος 1000 φί-
λους; Μακάρι νά καταφέρουμε
νά ἔχουμε ἕνα-δύο στή ζωή μας!
Ἐπιπρόσθετα, πολλοί ἐπιθυ-
μοῦν νά αὐξήσουν τά like τους,
παρακινώντας τούς «φίλους»
τους νά πατήσουν τή συγκεκρι-
μένη ἐπιλογή. Ἀκόμα, προσθέ-
τουν πολλές φορές τό ὄνομά
τους σάν ἐτικέττα (tag) σέ φω-
τογραφίες καί ἐνημερώνουν συ-
χνά τήν προσωπική τους κατά-
σταση. Αὐτή ἡ ἐπιδειξιομανία,
σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς Ψυ-
χολόγους, εἶναι ναρκισσιστική
διαταραχή4.

Ἀπό μία ψηφιακή «φιλία»
δέν ἔχεις ἀπαιτήσεις

Ἡ μεγαλύτερη συμφορά δέν
εἶναι νά μᾶς ὑποκλέψουν προ-
σωπικά δεδομένα ἤ νά μᾶς ἀδει-
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4. Ἐρευνητές τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἰλινόι μελέτησαν τίς συνήθειες πού
εἶχαν στό facebook 294 φοιτητές, ἐπικεντρώνοντας σέ δύο στοιχεῖα ναρκισ-
σιστικής συμπεριφορᾶς: τήν ἐπιδειξιομανία καί τήν ἐκμετάλλευση τῶν ἄλλων.
Στήν ἐπιδειξιομανία συμπεριλαμβάνονταν ἡ ἐγωπάθεια, ἡ ματαιοδοξία καί τό
αἴσθημα ἀνωτερότητας (βλ. ἄρθρο τοῦ Σπύρου Βοσινάκη καί ἐπιμέλεια τοῦ
Βαγγέλη Σιαφάκα). «Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο διαπαιδαγωγοῦνται τά παιδιά ἑστιά-
ζει ὅλο καί περισσότερο στό κομμάτι τῆς αὐτό-ἐκτίμησης, στό πῶς σέ βλέπουν
οἱ ἄλλοι. Αὐτή ἡ μέθοδος διδασκαλίας προέρχεται ἀπό τίς ΗΠΑ καί στό ἐπί-
κεντρο βρίσκεται τό ἄτομο» (Κάρολ Κρέγκ, Κοινωνικός Ἐπιστήμονας καί ἐπι-
κεφαλῆς τοῦ Κέντρου Αὐτοπεποίθησης καί Εὐζωίας).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ



άσουν τό σπίτι, ἀλλά
ὅταν μᾶς κλέψουν τήν
ἀλήθεια, ὅταν ἀπομεί-
νουμε δίχως πραγματι-
κές ἐμπειρίες καί κα-
ταντήσουμε χρῆστες πού
διασκεδάζουμε μόνο μέ
τήν κατανάλωση μυριά-
δων pixels. Ὁ τρανότερος

κίνδυνος, λοιπόν, εἶναι νά πα-
ραμερίσουμε τήν ἀληθινή ζωή
μας καί νά συνηθίσουμε τήν ψη-
φιακή ζωή, μέ τίς ψηφιακές
σχέσεις, μέ τούς ψηφιακούς «φί-
λους». Ἀντί εὐωδιαστό ἀγριο-
τριαντάφυλλο ἀπό τόν ἀγρό, νά
ἀνταλλάσσουμε διαδικτυακά ψη-
φιακό λουλούδι· ἀντί νά βρι-
σκόμαστε μέ τούς στενούς ἀγα-
πημένους φίλους μας σέ μία μου-
σική συναυλία, ἀρκούμαστε νά
στέλλουμε μαζικά, σέ ὅλους
τους ψηφιακούς «φίλους» μας,
ἕνα ὀπτικογραφημένο τραγούδι
ἀπό τό youtube· ἀντί γιά δροσι-
στικό παγωτό στήν παραλία,
συμβιβαζόμαστε νά στέλλουμε ὡς
δῶρο στούς «φίλους» μας ψη-
φιακή εἰκόνα παγωτοῦ· ἀντί γιά
ψυχαγωγική ἐκδρομή στό βουνό
μέ τούς κολλητούς μας, νά πιέ-
ζουμε like σέ ἀναμνηστική φω-
τογραφία παλιᾶς ἐκδρο μῆς. Αὐτό
εἶναι τό καθημερινό ἔγκλημα
πού γίνεται σέ κάθε νεανική

ψυχή: μᾶς κλέβουν τά ὄνειρα,
μᾶς ληστεύουν τά ὡραιότερα
χρόνια τῆς ζωῆς μας. Ἔχουμε τή
δυνατότητα νά κτίσουμε ἀχώρι-
στες φιλίες, τρέχοντας, τραγου-
δώντας, ἀθλούμενοι, νά ἀπο-
κτήσουμε τόσες ζωντανές ἐμπει-
ρίες, νά μετατρέψουμε κάθε
ὄνειρό μας σέ πραγματικότητα κι’
ὅμως, διαλέγουμε νά εἴμαστε
φυλακισμένοι γιά ὧρες καί ἡμέ-
ρες στόν κυβερνοχῶρο τοῦ που-
 θενά. Ἀφοῦ περάσουμε πολύ
καιρό μαραμένοι, ἀδαεῖς, ράθυ-
μοι καί ἀποχαυνωμένοι, ξυ-
πνοῦμε καί καταλαβαίνουμε ὅτι
ὑπάρχει ὁ ἄλ λος κόσμος, ὁ ἀλη-
θινός, πού ἔχει ἁφή, ἤχους, τό-
πους, γεύσεις καί μυ ρωδιές!
Ὅμως, χάσαμε πολύτιμο καιρό.
Καταπνίξαμε ἑκατομμύρια στιγ-
μές πληκτρολογώντας greeklish
καί πιέζοντας like.

Θυμίζει λίγο τήν παραβολή τοῦ
ἄσωτου υἱοῦ. Ἦταν ἄρχοντας,
δημιουργημένος γιά τά ὑψηλά.
Καί οἱ ἐπιλογές του τόν ὁδήγη-
σαν νά βόσκει χοίρους, τόν κα-
τάντησαν νά τρέφεται μέ ξυλο-
κέρατα πού, ὅμως, δέν τοῦ ἔδι-
ναν τά ἀφεντικά του. Παρομοί-
ως, κι ἐμεῖς εἴμαστε ἄρχοντες τῆς
γῆς, δημιουργημένοι γιά νά ἀπο-
λαμβάνουμε κάθε στιγμή τούς
καρπούς, τά τοπία καί τούς
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ἀνθρώπους της, ἀλλά κάποτε οἱ
ἐπιλογές μας μᾶς στέλνουν νά
βόσκουμε κι ἐμεῖς χοίρους σέ ψη-
φιακές φάρμες καί νά τρεφόμα-
στε μέ ξυλοκέρατα σέ ψηφιακά
ἑστιατόρια, πού δέν μᾶς δίνουν
νά φᾶμε.

Ὁ νοῦς μπερδεύεται, φλερτά-
ρει μέ τόν ψηφιακό ψευδοκόσμο
καί παρασύρεται στήν εὐτελῆ
ψευδοαπόλαυση πού τοῦ προ-
σφέρει. Τέτοιος, λοιπόν, εἶναι ὁ
πνευματικός κίνδυνος, ἀφοῦ τό
σύστημα τοῦ διαδικτύου συμ-
παρασύρει τόν νοῦ καί μᾶς κα-
τευθύνει ἀνεπαίσθητα νά συνη-
θίσουμε τίς σκιές, ἀντί τήν
πραγματικότητα5. Κι ἄν κάποι-
ος, παρασυρμένος ἀπό τόν ψευ-
δοκόσμο αὐτό, ἀποφασίσει νά
διαγράψει μία ἐπικίνδυνη φιλία
πού ἔκαμε στή ζωή του, θά τρο-
μάξει ὅταν δέν βρεθεῖ πουθενά

τό πλῆκ τρο delete
γιά νά σβήσει τήν

ἐπαφή. Κι ὅταν ἕνας καταχρε-
ωμένος σέ τοκογλύφους καί τζο-
γαδόρους προσπαθήσει νά ξα-
ναρχίσει τή ζωή του, θά ἀπελ-
πιστεῖ σάν καταλάβει πώς δέν
ὑπάρχει στό «μενού» ἐπιλογή γιά
ἐπανεκκίνηση (restart)...

Ἐπειδή ὁ νοῦς κι ἡ συνείδηση
παρασύρονται, χρειάζεται προ-
σοχή. Ἄν χάσουμε τήν ἀντίληψη
τῆς πραγματικότητας, ἄν ἀντι-
καταστήσουμε τόν νοῦ μας μέ τό
σύστημα τοῦ facebook καί τή νο-
οτροπία τοῦ ὑπαρκτοῦ κόσμου
μέ τήν ὁρολογία τοῦ ψηφιακοῦ
κόσμου, τότε θά βρεθοῦμε πρό
τετελεσμένων γεγονότων μέ κα-
τεύθυνση τήν καταστροφή. Θά
βλέπουμε στόν φυσικό κόσμο
πράγματα πού δέν ὑπάρχουν· θά
λέμε «εἶναι φίλος μου», μά δέν
θά εἶναι ἀληθινός6· θά ζοῦμε μέ
φαντάσματα καί θά βλέπουμε

ΔΟΝΤΙ

5. «Δέν πρέπει ν’ ἀγνοοῦμε ὅτι, ὅταν τό λογικό μέρος τῆς ψυχῆς αἰχμαλω-
τισθεῖ ἀπό τό ἄλογο, ἐμποδίζεται τότε νά ἐκτελεῖ τίς λειτουργίες του καί ἀσπά-
ζεται στό ἑξῆς τή γνώση τοῦ ἀλόγου, ὥστε οὔτε τίς ὁρμές ἐκείνου νά ὑποτάσσει,
οὔτε τίς πράξεις του νά ἐπιδοκιμάζει. Γιατί οἱ ψεύτικες δοξασίες δέν εἶναι γνῶμες
τοῦ λογικοῦ, οὔτε οἱ ψεύτικοι στοχασμοί εἶναι ἀπό τίς σκέψεις τοῦ λογικοῦ
μέρους· καθόσον δέν εἶναι κυριολεκτικά σκέψεις οἱ ψεύτικες σκέψεις» (Μα-
ξίμου Ὁμολογητοῦ, Σχόλια εἰς τό περί θείων ὀνομάτων, Κεφάλαιο Δ΄, Φιλο-
καλία τῶν Νηπτικῶν καί Ἀσκητικῶν, ΕΠΕ, τόμος 14 ΣΤ΄, σ. 162 - 165).

6. «Ἀπό μιά ψεύτικη ἰδέα νομίζει αὐτός ὅτι ἔχει κάποιο ἀγαθό κι ὅτι ἔχει
ἐνωθεῖ μέ φιλία μ’ αὐτόν πού συμφθείρεται μαζί του» (ὅ.π., σ. 162).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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σκιές πού μέ ἔκπληξη θά ἀνα-
καλύπτουμε ὅτι τελικά οἱ πραγ-
ματικοί φίλοι δέν γίνονται τόσο
εὔκολα, ὅπως στό διαδίκτυο.
Ἴσως, τό μάθημα αὐτό νά μᾶς
κοστίσει κιόλας.

Δική μας ἀπομένει ἡ ἐπιλογή·
νά ἀπολαμβάνουμε μέ ὅλες μας
τίς αἰσθήσεις ὅσα ὁ Θεός δημι-
ούργησε ἤ νά ἀπολαμβάνουμε
μερικές χιλιάδες pixels; 

Ψηφιακός Χριστός

Μέσα σέ αὐτό τόν παραλογι-
σμό κατά τόν ὁποῖο ὅλα ἀνα-
λύονται καί ἐξηγοῦνται μέ pixels,
like καί κλίκ, ὁ νεαρός Χριστια-
νός ἀδιαφορεῖ γιά τόν Χριστό ἤ
ἔστω τοῦ δημιουργεῖται ἡ ψευ-
δαίσθηση ὅτι εἶναι πιστός ὅταν
κάνει like σέ κάποια φωτογρα-
φία πού σχετίζεται μέ τήν χρι-
στιανική πίστη. Νά ξεκαθαρί-
σουμε ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι
ψηφιακός-ψεύτικος. Διά μέσου
τῶν αἰώνων, πολλές αἱρέσεις θε-
ώρησαν καί θεωροῦν πώς ὁ Θε-
άνθρωπος Ἰησοῦς δέν εἶναι
πραγματικός Θεός καί πραγμα-
τικός ἄν θρωπος. Κήρυτταν ἀκό-
μη ὅτι τά θαύματα, τά Πάθη, ἡ
Σταύρωση, ἡ Ἀνάσταση καί ἡ
Ἀνάληψη εἶναι ἁπλῶς συμβολι-

σμοί, φανταστικά παραδείγματα
πού ἀποσκοποῦν νά μᾶς διδά-
ξουν κι αὐτά κάτι. Ἐμεῖς σήμε-
ρα πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ὁ Χρι-
στός εἶναι ὑπαρκτό πρόσωπο,
τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρω-
πος. Κάθε ἔργο, διδασκαλία καί
θαῦμα Του ἔγιναν στ’ ἀλήθεια.
Ὅπως δέν μποροῦμε νά ζήσου-
με διαδικτυακά μία πραγματική-
ζωντανή σχέση μέ ἕναν συμμα-
θητή φίλο μας, ὁμοίως κρίνεται
ἀπίθανη ἡ συνάντηση καί ἡ
ἐμπειρία μέ τόν Φίλο Χριστό. Ὁ
Θεός δέν μᾶς ἀποκαλύπτεται
στή φαντασία μας, ἀλλά πραγ-
ματικά· γιά τοῦτο μποροῦμε νά
Τόν συναντήσουμε ὄχι ψηφιακά,
ἀλλά λατρευτικά. «Ὁ Θεός δέν
εἶναι Θεός νεκρῶν, ἀλλά ζων-
τανῶν, γιατί γι’ αὐτόν ὅλοι εἶναι
ζωντανοί»7.

Ψηφιακή σωτηρία:
σύγχρονη παγίδα-πλάνη

Ἀκριβῶς ἐπειδή ὁ Θεός δέν εἶ -
ναι ψηφιακός, οὔτε ἡ σωτηρία
πού προσφέρει στό ἀνθρώπινο
γένος εἶναι ψηφιακή. Ὁ πνευ-
ματικός ἀγώνας δέν ἐξαρτᾶται
ἀπό τά πολλά ἤ λιγότερα pixels
πού ἀνεβάσαμε (upload) στό
διαδίκτυο. Ὅταν λέει ὁ Χριστός

ΔΟΝΤΙ

7. Λουκ. 20, 38.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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«τοῦτο ποίει καί
ζήση», δηλαδή αὐτό

κάνε καί θά ζήσεις, δέν
ἀναφέρεται ἀσφαλῶς στά πολ-
λά likes, ἀλλά στήν ἀγάπη πρός
τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό
μας8, κάτι γιά τό ὁποῖο ἐπιμένει
συχνά9. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος,
γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό10

καί ὅλα αὐτά ἔμπρακτα, ζων-
τανά, ἀληθινά. 

Ἄν πειστοῦμε ὅτι ἡ ἰστοσελί-
δα κοινωνικῆς δικτύωσης εἶναι

ἕνας κόσμος πού μπορεῖ νά
ἱκανοποιήσει κάθε ἀν θρώπινη
ἀνάγκη μας γιά φιλία, συνεργα-
σία καί πίστη, τότε σημαίνει πώς
χάσαμε τήν ἱκανότητα νά ἀντι-
λαμβανόμαστε καθετί τό ὑπαρ-
κτό11. Νά μήν ψάχνουμε, λοιπόν,
ὑποκατάστατα σωτηρίας. Ἔχου-
με ἀληθινό Σωτήρα πού μᾶς δί-
νει τήν εὐκαιρία γιά ὀντολογική,
ψυχοσωματική, πραγματική σω-
τηρία-ἁγιασμό.

ΔΟΝΤΙ

8. «Ὁ δέ εἶπε πρός αὐτόν· ἐν τῷ νόμω τί γέγραπται; Πῶς ἀναγινώσκεις; Ὁ
δέ ἀποκριθεῖς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου
καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί ἐξ ὅλης τῆς δια-
νοίας σου, καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Εἶπε δέ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης·
τοῦτο ποίει καί ζήση» (Λουκ. 10, 26 - 28). Δηλαδή: ὁ Ἰησοῦς τόν ρώτησε: «Ὁ
νόμος τί γράφει;». Ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ν’ ἀγαπᾶς Κύριο τόν Θεό σου μ’ ὅλη
τήν καρδιά σου καί μ’ ὅλη τήν ψυχή σου καί μ’ ὅλη τή δύναμή σου καί μ’ ὅλο
τόν νοῦ σου, καί τόν πλησίον σου, ὅπως τόν ἑαυτό σου». «Πολύ σωστά ἀπάν-
τησες», τοῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦς, «αὐτό κάνε καί θά ζήσεις».

9. «Αὕτη ἐστίν ἡ ἐντολή ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς.
Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα τίς τήν ψυχήν αὐτοῦ θῆ ὑπέρ τῶν φί-
λων αὐτοῦ. Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστε, ἐάν ποιῆτε ὅσα ἐγώ ἐντέλλομαι ὑμῖν» ( Ἰωάν.
15, 12 - 14), δηλαδή αὐτή εἶναι ἡ δική μου ἐντολή: νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον,
ὅπως ἐγώ σᾶς ἀγάπησα. Κανείς δέν ἔχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπό ἐκεῖνο πού
θυσιάζει τή ζωή του γιά χάρη τῶν φίλων του. Ἐσεῖς εἶστε φίλοι μου, ἄν κά-
νετε αὐτά πού σᾶς παραγγέλλω.

10. «Αὐτός γάρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεωποιηθῶμεν» (Μεγάλου Ἀθα-
νασίου, Λόγος περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου καί τῆς διά σώματος πρός
ἡμᾶς ἐπιφανείας Αὐτοῦ, PG 25, 192B), δηλαδή Αὐτός ἔγινε ἄνθρωπος ὥστε
ἐμεῖς νά θεοποιηθοῦμε.

11. «Αὐτά καθ’ ἑαυτά τά σύμβολα δέν ταυτίζονται μέ τή φύση-πραγματικότητά
τους. Ὅποιος, λοιπόν, ἐπιμένει-προσκολλᾶται στά σύμβολα τοῦ νόμου, δέν μπο-
ρεῖ (χάνει τήν ἱκανότητα) νά δεῖ τή φύση τῶν ὄντων σύμφωνα μέ τό λόγο καί
νά προσέξει τούς λόγους πού ὁ δημιουργός ἔθεσε στά ὄντα, ἐξαιτίας τῆς δια-
φορᾶς τῶν συμβόλων πρός τή φύση τῶν ὄντων» (Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κε-
φάλαια Θεολογικά καί Οἰκονομικά, Ἑκατοντάς Ε΄, ΕΠΕ, τόμος 15 Δ΄, σ. 272).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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Τί κάνουν οἱ πραγματικοί φί-
λοι στή ζωή μας;

Ὡς φίλοι παίζουμε σημαντικό
ρόλο στή ζωή τῶν ἄλλων. Στήν
εὐτυχία τούς συνεορτάζουμε,
στή λύπη τούς πλησιάζουμε γιά
νά τούς συμπαρασταθοῦμε12,
στήν ἐπιτυχία τούς σύν-χαίρου-
με, στήν ἀνάγκη τούς βοηθοῦμε13,
στήν ἀγαθή πράξη τούς συν-
τρέχουμε, στήν ἁμαρτία τούς ἐπι-
τιμοῦμε αὐστηρά14. Θέλουμε πάν-
τα τήν πρόοδό τους πρός τό
καλό καί νιώθουμε ὅ,τι νιώ-
θουν ἐκεῖνοι, χωρίς νά ζηλεύου-

με τή χαρά καί δίχως νά ἀπο-
φεύγουμε τόν πόνο τους. Ἐπι-
λέγουμε αὐτούς πού θεωροῦμε
καλύτερους15 καί ἀπολαμβάνου-
με τή συναναστροφή μα ζί τους16.
Οἱ πραγματικοί φίλοι εἶναι γιά
κάθε στιγμή, γιά πάντα17, δέν
συνδέονται καί ἀποσυνδέονται
(λές καί εἶναι σέ δίκτυο), δέν
εἶναι a la carte.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης
γράφει: «Ἐάν κάποιος θέλει νά
διαπιστώσει τή φιλία του πρός
τόν ἀδελφό του καί κυρίως τήν
ἀγάπη του, ἄς λάβει τή διαβε-

ΔΟΝΤΙ

12. «Νά θεωρεῖς δικά σου τά ἀτυχήματα τῶν φίλων σου καί νά μεταδίδεις
σ’ αὐτούς τά δικά σου εὐτυχήματα» (Κλείταρχος).

13. «Ἡ ἀληθινή φιλία ζητεῖ τρία κυρίως πράγματα: τήν ἀρετή ὡς ἀγαθό, τή
συνήθεια ὡς εὐχάριστο καί τήν ἀνάγκη (χρησιμότητα) ὡς ἀπαραίτητη. Γι’ αὐτό
πρέπει, ἀφοῦ ἀποφάσισε νά τόν ἀποδεχτεῖ καί νά χαίρεται, ὅταν εἶναι μαζί
του, καί ὅταν τόν χρειαστεῖ νά τόν ἔχει στή διάθεσή του» (Ἰσοκράτης). «Ὁ κα-
λός ὁ φίλος στήν ἀνάγκη φαίνεται» (Ἑλληνική Παροιμία).

14. «Ὅπως δέν μισεῖς τή μέλισσα γιά τό κεντρί της, ἀλλά τή φροντίζεις γιά
τόν καρπό της, ἔτσι καί τόν φίλο σου μήν τόν ἀποστραφεῖς γιά ἐπίπληξη πού
σου ἔκανε, ἀλλά νά τόν ἀγαπᾶς γιά τή φιλία του» (Κάτωνας).

15. «Νά κάμνεις φίλους ὄχι τούς εὐχάριστους στή συντροφιά, ἀλλά τούς ἄρι-
στους» (Πλούταρχος).

16. «Αὐτός εἶναι ὁ θεσμός τῆς σύμφωνης μέ τόν νόμο φιλίας: τό νά γίνον-
ται κοινά τά πράγματα ἐκείνων πού ἀγαπᾶμε. Καί αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης
(...) ἔλεγε στούς μαθητές του: “Ὁ φίλος τοῦ νυμφίου, πού στέκεται καί τόν ἀκούει,
νιώθει μεγάλη χαρά γιά τή συνομιλία πού ἔχει μέ τόν νυμφίο”» (Ἀντιόχου Μο-
ναχοῦ, Πρός Εὐστάθιον, Λόγος ΝΘ΄, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καί Ἀσκητικῶν,
τόμος 13 Δ΄, ΕΠΕ, σ. 236).

17. «Εἰς πάντα καιρόν φίλος ὑπαρχέτω σοι, ἀδελφοί δέ ἐν ἀνάγκαις χρή-
σιμοι ἔστωσαν· τούτου γάρ χάριν γεννῶνται» (Παροιμίες 17, 17), δηλαδή ὁ φί-
λος σου βρίσκεται στά πάντα καί οἱ ἀδελφοί γεννῶνται γιά νά σοῦ εἶναι χρή-
σιμοι στίς ἀνάγκες σου.
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βαίωση ἀπό αὐτό: ἀπό τό ἄν βλέ-
πει τόν ἑαυτό του νά πενθεῖ γιά
τά σφάλματα τοῦ ἀδελφοῦ του
καί ἄν ἐπίσης χαίρεται γιά τήν
πρόοδο καί τά χαρίσματα ἐκεί-
νου»18.

Τί κάνουν οἱ διαδικτυακοί 
«φίλοι» στό facebook;

• Ἐπικοινωνοῦν, ἐάν καί ἐφό-
σον βροῦν wi-fi.

• Ἀπαντοῦν στό μήνυμά σου,
ἅμα θέλουν· ἅμα δέν θέλουν, ὄχι.

• Μοιράζονται μαζί σου μου-
σικές καί εἰκόνες, ὅλα ἀνέξοδα
καί ἀκοπίαστα.

• Ὅ,τι κάνεις τό ἐπαινοῦν
(like), ἐνῶ δέν διαφωνοῦν ποτέ
(δέν ὑπάρχει ἐπιλογή dislike).

• Σοῦ γράφουν κομπλιμέντα
γιά τό καινούργιο μπλουζάκι,
σκουφάκι ἤ χτένισμα (new look).

Σοῦ προσφέρουν ψηφιακά
λεφτά ἤ περιποιοῦνται τόν ψη-
φιακό κῆπο σου. Ὅλα εἰκονικά.

Τί δέν κάνουν οἱ διαδικτυακοί
«φίλοι» στό facebook;

• Δέν σοῦ μιλοῦν, ἀλλά σοῦ
γράφουν. Μέ ἄλλα λόγια, ἔχεις

μαζί τους ἀλληλογραφία.
• Δέν σοῦ κτυποῦν τόν ὦμο

ἐνθαρρυντικά.
• Δέν σοῦ σκουπίζουν τό δά-

κρυ, ὅταν πονᾶς.
• Δέν σοῦ σφίγγουν τό χέρι γιά

νά σέ συγχαροῦν.
• Δέν σοῦ δανείζουν χρήματα

ἄν τούς πεῖς ὅτι ἔχεις ἀνάγκη.
• Δέν σέ φιλοῦν στό μάγουλο

γιά νά σοῦ εὐχηθοῦν.

Ἀπό μία τέτοια «φιλία» δέν
μπορεῖς νά ἔχεις καμιά ἀπαίτη-
ση. Οἱ «φίλοι» σου δέν εἶναι δί-
πλα σου ὅποτε τούς χρειαστεῖς. 

Ἄς θυμηθοῦμε τό ἁγιογραφι-
κό περιστατικό στή Βηθεσδά,
ὅπου ὁ Ἰησοῦς θεράπευσε τόν
ἐπί τριανταοκτώ χρόνια παρά-
λυτο ἄνδρα. Ἐκεῖ στή δεξαμενή
τῆς προβατικῆς πύλης βρισκόταν
πλῆθος ἀσθενῶν (ἐνδεχομένως
καί τῶν συγγενῶν τους) πού πε-
ρίμεναν τόν σταλμένο ἐκ Θεοῦ
Ἄγγελο νά ἐμφανιστεῖ γιά νά τα-
ράξει τά νερά· Ὁ πρῶτος πού
προλάβαινε νά μπεῖ στό νερό,
ἔβρισκε τήν ὑγεία του. Τό τρα-
γικό τῆς ὑπόθεσης εἶναι πώς

18. Κλῖμαξ, Περί ὑπακοῆς, Λόγος Δ΄, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καί Ἀσκη-
τικῶν, ΕΠΕ, τόμος 16, σ. 116.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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μέσα σέ ἐκείνη τήν πολυκοσμία
(στίς πέντε στοές τῆς δεξα-
μενῆς) ὁ παράλυτος ἐκφράζει μέ
πικρία τό παράπονό του: «Κύ-
ριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω...»19. Μά
πῶς νά ἔχει ἕναν δικό του
ἄνθρωπο, φίλο του, ὅταν κατά
κανόνα ὅλοι κοιτάζουν τό συμ-
φέρον τους; Καί στίς ἡμέρες μας
ἀκόμα, ἄν δέν εἴμαστε πρῶτα
ἐμεῖς φίλοι γιά τούς ἄλ λους,
αὐθόρμητα καί καθημερινά, πῶς
θά μᾶς ἐμπιστευτοῦν; Ἀνάμεσα
στό καθημερινό πολύ πλῆθος
πού συναναστρεφόμαστε, ἐπι-
λέγουμε τούς ἀνθρώπους μας καί
γινόμαστε φίλοι στενοί καί καρ-
διακοί. Ἔτσι, θά τολμοῦμε ἀνά
πάσα στιγμή, νά ποῦμε μέ σι-
γουριά «ἔ χω ἄνθρωπον»!

Μία πρόταση ζωῆς

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτείνει μία
ἐπανάσταση. Νά βρεθοῦμε ἀπέ-
ναντι σέ ὅ,τι προσπαθεῖ νά μᾶς
σκλαβώσει. Νά ἀγωνιστοῦμε,
ὥστε νά εἴμαστε ξύπνιοι καί ἔξυ-
πνοι, μήν μᾶς ἀποκοιμήσει κα-
νένας μέ τά ψέματα, τίς κολα-
κεῖες καί τά παιχνίδια του. Νά
εἴμαστε συνέχεια σέ ἐγρήγορση

γιά νά μήν ναρκώσουμε τόν νοῦ
μας μέ ψευδαισθήσεις πού μᾶς
πλασάρονται ὡς μόδα. Νά ἀντι-
παλεύουμε τήν πνευματική ἀπο-
χαύνωση, πού μέ τή μέθοδο
τῆς ὑποβολῆς μᾶς ψιθυρίζει
«διασκέδαση, διασκέδαση, δια-
σκέδαση», γιά νά ξεχάσουμε
πώς ἔχουμε ἰδανικά γιά τά
ὁποία ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀγρυ-
πνοῦμε. «Γι’ αὐτό χρειάζεται
ἀνδρεία καί ἀγώνας καί διαρκῆς
ἀθλητική ἀντίσταση, πού νά
ἁπλώνεται στή διάνοιά μας, νά
ἀντιπαρατάσσεται σ’ ὅλες τίς
ἐπιδρομές καί νά μήν ὑποχωρεῖ.
Καί σύ ὁ πιστός νά μήν ἀγνοεῖς
τή θέση σου, οὔτε νά συ μπαρα-
σύρεσαι στή ματαιότητα τῶν
πολλῶν, ἀλλά στή σκιώδη ζωή
νά ἀντιτάσσεις σκιά, καί ἔτσι νά
τήν προσπερνᾶς σάν σκιά πού
τρέχει. Γίνε γνωστικός πολίτης
τοῦ μελλοντικοῦ κόσμου (τοῦ
Θεοῦ), ἀποδεχόμενος τή φιλία
πρός αὐ τόν ἀπό τώρα, ὥστε,
ὅταν φτάσεις ἐκεῖ, νά μήν ἀγνοη-
θεῖς ὡς ξένος, ἀλλά νά γίνεις δε-
κτός ὡς φίλος καί νά τιμηθεῖς ὡς
πολίτης»20. 

19. Ἰωάν. 5, 7. 
20. Νείλου Μοναχοῦ, Λόγος Ἀσκητικός καί Πολυμερής, Κεφ. Α΄, Φιλοκα-

λία τῶν Νηπτικῶν καί Ἀσκητικῶν, ΕΠΕ, τόμος 11 Γ΄, σ. 165.
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Φιλία πραγματική

Ἄς ξεχωρίσουμε, λοιπόν, τήν
ἐπικίνδυνη, ἐπίπλαστη καί προ-
σωρινή «φιλία» ἀπό τήν ἀληθι-
νή καί παντοτινή. Τελικά, ἡ
διαδικτυακή «φιλία» δέν κάνει
γιά ἔξυπνους ἀνθρώπους, διότι
εἶναι φτηνή, περιορισμένη καί
λειψή. Ἡ ψηφιακή «φιλία» ἱκα-
νοποιεῖ στιγμιαία ἀνθρώπους
χωρίς κανένα βάθος καί εὐαι-
σθησία. Ἡ φιλία εἶναι θεσμός
πού ἑνώνει ἀνθρώπους πραγ-
ματικά, εἶναι ζωντανή σχέση,
ἀληθινές ἐμπειρίες, πράξεις, κι-
νήσεις καί λόγια. Εἴμαστε φίλοι
ὅταν ἐνδιαφερόμαστε γιά τόν ἄλ -
λο, τοῦ ἀφιερώνουμε χρόνο, τοῦ
δίνουμε ὅ,τι μᾶς ἀνήκει καί μᾶς
δίνει ὅ,τι τοῦ ἀνήκει. Θυσιάζου-
με ὅ λα καί θυσιαζόμαστε ὁλό-
κληροι γι’ αὐτόν. Στήν πραγμα-
τική φιλία ἔ χουμε κοινές πραγ-
ματικές ἐμπειρίες· συναντιόμαστε
σέ τόπο φυσικό καί ἀπολαμβά-
νουμε τήν παρέα μας ὡς δῶρο
τοῦ Θεοῦ. Οἱ φίλοι μοιραζόμαστε
ὅσες αἰσθήσεις διαθέτουμε: βλέ-

πουμε, ἀκοῦμε, ἀγγίζουμε, γευό-
μαστε καί μυριζόμαστε ὅσα βρί-
σκονται τριγύρω μας στήν κοινή
συντροφιά. Αὐτό πού διαφορο-
ποιεῖ τούς «φίλους» ἀπό τούς
φίλους εἶναι ἡ μεταξύ τους ἐπα-
φή. Οἱ πρῶτοι ἐπικοινωνοῦν μέ
τό πληκτρολόγιο καί συ-
ναντῶνται μέ τή μορφή pixels,
ἐνῶ οἱ δεύτεροι ἐπικοινωνοῦν μέ
ὅλες τίς δυνατότητες πού μᾶς
χάρισε ὁ Δημιουργός, μέ τό βλέμ-
μα, τό γέλιο, τή χειραψία, τήν
ἀκοή καί τό συναίσθημα.

Ἄς προβληματιστοῦμε, λοι-
πόν, μήπως ἡ ἀδιάκριτη καί ἀπε-
ριόριστη ἐνασχόλησή μας μέ
τούς «φίλους», μᾶς ὁδηγεῖ μα-
κροπρόθεσμα στήν ἀπομάκρυν-
ση ἀπό τούς πρα γματικούς μας
φίλους. Μήπως ἀ πο σπᾶται ἡ
προσοχή μας ἀπό στό χους ζωῆς
ποῦ ἔχουμε; Μήπως οἱ «φίλοι»
ἐμποδίζουν τήν ἐνίσχυση τῆς
φιλίας μας μέ τόν Χριστό διά
τῆς προσευχῆς καί τῆς λα-
τρείας;

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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Συνεχίζοντας τήν ἀναφορά
μας στίς ἅγιες μορφές τῶν

πρώτων χριστιανικῶν χρόνων
στήν Κύπρο θά ἀναφερθοῦμε
στό παρόν ἄρθρο στόν Ἀπό-
στολο Τυχικό.

Ὁ Ἅγιος Τυχικός, ἄν καί δέν
ἔχει κυπριακή καταγωγή, συνέ-
δεσε τή ζωή του μέ τήν Κύπρο,
στήν ὁποία ἀπεστάλη ἀπό τόν
Ἀπόστολο Παῦλο πρός ἐπιτέ-
λεση ἀποστολικοῦ ἔργου. Δέν
εἶναι ἀπόλυτα σίγουρο ὅτι ἀνή-
κει στόν κύκλο τῶν Ἑβδομή-
κοντα Ἀποστόλων, ἀλλά, κάλ-
λιστα, θεωρεῖται ἄξιος της ἐπω-
νυμίας τοῦ Ἀποστόλου, ἀφοῦ
ἔζησε καί ἔδρασε κατά τούς
ἀποστολικούς χρόνους καί συγ-
κεκριμένα ἀπετέλεσε στενό συ-
νεργάτη τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου. Ἐπιπρόσθετα, ἐπιτέλεσε μέ
τόν λόγο καί τά ἔργα τοῦ δρά-

ση Ἀποστόλου, εὐαγγελισμό
ἐθνῶν, καί παράλληλα μέ τό
παράδειγμά του δίδασκε τήν ὁδό
τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἄνθρωπος τῆς
ἀγάπης, τῆς πίστης, τῆς διακο-
νίας, τῆς ὑπακοῆς, δόθηκε ὁλο-
κληρωτικά στόν Θεό. Ἀγκαλία-
σε μέ ζῆλο θερμό τό ἱερό
καθῆκον, στό ὁποῖο προσκλή-
θηκε καί ἐλεύθερα σήκωσε τόν
σταυρό τῆς ἀποστολικῆς μαρ-
τυρίας.

Καταγόταν ἀπό τήν Ἔφεσο
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἀσπά-
σθηκε τόν Χριστιανισμό μέσω
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ
ὁποίου καί ἔγινε μαθητής, ἀλλά
συνάμα συνεργάτης καί συνοδός.
Ὁ Ἅγιος Τυχικός ἀναφέρεται γιά
πρώτη φορά στίς Πράξεις τῶν
Ἀποστόλων ὡς συνοδός (προ-
πομπός) τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου κατά τό ταξίδι του ἀπό τή

Οἱ ἀπαρχές
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Χρίστου Χατζημιχαήλ

Δρος Φαρμακευτικῆς - Θεολόγου

Μέρος Δ΄

Ὁ Ἀπόστολος Τυχικός
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Μακεδονία στήν Ἀσία. Τό ταξί-
δι αὐτό πραγματοποιήθηκε πρίν
τό τέλος τῆς τρίτης ἀποστολικῆς
περιοδείας (μεταξύ του 52 καί
56 μ.Χ.). Ὁ Ἅγιος Τυχικός μαζί
μέ ἄλλους Ἀποστόλους προ-
πορεύτηκαν τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου καί τόν περίμεναν στήν
Τρωάδα, ὅπου ἔμειναν (ὅταν
ἔφθασε ἐκεῖ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος μέ ἄλλους συνεργάτες
του) γιά ἑπτά ἡμέρες. Κατά τήν
παραμονή τους στήν Τρωάδα, ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος ἔκανε τό
μεγάλο θαῦμα τῆς ἀνάστασης
τοῦ μικροῦ Εὔτυχου. «Συνείπε-
το δέ αὐτῶ ἄχρι τῆς  Ἀσίας Σώ-

πα τρος Βεροιαῖος, Θεσσαλονι-
κέων δέ  Ἀρίσταρχος καί Σεκοῦ -
ν   δος, καί Γάϊος Δερβαῖος καί Τι-
μόθεος,  Ἀσιανοί δέ Τυχικός καί
Τρόφιμος. Οὗτοι προελθόντες
ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρωάδι» (Πράξ.
20, 4 - 5).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀνα-
φέρει τόν Ἅγιο Τυχικό σέ κά-
ποιες ἀπό τίς ἐπιστολές του. Οἱ
ἀναφορές αὐτές πού ἀναδει-
κνύουν τή μεγάλη ἱεραποστο-
λική δράση τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ
εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

α) Στήν Πρός Κολασσαεῖς
Ἐπιστολή, ὅπου χαρακτηρίζεται
ὡς ἀδελφός ἀγαπητός, πιστός
συνεργάτης καί δοῦλος τοῦ Κυ-
ρίου: «Τά κάτ’ ἐμέ πάντα γνω-
ρίσει ὑμίν Τυχικός ὁ ἀγαπητός
ἀδελφός καί πιστός διάκονος
καί συνδοῦλος ἐν Κυρίῳ, ὄν
ἔπεμψα πρός ὑμᾶς εἰς αὐτό
τοῦτο, ἵνα γνῶ τά περί ὑμῶν καί
παρακαλέση τάς καρδίας ὑμῶν,
σύν Ὀνησίμω τῷ πιστῷ καί
ἀγαπητῶ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ
ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριούσι τά
ὧδε» (Κολ. 4, 7 - 9).

β) Στήν Πρός Ἐφεσίους Ἐπι-
στολή ἐπαναλαμβάνεται ὁ χα-
ρακτηρισμός τοῦ ἀγαπητοῦ
ἀδελφοῦ καί ἐπιπρόσθετα δη-
λώνεται ὅτι ὁ Ἅγιος Τυχικός

ΔΟΝΤΙ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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εἶναι πιστός διάκονος ἐν Κυρίω,
ὁ ὁποῖος ἀπεστάλη ἀπό τόν
Ἀπόστολο Παῦλο, γιά νά πλη-
ροφορήσει τούς Χριστιανούς
στήν Ἔφεσο τά νέα του Ἀπο-
στόλου τῶν Ἐθνῶν καί νά ἐνι-
σχύσει τίς καρδιές τους: «Ἵνα δέ
εἰδῆτε καί ὑμεῖς τά κατ’  ἐμέ, τί
πράσσω, πάντα ὑμίν γνωρίσει
Τυχικός ὁ ἀγαπητός ἀδελφός
καί πιστός διάκονος ἐν Κυρίῳ,
ὄν ἔπεμψα πρός ὑμᾶς εἰς αὐτό
τοῦτο, ἵνα γνῶτε τά περί ἥμῶν
καί παρακαλέση τάς καρδίας
ὑμῶν» (Ἐφεσ. 6, 21 - 22).

γ) Στήν Πρός Τιμόθεο Β΄ Ἐπι-
στολή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
πληροφορεῖ τόν μαθητή του ὅτι
ἀπέστειλε τόν Ἅγιο Τυχικό στήν
Ἔφεσο: «Τυχικόν δέ ἀπέστειλα
εἰς Ἔφεσον» (Β΄ Τίμ. 4, 12).

δ) Στήν Πρός Τίτον Ἐπιστο-
λή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐνη-
μερώνει τόν Ἀπόστολο Τίτο ὅτι
θά τοῦ στείλει τόν Ἀρτεμᾶν ἤ
τόν Τυχικόν καί τόν καλεῖ νά
συναντηθοῦν στή Νικόπολη,
ὅπου θά διέμενε κατά τόν χει-
μώνα: «Ὅταν πέμψω  Ἀρτεμᾶν
πρός σέ ἤ Τυχικόν, σπούδασον
ἐλθεῖν πρός μέ εἰς Νικόπολιν·
ἐκεῖ γάρ κέκρικα παραχειμᾶσαι»
(Τίτ. 7, 12).

ε) Στήν Πρός Κορινθίους Β΄

Ἐπιστολή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
σημειώνει ὅτι στέλνει στούς
Χριστιανούς τῆς Κορίνθου τόν
Ἀπόστολο Τίτο μαζί μέ ἕναν
ἄλλο ἀδελφό, ὁ ὁποῖος δοκι-
μάστηκε κατ’ ἐπανάληψη καί
χαρακτηρίζεται ὡς σπουδαῖος.
Ὁ ἀδελφός αὐτός εἶναι ὁ Ἅγιος
Τυχικός. «Συνεπέμψαμεν δέ
αὐτοῖς τόν ἀδελφόν ἡμῶν, ὄν
ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολ-
λάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνί δέ
πολύ σπουδαιότερον πεποιθή-
σει πολλή τή εἰς ὑμᾶς» (Β΄ Κορ.
8, 22).

Μεταξύ τῶν ἐτῶν 59 - 61 μ.Χ.,
καί ἐνῶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ἦταν φυλακισμένος γιά πρώτη
φορά στή Ρώμη, τόν ἐπισκέ-
φθηκε ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος.
Ἐκεῖ, ἀσφαλῶς, ὁ Εὐαγγελι-
στής Μάρκος θά ἐνημέρωσε
τόν Ἀπόστολο Παῦλο γιά τόν
μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἀπο-
στόλου Βαρνάβα, μετά τήν κοί-
μηση τοῦ ὁποίου δέν ὑπῆρχε
ἄλλος Ἀπόστολος στό νησί,
γιά νά συνεχίσει τόν εὐαγγελι-
σμό. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ἀπέστειλε τότε στήν Κύπρο
τόν Ἅγιο Τυχικό, τόν Ἅγιο Ἐπα-
φρά καί ἄλλους συνεργάτες
του, μέ ὁδηγίες ὅπως ἔλθουν σέ
ἐπαφή μέ τόν Ἅγιο Ἠρακλείδιο.



Ὁ Ἅγιος Ἠρακλείδιος κατέστη-
σε Ἐπίσκοπο Πάφου τόν Ἐπα-
φρά καί Ἐπίσκοπο Νεαπόλεως
(Λεμεσοῦ) τόν Τυχικό καί συ-
νεχίστηκε ἔτσι ὁ ἐκχριστιανισμός
τοῦ νησιοῦ. Ὁ Ἅγιος Τυχικός
ἐργάστηκε μέ ζῆλο καί ἀφο-
σίωση καί ἐκπλήρωσε τήν ἀπο-
στολή του.

Ἀργότερα, ὁ Ἅγιος πῆγε στή
Ρώμη γιά νά συμπαρασταθεῖ
στόν γιά δεύτερη φορά φυλα-
κισμένο Ἀπόστολο Παῦλο (64 -
68 μ.Χ.) καί ἔμεινε κοντά τοῦ μέ-
χρι τό μαρτυρικό τέλος τοῦ Ἀ -
ποστόλου τῶν Ἐθνῶν (ἐπί αὐτο-
κράτορα Ρώμης Νέρωνα). Σύμ-
φωνα μέ τήν Ἐκκλησιαστική
Πα ράδοση, ὁ Ἅγιος Τυχικός,
μετά τό μαρτύριο τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου, ἦλθε στήν Ἔφεσο,
ὅπου ἔγινε Ἐπίσκοπος στήν
Ἰωνία. Ἐκεῖ παρέμεινε μέχρι τό
τέλος τῆς ζωῆς του, τό ὁποῖο
φαίνεται πώς ἦταν εἰρηνικό. Ἡ
ἱερή του μνήμη ἑορτάζεται τήν
8η Δεκεμβρίου μαζί μέ ἄλλους
Ἀποστόλους ἀπό τόν κύκλο τῶν
Ἑβδομήκοντα.

Ἱεροί Ναοί πρός τιμή τοῦ Ἁγί-
ου Τυχικοῦ στήν Κύπρο ὑπάρ-
χουν: α) στήν περιοχή τῆς ἔσω
Γαλάτας (ἀνοικοδομήθηκε δί-
πλα ἀπό τά ἐρείπια τοῦ ὁμω-

νύμου ἀρχαίου ναοῦ), β) στό χω-
ριό Μέσανα τῆς ἐπαρχίας Πά-
φου, ὅπου καί ἐκεῖ ὑπῆρχε
ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων πα-
λαιός ἀντίστοιχος Ἱερός Ναός.

Στήν πρώτη περίπτωση, ἡ πε-
ριοχή τῆς Γαλάτας φαίνεται ὅτι
βρισκόταν πλησίον της Λαμ-
παδούς, τῆς περιοχῆς ἀπό τήν
ὁποία καταγόταν ὁ Ἅγιος Ἠρα-
κλείδιος καί ἀπό τήν ὁποία πέ-
ρασαν οἱ Ἀπόστολοι Παῦλος,
Βαρνάβας καί Μάρκος. Ἡ σύν-
δεση τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ μέ τόν
Ἅγιο Ἠρακλείδιο ἔχει προανα-
φερθεῖ. Ὁ νέος Ἱερός Ναός
στή Γαλάτα θεμελιώθηκε στίς 8
Δεκεμβρίου 2002.

Στή δεύτερη περίπτωση, ἡ
τιμή στόν Ἅγιο Τυχικό ἀποδι-
δόταν στά Μέσανα ἀπό πολύ
παλιά καί ἀνοικοδομήθηκε ἐκεῖ
νέος Ἱερός Ναός μεταξύ τῶν
ἐτῶν 1908 - 1910. Ἡ ὑπόδειξη
ποῦ θά κτιζόταν ὁ νέος Ναός
ἔγινε μέ θαυμαστό τρόπο. Ὁ
ναός ἐγκαινιάστηκε τό 1944 ἐπί
Μητροπολίτου Πάφου Λεοντί-
ου Γ΄. Ἐντούτοις, θά πρέπει νά
σημειωθεῖ ὅτι ὑπάρχει ἡ πιθα-
νότητα ὁ ἀρχαῖος Ἱερός Ναός
τοῦ Ἁγίου Τυχικοῦ στά Μέσα-
να νά τιμᾶ διαφορετικό πρό-
σωπο ἀπό τόν Ἀπόστολο Τυχι-

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

ΔΟΝΤΙ
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κό. Ὑπάρχει, δηλαδή, ἡ ἄποψη
ὅτι ὑπάρχει καί ἄλλος Ἅγιος Τυ-
χικός, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στό
χωριό Μέσανα τῆς Πάφου. Τό
Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο (Acta
Sanctorum, 19 Φεβρουαρίου, στ.
126 c) ἀναφέρει τόν Ἅγιο Τυχι-
κό ὡς τέκνο τῆς Πάφου καί ὅτι
ἦταν Ἐπίσκοπός της Πάφου καί
ὄχι τῆς Νεάπολης. Ἐπίσης, ὁ
Κύπριος Χρονικογράφος Ἀρχι-

μανδρίτης Κυπριανός τόν ἀνα-
φέρει ὡς Ἐπίσκοπό της Πάφου.

Ἀρχαῖες τοιχογραφίες τοῦ
Ἁγίου Τυχικοῦ ὑπάρχουν στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σωζομένου
στή Γαλάτα καί στήν Παναγία
τῆς Ἀσίνου, ἐνῶ φορητή εἰκόνα
τοῦ 14ου αἰώνα πού εἰκονίζει
τόν Ἅγιο Τυχικό καί τόν Πρω-
τομάρτυρα Στέφανο, βρίσκεται
στήν Ἱερά Μητρόπολη Μόρφου.

Βιβλιογραφία
1. Παπαχριστοφόρου Μακαρίου, Τυχικῷ τῷ Ἀποστόλῳ, Γαλάτα 2006.
2. Καππαή Δημητρίου, Οἱ ἐν Κύπρῳ διαλάμψαντες Ἅγιοι, Κύπρος 1996.
3. http://mesanacyprus.blogspot.com/.
4. http://www.impaphou.org/ApostTuxiko.aspx.

Ἀπολυτίκιο 
Ἀποστόλου Τυχικοῦ 

(Ποίημα Χ. Παπαδοπούλου)

Τ
οῦ Παύλου μαθητής καί ἀκόλουθος
ὑπάρχων, τόν καλόν ἀγώνα τῆς πίστεως
χαίρων ἠγωνίσω, ὑμῶν ἀληθείας τόν

πυρσόν καί ἔθνεσι παρέχων φωτισμόν. Διά τοῦτο,
Πανσεβάσμιε Τυχικέ, τιμῶντες σέ νῦν βοῶμεν.
Χαῖρε Χριστοῦ, ὦ σκεῦος ἐκλεκτόν, χαῖρε Θεοῦ
ἀπόστολε· ὦ καί πρέσβευε δωρήσασθαι πᾶσι τήν
λύτρωσιν».

«
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Εἰσαγωγή

ὉἜγκλειστος ἅγιος Νεό-
φυτος ἔζησε τό 1134 - 1219

σέ μία πολύ ταραχώδη καί δύ-
σκολη καμπή, τόσο τῆς κυ-
πριακῆς ἱ στο ρίας ὅσο καί τῆς
Ρωμανίας (Βυ ζαντινῆς Αὐτο-
κρατορίας). Τήν ἐποχή αὐτή
χαρακτηρίζουν βαθύτατες ἀλλα-
γές: πολιτικές, στρατιωτικές,
οἰκονομικές καί κοινωνικές1.
Στήν Κύπρο γίνονται πολλές τα-
ραχές, καί λεηλασίες καί τό νησί
ὑφίσταται μακροχρόνια ξενο-
κρατία, ἡ ὁποία τό ὁδήγησε  σέ
μία περίοδο ἐσωτερικῆς ἀπο-

σύνθεσης καί διάβρωσης. Ἡ
σκληρή φορολογία, ἡ κακή δια-
κυβέρνηση, ἡ οἰκονομική ἐκμε-
τάλλευση καί ἡ ἠθική πτώση
ὑπῆρξαν τά κύρια χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα τῆς ἐποχῆς.
Ἀποκορύφωμα τῆς ἐποχῆς
αὐτῆς ἦταν ἡ κατάληψη τῆς Κύ-
πρου ἀπό τούς Λατίνους καί ἡ
ἔναρξη τῆς Φραγκοκρατίας στήν
Κύπρο.

Τήν κατάσταση αὐτή πού
δη μιουργεῖται, σπεύδει ὁ Ἅγιος
νά τήν περιγράψει μέσα ἀπό τό
ἔργο του «Περί τῶν κατά χώραν
Κύπρον σκαιῶν», θέλοντας ἔτσι

IΣΤΟΡΙΑ

Μεγάλα ἱστορικά γεγονότα 
μέ βάση τό ἔργο τοῦ ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου

Σάββα Παρῆ
Θεολόγου

1. Ἑλένης Γλύκατζερ-Ἀρβελέρ, «Ὁ ἅγιος Νεόφυτος καί ἡ ἐποχή του», Πρα-
κτικά Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου. Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος. Ἱστορία-Θεο-
λογία-Πολιτισμός, Ἐγκλειστριώτικα Ἀνάλεκτα 1, ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 2010, σ. 108. 
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νά δείξει «τήν ἐνεστῶσαν δυ-
σχέρειαν τῶν πραγμάτων»2. Στό
ἔργο αὐτό ὁ ἅγιος Νεόφυτος
ἀναφέρεται στήν πλέον δραμα-
τική δωδεκαετία τῆς ἱστορίας
τῆς Κύπρου τοῦ 12ου αἰώνα·
«εἴργει δέ καί ἡμᾶς δώδεκα
χρό  νους ἤδη νεφέλη καί ὁμίχλη
ἀλλεπαλλήλων δεινῶν τῶν τῇ
χώρᾳ συμβεβηκότων»3.

Παρ’ ὅλο πού ὁ Ἅγιος ποτέ
δέν εἶχε φύγει ἀπό τήν Ἐγκλεί-

στρα του, εἶχε ὅμως πλήρη εἰ -
κόνα τῶν γεγονότων τῆς ἐποχῆς
του, γι’ αὐτό καί τά κατέγραψε.
Οἱ πληροφορίες του εἶναι καί
ἀκριβεῖς καί σημαντικές γιά τά
γεγονότα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί
τόν καθιστοῦν ἕναν ἀπό τούς
σημαντικότερους ἱστορικούς τῶν
χρόνων του. Ἀνάμεσα σ’ ἄλλα,
µᾶς πληροφορεῖ μέσα ἀπό τά
ἔργα του γιά τήν πτώση τῆς
Ἱερουσαλήμ ἀπό τόν στρατό τοῦ
Σαλαχαντί τό 1187, θρηνεῖ γιά
τήν πτώση τῆς Κωνσταντινού-
πολης ἀπό τούς Φράγκους τό
1204, ζεῖ καί ὑποφέρει ἀπό τά
δεινά πού ἔπληξαν τήν Κύπρο
πρῶτα μέ τίς φυσικές καταστρο -
φές καί μετά µἐ τόν ἀποστάτη
τύραννο Ἰσαάκιο Κοµνηνό, τήν
παράδοση τῆς Κύπρου στόν Ρι-
χάρδο τόν Λεοντόκαρδο τό 1191,
τήν πώλησή της μετά ἀπό λίγο
στούς Ναΐτες καί τούς Λουζι-
νιανούς καί τήν ἀρχή τῆς Φραγ-
κοκρατίας στήν Κύπρο. Ἐπίσης,
κάνει καί μία μικρή νύξη γιά τήν
μάχη τοῦ Μυριοκέφαλου πού
ἔγινε τό 1176.

2. Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Περί τῶν κατά χώραν Κύπρον σκαιῶν,
Συγγράμματα, τ. Ε΄, ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου
Νεοφύτου, Πάφος 2005, σ. 406. 28 - 29.

3. Ὅ.π., σ. 405. 5 - 6.
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4. Χρήστου Κ. Οἰκονόμου, «Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος καί τό ἔργο
του», Πρακτικά, ὅ.π., σ. 89 - 90.

5. Βενεδίκτου Ἐγγλεζάκη (Ἀρχιμανδρίτη Παύλου), «Ὁ ὅσιος Νεόφυτος ὁ
Ἔγκλειστος καί ἡ ἐν Κύπρῳ Φραγκοκρατία», Εἴκοσι μελέται διά τήν Ἐκκλη-

Ὁ Ἅγιος ἀποσιωπᾶ πολλά γε-
γονότα, δείχνει ὅμως τήν ἐχθρό-
τητά του στόν σφετεριστή Ἰσα-
άκιο Κομνηνό καί στούς Λατί-
νους, οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν
πολ λά δεινά στούς συμπατριῶ -
τες του. Οἱ ἀναφορές του εἶναι
σύντομες, ἀλλά ἀκριβεῖς καί ἀ -
ποβλέπουν στήν παραμυθία
τῶν συμπατριωτῶν του ἀπό τά
δεινά τῶν κατακτητῶν.

Στό παρόν ἄρθρο, θά ἀναφερ -
θοῦμε στήν ἵδρυση τῆς Μονῆς
τῆς Ἐγκλείστρας ἀπό τόν ἅγιο
Νεόφυτο, στά φυσικά φαινό-
μενα πού ἔπληξαν τό νησί καί
προκάλεσαν τή μείωση τοῦ
πλη θυσμοῦ, στή μάχη τοῦ Μυ-
ριοκέφαλου, στήν τυραννία τοῦ
Ἰσαάκιου Κομνηνοῦ, στήν κα-
τάληψη τῶν Ἱεροσολύμων ἀπό
τόν Σαλαχαντί καί στήν προ-
σπάθεια πού ἔγινε γιά ἀνακα-
τάληψη τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό τά
βασίλεια τῆς Δύσης. Θά ἀνα-
φερθοῦμε, ἐπίσης, στήν κατά-
ληψη τῆς Κύπρου ἀπό τόν Ρι-
χάρδο τόν Λεοντόκαρδο, στήν
πώλησή της στή συνέχεια στούς

Λουζινιάν, στήν ἐγκαθίδρυση
τῆς Φραγκοκρατίας στήν Κύπρο
καί τέλος θά κλείσουμε μέ τήν
κατάληψη τῆς Κωνσταντινού-
πολης ἀπό τούς Λατίνους τό
1204.

Ἡ ἵδρυση τῆς Μονῆς
τῆς Ἐγκλείστρας

Ἕντεκα χρόνια μετά τήν εὕρε-
ση τοῦ σπηλαίου, στόν χῶρο
ὅπου σήμερα βρίσκεται ἡ
Ἐγκλείστρα, καί τήν ἐκεῖ ἐγκα-
ταβίωση τοῦ ἁγίου Νεοφύτου,
ὁ Ἐπίσκοπος Πάφου Βασίλει-
ος Κίνναμος πείθει τόν Ὅσιο νά
γίνει ἱερέας καί νά δεχτεῖ συ-
νοδεία. Ἔτσι, τό 1170 τό ἀσκη-
τήριο τῆς Ἐγκλείστρας γίνεται
μοναστήρι καί ὁ μοναχός Νεό-
φυτος χειροτονεῖται Πρεσβύτε-
ρος καί ἡγούμενος τῆς Μονῆς4.
Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἵδρυσής του
τό μοναστήρι λειτουργεῖ ὡς
κοινόβιο, μέ κοινή ζωή καί λα-
τρεία, σύμφωνα μέ «τήν ἀρχαί-
αν παράδοσιν τοῦ παχωμια-
νοῦ καί βασιλειανού κοινοβίου»5.

IΣΤΟΡΙΑ
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Σταδιακά, τό μοναστήρι ἐπαν-
δρώνεται καί μέ ἄλλους μονα-
χούς καί σέ κάποια χρονική
στιγμή φτάνει τούς δεκατέσσε-
ρις σέ ἀριθμό. Ὡς ἐκ τούτου,
κτίζονται καινούργια κτίρια,
κατασκευάζονται νέα κελλιά
καί τό μοναστήρι ἐξοπλίζεται μέ
σκεύη, εἰκόνες καί βιβλία6.
Λόγῳ τῆς μεγάλης προσωπικό-
τητας τοῦ ἁγίου Νεοφύτου, τό
μοναστήρι γνωρίζει μεγάλη
ἄνθηση καί διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στήν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Φυσικά φαινόμενα 
πού ταλαιπώρησαν τό νησί

Τό 1175 ἡ ἴδια ἡ φύση στρέ-

φεται ἐναντίον τῶν Κυπρίων.
Γιά τρία χρόνια ἐπικρατοῦσε συ-
νεχής ἀνομβρία, μέ ἀποτέλεσμα
νά ἐπικρατεῖ στό νησί μεγάλη
πείνα, τήν ὁποία συνόδευε τρο-
μερή πανώλη καί ἀλλεπάλληλοι
σεισμοί. Καταστράφηκαν ὄχι
μόνο ἡ χλωρίδα καί ἡ πανίδα
τοῦ νησιοῦ, ἀλλά, κατά τή μαρ-
τυρία τοῦ ἁγίου Νεοφύτου, ὁ
πληθυσμός ἐξαγριώθηκε καί
εἶχε ἐπιδοθεῖ στό ἔγκλημα. Στή
ζωή δέν θά παραμείνουν παρά
τό ἕνα τρίτο τῶν Κυπρίων.
Ὁλόκληρα χωριά θά χαθοῦν,
προκαλώντας ἀθεράπευτα χά-
σματα στήν ἱστορία τοῦ τόπου.
Ἐπίσης, οἱ ἐκλείψεις τοῦ ἡλίου
τό 1176 καί 1178 φέρνουν τό νησί

σίαν Κύπρου (4ος ἕως 20ος αἰών), ἔκδ. Ἵδρυμα Ἀ. Γ. Λεβέντη καί Μορφω-
τικόν Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 1996, σ. 234.

6. Χρ. Οἰκονόμου, ὅ.π., σ. 90.



σέ ἀποκαλυπτική ἀτμοσφαι-
ρα7.

Ἡ μάχη τοῦ Μυριοκέφαλου

Τήν ἴδια χρονική περίοδο
(1176) στό Μυριοκέφαλο κατα-
στρέφεται ὁ στρατός τῆς ἀνα-
τολικῆς αὐτοκρατορίας, «ὁ με-
γαλύτερος καί ἀρτιότερα ἐκπαι-
δευμένος στρατός τοῦ κόσμου»,
καί ὁλόκληρη ἡ Ρωμανία μένει
ἀπροστάτευτη καί γίνεται ἕρ -
μαιο στίς ὀρέξεις τῶν ξένων κα-
τακτητῶν, ἀλλά καί στόν τυχο-
διωκτισμό τῶν εὐπατριδῶν τῆς
αὐτοκρατορίας8.

Γι’ αὐτή τή μάχη ἀναφέρει χα-
ρακτηριστικά στό ἔργο του ὁ
ἅγιος Νεόφυτος: «Οὐ μήν δέ,
ἀλλά καί ὁ εὐσεβέστατος ἡμῶν
βασιλεύς, τόν θεοστεφῆ λέγω
κύριν Μανουήλ τόν Κομνηνόν,
ἐν τοῖσδε τοῖς χρόνοις τήν χώ-
ραν τοῦ Ἰκονίου καταλαβών
καί τῇ Τουρκίᾳ παραβαλῶν,
δα  κρύων ὄντως ἄξιον ἐκεῖσε
τούτῳ συνήντησε. Ἄφνω γάρ

Μουσουλμάνων νέφος αὐτῷ
ἐπιπεσόν ἀπειρότατον, ἐξάπι-
να τούς μεγιστάνας αὐτοῦ καί
πλῆθος στρατιωτῶν καί ἑτέρων
πολλῶν καί μεγιστάνων τέκνα
πεποθημένα (ὤ θείας δίκης, ὤ
θείας ἀνοχῆς) ἄρδην ἀπέκτει-
ναν»9. Τά ἀποτελέσματα τῆς μά-
χης αὐτῆς ἦταν πολύ ἐπώδυνα,
σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο: «Ὅση δέ
τότε συνήντησε θλῖψις ἐκεῖσε,
ὅση στενοχωρία, ὅση ζημία καί
ὅσος κλαυθμός, οὐ τοῦ παρόν-
τος ἐστί καιροῦ διά γραφῆς
ἅπαντα ἐκεῖνα κατά μέρος
ἐκτραγωδῆσαι...»10.

Ὁ ἅγιος Νεόφυτος, ὡστόσο,
στή μικρή ἀναφορά πού κάνει
γιά τή μάχη αὐτή, δέν στέκεται
τόσο στίς συμφορές καί τήν κα-
ταστροφή τοῦ βυζαντινοῦ στρα-
τοῦ, ἀλλά ἀναφέρεται περισ-
σότερο στόν κίνδυνο πού διέ-
τρεξε ὁ αὐτοκράτορας, ὁ ὁποῖος
περικυκλώθηκε ἀπό τούς Τούρ-
κους, καί στήν ἄμεση ἐπέμβα-
ση τοῦ Θεοῦ γιά νά τόν βοη-

ΔΟΝΤΙ
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7. Β. Ἐγγλεζάκη, «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στήν Ὀρθόδοξη Αὐτοκρατο-
ρία, 330 - 1191 μ.Χ.», ὅ.π., σ. 96. Βλ. καί Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου,
Πεντηκοντακέφαλον, Συγγράμματα, τ. Α΄, ὅ.π., σ. 324 - 325. 

8. Β. Ἐγγλεζάκη, ὅ.π., σ. 95.
9. Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Πεντηκοντακέφαλον, ὅ.π., σ. 321. 15

- 22.
10. Ὅ.π., σ. 321. 22 - 25.

IΣΤΟΡΙΑ



452 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

θήσει11. Σχολιάζει χαρακτηρι-
στικά ὅτι, ὅταν ὁ Θεός εἶδε τή
γενναιότητα τοῦ αὐτοκράτορα
καί τήν πίστη του, ἀλλά καί τό
πόσο σημαντικός ἦταν γιά τό
Βυζάντιο, τότε «ἔστειλεν αὐτῷ
βοήθειαν ἐξ ἁγίου, ἔδωκεν αὐτῷ
ρώμιν ἰσχύος. διεφύλαξεν αὐτόν
ἀπό ἐνεδρευόντων καί ἀγῶνα
ἰσχυρόν ἐβράβευσεν αὐτῷ»12.
Ἔτσι, ὁ Θεός προστάτευσε τόν
αὐτοκράτορα ἀπό τούς ἐχθρούς
καί τόν ἐνίσχυσε στόν δύσκολό
του ἀγώνα. Σύμφωνα μέ τόν Βε-
νέδικτο Ἐγγλεζάκη, ὁ ὁποῖος
σχολιάζει τήν ἀναφορά τοῦ ἁγί-
ου Νεοφύτου στή μάχη τοῦ Μυ-
ριοκέφαλου, «ἡ πικρά πεῖρα τῆς
πολιτείας τῶν διαδόχων τοῦ
Μα νουήλ καί τῶν δυτικῶν χρι-
στιανικῶν συστημάτων, ἀλλά
καί ἡ αὔξουσα πνευματική ὡρί-
μανσις, τόν ἔμαθον ὅτι ὁ χρι-
στιανισμός δέν ἔχει τό ἀπαρα-
σάλευτον στήριγμά του ἐπί τοῦ

Καίσαρος τεθεμελιωμένον, ἀλλ’
ἐπί τοῦ Σταυροῦ»13.

Μετά τά γεγονότα αὐτά, ἡ
αὐτοκρατορία ἐμφανιζόταν πιά
ἀδύναμη νά προστατεύει ἀπο-
τελεσματικά τήν Κύπρο, σέ μία
ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ Σταυ-
ροφορίες τῶν Δυτικῶν (πού ἐ -
ξε λίσσονταν σέ ληστρικές ἐπι-
χειρήσεις) δημιουργοῦσαν γενι-
κότερα προβλήματα στήν Κων-
σταντινούπολη. Ἡ ἀναμέτρηση
τῶν Σταυροφόρων τῆς Δύσης μέ
τούς μή Χριστιανούς τῆς Ἐγγύς
Ἀνατολῆς, δημιούργησε ξανά
ἕνα πεδίο συνεχῶν συγκρούσε-
ων στόν χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς
Μεσογείου, ἀπό τίς ὁποῖες
ἔμελλε νά ὑποφέρει ξανά καί ἡ
Κύπρος, τῆς ὁποίας ἡ καίρια γε-
ωγραφική θέση καθόρισε τήν
τραγική της μοῖρα ἀνά τούς
αἰῶνες14.

(Συνεχίζεται)

ΔΟΝΤΙ

11. Βλ. Ἁγίου Νεοφύτου του Ἐγκλείστου, Πεντηκοντακέφαλον, Συγγράμ-
ματα, τ. Α΄, ὅ.π., σ. 322.

12. Βλ. ὅ.π., σ. 322. 5 - 7.
13. Β. Ἐγγλεζάκη, «Ὁ ὅσιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος καί ἡ ἐν Κύπρῳ Φραγ-

κοκρατία», ὅ.π., σ. 239 - 240.
14. Βλ. Ἰωάν. Ε. Ἀναστασίου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, τ. Β΄, ἐκδ. Παρατη-

ρητής, Θεσσαλονίκη, σ. 12 - 29.
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Ἔφτασε ἐπιτέλους ἡ πρώ-
τη μέρα τῆς νέας σχο-

λικῆς χρονιᾶς. Γιά κάποιο λόγο,
ἡ Ἄρτεμης τήν περίμενε μέ
πολλή ἀνυπομονησία αὐτή τή
μέρα. Ὅλο ρωτοῦσε καί ξανα-
ρωτοῦσε τούς γονεῖς της, τά
μεγαλύτερα ἀδέρφια της, τίς
φίλες της, σέ πόσες μέρες θά
ἀνοίξει τό σχολεῖο καί πρίν
ἀπό τόν Αὔγουστο σούφρωνε
τά φρύδια, ὅταν ἄκουγε τήν
ἀπάντηση, λές καί εἶχε βαρε-
θεῖ τίς διακοπές. Παράξενο
πράγμα γιά παιδί 9 χρόνων!
Ὅταν μπῆκε πιά ὁ Αὔγουστος,
ἄρχισε νά χαίρεται πού οἱ μέ-
ρες λιγόστεψαν.

Ὅλοι ὑπέθεταν ὅτι ἔκανε
ἔτσι, ἐπειδή φέτος θά πήγαινε

στήν Δ΄ Τάξη, πρώ-
τη χρονιά στόν Β΄
Κύκλο τοῦ Δη-
μοτικοῦ Σχολεί-
ου. Ἄλλωστε,

μιλοῦσε πολύ γιά τήν ἑπόμενη
χρονιά στό σχολεῖο καί τήν και-
νούργια τάξη. Ἡ μητέρα της
ἀνησυχοῦσε λίγο, γιατί ἤξερε
ἀπό τά ἄλλα τῆς παιδιά ὅτι ἡ
Δ΄ Τάξη εἶναι λίγο δύσκολη, ἰδι-
αίτερα στά Μαθηματικά πού ἡ
Ἄρτεμης εἶχε μερικές δυσκολίες.
Ἀντίθετα ὅμως, τή μικρή δέ
φαινόταν νά τήν ἀπασχολεῖ τό
ζήτημα. Ἤθελε ἁπλῶς νά πάει
στήν Δ΄ Τάξη.

Τήν πῆγε, λοιπόν, ὁ πατέ-
ρας της στό σχολεῖο κι αὐτή
τοῦ εἶπε νά τήν ἀφήσει μόνη
της, δέν ἔδειχνε νά φοβᾶται κα-
θόλου. Λές κι ἦταν ἄλλο παι-
δί φέτος.

Τό μεσημέρι στό αὐτοκίνη-
το δέ μίλησε καθόλου. Τή ρω-
τοῦσε ὁ πατέρας γιά τή σπου-
δαία αὐτή μέρα κι ἡ μικρή
ἀπαντοῦσε μονολεκτικά. Στό
σπίτι τούς ἄφησε ὅλους ἄφω-
νους, ὅταν μπῆκε μέσα καί δέ

ΔΟΝΤΙ

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

Ἡ καλύτερη 
δασκάλα
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χαιρέτησε. Ἔπλυνε τά χέρια της
καί κάθισε στό τραπέζι μέ κα-
τεβασμένα τά μοῦτρα. Στήν
ἐρώτηση «Ποιά εἶναι ἡ δασκά-
λα σου;», βούρκωσαν τά μάτια
της καί μέ τό ζόρι σχεδόν ἀπάν-
τησε ὅτι ἦταν ἡ κ. Εἰρήνη. Ἡ μη-
τέρα χάρηκε, εἶχε ἀκούσει τά
καλύτερα γι’ αὐτή τή δασκάλα
καί ἡσύχασε κάπως γιά τή δυ-
σκολία τῆς κόρης της στά Μα-
θηματικά, ἤξερε ὅτι ἡ συγκε-
κριμένη δασκά λα θά τή βοηθή-
σει. Δέ φαινόταν, ὅμως, νά συμ-
μερίζεται τήν ἄποψή της καί ἡ
Ἄρτεμης.

Πέρασε ἡ πρώτη βδομάδα κι
ἡ μικρή δέν ἔβρισκε τό κέφι της.
Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά δέν ἤ -
θελε κιόλας νά διαβάζει τά μα-
θήματά της, ἐκτός ἀπό τήν
Ἱστορία. Μία-δύο φορές εἶχε
κρύψει ἀπό τούς γονεῖς της κά-
ποιες ἀσκήσεις Ἑλληνικῶν καί
Μαθηματικῶν καί τό ἔμαθαν τυ-
χαίᾳ ἀπό ἕνα παιδί στή γειτο-
νιά τους. Τήν πῆ ρε, λοιπόν, ἀπό
κοντά ἡ μητέρα της γιά νά μά-
θει τί συνέβαινε.

- Τί σοῦ συμβαίνει, Ἄρτεμης;
Πε ρίμενες μέ τόση χαρά τή φε-
τινή χρονιά καί τώρα δέ θέλεις
νά διαβάζεις;

- Διαβάζω, διαβάζω Ἱστορία.
- Δέν ἀρκεῖ, ὅμως, νά διαβά-

ζεις Ἱστορία, ἔχεις κι ἄλλα μα-
θήματα.

- Δέ μέ ἐνδιαφέρει ἀπό τά ἄλ -
λα, ἐγώ θά διαβάζω μόνο Ἱστο-
ρία πού μᾶς κάνει ἡ κ. Δέσπω.

- Καί γιατί;
- Γιατί ἐγώ αὐτή ἤθελα γιά δα-

σκάλα μου. Κάθε χρόνο εἶναι
αὐτή ἡ δασκάλα τῆς Δ΄ Τάξης
καί φέτος ἔπιασε τήν Ε΄ κι ἐμᾶς
μᾶς κάνει μόνο Ἱστορία, αὐτό
εἶναι ἄδικο.

- Καλά, κοριτσάκι μου, κι
ἐπειδή ἤθελες ἄλλη δασκάλα
σημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά δια-
βάζεις; Στό κάτω-κάτω κι ἡ κ.
Εἰρήνη εἶναι ἐξαιρετική δασκά-
λα.

- Ἐγώ δέν τή θέλω. Θέλω τήν
κ. Δέσπω.

- Μά, ποτέ ξανά δέ σοῦ ἔκα-
νε μάθημα καί δέν ξέρεις, ἄν εἶ -
ναι καλή δασκάλα.

- Ναί, ἀλλά εἶναι ἡ πιό ὄμορ-
φη καί φορᾶ τά πιό ὡραῖα ροῦ -
χα ἀπ’ ὅλες τίς δασκάλες τοῦ
σχολείου στόν Κύκλο Β΄. Τίς βλέ-
παμε τά διαλείμματα πού περ-
πατοῦ σαν στήν αὐλή.

- Γι’ αὐτό, λοιπόν, περίμενες
πῶς καί πῶς νά ἀνοίξουν τά
σχολεῖα;

- Ναί, γι’ αὐτό! Καί τώρα δέν
εἶναι ἡ δασκάλα μου. Θέλω νά
κλείσουν πάλι τά σχολεῖα!

ΔΟΝΤΙ
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Δέν μπόρεσε
νά συγκρατηθεῖ
ἡ μητέρα κι ἔβα-
λε τά γέλια. Τί ἀ -

φελῆ πού εἶναι τά παιδιά!
Ἀκοῦς ἐκεῖ τό κριτήριό της γιά
τή δασκάλα της νά εἶναι ἡ ἐξω-
τερική ἐμφάνιση καί τό ντύσι-
μο...! Ἐκεῖνο τό ἀπόγευμα ἡ
Ἄρτεμης εἶχε μία μεγάλη καί σο-
βαρή συζήτηση μέ τή μητέρα
της.

- Δέ μοῦ λές, Ἄρτεμης. Γιατί
εἶσαι φίλη μέ τή Νεφέλη;

- Ἐπειδή εἶναι καλή, μέ κα-
ταλαβαίνει καί μέ βοηθᾶ, ὅταν
δυσκολεύομαι στά Μαθηματικά.
Ἄ, κι ἐπειδή μᾶς ἀρέσουν τά
ἴδια παιχνίδια καί μποροῦμε νά
παίζουμε μαζί.

- Εἶναι, ὅμως, λίγο χοντρού-
λα. Νομίζω νά σταματήσεις νά
κάνεις παρέα μαζί της.

- Τί εἶναι αὐτά ποῦ λές, μαμά;
Ἡ Νεφέλη εἶναι φίλη μου ἀπό
τό νηπιαγωγεῖο καί τήν ἀγαπῶ
πολύ, δέ θά σταματήσω νά τήν
ἔχω φίλη, ἐπειδή εἶναι λίγο χον-
 τρούλα. Δέν ἔπρεπε οὔτε νά τό
σκεφτεῖς αὐτό.

- Μά, δέν τό σκέφτηκα ἐγώ,
ἐσύ μοῦ τό ἔβαλες στό μυαλό,
ἀπό τό μεσημέρι πού εἶπες ὅτι
ἤθελες γιά δασκάλα σου τήν

πιό ὄμορφη. Σκέφτηκα, λοιπόν,
ὅτι καί γιά φίλη σου θά ἤθελες
τήν πιό ὄμορφη καί ὅτι, ἀφοῦ
αὐτό μετρᾶ τόσο πολύ γιά
σένα, κάποια στιγμή θά τήν πα-
ρατήσεις τή Νεφέλη.

Ἔσκυψε τό κεφάλι ἡ Ἄρτε-
μης.

- Εἶναι, ὅμως, ὄμορφη ἡ Νε-
φέλη...

- Δέ μοῦ τό εἶπες αὐτό, ὅταν
σέ ρώτησα, γιατί εἶναι φίλη σου.
Καί στό κάτω-κάτω, ἡ κ. Εἰρή-
νη δέν εἶναι ὄμορφη;

- Ὄχι... ὅσο... ἡ κ. Δέσπω,
εἶπε ἡ Ἄρτεμης ἀργά.

- Αὐτό εἶναι πού ἔχει σημα-
σία στίς δασκάλες μας;

Ἔνεψε «ὄχι», χωρίς νά ση-
κώσει τό κεφάλι. Ἡ μαμά ἔφυ-
γε κι ἄφησε τήν Ἄρτεμης μόνη
στό δωμάτιό της νά σκεφτεῖ.

Μέχρι τό τέλος τῆς ἄλλης
βδομάδας ὅλα εἶχαν πάρει τό
ρυθμό τους. Ἡ Ἄρτεμης διάβα-
ζε ὅλα της τά μαθήματα κι ἦταν
μία χαρούμενη μαθήτρια. Καί
μέχρι τό τέλος ἐκείνης τῆς χρο-
νιᾶς, λάτρεψε τήν κ. Εἰρήνη καί
τήν ἤθελε γιά
δασκάλα της
καί στήν E΄
Τάξη!!!

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ




