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Σή με ρον, ὁ τοῖς νο ε ροῖς θρό-
νοις ἐ πα να παυ ό με νος Θεός,

θρό νον ἅ γιον ἐπί γῆς ἑ αυτῷ
προ η τοί μα σεν· ὁ στε ρε ώ σας ἐν
σο φίᾳ τοὺς οὐ ρα νούς, οὐ ρα νόν
ἔμ ψυ χον, ἐν φι λαν θρω πίᾳ κα-
τε σκεύ α σεν· ἐξ ἀ κάρ που γὰρ ῥί -
ζης, φυ τὸν ζω η φό ρον, ἐ βλά-
στη σεν ἡ μῖν τὴν Μη τέρα αὐ -
τοῦ»2.

Δέν θά μπο ροῦσε, νο μίζω, νά
τε θεῖ κα λύ τε ρος πρό λο γος σέ
μιά ἀ να φορά στό με γάλο γε γο-
νός τῆς Γεν νή σεως τῆς Θε ο τό-
κου, ἀπό αὐτό τό ὑ πέ ροχο
τρο πά ριο, τό πρῶτο τοῦ Με γά-
λου Ἑ σπε ρι νοῦ τῆς Ἑορ τῆς.

Σή μερα -λέ γει ὁ ἱ ε ρός ὑ μνω-
δός- ὁ Θεός, πού ἀ να παύ ε ται
πάνω σέ νο ε ρούς (ἀγ γε λι κούς)
θρό νους, (μέ τή Γέν νηση τῆς Θε-

ο τό κου) προ ε τοί μασε γιά τόν Ἑ -
αυτό του πάνω στή γῆ θρόνο ἅ -
γιο (τήν Πα να γία). Αὐ τός, ὁ Ὁ -
ποῖος μέ σο φία στε ρέ ωσε τούς
οὐ ρα νούς, ἀπό ἀ γάπη γιά τούς
ἀν θρώ πους κα τα σκεύ ασε ἕνα
ἔμ ψυχο οὐ ρανό (τήν Παρ θένο).
Δι ότι ἀπό ἄ καρπη ρίζα (τή
στεῖρα Ἄννα) βλά στησε γιά
χάρη μας φυτό, πού φέ ρει ζωή,
τή Μη τέρα Του!

Γι ατί, ὅ μως, ἔ πρεπε νά γεν νη-
θεῖ ἡ Θε ο μή τωρ ἀπό μη τέρα
στεῖρα; Ὅ πως ἑρ μη νεύ ουν οἱ Ἅ -
γιοι Πα τέ ρες, αὐτό συ νέβη γιά
δύο λό γους: α) Γιά νά φα νεῖ μέ
τήν ὑ πέρ βαση τῆς ἀν θρώ πι νης
ἀ σθέ νειας ἡ ἐ πέμ βαση τοῦ
Θεοῦ ( Ἅγιος Νι κό λαος ὁ Κα βά-
σι λας) καί β) Γιά νά συμ βο λι στεῖ
τό γε γο νός ὅτι ἡ Κυ ρία Θε ο τό-

ΧΑΡΑΝ ΕΜΗΝΥΣΕ...»
«Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΘΕΟΤΟΚΕ

Δ

1. Ἀ πο λυ τί κιον τῆς Ἑ ορ τῆς τῆς Γεν νή σεως τῆς Θε ο τό κου.
2. Ἰδιόμελον τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τῆς Θε-

οτόκου.
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κος, δί νον τας σάρκα στόν Υἱό
καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔ γινε αἰ τία
νά λυ θοῦν τά δε σμά τῆς «στει-
ρώ σεως» τῆς ἀν θρω πί νης φύ σε-
ως. Δη λαδή, νά λυ θεῖ ἡ ἀ δυ να-
μία τῆς ἀν θρω πί νης φύ σεως
(λόγῳ τῆς πτώ σεως τῶν πρω το-
πλά στων) νά γεννᾶ τέ κνα τῆς
Βα σι λείας τοῦ Θεοῦ, ἀ φοῦ ὅ λοι
οἱ πρό Χρι στοῦ ἄν θρω ποι κα-
τέ λη γαν μετά τόν θά νατό τους
στόν Ἅδη! Νά πῶς συ νο ψί ζει τά
λε γό μενα τό Δο ξα στικόν τῶν Ἀ -
πο στί χων τοῦ Μι κροῦ Ἑ σπε ρι-
νοῦ τῆς Ἑ ορ τῆς: «Ἴ ω μεν οἱ πι-
στοί, δο ξά ζον τες τήν Κό ρην· ἐ -
τέ χθη γάρ ἐκ στεί ρας, τήν στει-
ρω θεῖ σαν φύ σιν, ἡ μῶν ἀ να και-
νί ζουσα».

Ἡ Γέν νηση τῆς Θε ο τό κου
ἦλθε μετά ἀπό μα κρο χρό νιες
προ σευ χές τῶν ἁ γίων γο νέων
της Ἰ ω α κείμ καί Ἄν νης, οἱ ὁ -
ποῖοι, παρά τήν πά ροδο τῶν ἐ -
τῶν δέν ἀ πελ πί ζον ταν. Ἀν τι θέ-
τως, πρό σθε ταν δε ή σεις πάνω
στίς δε ή σεις, ἀ γρυ πνίες στίς ἀ -
γρυ πνίες, θυ σίες στίς θυ σίες,
κα θαρ μούς στούς κα θαρ μούς
καί ἐπίμονο ἀ γῶνα γιά τήν ἀ -

κριβῆ τή ρηση τοῦ Νό μου τοῦ
Θεοῦ.

Σέ ὁ μι λία του «Εἰς τήν Ὑ πε-
ρέν δο ξον τῆς Ὑ πε ρα γίας Δε-
σποί νης ἡ μῶν Θε ο τό κου Γέν νη-
σιν»3 ὁ Ἅγιος Νι κό λαος ὁ Κα-
βά σι λας, ἀ πευ θυ νό με νος στούς
γο νεῖς της, λέ γει χα ρα κτη ρι-
στικά (σέ με τά φραση): «Γιά τό
γε γο νός ὅτι μπο ρέ σατε νά πρα -
γμα το ποι ή σετε τόσο με γάλα
πρά γματα ἐ νώ πιον τοῦ Θεοῦ
καί τι μη θή κατε ἐξ αἰ τίας τους
μέ τόσο ἀ ξι ο θαύ μα στη τιμή, εἶ -
ναι λαμ πρή ἀ πό δειξη ὅτι εἶ σθε
πε ρισ σό τερο ἀπ’ ὅ λους τούς ἀν -
θρώ πους ἀ γα πη τοί στόν Θεό.
Καί αὐτό τό τε λευ ταῖο ἀ πο δει-
κνύει κα θαρά, ὅτι τη ρή σατε
τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ πε ρισ σό-
τερο ἀπ’ ὅ λους τούς ἀν θρώ-
πους καί ὅτι τούς ξε πε ρά σατε
ὅ λους στήν ἀ ρετή. Καί ἐ φό σον
εἶ ναι πρέ πον νά ἀ πο κα λέ σουμε
καρπό δικό σας τή μα κα ρία
Παρ θένο -ἀ φοῦ καί ὁ Κύ ριος
λέ γει ‘‘ἀπό τῶν καρ πῶν αὐ τῶν
ἐ πι γνώ σε σθε αὐ τούς’’ (Ματθ. ζ΄,
16)- ποιός καρ πός θά μπο-
ροῦσε νά θε ω ρη θεῖ με γα λύ τε-

3. Βλ. Νι κο λάου Κα βά σιλα, Ἡ Θε ο μή τωρ, ἐκ δ. Ἀποστολικῆς Δι α κο νίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1995.



ρος, ἀ φοῦ δέν ἦ ταν ἕνα ἁ πλό
γέν νημα τῆς φύ σεως τό τέ κνο
σας, ἀλλά ὑ πῆρξε ἔργο τῆς
προ σευ χῆς καί τῆς ἀ ρε τῆς σας; 

»Γι ατί βέ βαια ἡ φύση ἦ ταν ἀ -
δύ νατον νά πα ραγά γει ἕνα τόσο
ὑ πέ ροχο καρπό, πρᾶ γμα πού ἐξ
ὁ λο κλή ρου πα ρα χω ρή θηκε ἀπό
τόν Θεό. Εἶ ναι ὅ μως φα νερό, ὅτι
ὁ Θεός ἀ κο λού θησε τίς προ σευ-
χές σας καί πάλι ἡ προ σευχή
σας πῆρε δύ ναμη ἀπό τήν ἀ ρε-
τή σας».

Πα ρεν θε τι κῶς, ἀ ξί ζει νά ση-
μει ώ σουμε ὅτι ἡ συμ πε ρι φορά
τῶν γο νέων τῆς Θε ο τό κου εἶ ναι
ἕνα ἄ ρι στο ὑ πό δει γμα γιά τούς
χρι στι α νούς γο νεῖς, πού ἐ πι θυ-
μοῦν, ὄχι ἁ πλῶς νά ἀ πο κτή σουν
παι διά, ἀλλά κυ ρίως νά τά
μορ φώ σουν κατά Χρι στόν μέσα
στή σύγ χρονη κοι νω νία-Βα βέλ,
πού τόσο μοι ά ζει μέ τήν κοι νω-
νία τῆς ἐ πο χῆς τῆς Θε ο τό κου.
Προ σευχή καρ δι ακή καί πι στή
ἐ φαρ μογή τῶν ἐν το λῶν τοῦ
Χρι στοῦ εἶ ναι ἡ συν ταγή.

Μέ αὐ τές τίς προ ϋ πο θέ σεις
ἀπό βρέ φος ἡ Κυ ρία Θε ο τό κος
ἦ ταν «ἄ σπι λος, ἀ μό λυν τος, ἄ -

φθο ρος, ἄ χραν τος, ἁ γνή Παρ-
θέ νος»4. Ἔ χον τας, λοι πόν, αὐτό
τό ἅ γιο πνευ μα τικό καί σω μα-
τικό θε μέ λιο, ἔ κτισε πάνω του
μέ τόν δικό της ἀ γῶνα -συ νεχῆ
νήψη, καρ δι ακή προ σευχή καί
πι στή τή ρηση τῶν θείων ἐν το -
λῶν- τόν «ἔμ ψυ χον ναόν», στόν
ὁ ποῖο ἦλθε καί κα τοί κησε ὁ Θε-
άν θρω πος Λυ τρω τής καί ἔτσι ἔ -
γινε καί αὐτή «αἰ τία τῆς τῶν
πάν των θε ώ σεως»5! 

Στό ση μεῖο αὐτό, πρέ πει νά
δι ευ κρι νί σουμε ὅτι ἡ Θε ο τό κος
γεν νή θηκε μέν θαυ μα τουρ γι -
κῶς, ἀλλά ὄχι ὑ περ φυ σι κῶς, ὅ -
πως ὁ Θε άν θρω πος Κύ ριος. Ἡ
σύλ ληψή της, δη λαδή, ἔ γινε μέ
τή θαυ μα τουργική ἐ πέμ βαση
τοῦ Θεοῦ γιά τή θε ρα πεία τῆς
στει ρό τη τας τῆς Ἄν νης, ἀλλά ἀ -
κο λού θησε ἡ φυ σική συ νεύ ρεση
αὐ τῆς μέ τόν Ἰ ω α κείμ. Γι’ αὐτό
τόν λόγο ἡ Θε ο τό κος δέν ἦ ταν
ἀ μέ τοχη τῶν συνεπειῶν τοῦ
προ πα το ρι κοῦ ἁ μαρ τή μα τος, ὅ -
πως ὑ πο στη ρί ζουν οἱ Πα πι κοί,
οἱ ὁ ποῖοι μέ τόν Πάπα Πίο τόν
9ον, τό  1854, εἰ σή γα γαν αὐ θαι-
ρέ τως τό δό γμα τῆς «Ἀ σπί λου

4. Βλ. Ἀ κο λου θία τοῦ Μι κροῦ Ἀ πο δεί πνου.  
5. Βλ. Κα νών τοῦ Ἀ κα θί στου Ὕ μνου, ᾨδή ΣΤ΄.

ΧΑΡΑΝ ΕΜΗΝΥΣΕ...»
«Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΘΕΟΤΟΚΕ
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Συλ λή ψεως τῆς Θε ο τό κου».
Σύμ φωνα μ’ αὐτό, ἡ Θε ο μή τωρ
κατά τή στι γμή τῆς συλ λή ψεώς
της, μέ ξε χω ρι στή Χάρη ἀπό τόν
Θεό, ἀ παλ λά χθηκε ἀπό τίς συ-
νέπειες τοῦ προ πα το ρικοῦ ἁ -
μαρ τήματος.

Οἱ Πα πι κοί ὁ δη γή θη καν σ’
αὐτή τήν πλάνη, γι ατί δέν δέ χον-
ται ὅτι θά μπο ροῦσε ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ νά κα τοι κή σει στή μή τρα
τῆς Θε ο τό κου καί νά λά βει
σάρκα ἀπ’ αὐ τήν, ἐάν ἦ ταν
«μο λυ σμένη» μέ τό προ πα το ρικό
ἁ μάρ τημα. Τό σκε πτικό αὐτό ὀ -
φεί λε ται στό ὅτι οἱ Πα πι κοί τήν
κλη ρο νο μι κό τητα τοῦ προ πα το-
ρι κοῦ ἁ μαρ τή μα τος δέ χον ται ὡς
με τά δοση τῆς ἐ νο χῆς τῶν προ-
πα τό ρων (τοῦ Ἁδάμ καί τῆς
Εὔας) σέ ὅ λους τούς ἀ πο γό νους
τους. Οἱ Ἅ γιοι Πα τέ ρες τῆς
Ἐκ κλη σίας μας, ὅ μως, δι δά-
σκουν ὅτι μέ τή φυ σική σύλ λη-
ψη κλη ρο νο μεῖ ται ὄχι ἡ ἐ νοχή
τῶν προ πα τό ρων, ἀλλά οἱ συ-
νέ πειες τῆς πτώ σεώς τους, πού
εἶ ναι ἡ ἀ σθέ νεια τῆς ἀν θρω πί-
νης φύ σεως, δηλαδή ἡ φθορά

καί ὁ θά να τος6. 
Εἶ ναι φα νερό, λοι πόν, ὅτι ἡ

Κυ ρία Θε ο τό κος δέν εἶχε ἀ νάγκη
ἀπό ἄ σπιλη σύλ ληψη, γιά νά εἶ -
ναι ἀ παλ λα γμένη «ἀπό παν τός
μο λυ σμοῦ σαρ κός καί πνεύ μα-
τος», ἀλλά εἶχε ἀ νάγκη σω τη-
ρίας ἀπό τή φθορά καί τόν θά-
νατο, πού εἶχε κλη ρο νο μή σει ὡς
ἀ πό γο νος τοῦ Ἀ δάμ καί τῆς
Εὔας. Νά γι ατί ἀ παν τών τας
στήν προ σφώ νηση τῆς Ἐ λι σά-
βετ, λέ γει σα φῶς: «Με γα λύ νει ἡ
ψυχή μου τὸν Κύ ριον καὶ ἠ γαλ-
λί ασε τὸ  πνεῦμά μου ἐπί τῷ
Θεῷ τῷ σω τῆρί μου» (Λουκ. α΄,
46).

Μο λο νότι ἡ Θε ο τό κος μέ τήν
Ἐ ναν θρώ πηση τοῦ Θεοῦ Λό γου
ἔ λαβε καί αὐτή τή σω τη ρία, δη-
λαδή ἀ παλ λά χθηκε ἀπό τή
φθορά καί τόν θά νατο, εἶχε ἐξ
ἀρ χῆς κα τορ θώ σει -ὅ πως ἤδη ἀ -
να φέ ραμε- μέ τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τή δική της συνέργεια
νά δι α τη ρή σει τήν πλήρη ἁ γνό-
τητα καί  κα θα ρό τητα. Ἔτσι, ὁ
Ἅ γιος Νι κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της,
συ νο ψί ζον τας τή δι δα σκα λία

6. Γιά πε ρισ σό τερη ἐ νη μέ ρωση ἐπί τοῦ σο βα ροῦ τού του ζη τή μα τος συ νι στῶμε
τή με λέτη τῆς δι δα κτο ρι κῆς δι α τρι βῆς τοῦ μα κα ρι στοῦ π. Ἰ ω άν νου Ρω μα νίδη,
Κα θη γητῆ τῆς Δο γμα τι κῆς στό Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λο νί κης, μέ τίτλο «Τὸ Προ-
πα το ρικὸν Ἁ μάρ τημα».
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τῶν προ γε νε στέ ρων του Πα τέ-
ρων (Ἁ γίων Μα ξί μου τοῦ Ὁ μο-
λο γη τοῦ, Ἀν δρέου Κρή της, Γρη-
γο ρίου τοῦ Πα λαμᾶ), χω ρίς νά
φθά νει στή «Μα ρι ο λα τρία» τῶν
Πα πι κῶν, ἀ νε βάζει στά ὕψη τή
Θε ο τόκο, γρά φον τας στό βι βλίο
του «Ὁ Ἀ ό ρα τος Πό λε μος» ὅτι
«κα τέ χει τά δευ τε ρεῖα τῆς Ἁ γίας
Τρι ά δος», εἶ ναι δη λαδή «θεός
μετά τόν Θεόν»! Σέ μιά ση μεί ωση
τοῦ βι βλίου, μά λι στα, γρά φει: 

«Μέ κάθε δί καιο χαι ρό ταν -καί
χαι ρό ταν μέ τό πα ρα πάνω- ἡ Ἁ -
γία Τρι άδα πρίν ἀπό τή δη μι-
ουρ γία τοῦ κό σμου, γνω ρί ζον τας
ἐκ τῶν προ τέ ρων... τήν ἀ ει πάρ-
θενο Μα ριάμ...

»Δι ότι μό νον αὐτή, χω ρίς κα-
μία σύγ κριση, Τόν ἀ γά πησε πε-
ρισ σό τερο ἀπό κάθε ἄλ λον· δι -
ότι αὐτή πε ρισ σό τερο ἀπό κάθε
ἄλ λον ὑ πά κουσε στό θέ λημά
Του· δι ότι μό νον αὐτή μπό ρεσε
κι ἔ γινε ἱ κανή νά δε χθεῖ ὅλα ἐ -
κεῖνα τά φυ σικά, ὑ περ φυ σικά
καί προ αι ρε τικά χα ρί σματα,
πού ὁ Θεός δι α μοί ρασε σ’ ὅλη
τήν κτίση.

»Καί μ’ ἕνα λόγο, διότι αὐτή
ἔ γινε ἕ νας ἄλ λος δεύ τε ρος κό-
σμος, ἀ σύγ κριτα κα λύ τε ρος ἀπ’
ὅ λον τόν αἰ σθητό καί νο ητό κό-
σμο καί ἀρ κε τός καί μό νος του
νά δο ξά ζει αἰ ώ νια τόν Ποι ητή, μέ
τήν καλ λονή καί ποι κι λία τῶν
χα ρι σμά των του πε ρισ σό τερο
ἀπ’ ὅλη τή δη μι ουρ γία τοῦ σύμ-
παν τος...

»Ἀπό αὐτά, λοι πόν, βγαί νει τό
συμ πέ ρα σμα ὅτι, ὅ πως δη μι ουρ-
γεῖ ται τό πε ρι βόλι γιά νά φυ τευ-
θεῖ τό δέν δρο καί πάλι τό δέν-
δρο φυ τεύ ε ται γιά τόν καρπό,
ἔτσι καί ὅ λος ὁ κό σμος, αἰ σθη-
τός καί νο η τός, ἔ γινε γιά τόν
σκοπό αὐτό, δη λαδή γιά τήν Κυ-
ρία Θε ο τόκο· καί πάλι ἡ Κυ ρία
Θε ο τό κος ἔ γινε γιά τόν Κύ ριό
μας Ἰ η σοῦ Χρι στό· καί ἔτσι ἐ ξε-
πλη ρώθη ἡ ἀρ χαία βουλή καί ὁ
πρῶ τος σκο πός τοῦ Θεοῦ· μέ τό
ὅτι ἀ να κε φα λαι ώ θη καν ὅλα ἐν
Χρι στῷ καί ἑ νώ θηκε ἡ κτίση μέ
τόν Κτί στη...»7!

Νά, λοι πόν, γι ατί ἡ Γέν νη ση
τῆς Θε ο τό κου «χα ρὰν ἐ μή νυσε
πάσῃ τῇ οἰ κου μένῃ...»8.

7. Πα ρα θέ τουμε τό ἀ πό σπα σμα ἐ λα φρῶς προ σαρ μο σμένο στό σύγ χρονο γλωσ-
σικό ἰ δί ωμα.

8. Ἀ πο λυ τί κιον τῆς Ἑ ορ τῆς τῆς Γεν νή σεως τῆς Θε ο τό κου.

ΧΑΡΑΝ ΕΜΗΝΥΣΕ...»
«Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΘΕΟΤΟΚΕ



Δέν εἶναι τό ὡραιότερο μέρος
τοῦ κόσμου, κι ὅμως ὅσοι

ἔζησαν σ’ αὐτό τό ἀγαποῦν πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο τόπο.
Δέν ἔχει τίς πιό ἄνετες ἐγκατα-
στάσεις, κι ὅμως ἡ ζωή σ’ αὐτό
περνᾶ τόσο ἄνετα. Δέν εἶναι ἡ
πιό κερδοφόρα ἐπιχείρηση, κι
ὅμως τό κέρδος ἀπό αὐτήν
εἶναι ἀνυπολόγιστο. Δέν πρό-
κειται νά λύσουμε κάποιο αἴνιγ-
μα, ἀναφερόμαστε στήν Κατα-
σκήνωση. Δέν παραβλέπουμε
ὅτι παρόμοιο ἔργο γίνεται καί σέ
πολλούς ἄλλους τόπους, ὅμως
τώρα μιλοῦμε γιά τή δική μας
Κατασκήνωση, πού, κάτω ἀπό

τήν προστασία τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, ὁλοκληρώνει ἑξήντα
χρόνια καρποφόρας λειτουρ-
γίας κι ἔχει γίνει σταθμός ζωῆς
γιά πλῆθος ἀνθρώπων, πού
ὁμολογοῦν ὅτι ἐδῶ γνώρισαν τί
σημαίνει χριστιανική ζωή καί
ἀγώνας πνευματικός γιά μία
ζωή πού νά ἀνταποκρίνεται
στόν ἀνώτερο προορισμό τοῦ
ἀνθρώπου.

Οἱ πρῶτοι πού ἐμπνεύστηκαν
τήν ὀργάνωση μίας Κατασκή-
νωσης, σέ καιρούς πνευματικοῦ
λιμοῦ γιά τήν Κύπρο τήν τα-
λαιπωρημένη ἀπό τίς ἀλλε-
πάλληλες κατακτήσεις, μέ σκο-

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου

1. Ὁμιλία, πού ἐκφωνήθηκε στήν Κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κύπρου, στόν χῶρο τῆς πάλαι ποτέ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς
Στέγης στήν Κακοπετριά, τήν Κυριακή, 7 Ἰουλίου 2013, ἐπί τῇ συμπληρώσει
ἑξήντα χρόνων ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

πό τήν χριστιανική διαπαιδα-
γώγηση νέων, ἦταν ὁ πατήρ
Πάμφιλος Παπαγιάννης τῆς
Ἀδελφότητας «Ζωή», ὑπεύθυνος
γιά τά Κατηχητικά τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς, καί ὁ πατήρ
Διονύσιος Χαραλάμπους, διευ-
θυντής τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς.
Αὐτοί πρῶτοι μάζεψαν τριάντα
περίπου παιδιά τῶν Κατηχη-
τικῶν τό καλοκαίρι τοῦ 1950 καί
ἔκαναν Κατασκήνωση στήν πε-
ριοχή «Πεζουνόκρεμμος», πού
βρίσκεται στό δάσος ἀρκετά
κοντά στόν Ἅγιο Νικόλαο. Ἐκεῖ
ἐμεῖς σταθμεύουμε συνήθως γιά
προσευχή καί πρόγευμα, ὅταν
βγαίνουμε γιά πρωινό περίπατο.

Πιό ὀργανωμένα, στόν χῶρο
τῆς παλαιᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, ἄρχισε νά λειτουργεῖ
ἡ Κατασκήνωσή μας τό 1953,
μέσα σέ σκηνές, γιά μαθητές καί
νέους. Τό 1954 ἄρχισε καί ἡ Κα-
τασκήνωση γιά τίς μαθήτριες καί
νέες μέ τό ὄνομα «Ἐλπιδοφό-
ρες», ἕνα ὄνομα πού σάν μυ-
στικό σύνθημα ἔφτανε στίς
καρδιές, γιά νά προμηνύσει ὅτι
σύντομα θά ἄρχιζε ὁ ἀγώνας γιά
τήν ἀποτίναξη τοῦ ἀγγλικοῦ ζυ-
γοῦ. Ἀρχηγός ἦταν ἡ θεολόγος
καί ἀγωνίστρια τῆς ΕΟΚΑ
Οὐρανία Κοκκίνου. Τά πρῶτα
χρόνια ἦταν πολύ φυσικό ὁ
ἀγώνας γιά τήν ἐσωτερική

ἐλευθερία ἀπό τό κακό, πού
σκλαβώνει τόν ἄνθρωπο, νά
συνυφαίνεται μέ τόν ἀγώνα γιά
τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας
ἀπό τούς ξένους πού τήν κα-
ταδυνάστευαν.

Τό 1955 κτίστηκαν τά πρῶτα
κτήρια, ἀλλά ὄχι ἀρκετά γιά νά
καλύψουν ὅλους, κι ἔτσι οἱ σκη-
νές συνυπῆρχαν. Ὁ ἀγώνας τῆς
ΕΟΚΑ εἶχε ἀρχίσει καί αὐτό
ἀσφαλῶς δονοῦσε καί τίς καρ-
διές τῶν κατασκηνωτῶν. Τά γε-
γονότα πού συνέβαιναν, ἐπηρέ-
αζαν ἄμεσα καί τήν ἀτμόσφαι-
ρα, ἀλλά καί τή λειτουργία τῆς
Κατασκήνωσης. Στό μέσο τῆς
κατασκηνωτικῆς περιόδου θη-
λέων ἀπελάθηκε ἀπό τούς
Ἄγγλους ὁ πατήρ Ἀνάργυρος
Σταματόπουλος, πνευματικός
καθοδηγητής τοῦ ἔργου. Ἀπό τό
1956 - 1958 δέν λειτούργησε ἡ
Κατασκήνωση, ἀφοῦ ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Μακάριος ἐξορίστηκε
καί ἡ Οὐρανία Κοκκίνου φυλα-
κίστηκε. «Ἐλευθερία» ἦταν τό

ὄνομα τῆς Κα-
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τασκήνωσης τό 1959, ὅταν ἐπα-
ναλειτούργησε, μέ συμπληρω-
μένα τά δύο κτήρια καί τήν τρα-
πεζαρία.

Τά ἔτη 1964 - 68 «τό ὡραῖο
πολύπαθο νησί» μας πάλι
περνᾶ δύσκολες ὧρες καί ἡ Κα-
τασκήνωση γίνεται στρατόπεδο
γιά τήν ἑλληνική μεραρχία πού
ἦλθε στήν Κύπρο. Τά πεῦκα
πού βρίσκονται στόν χῶρο τῆς
σημαίας εἶναι «δῶρο» τῶν Ἑλλή-
νων στρατιωτικῶν. Ἀρκετές φο-
ρές ἔχουν ἔλθει στρατιωτικοί
ἀπό τήν Ἑλλάδα, πού ἡ νο-
σταλγία τούς φέρνει, γιά νά δοῦν
ξανά αὐτό τόν τόπο. Τό 1969 ἡ
Κατασκήνωση, ἔχοντας ἔνοπλη
φρουρά ἀστυνομικῶν, συνεχίζει
τό ἔργο τῆς πνευματικῆς δια-
παιδαγώγησης τῶν νέων.

Καλοκαίρι τοῦ 1974, 15 Ἰου-
λίου, μέρα ἔναρξης τῆς Κατα-
σκήνωσης γιά τούς μαθητές.
Τά παιδιά ξεκίνησαν μέ τά λε-
ωφορεῖα, ὅμως ἀναγκάστηκαν
ἀπό τούς πραξικοπηματίες νά
ἐπιστρέψουν. Ἡ Κατασκήνωση
σώπασε γιά ἀκόμα μία φορά,
ἀφοῦ βροντοῦσαν τά ὅπλα.
Ἀκολούθησε ἡ εἰσβολή καί ἡ
Κατασκήνωση ἔγινε καταφύγιο
γιά πρόσφυγες.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ
ἐπαναλειτούργησε τό 1978. Ἡ
ἑπόμενη δοκιμασία ἦταν τό

1987, ὅταν κατά τή διάρκεια τῆς
κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν
ἀγοριῶν ξέσπασε πυρκαγιά στό
ἀπέναντι βουνό. Οἱ φωτογρα-
φίες πού ὑπάρχουν δίνουν μία
πραγματική μαρτυρία γιά τήν
ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ. Οἱ φλόγες
ἔφτασαν στήν περίφραξη τῆς
Κατασκήνωσης, ἄρχισαν νά καί-
γονται τά δέντρα πίσω ἀπό τόν
Ναό, ἐκεῖ πού σήμερα βρίσκε-
ται ὁ σταυρός. Ἐκείνη τήν στιγ-
μή ἄλλαξε ἡ φορά τοῦ ἀνέμου
καί σώθηκε ὁ Ναός καί ἡ Κα-
τασκήνωση. Κάποια δέντρα
στήν περίφραξη κάηκαν ἀπό
τήν ἐξωτερική πλευρά μόνο. Ὁ
Ἅγιος Νικόλαος, ὅπως πολλές
φορές τό νιώθουμε καί τό ζοῦμε,
φύλαξε τόν τόπο του, γιά νά φι-
λοξενεῖ τά παιδιά τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ μικρές ἑστίες φωτιᾶς δημι-
ουργοῦσαν κάποιο φόβο, ὅμως
οἱ κατασκηνωτές ἐπέστρεψαν.
Κάποια πιστή ψυχή εἶπε, «τώρα
μία βροχή χρειάζεται…». Κι ἔπε-
σε μία πλούσια βροχή, πού
ἔσβησε κάθε ὑποψία φωτιᾶς καί
καθάρισε τόν τόπο ἀπό τίς στά-
χτες.

Ἔτσι, μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὁ
Θεός ἀγαπᾶ αὐτό τόν τόπο, ἤ
μᾶλλον τό ἔργο πού γίνεται ἐδῶ,
συνεχίζεται κάθε καλοκαίρι καί
αὐξάνεται ἡ δραστηριότητα τῆς
Κατασκήνωσης. Προστέθηκαν
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κατασκηνωτικές περίοδοι γιά τά
παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ καί ὀργα-
νώθηκαν τά τριήμερα γυναικῶν
καί τριήμερα συνδέσμων ἄλλων
Μητροπόλεων.

Τό 2009 μέ πρωτοβουλία τοῦ
Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χρι-
στοφόρου, πού ἔχει τήν εὐθύνη
γιά τό πνευματικό ἔργο τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, καί μέ τήν
ἔγκριση καί τή γενναιόδωρη
προσφορά τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστό-
μου Β΄, ἡ Κατασκήνωση ἀνα-
καινίστηκε. Οἱ θάλαμοι ἄλλαξαν
μέ τρόπο πού ἐξυπηρετοῦν κα-
λύτερα καί τό κτήριο τῆς τρα-
πεζαρίας καί τῆς κουζίνας ἀνα-
καινίστηκε ἐκ βάθρων. Οἱ νέες
ἐγκαταστάσεις ἔδωσαν μία νέα
πνοή στή ζωή τῆς Κατασκήνω-
σης, δεδομένου ὅτι τώρα γίνον-
ται κατά τή διάρκεια τῆς χρονιᾶς
περισσότερα κατασκηνωτικά
τριήμερα, πραγματικοί σταθμοί
ἀνεφοδιασμοῦ γιά τά παιδιά
πού συμμετέχουν.

«Εἰς τόν κόπον» ὅλων τῶν
πρωτεργατῶν καί τῶν τόσων
ἄγνωστων σέ μᾶς ἐργατῶν,
«εἰσεληλήθαμεν» κι ἐμεῖς καί
μάθαμε πάνω στά πράγματα
αὐτό πού ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγει:
«Οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τί οὔτε ὁ
ποτίζων, ἀλλ’ ὁ αὐξάνων Θεός»
(Α΄ Κορ. γ΄, 7). Εἶναι πραγματι-
κά ἕνα θαῦμα πῶς ἐνεργεῖ ἡ Χά-
ρις τοῦ Θεοῦ μέσα σέ λίγες μέ-
ρες πού μένουν τά παιδιά ἐδῶ.
Πόσα μαθήματα μποροῦν νά
πάρουν, πόσα βιώματα! Πόσες
ἀλλαγές γίνονται μέσα τους!
Πόσες ψυχές βρῆκαν ἐδῶ τόν
δρόμο τῆς σωτηρίας. 

Ὅταν ἡ Κατασκήνωση πρω-
τολειτούργησε, ἀσφαλῶς ἔκανε
ἄλλη ἐντύπωση, γιατί τότε τά
παιδιά τήν θεωροῦσαν, καί
ἦταν, μοναδική εὐκαιρία γιά
διακοπές, γιά νά ζήσουν στήν
ἐξοχή λίγες μέρες, χωρίς νά
ὑποτιμοῦμε τήν πνευματική
ὠφέλεια πού εἶχαν. Σήμερα,
Κατασκηνώσεις γίνονται πολλῶν

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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εἰδῶν
καί τά παιδιά ἔχουν πολλές
εὐκαιρίες καί προκλήσεις, γιά νά
περάσουν τό καλοκαίρι τους ἤ
ἕνα τριήμερο. Κι ὅμως, ἀναμφί-
βολα ἡ χριστιανική Κατασκή-
νωση ἀσκεῖ μία ἔντονη ἕλξη σέ
ὅσους τήν γνώρισαν. Δέν εἶναι
σπάνιο νά βρίσκεται ἐδῶ μία
νέα, ἕνας νέος, 12, 13 καί 16 χρό-
νια. Γυμνάσιο, Λύκειο, φοιτητι-
κή ζωή, ὁμαδάρχης. Κι ὕστερα,
νά ὀνειρεύονται πότε θά στεί-
λουν τά παιδιά τους, γιά νά ζή-
σουν τήν ἴδια ὡραία ζωή. 

Μέσα στήν πνευματική ξηρα-
σία τοῦ σύγχρονου κόσμου,
στόν καταιγισμό πληροφοριῶν,
στόν ἀγχωτικό τρόπο πού ζοῦν
καί μορφώνονται οἱ νέοι, χρει-
άζονται ἰδιαίτερα αὐτή τήν ἀνά-
παυλα, αὐτό τό ἄνοιγμα σέ
ἕναν ἄλλο κόσμο, τόν πνευμα-
τικό. Χρειάζονται νά βρεθοῦν σ’
ἕνα τόπο πού ὁ ὁρίζοντας δέν
τελειώνει στήν ἄκρη τῆς γῆς,
ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ οὐράνια διά-

σταση. Τό βλέμμα στρέ-
φεται στόν ἀπέραντο
οὐρανό καί διεισδύει
στά μυστικά τοῦ πα-
ραδείσου. Ἡ γαλήνη
ἐμποτίζει τή ζωή, ἡ
ἀγάπη καί ἡ χαρά
δέν εἶναι σπάνια εἴδη,

ἀλλά τρόπος ἐπικοινωνίας καί
ζωῆς.  «Οὐ γάρ εἰσί δύο ἤ τρεῖς
συνηγμένοι εἰ τό ἐμόν ὄνομα,
ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ.
ιη΄, 20), ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος.
Αὐτή εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα
στήν Κατασκήνωση καί σέ ὁποι-
οδήποτε ἄλλο τόπο. Ἡ παρου-
σία τοῦ Χριστοῦ, πού γίνεται
ἔντονα αἰσθητή ἐκεῖ ὅπου οἱ
ἄνθρωποι μαζεύονται στό δικό
Του ὄνομα. Στό τελευταῖο διή-
μερο πού εἴχαμε τήν Πεντηκο-
στή, μία ἀπόφοιτη Λυκείου,
πού μέ δισταγμό ἦλθε γιά πρώ-
τη φορά, εἶπε φεύγοντας:
«Ἄλλος κόσμος ἐδῶ, ἄλλη ζωή».

Ἀλλά ἐπειδή, ὅπως ὁ Κύριος
βεβαιώνει, ἀπό τόν καρπό ἀπο-
δεικνύεται ἄν ἕνα δέντρο εἶναι
πραγματικά καλό, γιά τήν Κα-
τασκήνωση οἱ καρποί ἀπό τά
ἑξήντα χρόνια λειτουργίας της
ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι εὐλο-
γημένη ἀπό τόν Θεό καί πραγ-
ματικά καρποφόρα.

Μέσα στήν πολύχρονη πορεία
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της διαπαιδαγώγησε καί χάρισε
στήν κοινωνία ἀνθρώπους πού
γνωρίζουν νά ἀγωνίζονται γιά
τήν προσωπική τους τελείωση,
ἀλλά καί γιά τήν προσφορά
στούς ἄλλους. Πολλοί ἱερεῖς
ὁμολογοῦν ὅτι ἐδῶ αἰσθάνθηκαν
ἤ ἐπιβεβαίωσαν τή μεγάλη κλή-
ση γιά τήν ἱερωσύνη. Ἐκείνη ἡ
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μέ τό ἐπί-
μονο βλέμμα κάτω στόν Ναό τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, πόσες προ-
σευχές ἄκουσε ἀπό καρδιές
πού αἰσθάνθηκαν τό κάλεσμά
Του γιά μία ζωή ἀφοσιωμένη
στόν Ἴδιο καί στά παιδιά Του!
Ἀλλά καί μοναχοί καί ἄλλοι
ἀφιερωμένοι στόν Θεό ἄνθρωποι
βγῆκαν ἀπό τά στοργικά χέρια
τῆς Κατασκήνωσης. Μήπως ἡ
ἠρεμία, ἡ πνευματική ἀτμό-
σφαιρα αὐτοῦ τοῦ τόπου, κάνει
νά ἀκούγεται πιό καθαρά τό
κτύπημα τοῦ Κυρίου στή θύρα
τῆς καρδιᾶς;

Μόρφωσε ἀκόμη ἡ Κατασκή-

νωση ἐκπαιδευτικούς μέ τό
ὅραμα τῆς χριστιανικῆς διαπαι-
δαγώγησης τῶν παιδιῶν, πρε-
σβυτέρες ἄξιες τῆς θέσης καί
ἀποστολῆς τους, κοινωνικούς
ἐργάτες πού γνωρίζουν ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ἐκτός ἀπό τήν ὑπο-
στήριξη στά καθημερινά προ-
βλήματα τῆς ζωῆς, χρειάζονται
καί τά πνευματικά στηρίγματα
πού δίνει ἡ πίστη.

Κυρίως ὅμως, ἡ Κατασκήνω-
ση, σάν μάνα πνευματική, χάρισε
στήν κοινωνία γονιούς μέ συ-
νείδηση τῆς ἀποστολῆς τους,
πού ἀγωνίζονται νά ἀναθρέψουν
τά παιδιά τους ἐν παιδείᾳ καί
νουθεσίᾳ Κυρίου. Εἶναι χαρα-
κτηριστικό ὅτι μεγάλο ποσοστό
τῶν παιδιῶν πού ἔρχονται τώρα
στήν Κατασκήνωση εἶναι παιδιά
ἤ καί ἐγγόνια κατασκηνωτῶν,
πού θέλουν νά ζήσουν τά παι-
διά τους ὅ,τι οἱ ἴδιοι ἔζησαν.

Εἶναι τόσο συνηθισμένο γιά
μᾶς νά συναντοῦμε, ὅπου βρε-
θοῦμε, ἀνθρώπους πού μέ τό
πρῶτο κοίταγμα σπεύδουν νά
ποῦν: «Σᾶς θυμᾶμαι ἀπό τήν
Κατασκήνωση. Ἦταν οἱ καλύ-
τερες μέρες τῆς ζωῆς μου… πι-
στέψτε με, δέν ὑπερβάλλω».
Ἀλλά καί φιλίες πραγματικές
καί ἰσόβιες ἔχουν ἐδῶ τή γένε-
σή τους, γιατί ἀκριβῶς Αὐτός
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πού
συνδέει ἀληθινά

τούς ἀνθρώπους εἶναι μόνο ὁ
Χριστός.

Ἀσφαλῶς, ἡ ἐπίδραση καί οἱ
ἐμπειρίες πού ἀποτυπώνονται
σέ κάθε ψυχή διαφέρουν καί
πουθενά δέν ὑπάρχει ἕνας μα-
γικός τρόπος, γιά νά ἐπιδράσει
κανείς στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώ-
που. Μοῦ φαίνεται ὅτι ἡ Κα-
τασκήνωση λειτουργεῖ σάν τίς
παραβολές τοῦ Κυρίου. Μία
ἁπλή ἱστορία, εὐχάριστη στήν
ἀκοή ἦταν ἡ κάθε παραβολή.
Ἄλλος ἔμπαινε στό βαθύ νόημα
καί προχωροῦσε σέ ὕψη πνευ-
ματικά κι ἄλλος θυμόταν τόν
σποριά καί τόν βοσκό σάν ἕνα
ἁπλό δίδαγμα γιά τήν καθημε-
ρινή ζωή. Ἔτσι καί ἐδῶ. Ἄλλος

θά φύγει, κρατώντας στή
μνήμη του τήν ὄμορφη
φύση, τήν ψυχαγωγία καί
τίς ξέγνοιαστες στιγμές κι
ἄλλος θά φύγει μέ μία
αἴσθηση πώς ἔζησε γιά
λίγο τόν Παράδεισο. 

Ἴσως, τό ρεῦμα τῆς
ζωῆς νά τραβᾶ καί νά
παρασύρει πάλι κά-
ποιους, μόλις φύγουν.
Ἴσως, τά τραγούδια
τῆς Κατασκήνωσης
νά σβήνουν μέσα

στίς δυνατές μουσικές τοῦ κό-
σμου, ὅμως ὅταν, μετά ἀπό
καιρό, θά σκύψουν πάνω ἀπό
τό κρεβατάκι τοῦ παιδιοῦ τους,
γιά νά τοῦ τραγουδήσουν ἕνα
γλυκό τραγούδι πού θά τό ἠρε-
μήσει, τότε ἀνασκαλεύουν στή
μνήμη τά τραγούδια πού χάρι-
σαν στούς ἴδιους τή γαλήνη, μία
φορά κι ἕναν καιρό, ἐκεῖ «στή
σιγή τῆς βραδιᾶς», «στ’ Ἁη-Νι-
κόλα τά ὄμορφα βουνά».

Ἡ Κατασκήνωση εἶναι ἕνα
βιωματικό ἐργαστήριο. Ὅπως οἱ
σύγχρονες μέθοδοι γιά μετάδο-
ση ὁποιωνδήποτε μηνυμάτων, σέ
μικρούς καί μεγάλους, στηρί-
ζονται σήμερα στή μέθοδο τῶν
βιωματικῶν ἐργαστηρίων, ἔτσι
καί ἡ Κατασκήνωση ἀπό τήν
ἀρχή της στηρίζει τήν προσφο-
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ρά της στίς ψυχές τῶν νέων
στήν ἐμπειρία. Ἐδῶ, θά μιλή-
σουμε γιά προσευχή, ἀλλά καί
θά προσευχηθοῦμε μέσα σέ
ἀτμόσφαιρα γαλήνης, χωρίς τούς
περισπασμούς τοῦ κόσμου. Θά
μιλήσουμε γιά τή μετάνοια,
ἀλλά θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ γνώση
μέ τήν ἐμπειρία τῆς ἐξομολόγη-
σης πού γίνεται συνειδητά, γιά
νά καθαριστοῦν οἱ ψυχές τῶν
παιδιῶν ἀπό τά μικρά, ἔστω,
λάθη πού τά βαραίνουν. Θά δι-
δαχτοῦν γιά τή Θεία Λειτουργία,
ἀλλά τό σημαντικό εἶναι ὅτι θά
τήν ζήσουν μέσα στήν ἡσυχία
καί τήν κατάνυξη τοῦ Ναοῦ μας.
Κάποιες φορές, μᾶς ρωτοῦν τά
παιδιά: «Ἐδῶ γίνεται ἄλλη Λει-
τουργία ἀπό αὐτήν πού γίνεται
ἀλλοῦ;». Ἔχουν αὐτή τήν ἐντύ-
πωση, γιατί ἡ προετοιμασία
πού προηγεῖται καί ἡ δυνατό-
τητα πού ἔχουν νά παρακο-
λουθοῦν πιό ἄμεσα τή Θεία Λει-
τουργία τούς δίνει τήν αἴσθηση
ὅτι πρώτη φορά τήν ἔζησαν.

Ὁ  λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σπό-
ρος καί ἔχει μία δύναμη δρα-
στική. Μία δύναμη πού μπορεῖ
νά κρύβεται, ἀλλά κάποια στιγ-
μή ξυπνᾶ καί βλαστάνει. Καί οἱ
ἐμπειρίες κρύβονται ἀπό τή
μνήμη κάποτε, ἀλλά μένουν
στήν καρδιά. Ὅταν σέ πιό ὥρι-

μη φάση τῆς ζωῆς ὁ ἄνθρωπος
ἀναζητήσει τήν Ἀλήθεια, ὅταν
μέσα σέ μία θλίψη θά ἀναζη-
τήσει κάπου νά ἀκουμπήσει,
ὅταν σέ μία πτώση αἰσθανθεῖ
τήν ἀνάγκη τῆς κάθαρσης, τότε,
ἄν δέν ἔχει θεληματικά ἀπο-
κλείσει τή φωνή τοῦ Θεοῦ, θά
ἀναζητήσει αὐτό πού ἔζησε κά-
ποτε καί τοῦ ἔδωσε τήν αἴσθη-
ση ὅτι δέν περπατοῦμε μόνοι σ’
ἕναν ἔρημο κόσμο. Συνοδοιπό-
ρος εἶναι ὁ Χριστός. 

Ἀκόμα καί τό παιγνίδι καί ἡ
ψυχαγωγία, τολμῶ νά πῶ ὅτι
ἀποκτοῦν μία ἱερότητα ἐδῶ, για-
τί εἶναι ἕνα ἔμπρακτο μάθημα
γιά τά παιδιά ὅτι ψυχαγωγία δέν
εἶναι αὐτό πού μαθαίνουν στόν
κόσμο, συνδυασμένη μέ σπατά-
λη χρημάτων, σέ χώρους καί μέ
τρόπους πού τίθεται συχνά σέ
κίνδυνο ἡ πνευματική καί σω-
ματική τους ὑγεία, δυστυχῶς καί
ἡ ζωή τους πολλές φορές. Γιά
τούς νέους εἶναι σημαντικότα-
το κεφάλαιο ἡ ψυχαγωγία καί,
δυστυχῶς, οἱ μεγάλοι ἐκμεταλ-
λεύονται μέ τόν χειρότερο τρό-
πο αὐτή τήν ἀνάγκη, γιά νά κερ-
δίσουν χρῆμα. Ἡ Κατασκήνωση
δίνει μαθήματα πραγματικῆς
καί ὑγιοῦς ψυχαγωγίας μέ ἁπλά
καί καθαρά μέσα.

Στήν ἐποχή μας, πού μᾶς συν-
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τα-
ράζει ἡ κρίση

στήν οἰκονομία καί τό
δικό της κτύπημα ἔκανε νά συ-
νειδητοποιήσουμε ὅτι προηγή-
θηκε καί ὑπάρχει κυρίως πνευ-
ματική κρίση, εἶναι ἀνάγκη νά
κάνουμε προσεγμένες καί σί-
γουρες ἐπενδύσεις. Ὅλοι λέμε
ὅτι οἱ νέοι εἶναι τό μέλλον, ἀλλά
ἀφήσαμε τόσο φτωχά τά παιδιά.
Ἐπικεντρωθήκαμε στά γήινα
καί φθαρτά. «Ἐταπείνωσεν εἰς
γῆν τήν ζωήν» (Ψαλμός 142) μας
ἡ σύγχρονη νοοτροπία. Δώσαμε
τόση ἔμφαση στή γνωσιολογική
μόρφωση, σ’ ὅλα αὐτά πού
τούς παρουσιάζονται ὡς ἐμπει-
ρίες καί εὐκαιρίες γιά νά πλου-
τίσουν τόν κατάλογο τῶν προ-
σόντων τους. Τρέμουν συχνά οἱ
γονεῖς νά μήν κατηγορηθοῦν
ἀπό τά παιδιά τους ὅτι στερή-
θηκαν κάτι. Τώρα, πού τρέμου-
με ὅλοι, μήπως πρέπει νά τά μά-
θουμε νά ζοῦν κάπως ὅπως ζού-
σαμε παλιότερα, μέ πολύ λιγό-
τερα ὑλικά ἀγαθά. Τώρα, χρει-
αζόμαστε  πνευματικά στηρίγ-
ματα. Αὐτά τά βιώματα πού
προσφέρει καί ἡ Κατασκήνωση

εἶναι
πλοῦτος ἀναφαίρετος, πού ἄν
δέν τόν ἔχει ὁ ἄνθρωπος, δέν
ἔχει τόν τρόπο νά διαχειριστεῖ
τίς καταστάσεις τῆς ζωῆς.

Ἔρχονται ἐδῶ τά παιδιά,
παιδιά τοῦ σύγχρονου κόσμου
τῆς ἔντασης, τῆς ἀντίδρασης,
τῶν πολλῶν προβλημάτων. Φεύ-
γουν παιδιά τοῦ Χριστοῦ. Πιό
ἤρεμα, μέ πιό καθαρή σκέψη,
γνωρίζοντας πώς ὑπάρχει καί ἡ
ἄλλη διάσταση τῆς ζωῆς, ἡ
πνευματική, πώς οἱ ἄνθρωποι
ἀνήκουμε καί σέ ἕναν ἄλλο
πνευματικό κόσμο, πώς μπο-
ροῦμε νά ἐλπίζουμε καί νά
προγευόμαστε τήν πραγματική
εὐτυχία. Ἀκολουθεῖ ἀγώνας ἰσό-
βιος γιά ὅποιον θέλει νά κρα-
τήσει αὐτό τόν πλοῦτο.

Ὅσοι ἀξιωνόμαστε νά ἐργα-
στοῦμε σ’ αὐτό τόν ἁγιασμένο
τόπο, ζοῦμε κάθε φορά τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ ἐρχόμαστε



μέ τή συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας
μας, ξεκινοῦμε μέ τό «ἡ δύναμίς
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»
(Β΄ Κορ. ιβ΄, 9) καί φεύγουμε μέ
τό «δόξα σοι, ὁ Θεός», γιατί
αἰσθανόμαστε πώς ὅ,τι ἐπιτε-
λεῖται δέν εἶναι ἀνθρώπινο. Φυ-
σικά, ἡ γενίκευση τῶν κατα-
στάσεων θά ἦταν ἕνα λάθος.
Πάντα τό θαῦμα ἐπιτελεῖται
κατά τήν πίστη καί ἡ Χάρις δί-
νεται κατά τή δεκτικότητα. Δέν
ἔχουμε ὅλοι τίς ἴδιες δυνάμεις,
δέν εἴμαστε ὅλοι τό ἴδιο ἕτοιμοι.
Φεύγοντας, ἄλλος καρποφορεῖ
ἑκατόν κι ἄλλος ἑξήντα κι ἄλλος
τριάντα.

Νιώθουμε ἀκόμη ἐδῶ τή θαυ-
μαστή προστασία τοῦ Θεοῦ σέ
περιστάσεις πού οἱ ἄνθρωποι
ἀδυνατοῦμε νά ἀνταπεξέλθου-
με. Τό περιστατικό μέ τήν πυρ-
καγιά ἦταν ἴσως τό πιό ἔντονο,
ἀλλά ὄχι τό μοναδικό, πού τό
χέρι τοῦ Θεοῦ κάλυψε τά παι-
διά Του καί τόν δικό Του τόπο
προστατευτικά. Ἐμεῖς μιλοῦμε
στά παιδιά καί σέ μᾶς μιλοῦν τά
γεγονότα. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
σκεπάζει μέ τίς πρεσβεῖες του
τόν τόπο του καί τόν αἰσθανό-
μαστε πατέρα, πού μποροῦμε νά
ἐπικαλεστοῦμε σέ κάθε στιγμή
πού χρειαζόμαστε χέρι βοήθει-
ας.

Κάθε φορά, ἡ Κατασκήνωση
παίρνει ἕνα ὄνομα, πού δίνει καί
τόν πνευματικό της στόχο. Τό
πιό ταιριαστό ὄνομα γι’ αὐτό τόν
τόπο εἶναι «Θαβώρ». Αὐτό εἴχα-
με τό  1972, 1983, 1999, ἀλλά κι
ὅταν εἶναι ἄλλο τό ὄνομα, ἡ Κα-
τασκήνωση εἶναι ἕνα Θαβώρ,
ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἀπολαμβά-
νουμε τήν παρουσία τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἐδῶ ἀποκαλύπτεται ἡ
δόξα Του, ὅσο μποροῦμε νά Τήν
δοῦμε, ἐδῶ καλούμαστε νά ἀγω-
νιστοῦμε γιά τή δική μας ἐσω-
τερική μεταμόρφωση. Κάθε
φορά πού μία κατασκηνωτική
περίοδος τελειώνει, πολλά παι-
διά ἐκφράζουν τήν ἐπιθυμία νά
εἴχαμε κι ἄλλες μέρες, νά μένα-
με πιό πολύ ἐδῶ. Σάν τόν Πέ-
τρο, λέμε ὅλοι μας «καλόν ἐστίν
ἡμᾶς ὧδε εἶναι» (Ματθ. ιζ΄, 4) κι
ἄς μήν εἴχαμε οὔτε σκηνές.
Φτάνει νά συνεχίζεται ἡ γλυκιά
παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

Προσωπικά, κάθε φορά πού
κλείνω τήν πόρτα, φεύγοντας,
αὐθόρμητα κάνω τόν σταυρό
μου, ὅπως θά ἔκανα ἄν ἔβγαι-
να ἀπό ἕνα Ναό. Γιατί γνωρίζω
ὅτι ἐδῶ ἱερουργεῖται ἔργο στόν
πιό ἱερό χῶρο, τίς ψυχές τῶν
παιδιῶν. «Ἰδού ἡ σκηνή τοῦ
Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων»
(Ἀποκ. κα΄, 3).
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Κάθε φορά πού ἡ μνήμη
φέρνει εἰκόνες ἀπό τήν

Κατασκήνωση τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων στόν Ἅγιο Νικόλαο
Στέγης, μία δροσερή, μυρωμένη
αὔρα πλημμυρίζει τήν ψυχή καί
μία ἀπέραντη γαλήνη ἁπλώνεται
σέ ὅλο μου τό εἶναι. Αὐτά πού
ἡ μνήμη ἀνακαλεῖ εἶναι μόνο
εὐχάριστες ἀναμνήσεις, μόνο

χαρά, κέφι, ψυχική ἀνάταση, συ-
ναισθηματική εὐφορία, ἀλησμό-
νητες στιγμές ὁμαδικῆς ζωῆς,
ἀπέραντη ἀγάπη πρός τό Θεό
καί τό συνάνθρωπό μας, φωνή
πατρίδας.

Στά ἑξήντα χρόνια πού πέ-
ρασαν ἀπό τότε, ὄχι μόνο δέν ξε-
θώριασαν οἱ εὐχάριστες ἐκεῖνες
στιγμές πού βίωσα στό φιλόξε-
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Δρος Ἀνδρέα Κ. Φυλακτοῦ
Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
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1. Ὁμιλία, πού ἐκφωνήθηκε στήν Κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κύπρου, στόν χῶρο τῆς πάλαι ποτέ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς
Στέγης στήν Κακοπετριά, τήν Κυριακή, 7 Ἰουλίου 2013, ἐπί τῇ συμπληρώσει
ἑξήντα χρόνων ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της.



νο χῶρο τοῦ Ἁγίου Νικολάου
τῆς Στέγης, ἀλλά, ἀντίθετα,
ζωντανεύουν καί ζωηρεύουν
κάθε φορά πού στό μακρύ αὐτό
χρονικό διάστημα, τίς φέρνω στό
μυαλό μου. Ἔτσι, ὅταν ὁ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρ-
πασίας κ. Χριστοφόρος, μέ εἰσή-
γηση τοῦ δασκάλου μου κ. Μι-
χαλάκη Μαραθεύτη καί μέ τήν
ἔγκριση τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστό-
μου Β΄, μοῦ πρότεινε νά μοι-
ραστῶ σήμερα μαζί σας τά βιώ-
ματα καί τίς ἐμπειρίες μου ἀπό
τίς Κατασκηνώσεις ἐκεῖνες, πού
ἔγιναν ἀναμνήσεις, δέ δίστασα
οὔτε στιγμή νά δεχτῶ μέ εὐχα-
ρίστηση τήν πρόσκλησή του.
Τούς εὐχαριστῶ καί τούς τρεῖς
γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού ἔδει-
ξαν στό πρόσωπό μου.

Σ’ αὐτά πού εἶπα, πρέπει νά
προσθέσω ἀκόμη ἕνα γεγονός
πού ἦρθε νά κεντρίσει τή μνή-
μη μου καί νά μέ πείσει πώς
ἔπρεπε κι ἐγώ νά συμβάλω, μέ
τίς δικές μου ἀσήμαντες δυνά-
μεις, στόν πανηγυρικό ἑορτασμό
γιά τά ἑξηντάχρονα τῶν Κατα-
σκηνώσεων. Τό γεγονός αὐτό
ἦταν ἡ παρουσίαση, τόν περα-
σμένο Μάιο, στό Ἵδρυμα Ἀρχιε-
πισκόπου Μακαρίου Γ΄, ἑνός βι-
βλίου, ἀφιερωμένου στή ζωή
καί στή δράση ἑνός ἀφοσιωμέ-
νου κληρικοῦ, τοῦ ἀείμνηστου
πατρός Ἀνάργυρου Σταματό-

πουλου, τόν ὁποῖο γνώρισα
ἐδῶ, στόν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέ-
γης. Ὁ πατήρ Ἀνάργυρος ὑπῆρξε
γιά μᾶς τούς μικρούς κατασκη-
νωτές ὁ πνευματικός μας πατέ-
ρας καί στό νεανικό μυαλό μας
φάνταζε σάν ἕνα μοναδικό σύμ-
βολο βαθιᾶς θρησκευτικότητας
καί ἁγνοῦ πατριωτισμοῦ. Θεωρῶ
ἀπαραίτητο νά τονίσω, εὐθύς
ἐξαρχῆς, πώς ὅλες οἱ ἀναμνήσεις
μου ἀπό τίς δύο Κατασκηνώσεις
τοῦ 1953 καί 1954, πού μοιρά-
ζομαι σήμερα μαζί σας, προέρ-
χονται ἀπό ἕναν κατασκηνωτή,
μαθητή τῆς δευτέρας τάξης,
στήν πρώτη, καί τῆς τρίτης τά-
ξης στή δεύτερη Κατασκήνωση,
τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου τῆς
Πάφου.

Θά προσπαθήσω, μέσα στό
σύντομο χρονικό διάστημα τῶν
δεκαπέντε λεπτῶν πού μοῦ δό-
θηκε ἀπό τούς διοργανωτές, νά
ἐκθέσω ὅσα ἀπό τά πιό σημαν-
τικά, τό μνημονικό μου ἀναμο-
χλεύει καί σᾶς παρακαλῶ νά μέ
συγχωρέσετε γιά ὅσα ἐξίσου
σημαντικά θά παραλείψω.

Βρέθηκα, λοιπόν, καί στίς
δύο Κατασκηνώσεις μαζί μέ
ἄλλους συμμαθητές μου, ὕστε-
ρα ἀπό προτροπή τοῦ τότε
καθηγητῆ τῆς Φιλολογίας στό
Ἑλληνικό Γυμνάσιο Πάφου καί
κατηχητῆ, ἀλλά καί ἀρχηγοῦ
τῆς Κατασκήνωσης, κ. Μιχαλά-
κη Μαραθεύτη, τοῦ μετέπειτα
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Διευθυντῆ τῆς Παιδαγωγικῆς
Ἀκαδημίας Κύπρου.

Τό γεγονός ὅτι κατηχητόπαι-
δες ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ἐπαρχίες
τῆς Κύπρου, ἐκτός ἀπό τήν
ἐπαρχία Λευκωσίας, συμμετεῖχαν
στίς Κατασκηνώσεις τῶν Κατη-
χητικῶν Σχολείων τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, φανέρωνε καθαρά, κατά
τήν ἄποψή μου, τήν πρόθεση
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου,
μέ τίς εὐλογίες τοῦ ὁποίου δη-
μιουργήθηκαν οἱ Κατασκηνώσεις,
νά συγκεντρώσει στόν ἴδιο χῶρο
μαθητές Γυμνασίων ἀπό ὅλη
τήν Κύπρο, γιά λόγους θρη-
σκευτικῆς καί ἐθνικῆς διαφώτι-
σης καί διαπαιδαγώγησης, μέσα
στά δύσκολα καί καθοριστι-
κά,γιά τό ἐθνικό μας θέμα,
ἐκεῖνα χρόνια. 

Ἀρκεῖ νά ἀναφέρω, ἐνδεικτι-
κά, μερικά γεγονότα πού φανε-
ρώνουν πώς τό 1953 ἦταν ἔτος
κρίσιμο γιά τήν ἐθνική μας ὑπό-
θεση: Ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος
ἐπιστρέφει, τό Μάρτιο τοῦ 1953,
στήν Κύπρο, ὕστερα ἀπό πεν-
τάμηνη ἀπουσία στό ἐξωτερικό,
στή διάρκεια τῆς ὁποίας ἐπι-
σκέφθηκε τήν Ἀμερική, τό Λον-
δίνο καί τήν Ἀθήνα γιά τήν προ-
ώθηση τοῦ ἐθνικοῦ ζητήματος.
Τόν Ἰούνιο τοῦ 1953, πραγμα-
τοποιήθηκε συλλαλητήριο στή
Λευκωσία, μέσα καί ἔξω ἀπό τήν
ἐκκλησία τῆς Φανερωμένης, στό
ὁποῖο μίλησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Μακάριος, καλώντας τή Μεγά-
λη Βρετανία νά ἐφαρμόσει στήν
Κύπρο τήν ἀρχή τῆς Αὐτοδιά-
θεσης.

Τόν Ἰούλιο τοῦ χρόνου ἐκεί-
νου, ἐξαιτίας τῶν γεγονότων
τῆς Στέψης τῆς βασίλισσας τῆς
Ἀγγλίας, πού συνέβησαν στήν
Πάφο, καί τήν παύση τοῦ Γυ-
μνασιάρχη Παυλίδη καί τήν στέ-
ρηση τῆς ἄδειας ἐξάσκησης
ἐπαγγέλματος ἀπό καθηγητές
τοῦ Γυμνασίου Πάφου, ὁ Ἐθνάρ-
χης Μακάριος ἀπευθύνθηκε
πρός τόν κυπριακό λαό, κα-
λώντας τον νά ἀντισταθεῖ καί νά
μή συνεργαστεῖ μέ τόν κατα-
κτητή στόν ἀφελληνισμό τῆς
ἑλληνικῆς παιδείας πού ἐπιχει-
ροῦσαν οἱ Ἄγγλοι. Τόν ἴδιο μήνα
συνῆλθε ἡ ὁλομέλεια τοῦ Γρα-
φείου Ἐθναρχίας, γιά νά ἀντι-
μετωπίσει τήν ἀποικιακή αὐθαι-
ρεσία καί τόν Αὔγουστο ἀπο-
φασίστηκε ἡ προσφυγή   Ο.Η.Ε.
μέ αἴτημα τήν ἐφαρμογή τῆς
ἀρχῆς τῆς Αὐτοδιάθεσης γιά
τόν κυπριακό λαό.

Ἡ συγκέντρωση τόσων μα-
θητῶν ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Κύ-
πρου ἀπέβλεπε, κατά τήν ἄπο-
ψή μου, στή διαφώτιση καί στή
διαπαιδαγώγηση τῶν αὐριανῶν
στελεχῶν τῶν Κατηχητικῶν,
ἀλλά καί τῆς ἴδιας της Ἐκκλη-
σίας καί στήν προετοιμασία
τῶν μελλοντικῶν μαχητῶν, πού
μέ τά ὅπλα θά ἔδιωχναν τόν
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ξένο κατακτητή ἀπό τό νησί. Οἱ
ἐπισκέψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
καί ἄλλων Ἱεραρχῶν στίς Κατα-
σκηνώσεις ἦταν συχνές καί στίς
ὁμιλίες τους ἄφηναν νά νοηθεῖ ὅτι
κάτι πιό σοβαρό ἀπό τίς προκη-
ρύξεις, τά διαγγέλματα καί τούς
λόγους, ἐκυοφορεῖτο. Ἦταν οἱ
παραμονές τῆς ἔναρξης τοῦ ἔνο-
πλου ἀγώνα τοῦ κυπριακοῦ ἑλλη-
νισμοῦ ἐνάντια στόν ξένο κατα-
κτητή.

Οἱ κατασκηνωτές, ἤμαστε πε-
ρίπου ἑκατό στό σύνολό μας, κα-
τανεμημένοι σέ ὁμάδες τῶν δέκα,
περίπου, παιδιῶν. Ἡ κάθε ὁμά-
δα εἶχε τό δικό της ὁμαδάρχη,
πού ἦταν, κατά κανόνα, κατηχη-
τής ἤ κυκλαμινάρχης. Οἱ ὁμα-
δάρχες ἦταν ὅλοι τους νέοι καί
θρησκευόμενοι ἄνθρωποι, κυ-
ρίως ἐκπαιδευτικοί ἤ φοιτητές σέ
διάφορες σχολές πανεπιστημίων
τῆς Ἑλλάδας. Οἱ ὁμάδες στίς
ὁποῖες εἶχα ἐνταχθεῖ, τόσο στήν
πρώτη ὅσο καί στή δεύτερη Κα-
τασκήνωση, ἀπαρτίζονταν ἀπό
μαθητές ἀπό διαφορετικές ἐπαρ-
χίες. Οἱ κατασκηνωτές-μαθητές
φοιτοῦσαν ὅλοι
σέ

Γυμνάσια, σχεδόν σέ ὅλες τίς τά-
ξεις. Μέναμε σέ ἀντίσκηνα τά
ὁποῖα εἴχαμε στήσει ἐμεῖς, μέ τή
βοήθεια καί τήν καθοδήγηση τῶν
ὁμαδαρχῶν μας, ἤδη ἀπό τήν
πρώτη μέρα τῆς ἄφιξής μας στό
χῶρο τῆς Κατασκήνωσης, ὄχι
πολύ μακριά ἀπό τήν ἐκκλησία
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης
καί κοιμόμαστε σέ κρεβατάκια
ἐκστρατείας πτυσσόμενα, τά
«ράντζα». Μία σειρά ἀπό βρύσες
βρίσκονταν στήν αὐλή τῆς Κα-
τασκήνωσης, γιά νά ξεδιψοῦμε,
ἰδιαίτερα ὅταν ἐπιστρέφαμε ἀπό
τίς ἐκδρομές, πού πραγματοποι-
ούσαμε, πεζοπορώντας τά ἀπο-
γεύματα, ἐνῶ πιό κάτω ἦταν μία
σειρά ἀπό ντούς γιά τήν καθα-
ριότητά μας. Ἡ τραπεζαρία, μέ τά
μεγάλα τραπέζια καί τούς μπάγ-
κους γιά νά καθόμαστε τήν ὥρα
τοῦ φαγητοῦ (τοῦ προγεύματος,
τοῦ γεύματος καί τοῦ δείπνου) ἤ
κάποιων ἐκδηλώσεων, εἶχε ἁπλῶς
ἕνα σκέπαστρο γιά νά ἐμποδίζει
τόν ἥλιο, ἐνῶ στά πλάγια ἦταν
ἀνοικτή.

Στεγασμένο ἦταν τό
μαγειρεῖο, δίπλα στήν
τραπεζαρία. Περιττό
νά ἀναφέρω ὅτι σέ
ὅλα τά γεύματα προ-
ηγεῖτο καί ἀκολου-
θοῦσε προσευχή.
Ἐπίσης, μέ προσευ-
χή ἄρχιζε ἡ μέρα
μας καί μέ προ-
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σευχή τελείωνε. Γινόταν, ἀκόμη,
κάθε πρωί,  ἡ ἔπαρση τῆς ἑλλη-
νικῆς σημαίας καί τό ἀπόγευμα,
πρίν ἀπό τή δύση τοῦ ἥλιου, ἡ
ὑποστολή της. Τόσο στήν ἔπαρ-
ση ὅσο καί στήν ὑποστολή τῆς
σημαίας, πηγαίναμε ὅλες οἱ ὁμά-
δες σέ παράταξη. Τό πρωινό γέ-
μιζε μέ τήν τακτοποίηση τῶν κρε-
βατιῶν, τόν καθαρισμό τῆς
σκηνῆς μας, ἡ ὁποία ἐπιθεωρεῖτο
πρῶτα ἀπό τόν ὁμαδάρχη μας
καί μετά ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς Κα-
τασκήνωσης, καί μέ συγκέντρω-
ση ὅλων τῶν κατασκηνωτῶν
κάτω ἀπό ἕνα μεγάλο δέντρο μέ
βαριά σκιά, πού βρισκόταν κον-
τά στήν εἴσοδο τῆς Κατασκήνω-
σης.

Τό κολύμπι κάτω στόν ποτα-
μό ἀπαγορευόταν. Μερικοί, ὡστό-
σο, κατασκηνωτές, παρά τήν
ἀπαγόρευση, δέν ἄντεχαν στόν
πειρασμό καί κατέβαιναν στόν
ποταμό, ἰδιαίτερα τήν ὥρα τῆς
μεσημβρινῆς ἀνάπαυσης, γιά νά
κολυμπήσουν στά κρύα νερά
του.

Ἡ θρησκευτική καί ἡ ἐθνική
διαπαιδαγώγηση τῶν κατασκη-
νωτῶν ἀποτελοῦσε τό κύριο μέ-
λημα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Κατα-
σκήνωσης καί τῶν ὁμαδαρχῶν, μέ
ὁμιλίες καί συζητήσεις στίς συγ-
κεντρώσεις, εἴτε τῶν ὁμάδων
εἴτε ὁλόκληρης τῆς Κατασκήνω-
σης. Οἱ νεαροί θεολόγοι, φιλό-
λογοι καί ἄλλων εἰδικοτήτων

πτυχιοῦχοι μιλοῦσαν μέ πολύ
πειστικό τρόπο γιά τή θρησκεία
καί τήν πατρίδα στούς νεαρούς
κατασκηνωτές. Ἐπίσης, δέν ἦταν
λίγες οἱ φορές πού οἱ ὁμαδάρχες
καί οἱ ἄλλοι ὑπεύθυνοι τῆς Κα-
τασκήνωσης ἀνέπτυσσαν θέματα
πού εἶχαν σχέση μέ τή φοίτηση
τῶν μαθητῶν στά σχολεῖα τους
καί μέ τά προβλήματα πού ἀντι-
μετώπιζαν.

Αὐτό, ὡστόσο, πού μου ἔκανε
ἰδιαίτερη ἐντύπωση καί πού δέ
φεύγει ἀπό τό μυαλό μου, ἦταν
ἡ προσπάθεια ὅλων μας, ὁμα-
δαρχῶν καί κατασκηνωτῶν, νά νι-
κήσουμε τόν κακό ἑαυτό μας. Νά
ἀντιμετωπίσουμε ἐμεῖς οἱ νέοι,
πού μόλις δρασκελούσαμε τό κα-
τώφλι τῶν πρώτων δύσκολων
χρόνων τῆς ἐφηβείας μας, ὅλους
ἐκείνους τούς πειρασμούς πού
μᾶς πολιορκοῦσαν καί πού ἀστα-
μάτητα προσπαθοῦσαν νά κα-
ταβάλουν τήν ἀντίστασή μας σ’
αὐτούς.

Ἡ πάλη ἐκείνη τοῦ καλοῦ
πρός τό κακό, ὁ ἀγώνας νά θε-
μελιώσουμε ἕνα δυνατό ἑαυτό,
καλύτερο ἀπό αὐτόν πού δια-
θέταμε, σημάδεψε καί καθόρισε,
ὄχι μόνο τήν περίοδο τῆς Κατα-
σκήνωσης, ἀλλά καί τά χρόνια
τῆς ζωῆς μας πού ἀκολούθησαν.
Μπορεῖ στόν ἀγώνα ἐκεῖνο νά
μήν ἤμαστε πάντοτε οἱ νικητές,
ἀλλά αὐτό πού μάθαμε στήν
πάλη μας μέ τόν κακό ἑαυτό μας,
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ἦταν τό ἀνασήκωμά μας, ἡ ἀνόρ-
θωσή μας ἀπό τό πέσιμο καί ἡ
συνέχιση τῆς μάχης. Ἦταν ἡ βε-
βαιότητα τῆς τελικῆς νίκης, πού
θά ἦταν ἡ νίκη τοῦ καλοῦ ἐνάν-
τια στό κακό. Στό δύσκολο
ἐκεῖνο ἀγώνα, εἴχαμε βοηθούς καί
συμπαραστάτες, ἐκτός ἀπό τό
Θεό, τούς ὁμαδάρχες, τούς ὑπευ-
θύνους τῆς Κατασκήνωσης, πού
πέρα ἀπό τά διοικητικά καθή-
κοντά τους καί τήν ἔγνοια καί
φροντίδα τους γιά τήν ὁμαλή λει-
τουργία τῆς Κατασκήνωσης, βοη-
θοῦσαν τούς κατασκηνωτές στόν
πνευματικό τους ἀγώνα. Μεγάλη
στήριξη ἔβρισκαν οἱ μαθητές στή
βελτίωση τοῦ χαρακτήρα τους καί
ἀπό τούς πνευματικούς τῆς Κα-
τασκήνωσης, πού ἦταν ὁ πατήρ
Ἀνάργυρος, ὁ Χωρεπίσκοπος
Σαλαμίνος Γεννάδιος καί ὁ πατήρ
Σταῦρος Παπαγαθαγγέλου.

Ἡ ἐξομολόγησή μας στούς
τρεῖς αὐτούς πνευματικούς πα-
τέρες ἔδινε θάρρος σέ ὅλους
μας καί ἐνέπνεε αἰσιοδοξία γιά
τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ ἀγώνα
μας. Αὐτή ἡ αἰσιοδοξία ὅτι τό
καλό θά ἐπικρατήσει στό τέλος
καί ὅτι τό κακό θά νικηθεῖ,
σφράγισε ὁλόκληρη τή ζωή μας.
Πρότυπό μας, βέβαια, σ’ αὐτό μας
τόν ἀγώνα ὑπῆρξε ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός, μέ τόν ὁποῖο μᾶς ἕνωνε ἡ
κοινή μας ἀγάπη καί ἡ ἐπιθυμία
μας νά μιμηθοῦμε τή δική του
ἀγάπη στίς σχέσεις μεταξύ μας.

Ἡ Κατασκήνωση μᾶς θωράκισε,
μᾶς καλλιέργησε τόν ψυχικό μας
κόσμο, σμίλεψε στίς τρυφερές
παιδικές καρδιές μας τήν ἀγάπη
πρός τό Χριστό καί στήν πατρί-
δα. 

Ἡ συμβίωσή μας μέ τούς
ἄλλους κατασκηνωτές, ἐξάλλου,
μᾶς βοήθησε νά ἀποδεχτοῦμε, νά
συμβιβαστοῦμε,  νά διεκδικήσου-
με ἤ νά συγχωρέσουμε, προκει-
μένου νά συμβιώσουμε. Τό γεγο-
νός ὅτι ζήσαμε ὅλοι μαζί μία ὁμα-
δική ζωή καί ἀνακαλύψαμε τή
σχέση μέ τούς ἄλλους μέσα ἀπό
τήν καθημερινή ζωή, μᾶς βοήθη-
σε νά δοκιμάσουμε στήν πράξη
ἰδέες, ἀλήθειες, μηνύματα καί δι-
δάγματα. Μᾶς βοήθησε νά βιώ-
σουμε, ὅλοι μαζί, τήν παρουσία
τό ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Σ’ ἐκεῖνο τό
χῶρο τῆς Κατασκήνωσης καλ-
λιεργοῦνταν ἀρετές καί οἱ κατα-
σκηνωτές ὁπλίζονταν μέ πίστη
καί αἰσιοδοξία.

Ἡ Κατασκήνωση μᾶς βοήθησε
νά ἀποκτήσουμε νέους φίλους.
Μέ μερικούς ἀπό αὐτούς συνδε-
θήκαμε μέ στενή φιλία. Μέ
ἄλλους, συναντηθήκαμε, ἀργό-
τερα, στήν Ἀθήνα, στή διάρκεια
τῶν φοιτητικῶν μας χρόνων ἤ
ἀκόμη ὑστερότερα, ὅταν ἀρχίσαμε
νά ἐργαζόμαστε. Ἀνάμεσα στούς
πολλούς μέ τούς ὁποίους γνω-
ρίστηκα, θά ἦταν παράλειψή
μου νά μή μνημονέψω, αὐτές τίς
ὧρες, τό ὄνομα τοῦ Μιχαήλ
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Γιωργάλλα, τοῦ ἥρωα τοῦ ἀπε-
λευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ.
Τόν γνώρισα στήν Κατασκήνωση
τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1954. Ἐκεῖνος
μαθητής τῆς πέμπτης τάξης τοῦ
Παγκυπρίου Γυμνασίου καί ἐγώ
μαθητής τῆς δεύτερης τάξης τοῦ
Γυμνασίου. Μοῦ διάθεσε ἀρκετές
σελίδες στό ἡμερολόγιό του, τό
ὁποῖο δημοσιεύτηκε ἀπό τό Σπύ-
ρο Παπαγεωργίου, στό βιβλίο
του «Διά χειρός ἡρώων». 

Ἄρχισε νά γράφει τό ἡμερολό-
γιό του, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἴδιος,
ἐξαιτίας τῆς γνωριμίας μας στήν
Κατασκήνωση, τόν Αὔγουστο τοῦ
1954. Τόν φωνάζαμε Μάκη καί ὄχι
Μιχάλη ἤ Μιχαήλ, γιατί ἔτσι κα-
θιερώθηκε τό ὄνομά του ἀπό τόν
ἴδιο καί γιατί μέ τό ὄνομα αὐτό
ἀκόμα καί σήμερα οἱ φίλοι του
τόν αἰσθάνονται πιό κοντά τους.
Ἐξάλλου, καί ὁ «μάστρος» του, ὁ
Γρηγόρης Αὐξεντίου, ἔτσι τόν
ἀποκαλοῦσε. Παρόλο τό νεαρό

της ἡλικίας του, ὁ Γιωργάλλας
ἔδειχνε μία ἐντυπωσιακή ὡριμό-
τητα πού μόνο σέ ἀνθρώπους μέ
πολλή γνώση καί μέ πλούσιες
ἐμπειρίες μπορεῖς νά συναντήσεις.
Στίς συζητήσεις μας, πού περι-
στρέφονταν γύρω ἀπό τά θέματα
πού ἀπασχολοῦσαν τότε τούς
ἀνθρώπους πού βρίσκονταν στήν
ἀφετηρία τῆς νεότητάς τους -
ἄλλοι καιροί, ἄλλες ἀξίες- εἶχε
πάντοτε τή δική του ἄποψη καί
θέση, πού στηριζόταν πάνω στά
διαβάσματά του καί στίς δικές του
συμπυκνωμένες ἐμπειρίες, ὅσες
πρόλαβε στή σύντομη ζωή του νά
ἀποκτήσει. Ἦταν ἕνα βαθιά θρη-
σκευόμενο ἄτομο, ἀπό τό ὁποῖο
ἔλειπε ἐντελῶς ἡ προσποίηση, ὁ
ἐγωισμός ἤ ἡ ἐπίδειξη. Διέθετε
πολύ χιοῦμορ καί ἦταν ἐξαιρετι-
κά εὐχάριστος στίς συντροφιές.
Βρέθηκε στό χῶρο τῆς ἀθανασίας
στίς 31 Δεκεμβρίου 1956, ὕστερα
ἀπό σύγκρουση στό χωριό Ζωο-



πηγή. Ἦταν εἴκοσι χρονῶν. Ἄς
εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη του.

Ἐπιτρέψτε μου, ἀκόμη, νά μνη-
μονέψω τόν ὁμαδάρχη μου στήν
πρώτη κατασκήνωση, τόν ἀεί-
μνηστο πατέρα Βασίλειο Παπα-
φώτη, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν λαϊκός,
ὁ κύριος Βάσος Παπαφώτης.
Ἔχω ἀπό τότε καί τό φυλάω ὡς
πολύτιμο κειμήλιο, τό «Ἐγκόλπιον
Θείας Λειτουργίας», ἔκδοση τῆς
«Ζωῆς», 1950, πού μου δώρισε μέ
τό τέλος τῆς Κατασκήνωσης τοῦ
1953. Σημείωσα τήν ἡμερομηνία:
30 Αὐγούστου 1953. Ἄς εἶναι ἐλα-
φρύ τό χῶμα πού τόν σκεπάζει. 

Ἕνα ἀκόμη περιστατικό θά
ἀναφέρω γιά τίς στενές ἁγνές φι-
λικές σχέσεις, πού δημιουργήθη-
καν στίς Κατασκηνώσεις ἐκεῖνες.
Ὅταν τελείωσε ἡ πρώτη Κατα-
σκήνωση, τέλος τοῦ Αὐγούστου
τοῦ 1953, καί ἐπιστρέψαμε στούς
τόπους καί στά σπίτια μας, συ-
νέβη στήν Πάφο, στίς 10 Σε-
πτεμβρίου, ἕνας φοβερός καί κα-
ταστρεπτικός σεισμός, ὁ ὁποῖος
ἄφησε πίσω του ἀρκετούς νε-
κρούς καί πολλούς τραυματίες,
πολλά ἰσοπεδωμένα χωριά καί χι-
λιάδες ἄστεγους. Ἀνάμεσα στούς
νεκρούς ἦταν καί ἕνα παιδί ἀπό
τό Κτῆμα, ἔτσι ὀνομαζόταν τότε
ἡ πόλη τῆς Πάφου, πού ἔφερε τό
ὄνομα Ἀντρέας Φυλακτής. Ἀρκε-
τά ἀπό τά παιδιά τῆς Κατασκή-
νωσης ἔπαιρναν, τήν ἑπομένη
τοῦ σεισμοῦ, στό τηλέφωνο τή

Μητρόπολη Πάφου καί μέ πολύ
ἐνδιαφέρον ρωτοῦσαν νά μά-
θουν, ἄν ὁ νεκρός ἤμουν ἐγώ.

Μακαριώτατε, Θεοφιλέστατε,
Κυρίες καί Κύριοι,

Μάζεψα ἀπό τόν ἑξηντάχρονο
ἀγρό τοῦ θερισμοῦ τά ὥριμα
ἐκεῖνα στάχυα, πού ξεχώριζαν
ἀπό τά ὑπόλοιπα, τά ἔκανα θη-
μωνιά καί σᾶς τά παρουσίασα,
χωρίς νά τά ἀλλοιώσω ἤ νά τά
φορτώσω μέ στολίδια. Ἦταν ἀνα-
μνήσεις, ἄσβηστες θύμησες, πού
γιά πρώτη φορά ἁπλώνονταν
στό χαρτί, τίς ὁποῖες μέ «γλυκιά
νοσταλγία τίς γύρισα στό νοῦ
μου», ὅπως ἔλεγε ἕνα παιδικό
τραγούδι, τό «Στήν πηγή τοῦ
χωριοῦ μου», πού μάθαμε στίς
Κατασκηνώσεις αὐτές. Ἀπό τό
ἴδιο τραγούδι θά πάρω ἀκόμη δύο
στίχους, ἀντικαθιστώντας τίς λέ-
ξεις «πηγή τοῦ χωριοῦ μου» μέ τή
λέξη «Κατασκηνώσεις»: «Τίς Κα-
τασκηνώσεις δέν τίς ἔχω ξεχάσει
/ κι ἄς μ’ ἀσπρίσαν τά τόσα χρό-
νια πού ἔχουν περάσει».  Εὐχα-
ριστῶ καί πάλι τούς διοργανωτές
αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης γιά τά 60
χρόνια τῶν Κατασκηνώσεων τῶν
Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς, γιατί μοῦ ἔδωσαν τή
χαρά τῆς παρουσίασης τοῦ σύν-
τομου αὐτοῦ ὁδοιπορικοῦ μνήμης,
καί ὅλους ἐσᾶς, Κυρίες καί Κύ-
ριοι, πού εἴχατε τήν ὑπομονή νά
μέ ἀκούσετε.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ
(1η Σεπτεμβρίου)

Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Λουκ. δ΄, 16 - 22)

«16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν
κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συνα-
γωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17 Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον
οὗ ἦν γεγραμμένον· 18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ
με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς
συντετριμμένους τὴν καρδίαν, 19 κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν
καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 20 Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀπο-
δοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλ-
μοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21 Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς
ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 22
Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς
χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον·
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσὴφ;».

Ὁ νέος ἐκκλησιαστικός χρόνος ἀρχίζει σήμερα, δίνοντάς μας
τήν εὐκαιρία νά προβληματιστοῦμε στό μεγάλο τοῦτο θέμα.

Ἀπό τήν ἀρχή θά πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ὑπάρχει παλαι-
ός καί νέος χρόνος. Παλαιός, εἶναι ὁ πρό Χριστοῦ, ὁ ἀλύτρω-



τος, πού ἔσερνε στό ἀδιέξοδο. Ὁ χρόνος τῆς σκλαβιᾶς, ὁ χω-
ρίς Σωτήρα, ὁ χρόνος τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.

Πάει, λοιπόν, ὁ παλιός ὁ χρόνος, ὅπως φεύγει ἡ νύχτα κι
ἔρχεται ἡ μέρα. Φεύγει ἡ παλαιά ἐποχή καί ἔρχεται ἡ νέα, ἡ
καινή. Ὁ Χριστός κάνει τήν ἀντιδιαστολή μεταξύ παλαιοῦ καί
νέου χρόνου. Ἡ παλιά ἀλήθεια εἶχε ὁρίζοντα περιορισμένο, ἐνῶ
ἡ νέα ἔχει εὐρύτητα, καθολικό κύρος, ἀλλά καί ἀπόλυτη στα-
θερότητα.

Γιά τήν Ἐκκλησία τά παλαιά παρῆλθαν, τά πάντα πλέον
εἶναι καινούργια, διαποτισμένα ἀπό τό φῶς τοῦ Ἀναστάντος
Κυρίου.

Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ζοῦσαν τήν καινότητα τῆς ζωῆς, πού
εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἀνάστασης, ἀφήνοντας πίσω τους τήν κενό-
τητα τῆς ζωῆς..., τοῦ θανάτου. Ζοῦσαν τή νέα ζωή, πού εἶναι
ἡ νέα μέρα. Ἡ ὀγδόη. Ἡ Χριστόλουστη μέρα. Ἡ ἡμέρα τοῦ Πα-
ραδείσου.

Ὁ Χριστός, ὁ Ἄναρχος, θέλησε νά μπεῖ μέσα στόν χρόνο, ἐπι-
τρέποντας στόν χρόνο νά στιγματίσει γιά λίγο τό Σῶμα Του μέ
τή σφραγίδα τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου. Ὡστόσο, ὁ Χριστός
ὑπερέβη καί μεταμόρφωσε τόν χρόνο μέ τήν Ἀνάστασή Του.

Ἡ Ἀνάσταση δέν εἶναι μόνο ὁ θρίαμβος τῆς ζωῆς πάνω στόν
θάνατο. Εἶναι καί ὁ θρίαμβος τῆς αἰωνιότητας πάνω στόν χρό-
νο· ἡ μεταβολή καί μεταστοιχείωση τοῦ χρόνου σέ αἰωνιότητα.
Ἔτσι, ἐν Χριστῷ, ὅλος ὁ χρόνος εἶναι νέα ὑπόθεση. Εἶναι τό
αἰώνιο παρόν. Τό «σήμερον» τῶν ὕμνων. Τό «σήμερον ὁ Χριστός
ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται» καί τό «σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου».

Ἄραγε, μέ τό πέρασμα τοῦ παλιοῦ χρόνου λησμονοῦμε ὅσα
κακά πέρασαν; Κρατᾶμε τήν πεῖρα πού κερδίσαμε; Οἱ πληγές
θεραπεύονται; Οἱ ζημιές ἐπανορθώνονται; Τά λάθη ἀποφεύ-
γονται;

Αὐτά, μόνο μέ τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μποροῦν νά γίνουν
πραγματικότητα. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος.

ΔΟΝΤΙ

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους Ἁγί-
ους ποὺ κοσμοῦν τὸ στερέ-

ωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία ὁ Ἅγιος
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ Ἀπόστο-
λος καὶ Εὐαγγελιστὴς τῆς ἀγάπης,
ὅπως δικαίως ὀνομάστηκε. Μόνο
τὸ πλῆθος τῶν ὀνομάτων, ποὺ τοῦ
ἀπέδωσε ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, φανερώνει τὴ μεγαλω-
σύνη του. 

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τὸν ὀνόμασε
μαζὶ μὲ τὸν κατὰ σάρκα ἀδελφό
του Ἰάκωβο Βοανηργὲς ἢ Βοανερ-
γές, «ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς» (Μάρκ.
γ΄, 17), ποὺ σημαίνει παιδιὰ
βροντῆς. Πιθανότατα, μὲ τὴν ὀνο-

«Tὸν υἱὸν 
τῆς βροντῆς,… 

τὸν ἠγαπημένον 
Ἰωάννην 

καὶ παρθένον, 
μερόπων γένος 

κατὰ χρέος 
εὐφημήσωμεν»

Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου

ΔΟΝΤΙ



μασία αὐτὴ ἤθελε ὁ Κύριος νὰ
δηλώσει τὸν φλογερὸ καὶ θερμὸ
χαρακτήρα τῶν δύο Ἀποστόλων
ἢ ἴσως καὶ νὰ φανερώσει ὅτι «δί-
κην βροντῆς οὐρανόθεν ἐβρόν-
τησαν οὗτοι τὰ θεολογικὰ δόγ-
ματα» (Εὐθύμιος Ζιγαβηνός).

Ἔλαβε τὴν ἐπωνυμία Θεολό-
γος, λόγῳ τοῦ ὅτι ὑπῆρξε ὁ κατ’
ἐξοχὴν Θεολόγος τῆς Καινῆς
Διαθήκης. Συνέγραψε τὸ θεο-
λογικότερο Εὐαγγέλιο, στὶς σε-
λίδες τοῦ ὁποίου τὰ περιγρα-
φόμενα θαύματα εἶναι λιγοστὰ
καὶ αὐτὰ εἶναι κατὰ κύριο λόγο
θαύματα μὲ ἰδιαίτερη θεολογικὴ
σημασία, ἐνῶ κυριαρχεῖ σ’ αὐτὸ
ἡ προφορικὴ διδασκαλία τοῦ
Κυρίου. Ἂς σημειωθεῖ ἐν προ-
κειμένῳ, ὅτι ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησία μόνο σὲ τρία πρόσω-
πα ἀπέδωσε ἐπισήμως τὸν τίτ-
λο τοῦ Θεολόγου: στὸν ἠγαπη-
μένο μαθητὴ τοῦ Κυρίου, στὸν
Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνὸ
καὶ στὸν Ἅγιο Συμεὼν τὸν Νέο
Θεολόγο.

Ὀνομάστηκε Ἀπόστολος καὶ
Εὐαγγελιστὴς τῆς ἀγάπης, γιατὶ
ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν κήρυκας
τῆς ἀγάπης, τόσο μὲ τὸ προ-
φορικό του κήρυγμα ὅσο καὶ μὲ
τὰ γραπτά του κείμενα, ἰδιαιτέ-
ρως δὲ μὲ τὴν Α΄ Καθολικὴ Ἐπι-
στολή του. Εἶναι αὐτὸς ποὺ διε-
κήρυξε, ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί,

καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ
Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ»
(Α΄ Ἰω. δ΄, 16). Μάλιστα, ἀναφέ-
ρεται στὸν βίο του ὅτι, εὑρι-
σκόμενος σὲ βαθύτατο γῆρας,
ἀρκεῖτο νὰ λέγει πρὸς ὅσους τὸν
πλησίαζαν τὴ φράση: «Τεκνία,
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».

Ὀνομάστηκε Ἠγαπημένος,
γιατὶ ἦταν ὁ ἀγαπημένος μα-
θητὴς τοῦ Κυρίου. Καὶ ἦταν ὁ
ἀγαπημένος μαθητής Του, ὄχι
γιατὶ ὁ Κύριος ἔκανε διακρίσεις
ἀνάμεσα στοὺς μαθητές Του,
ἀλλὰ γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης Τὸν
ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἄλλους μαθητές
Του. Αὐτή του τὴν ἀγάπη πρὸς
τὸν Κύριο ἀπέδειξε μὲ ὅλη του
τὴ ζωή, κυρίως ὅμως μὲ τὴ στά-
ση του κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
Πάθους καὶ τοῦ σταυρικοῦ θα-
νάτου τοῦ Θεανθρώπου. Ἦταν
ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς μαθητές τοῦ
Κυρίου ποὺ ἔμεινε κοντά Του
στὶς δύσκολες ἐκεῖνες στιγμές,
ὅταν οἱ ἄλλοι μαθητὲς ἐκρύβη-
σαν διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαί-
ων. Ὁ Ἀπ. Πέτρος, ὅπως εἶναι
γνωστό, ἦταν μὲν παρὼν κατὰ
τὴ δίκη τοῦ Θεανθρώπου, ὁδη-
γήθηκε ὅμως στὴν τριπλῆ ἄρνη-
ση τοῦ διδασκάλου του.

Ὀνομάστηκε ἐπίσης Παρθένος,
γιατὶ «ὅλος οἰκειώθη μὲ τὴν
παρθενίαν…, ἐπειδὴ μετεχειρί-

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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ζετο ἄκραν ἐγκράτειαν εἰς ὅλα
τὰ βλάπτοντα», κατὰ τὸν Ἅγιο
Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη. Ὀνο-
μάστηκε ἀκόμη Φίλος, ὡς ὁ
κατ’ ἐξοχὴν φίλος τοῦ Χριστοῦ,
καὶ Ἐπιστήθιος, γιατὶ ἦταν
αὐτὸς πού, καθήμενος δίπλα
ἀπὸ τὸν Κύριο κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, «ἀνέ-
πεσεν… ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ
εἶπε· Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδι-
δούς σε;» (Ἰω. κα΄, 20).

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγ-
γελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος
ἑορτάζει δύο φορὲς τὸν χρόνο,
στὶς 8 Μαΐου καὶ στὶς 26 Σε-
πτεμβρίου. Στὶς 26 Σεπτεμβρίου
ἑορτάζεται ἡ μετάστασις τοῦ
Ἀποστόλου, ἐνῶ στὶς 8 Μαΐου
ἑορτάζεται «ἡ σύναξις τῆς ἁγίας
κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ
τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ
μάννα». Ὁ τάφος -στὸν ὁποῖο
ἐτάφη ὁ μέγας Ἀπόστολος μέχρι
τὴ μετάστασή του- μιὰ φορὰ τὸν
χρόνο, στὶς 8 Μαΐου, «κόνιν
ἁγίαν, ἥν οἱ ἐγχώριοι ‘‘μάννα” με-
τονομάζουσιν,… ἐπινεύσει Πνεύ-
ματος Ἁγίου… ἐτησίως ἐξαίφνης
ἀναβρύει καὶ ἀναδίδωσιν· ἣν οἱ
προσερχόμενοι λαμβάνοντες,
χρῶνται εἰς παντοίων παθῶν
ἀπολύτρωσιν, εἰς θεραπείαν
ψυχῶν, εἰς ρῶσιν σώματος» (Συ-
ναξάριον 8ης Μαΐου).

Ἂς δοῦμε ὅμως ποιός ἦταν ὁ
Μέγας Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγε-
λιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος.
Καταγόταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς
Γαλιλαίας καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Ζε-
βεδαίου καὶ τῆς Σαλώμης. Ἡ Σα-
λώμη ἦταν, κατὰ τὴν Παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας μας, κόρη τοῦ
Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος. Ὁ Δί-
καιος Ἰωσὴφ εἶχε ἀπὸ ἄλλη γυ-
ναίκα τέσσερεις γιούς, τὸν Ἰάκω-
βο (τὸν ἐπονομαζόμενο Ἀδελ-
φόθεο), τὸν Ἰωσή, τὸν Σίμωνα ἢ
Συμεὼν καὶ τὸν Ἰούδα (βλ.
Ματθ. ιγ΄, 55), καὶ τρεῖς θυγα-
τέρες, τὴν Ἐσθήρ, τὴ Μάρθα καὶ
τὴ Σαλώμη. Κατὰ ταῦτα, ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ἦταν ἀνεψιὸς τοῦ
Κυρίου καὶ ὁ Κύριος θεῖος τοῦ
Ἰωάννου «ὡς νομιζόμενος
ἀδελφὸς Σαλώμης τῆς θυγατρὸς
Ἰωσήφ, μητρὸς δὲ Ἰωάννου»
( Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης).
Ὁ πατέρας του Ζεβεδαῖος ἦταν
ψαράς, γι’ αὐτὸ καὶ τόσο ὁ ἴδιος
ὅσο καὶ ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός
του Ἰάκωβος ἐργάζονταν ὡς
ψαράδες μαζὶ μὲ τὸν πατέρα
τους στὴ λίμνη τῆς Γαλιλαίας. 

Φλεγόμενος ἀπὸ μικρὴ ἡλικία
ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
ὑπῆρξε μαθητὴς καὶ ἀκόλουθος
τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἀκο-
λούθησαν τὸν Θεάνθρωπο. Ὁ
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ἴδιος περιγράφει στὸ πρῶτο κε-
φάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του (βλ.
α΄, 35 - 43) τὸ γεγονὸς τῆς πρώ-
της γνωριμίας του μὲ τὸν Σωτή-
ρα τοῦ κόσμου. Ὅταν μιὰ μέρα
κήρυττε ὁ Τίμιος Πρόδρομος
στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ
καὶ εἶδε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ
περνᾶ ἀπὸ ἐκεῖ, σταμάτησε τὸ
κήρυγμά του καὶ ὁμολόγησε:
«Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ». Φανέ-
ρωσε μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο στοὺς
μαθητές του, ἀνάμεσα στοὺς
ὁποίους ἦταν ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ
Ἰωάννης, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
ἦταν ὁ ἀπὸ αἰώνων ἀναμενόμε-
νος Μεσσίας, ὁ ἀπὸ αἰώνων ἀνα-
μενόμενος Σωτήρας τοῦ κόσμου.
Παράλληλα, τούς προέτρεπε
ἐμμέσως ν’ ἀκολουθήσουν πλέ-
ον τὸν Ἰησοῦ. Ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ
Ἰωάννης πλησίασαν τότε τὸν
Ἰησοῦ καὶ τὸν ἐρώτησαν ποῦ μέ-
νει. Καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε:
«Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε». Τὸν ἀκο-
λούθησαν καὶ ἔμειναν μαζί του
ὅλη τὴν ἡμέρα. Ἡ ἐπίσημη κλή-
ση τοῦ Ἰωάννη ἔγινε λίγο καιρὸ
ἀργότερα στὶς ὄχθες τῆς λίμνης
τῆς Γαλιλαίας. Ἀφοῦ πρῶτα ὁ
Κύριος κάλεσε τὸν Ἀνδρέα καὶ
τὸν Πέτρο μετὰ ἀπὸ τὸ γνωστὸ
περιστατικό, ποὺ μᾶς περιγρά-
φει μὲ ἀρκετὲς λεπτομέρειες ὁ
Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (βλ. ε΄, 1 -

11), ἀκολούθως κάλεσε καὶ τοὺς
δύο συνεργάτες τους, τὸν Ἰωάν-
νη καὶ τὸν Ἰάκωβο, γιὰ νὰ Τὸν
ἀκολουθήσουν καὶ νὰ γίνουν
ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς ἁλιεῖς
ἀνθρώπων.

Μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀπό-
στολο Ἰάκωβο καὶ τὸν Πρωτο-
κορυφαῖο Ἀπόστολο Πέτρο ἀπο-
τελοῦσαν τὸν στενότερο κύκλο
τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ποὺ
Τὸν συνόδευαν σὲ καίριες στιγμὲς
τῆς ζωῆς Του. Ἔτσι, οἱ συγκε-
κριμένοι τρεῖς μαθητὲς ἦσαν
μόνο αὐτοὶ παρόντες κατὰ τὴν
ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαεί-
ρου, στὸ Ὄρος Θαβὼρ σαράντα
ἡμέρες πρὸ τοῦ Πάθους, ὅταν ὁ
Κύριος μετεμορφώθη ἔμπροσθεν
αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὥρα
τῆς τελευταίας συγκλονιστικῆς
προσευχῆς Του στὸν κῆπο τῆς
Γεθσημανῆ, λίγη ὥρα πρὶν ἀπὸ
τὴ σύλληψή Του.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Μυστι-
κοῦ Δείπνου, ὅπως προαναφέ-
ραμε, καθόταν δίπλα ἀπὸ τὸν δι-
δάσκαλό του καὶ ἦταν ἐκεῖνος
ποὺ ἀκούμπησε στὸ στῆθος του
καὶ τόλμησε νὰ Τὸν ἐρωτήσει
ποιός ἐκ τῶν μαθητῶν Του θὰ
Τὸν παραδώσει. Μόνος αὐτός,
ὅπως ἐπίσης προαναφέραμε,
ἀκολούθησε τὸν Κύριο μετὰ τὴ
σύλληψή Του, ὄχι μόνο κατὰ τὴ
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διάρκεια τῆς δίκης Του, ὅπου
ἦταν παρὼν καὶ ὁ Πέτρος,
ἀλλὰ μέχρι καὶ τὴν ταφή Του. Ἡ
παρουσία του ἐνώπιον τοῦ
Ἐσταυρωμένου Θεανθρώπου
ἀνταμείφθηκε μὲ τὸν καλύτερο
τρόπο. Ἀξιώθηκε νὰ πάρει τὴ
θέση τοῦ Θεανθρώπου ὡς υἱὸς
τῆς Παρθένου Μαρίας, ὅταν ὁ
Κύριος «ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν
μαθητὴ παρεστῶτα ὃν ἠγάπα»,
εἶπε στὴ μητέρα Του: «Γύναι, ἴδε
ὁ υἱὸς σου». Ἀκολούθως, εἶπε
στὸν Ἰωάννη: «Ἰδοὺ ἡ μήτηρ
σου» καὶ «ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας
ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ
ἴδια» (Ἰω. ιθ΄, 26 - 27). Εἶχε,
λοιπὸν, τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ν’
ἀναλάβει τὴν προστασία τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὴν ὁποία
πῆρε μετὰ ταῦτα στὸ σπίτι
του καὶ τὴ διακόνησε πιστὰ μέ-
χρι τὴν Κοίμησή της.

Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θε-
ανθρώπου, πρῶτος αὐτὸς ἔφθα-
σε στὸν κενὸ Τάφο καὶ εἶδε τὰ
ἐντάφια. Ὅπως ὁ ἴδιος διηγεῖται:
«Προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου
καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνη-
μεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει
κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι
εἰσῆλθεν» ( Ἰω. κ΄, 4 - 5). Μετὰ
τὴν Πεντηκοστὴ καὶ τὴν ἵδρυ-
ση τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας
ὡς ἱστορικῆς πλέον κοινότητος,

ἐθεωρεῖτο στύλος τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ μαζὶ μὲ τὸν
Ἀπόστολο Πέτρο καὶ τὸν Ἀπό-
στολο Ἰάκωβο τὸν Ἀδελφόθεο
(Γαλ. β΄, 9: «οἱ δοκοῦντες στύλοι
εἶναι»). Ὅταν δὲ ἀποφασίστη-
κε ποῦ θὰ κηρύξει ὁ κάθε
Ἀπόστολος, τοῦ ἔλαχε ὁ κλῆρος
νὰ κηρύξει στὴ Μικρὰ Ἀσία.
Μετὰ, λοιπὸν, ἀπὸ τὴν Κοίμη-
ση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
ἔδρασε στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ κυ-
ρίως στὴν Ἔφεσο, ποὺ ὑπῆρξε
τὸ ἐπίκεντρο τῆς ὅλης δράσεως
καὶ τοῦ κηρύγματός του. Γιὰ
ἀρκετὰ χρόνια, ἐπίσης, ἔζησε
στὴν Πάτμο, ὅπου ἐξορίστηκε
ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Δομε-
τιανό. Συνέγραψε τέσσερα ἀπὸ
τὰ εἴκοσι ἑπτὰ βιβλία τῆς
Καινῆς Διαθήκης: τὸ τέταρτο
Εὐαγγέλιο, ποὺ εἶναι, ὅπως
ἤδη ἀνεφέρθη, τὸ κατ’ ἐξοχὴν
θεολογικὸ Εὐαγγέλιο τῆς Καινῆς
Διαθήκης, τρεῖς ἀπὸ τὶς ἑπτὰ
Καθολικὲς Ἐπιστολὲς καὶ τὴν
Ἀποκάλυψη, τὸ τελευταῖο καὶ
μοναδικὸ προφητικὸ βιβλίο τῆς
Καινῆς Διαθήκης.

Κοιμήθηκε στὴν Ἔφεσο σὲ
ἀρκετὰ προχωρημένη ἡλικία
(ἄνω τῶν 90 ἐτῶν). Κάποιοι
ἰσχυρίστηκαν ὅτι δὲν πέθανε,
ἀλλὰ μετετέθη ζωντανὸς, ὅπως
ὁ Ἐνὼχ καὶ ὁ Ἠλίας ὁ Θεσβίτης,
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ἐνῶ ἄλλοι ὑπεστήριξαν ὅτι ἐτά-
φη μέν, ἀλλὰ ὁ θάνατός του
ἦταν φαινομενικός. Αὐτὲς ὅμως
οἱ ἀπόψεις δὲν συνάδουν μὲ τὴν
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος
ὄντως ἀπέθανε καὶ ἐτάφη,
ὅπως καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτό-
κος. Ὁ τάφος του δὲ ἀποτελεῖ
ἀδιάψευστο μάρτυρα τοῦ θα-
νάτου του. Ἐκεῖνο ποὺ συνέβη
μετὰ τὸν θάνατό του εἶναι τὸ
ἑξῆς: Κάποιοι μαθητὲς τοῦ
Ἀποστόλου ἐπεσκέφθησαν τὸν
τάφο του μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέ-
ρες καὶ δὲν βρῆκαν τὸ τίμιο λεί-
ψανό του. Ὁ τάφος του ἦταν
κενός. Τί συνέβη λοιπόν; Συνέ-
βη ἀκριβῶς ὅ,τι καὶ στὴν περί-
πτωση τῆς Παρθένου Μαρίας.
Ἀπέθανε καὶ ἐτάφη, μετὰ ὅμως
ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἀνέστη καὶ με-
τέστη σωματικῶς στοὺς οὐρα-
νούς.

Ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωση ὅτι
δὲν πρόκειται δῆθεν νὰ πεθά-
νει, εἶχε δημιουργηθεῖ ἐξαιτίας
τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν
Ἀπόστολο Πέτρο (στὸν ὁποῖο
εἶχε ἀμέσως προηγουμένως ἀπο-
καλύψει ὅτι θὰ πεθάνει μὲ
μαρτυρικὸ θάνατο), ὅταν ὁ Πέ-
τρος Τὸν ἐρώτησε -ἀπό ἀγάπη
πρός τόν Ἰωάννη, ἀλλά καί ἀπό
περιέργεια: «Κύριε, οὗτος δὲ τί;»

( Ἰω. κα΄, 21) (δηλαδή ποιός θά
εἶναι ὁ θανατός του). Ὁ Κύριος,
θέλοντας νά θεραπεύσει τήν πε-
ριέργειά του, εἶχε πεῖ τότε στὸν
Πέτρο: «Ἐὰν αὐτὸν (ὑποθετικά)
θέλω μένειν (ζωντανός) ἕως
ἔρχομαι (κατά τή Δευτέρα μου
Παρουσία), τί πρὸς σέ; Σὺ ἀκο-
λούθει μοι» ( Ἰω. κα΄, 22).
«Ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς
τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς
ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει» (Ἰω.
κα΄, 23). Ὁ ἴδιος ὁ Εὐαγγελιστὴς
ὅμως διαψεύδει ἀμέσως μετὰ
τὸν λόγο αὐτό, διευκρινίζοντας
μὲ κάθε σαφήνεια ὅτι δὲν εἶπε
κάτι τέτοιο ὁ Ἰησοῦς.

Ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Με-
ταστάσεως τοῦ Ἀποστόλου καὶ
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θε-
ολόγου θὰ παραθέσουμε καὶ θὰ
σχολιάσουμε ἐν συντομίᾳ τὸ Δο-
ξαστικὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ, τὸ
ὁποῖο μᾶς φανερώνει μὲ πολὺ
ὄμορφο τρόπο, γιατὶ ὁ Ἀπό-
στολος ἔλαβε τὴν ἐπωνυμία
Θεολόγος. Τὸ Δοξαστικὸ αὐτὸ
ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς, τὸν θε-
μέλιον τῶν θείων λόγων, τὸν
ἀρχηγὸν τῆς θεολογίας, καὶ κή-
ρυκα πρώτιστον, τῆς ἀληθοῦς
δογμάτων Θεοῦ σοφίας, τὸν
ἠγαπημένον Ἰωάννην καὶ παρ-
θένον, μερόπων γένος κατὰ
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χρέος εὐφημήσωμεν· οὗτος
γάρ, ἄληκτον ἔχων τὸ Θεῖον ἐν
ἑαυτῷ, τό, ἐν ἀρχῇ μὲν ἔφησε
τοῦ Λόγου, αὖθίς τε τὸ πρὸς
τὸν Πατέρα ἀχώριστον, καὶ
τὸ ἴσον μετὰ ταῦτα τῆς τοῦ
Πατρὸς οὐσίας, δεικνύων ἡμῖν
δι’ αὐτοῦ, τὴν ὀρθοδοξίαν τῆς
Ἁγίας Τριάδος· δημιουργόν τε
ὄντα σὺν τῷ Πατρὶ, καὶ ζωὴν
φέροντα, καὶ φῶς ἀληθινὸν,
τὸν αὐτὸν ἔδειξεν ἡμῖν. ῍Ω
θαύματος ἐκστατικοῦ, καὶ
πράγματος σοφιστικοῦ! ὅτι
πλήρης ὢν τῆς ἀγάπης, πλή-
ρης γέγονε καὶ τῆς θεολογίας,
δόξῃ καὶ τιμῇ καὶ πίστει, θέ-
μεθλος ὑπάρχων, τῆς ἀκραιφ-
νοῦς ἡμῶν πίστεως· δι’ ἧς τύ-
χοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐν
τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως».

Ἐμεῖς, τὸ ἀνθρώπινο γένος,
ἂς ἐπαινέσουμε κατὰ χρέος τὸν
Ἠγαπημένο Ἰωάννη καὶ Παρ-
θένο, τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς,
αὐτὸν ποὺ ὑπῆρξε θεμέλιος
τῶν θείων λόγων, ἀρχηγὸς τῆς
θεολογίας καὶ κήρυκας πρώ-
τιστος τῆς ἀληθινῆς σοφίας
τῶν δογμάτων τοῦ Θεοῦ. Διό-
τι αὐτός, ἔχοντας διαρκῆ καὶ
ἀκατάπαυστη τὴν παρουσία
τοῦ Θεοῦ μέσα του, εἶπε τὸ
«ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος» (Ἰω. α΄,
1) καὶ ἀμέσως μετὰ δήλωσε ὅτι

ὁ Λόγος εἶναι ἀχώριστος ἀπὸ
τὸν Πατέρα καὶ ἔχει τὴν ἰδία
οὐσία μὲ Αὐτόν, φανερώνοντας
τοιουτοτρόπως τὴν ὀρθὴ πίστη
περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μᾶς
φανέρωσε ἀκόμη ὅτι ὁ Λόγος
εἶναι δημιουργὸς μαζὶ μὲ τὸν
Πατέρα, εἶναι φορέας τῆς ζωῆς
(αὐτοζωὴ) καὶ φῶς ἀληθινό. Τί
ἐκστατικὸ θαῦμα καὶ τί ἐκπλη-
κτικὸ γεγονός! Ὄντας πλήρης
ἀγάπης ἔγινε πλήρης καὶ θε-
ολογίας καὶ ἀπεδείχθη μὲ δόξα
καὶ τιμὴ καὶ πίστη θεμέλιο τῆς
ἀκραιφνοῦς (=ἀκέραιης, κα-
θαρῆς) μας πίστης, διὰ τῆς
ὁποίας εὐχόμαστε νὰ τύχουμε
τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν κατὰ τὴν
ἡμέρα τῆς κρίσεως.

Στὸ Δοξαστικὸ αὐτὸ φανε-
ρώνεται μὲ τὸν καλύτερο τρό-
πο, ὅπως προανεφέρθη, γιατὶ
ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγε-
λιστὴς Ἰωάννης ἔλαβε τὴν
ἐπωνυμία Θεολόγος, τὴν ὁποία
μὲ τόση φειδὼ ἀπένειμε ἡ
Ἐκκλησία μας. Ἐν πρώτοις
εἶχε διαρκῆ καὶ ἀκατάπαυστη
τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα
του («ἄληκτον ἔχων τὸ Θεῖον
ἐν ἑαυτῷ»). Ἔτσι, λοιπόν,
ἀξιώθηκε νὰ φανερώσει στὶς
σελίδες τῶν συγγραφῶν του
μεγάλες θεολογικὲς ἀλήθειες.
Τὸ Εὐαγγέλιό του ἀρχίζει, σὲ

178 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική



ἀντίθεση μὲ τοὺς ἄλλους τρεῖς
Εὐαγγελιστές, μὲ τὴ θεολογία
περὶ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴ
σωτηρία τοῦ κόσμου (Ἰω. α΄, 14:
«ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»). Ὁ Ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης περι-
γράφει μὲ πολὺ δραματικὸ
τρόπο τὴν ἀποκάλυψη τῶν
πρώτων λέξεων τοῦ τετάρτου
Εὐαγγελίου. Νήστεψε ὁ Ἀπό-
στολος, μᾶς λέει, τρεῖς μέρες
μαζὶ μὲ ἄλλους Χριστιανούς,
ἀνεβίβασε τὸν νοῦ του πρὸς
τὸν Θεὸ καὶ τότε «ὢ τοῦ θαύ-
ματος! Εὐθὺς γίνονται βρονταὶ
καὶ ἀστραπαὶ φοβεραὶ καὶ τὸ
βουνὸν σαλεύεται ὅλον… Ὁ
Ἰωάννης ὅμως δὲν φοβεῖται…
Διὰ τοῦτο καὶ ἀκούει μίαν
βροντῶσαν φωνήν, ἡ ὁποία
λέγει ταῦτα: “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λό-
γος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν
Θεὸν καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος’’».
Φανέρωσε ἀκόμη τὸ «ὁμοού-
σιον» τοῦ Υἱοῦ μὲ τὸν Πατέρα,
τὴν ἑνότητα δηλαδὴ τῆς οὐσίας
τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Φανέρωσε, ἐπίσης,
ὅτι ὁ Λόγος εἶναι δημιουργὸς
μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα ( Ἰω. α΄, 3:
«πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ
γέγονεν»), εἶναι φορέας τῆς
ζωῆς (αὐτοζωὴ) καὶ φῶς ἀλη-

θινὸ ( Ἰω. α΄, 4 - 9: «ἐν αὐτῷ
ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς
τῶν ἀνθρώπων… ἦν τὸ φῶς τὸ
ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν
κόσμον»).

Στὸ Δοξαστικὸ αὐτὸ τονίζε-
ται ὅτι ὁ Ἀπόστολος ἔγινε
πλήρης Θεολογίας, γιατὶ ἦταν
πλήρης ἀγάπης. Πρόκειται γιὰ
μιὰ μεγάλη ἀλήθεια, ξεχασμέ-
νη ἐν πολλοῖς στὶς μέρες μας.
Ἡ Θεολογία δὲν εἶναι ἡ κατοχὴ
κάποιων θεωρητικῶν θεολο-
γικῶν γνώσεων ἢ ἡ κατοχὴ κά-
ποιου πανεπιστημιακοῦ πτυ-
χίου, ἀλλὰ ἡ κοινωνία τοῦ
ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, ἡ ὁποία
προϋποθέτει ὁ ἄνθρωπος νὰ
εἶναι πλήρης ἀγάπης γιὰ τὸν
Θεό. Θεολογία εἶναι ἡ «διαμονὴ
ἐν τῷ Θεῷ» (Γέρων Σωφρόνιος)
καί, κατὰ ταῦτα, ἀληθινὸς Θε-
ολόγος εἶναι ὁ ἅγιος, αὐτὸς δη-
λαδὴ ποὺ ἔχει ἐμπειρία τῆς
ἀκτίστου Χάριτος τοῦ Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ποὺ πάσχει
τὰ θεῖα, ποὺ εἶναι «πείρᾳ με-
μυημένος» στὰ θεῖα. Γι’ αὐτὸ
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος
μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι «τέλος
ἁγνείας, θεολογίας ὑπόθεσις»,
ἐνῶ ὁ Εὐάγριος ὁ Ποντικὸς το-
νίζει ὅτι «εἰ θεολόγος εἶ, προ-
σεύξῃ ἀληθῶς καὶ εἰ ἀληθῶς
προσεύχῃ, θεολόγος εἶ».

ΔΟΝΤΙ
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Εἰσαγωγή

Παρά τήν πρόοδο τῶν διαφό-
ρων ἐπιστημῶν καί τήν ἐξέ-

λιξη τῶν πραγμάτων, στό κέντρο
τῶν ἐνδιαφερόντων παραμένει ὁ
ἄνθρωπος. Ἄλλωστε, ὁ ἄνθρωπος
ἀποτελεῖ τό ἀποκορύφωμα τῆς δη-
μιουργίας, τήν ἑνοποιό ἀρχή τῆς
κτίσεως. «Ὁ ἄνθρωπος ὑπῆρξε
πάντοτε καί ἐξακολουθεῖ νά εὑρί-
σκεται εἰς τό ἐπίκεντρον τοῦ ἐνδια-
φέροντος, ὁ πεπτωκώς ἄνθρω-
πος, ὁ φέρων τά στίγματα τῶν
πταισμάτων του, καί παρά ταῦτα
ὁ τήν εἰκόνα τῆς ἀρρήκτου δόξης
τοῦ Θεοῦ διασώζων ἐν ἐαυτῷ»1.

Ἕνα ἀπό τά ἀνθρωπολογικά
ζητήματα εἶναι καί ἡ διδασκαλία
περί τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.
Πρόκειται γιά ἕνα θέμα πού ἀπα-
σχόλησε ἔντονα τήν ἀρχαία ἑλλη-

νική σκέψη, ἀλλά καί τούς Ἀπο-
στόλους καί Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας. Τό σῶμα εἶναι τό ὄργανο μέ
τό ὁποῖο ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου
ἐπικοινωνεῖ μέ τήν κτίση, ἀλλά καί
διά τοῦ σώματος, τῶν αἰσθήσεων,
οἱ λόγοι τῶν ὄντων τοῦ κάθε κτί-
σματος ἀποκτοῦν μία κοινωνία μέ
τήν ψυχή.

Ἡ στάση τῶν ἀνθρώπων πού
τηρεῖται ἀπέναντι στό ἀνθρώπινο
σῶμα, κυμαίνεται πολλές φορές
ἀπό τή σωματολατρεία, δηλαδή τή
λατρεία τοῦ σώματος καί τήν
εἰδωλοποίησή του, μέχρι τόν μα-
νιχαϊσμό, δηλαδή τήν πλήρη ἀπόρ-
ριψη καί περιφρόνησή του. Ἄλλο-
τε τό θαυμάζει καί τό ἀναπαριστᾶ
ποικιλότροπα μέ τήν τέχνη καί
ἄλλοτε τό περιφρονεῖ καί τό πα-
ραδίδει στά πάθη του. Ἐν ἀντιθέ-
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«Οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν 
ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστιν, 
οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ, καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν; 

Ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς·
δοξάσατε δή τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν

καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ»                                                                                          
(A΄ Κoρ. 6, 19 - 20)

Μιχάλη Νικολάου 
Θεολόγου

1. Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, «Εἰς Γ΄ Συμπόσιο Θε-
ολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης», Τόλμη 64 (2006), σ. 67.
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σει μέ τίς ὑπερβολές αὐτές στίς
ὁποῖες πολλοί ὁδηγοῦνται, τό
σῶμα στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση
ἔχει μεγάλη ἀξία καί ἐντάσσεται σέ
μία προοπτική ἁγιασμοῦ καί θεώ-
σεως.

Μέ τό θέμα τοῦ ἀνθρωπίνου σώ-
ματος, τό ὁποῖο ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερη
προσοχή, θ’ ἀσχοληθοῦμε καί στήν
παροῦσα μελέτη. Σκοπός μας εἶναι
ἡ συνοπτική παρουσίαση τῆς δι-
δασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα.

Τό θέμα εἶναι τεράστιο. Τά πε-
ριορισμένα πλαίσια μίας μελέτης
δέν προσφέρουν τή δυνατότητα νά
γίνει πλήρης ἐπιστημονική ἀνάλυση
τοῦ θέματος, οὔτε ν’ ἀναπτύξου-
με διεξοδικά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρω-
πίνου σώματος. Τά ὅσα παρατί-
θενται στήν παροῦσα μελέτη, ἀπο-
τελοῦν μόνο σύντομη προσέγγιση
τοῦ θέματος πού φιλοδοξοῦν ὄχι
νά τό ἐξαντλήσουν, ἀλλά νά δώ-
σουν ἀφορμή καί ἔναυσμα γιά πε-
ρισσότερο προβληματισμό καί πε-
ραιτέρω σκέψεις στό σοβαρό αὐτό
θέμα.

Ἡ πραγμάτευση τοῦ θέματος τῆς
ἐν λόγῳ μελέτης γίνεται σέ τρία κε-
φάλαια. Στό πρῶτο κεφάλαιο, θά
γίνει μία σύντομη ἀναφορά γιά τήν
ἄποψη τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς
Φιλοσοφίας καί τήν ἐχθρική στά-
ση της πρός τό ἀνθρώπινο σῶμα,
σέ ἀντιδιαστολή μέ τή θετική στά-
ση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι σ’
αὐτό. Ἀκολούθως, θά ἀναφερ-
θοῦμε στή δημιουργία τοῦ ἀνθρω-

πίνου σώματος, τήν προέλευσή του
καί τή σχέση του πρός τήν ψυχή.

Στή συνέχεια, στό δεύτερο κε-
φάλαιο, θά γίνει λόγος περί τοῦ
σώματος πρό τῆς πτώσεως καί τίς
συνέπειες πού εἶχε αὐτή γιά τό
ἀνθρώπινο σῶμα, καθώς ἐπίσης
καί γιά τήν προσφορά τῶν δερμα-
τίνων χιτώνων στόν ἄνθρωπο καί
τή σχέση τους μέ τό ἀνθρώπινο
σῶμα. Ἐπίσης, θ’ ἀναφερθοῦμε
στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λό-
γου καί τή διατράνωση τῆς ἀξίας
τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, καί
γενικά γιά τή θετική ἀξιολόγησή
του ὡς «ναοῦ τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος», κατά τήν τωρινή μορφή τῆς
ὑπάρξεως.

Στό τρίτο καί τελευταῖο κεφά-
λαιο γίνεται λόγος γιά τόν ἐσχα-
τολογικό προορισμό τοῦ σώματος.
Συγκεκριμένα, θά ἀναφερθοῦμε
στό θέμα τῆς ἀναστάσεως τῶν
νεκρῶν καί τῆς θέωσης τοῦ ὅλου
ἀνθρώπου ὡς ψυχοσωματικῆς
ὀντότητας. Θά γίνει, ἐπίσης, μία
σύντομη ἀναφορά στά λείψανα τῶν
Ἁγίων, τά ὁποῖα εἶναι μάρτυρες τῆς
θεώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.

Στό τέλος τῆς ἐργασίας, ὡς
ἀποτέλεσμα τῆς ὅλης μου ἀνα-
φορᾶς, παρουσιάζονται τά συμ-
περάσματα πού προκύπτουν ἀπό
τήν ὅλη ἀνάπτυξη τοῦ φλέγοντος
αὐτοῦ θέματος περί τοῦ ἀνθρω-
πίνου σώματος καί τῆς στάσης πού
ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρός
αὐτό.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ἡ προέλευση τοῦ σώματος 

καί ἡ σχέση του μέ τήν ψυχή 

1. Ἡ ἀρχαία Ἑλληνική Φιλοσο-
φία γιά τό σῶμα 

Τό μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου
ἀπασχόλησε ἀπό τήν ἀρχαία ἀκό-
μη ἐποχή τούς φιλοσόφους. Στήν
ἀρχαία Ἑλληνική Φιλοσοφία ὑπάρ-
χει ἕνας δυϊσμός μεταξύ ὕλης καί
πνεύματος. Οἱ Πλατωνικοί, καί οἱ
περισσότεροι ἀρχαῖοι φιλόσοφοι,
ἐξετάζοντας τόν ἄνθρωπο ἀπό
μία τέτοια δυαρχική ἄποψη, θεω-
ροῦσαν τήν ψυχή θεία, ἐνῶ ἔβλε-
παν τό σῶμα ὑποτιμητικά, ὡς
«φυλακή» τῆς ψυχῆς καί πηγή μο-
λυσμοῦ. Ἐπικρατοῦσε ἡ ἀντίληψη
περί φύσει ἀθανάτου ψυχῆς καί
φύσει θνητοῦ σώματος. Πίστευαν
ὅτι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀνῆκε
προηγουμένως στόν ἀπρόσωπο
κόσμο τῶν Ἰδεῶν, ἀλλά ὅταν ἡ
ψυχή θέλησε νά φύγει ἀπό τόν
εὐδαίμονα αὐτό κόσμο, τότε ὁ θεός
τήν τιμώρησε καί τήν ἔκλεισε στό
σῶμα. Ἔτσι, στήν Πλατωνική Φι-
λοσοφία τό σῶμα χαρακτηρίζεται
ὡς σῆμα, δηλαδή τάφος. «Καί τό
μέν σῶμα ἐστίν ἡμῖν σῆμα», ἐνῶ
ἀλλοῦ ἀπερίφραστα ἐπισημαίνεται
ὅτι «ψυχή ἐστιν ἄνθρωπος»2. Ἡ
ψυχή πρέπει νά ἀπελευθερωθεῖ

ἀπό τά δεσμά τοῦ ὑλικοῦ κόσμου
καί νά ἐπιστρέψει στόν ξεχωριστό,
τόν ἰδιαίτερο πνευματικό κόσμο
της, τῶν Ἰδεῶν. Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ
ἀνθρώπου ἐκφράζεται ὡς ἐξαΰ-
λωση καί πνευματοποίηση τῆς
ζωῆς.

Ἑπομένως, ἡ μόνη φροντίδα
τοῦ γνήσιου πλατωνικοῦ φιλοσό-
φου εἶναι τό πῶς θά πεθάνει καί
θά νεκρωθεῖ ἤδη ἀπό τή ζωή
τούτη. Ἡ ψυχή, ἀποφεύγοντας ὅσο
εἶναι δυνατόν κάθε συνεργασία καί
ἐπαφή μέ τό σῶμα, ὀρέγεται τόν
ἄυλο καί ἀληθινό κόσμο τῶν
Ἰδεῶν. Ἔτσι, «ἡ τοῦ φιλοσόφου
ψυχή μάλιστα ἀτιμάζει τό σῶμα,
καί φεύγει ἀπ’ αὐτοῦ»3. Ἀλήθεια,
γιά τούς πλατωνικούς φιλοσό-
φους, εἶναι ἡ κάθαρση-ἀπαλλαγή
ἀπό τό σῶμα, ἡ ὁποία ἐπιφέρει τήν
καθαρή γνώση τῶν Ἰδεῶν. Μόνο ὁ
θάνατος τοῦ σώματος δίνει τήν κα-
θαρή γνώση. Ἡ φρόνηση τοῦ φι-
λοσόφου ὑπονομεύεται ἀπό τήν
«ἀφροσύνη» τοῦ σώματός του, ἡ
κατά φύση καθαρή ψυχή του μο-
λύνεται καί ὑποφέρει ἀπό τήν
ἐπαφή μέ τό κατά φύση βδελυρό
σῶμα του, κι ἀφοῦ δέν εἶναι ἡ
αὐτοκτονία φιλοσοφικά
ἐπιτρεπτή πράξη, ὁ
φιλόσοφος ἐξαντλεῖ
τό ἀντισωματικό του
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2. Πλάτωνος, Γοργίας 493α. Πρβλ. Ἀνέστη Γ. Κεσελόπουλου, Προ-
τάσεις Ποιμαντικῆς Θεολογίας, ἐκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονί-
κη 2003, σσ. 273-274.

3. Πλάτωνος, Φαίδων 65C. Πρβλ. Πρεσβ. Νικολάου Λουδοβίκου,
«Μεταφυσική ἤ Ἐσχατολογία τοῦ σώματος;», ΕΕΘΣΑΠΘ, τ. 1, Θεσ-
σαλονίκη 1990, σ. 114.



μένος, μή κοινωνώντας, κατά τό δυ-
νατόν, μέ τό μίασμα αὐτό πού εἶναι
τό σῶμα του, μέχρι τήν ποθητή
ὥρα τοῦ θανάτου πού θά λυτρω-
θεῖ. Ὁ θάνατος προσφέρει στόν φι-
λόσοφο ὅ,τι ἀκριβῶς περισσότερο
λαχτάρησε στόν φιλοσοφικό του
ἀγώνα, διότι στόν Ἅδη ἡ ψυχή του
δέν κινδυνεύει νά γίνει «σωματο-
ειδής», σώζεται ἀπ’ τήν ἀλογία καί
τόν θάνατο πού εἶναι τό σῶμα της4. 

Γενικά, καί στίς πιό μετριοπα-
θεῖς περιπτώσεις, τό σῶμα παρο-
μοιάζεται μέ ἔνδυμα, ἀπό τό ὁποῖο
τελικά θ’ ἀπαλλαγοῦμε· εἶναι σύμ-
φωνα μ’ ἕνα Πυθαγόρειο ἐπιτάφιο
ἐπίγραμμα, «σῶμα, χιτών ψυχῆς».
Συχνά, μάλιστα, ἀντιμετωπίζεται μέ
ἀκόμη μεγαλύτερη αὐστηρότητα. Ὁ
Μάρκος Αὐρήλιος ἔγραφε μέ ἰδι-
αίτερη αὐστηρότητα: «Εἶσαι μία
φτωχή ψυχή πού κουβαλάει ἕνα
πτῶμα». Ἐνῶ γιά τόν Πλωτῖνο
ἀναφέρεται ὅτι αἰσθανόταν ντρο-
πή, ἐπειδή εἶχε σῶμα5.

Συγκεκριμένα, ὁ Πλωτῖνος ἀγω-
νιᾶ νά περισώσει τήν ἀκεραιότητα
τῆς ψυχῆς του ἀπό τή «συμφορά»
τῆς ὑλικότητας, ἐφ’ ὅσον αἰσθά-
νεται τό ἀνθρώπινο σῶμα του ὡς
«θάνατον καί ἀλογίαν». Ἀπορεῖ γιά
τόν τρόπο τῆς συσχετίσεως τῆς
ψυχῆς μ’ ἕνα τόσο φθηνό ὑλικό,

πού εἶναι τόσο «αἰσχρόν ὡς
αἶσχος» καί μάλιστα αἰσχρό κατά
τήν οὐσία του. Γι’ αὐτό τά ἀσώ-
ματα ὄντα ἔχουν αὐτή τή μακαρία
ἀπάθεια, λόγω τῆς ἀπουσίας τοῦ
σώματος. Ἄλλωστε, καί ἡ ψυχή
ὅταν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό σῶμα, θά
λησμονήσει σάν ἕνα ἐπεισόδιο
παροδικό, ὅλη τήν ἐπίγεια σωμα-
τική ζωή της. Ἡ θεώρηση αὐτή τοῦ
σώματος ὡς ἀλογίας ἤ καί ὡς θα-
νάτου σημαδεύει τό σύνολο σχεδόν
τῆς φιλοσοφικῆς παραδόσεως6.

Ἡ ἀρχαία ἑλληνική σκέψη πα-
ραμένει πάντοτε πιστή σέ μία
ἀπερίφραστη ὑποτίμηση τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος, πού πολλές
φορές φθάνει μέχρι τήν πλήρη
ἀπόρριψη καί περιφρόνησή του.
Πρόκειται γιά μία ἀληθινή φοβία
τοῦ σώματος, τῆς ἀλογίας τοῦ σώ-
ματος. Γι’ αὐτό ὁ φιλόσοφος
φοβᾶται καί ἀπεχθάνεται τό σῶμα.

2. Τό ἀνθρώπινο σῶμα ὡς δημι-
ούργημα τοῦ Θεοῦ

Ἡ ἀρνητική ἀντίληψη καί ἡ
ἐχθρότητα πρός τό ἀνθρώπινο
σῶμα πού παρατηρεῖται στίς ἀνα-
τολικές θρησκεῖες, τήν εἰδωλολα-
τρία, τήν ἀρχαία Ἑλληνική Φιλο-
σοφία, ἀλλά καί στούς αἱρετικούς
Γνωστικούς Κύκλους τῶν πρώτων
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σῶμα. Περισσότερα βλ. Πρεσβ. Νικολάου Λουδοβίκου, ὅ.π., σσ. 113-116.



χριστιανικῶν αἰώνων, δέν παρα-
τηρεῖται στήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλη-
σία καί γενικά ὁ Χριστιανισμός, δέν
περιφρονεῖ τό σῶμα, οὔτε τό θε-
ωρεῖ κακό, ἀντίθετα τό τιμᾶ καί τό
σέβεται ὡς ἔργο Θεοῦ7. Εὔστοχα, ὁ
καθηγητής Ε. Θεοδώρου ὑπο-
γραμμίζει: «Ὅτι ἐν οὐδεμία ἄλλη
θρησκεία ἤ φιλοσοφία ἤ φιλολο-
γία τό σῶμα κατέχει θέσιν ὑψη-
λοτέραν αὐτῆς, τήν ὁποίαν ἔχει ἐν
τῷ Χριστιανισμῷ»8.

Στήν Ἁγία Γραφή δέν ἔχει θέση
ἡ δυαρχία, οὔτε ἡ ἀντίληψη ὅτι τό
σῶμα εἶναι «σῆμα», δηλαδή ὅτι
ἀποτελεῖ τάφο τῆς ψυχῆς, γιά νά
θέλει νά τό ἀφανίσει. Ἡ Παλαιά
Διαθήκη διδάσκει ὅτι τό σῶμα ὡς
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι «καλό
λίαν» καί συναπαρτίζει μαζί μέ τήν
ψυχή τήν «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δη-
μιουργημένη ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ἡ
ἴδια θέση ἐπαναλαμβάνεται ἀργό-
τερα στήν Καινή Διαθήκη καί
στήν Ὀρθόδοξη Πατερική Παρά-
δοση. Χωρίς τό σῶμα δέν ὑπάρχει
ἄνθρωπος, δέν ὑπάρχει ἀνθρώπι-
νη ὑπόσταση, ἀνθρώπινο πρόσω-
πο. Οὔτε μόνη ἡ ψυχή, οὔτε μόνο
τό σῶμα εἶναι ὑπόσταση. Ὑπό-
σταση ἤ πρόσωπο εἶναι τό «ἐξ
ἀμφοτέρων ἀποτελούμενον»9. 

Ὁ Ἀπολογητής ἅγιος Ἀθηναγό-

ρας, τόν 2ο μ.Χ. αἰώνα, στό πρῶτο
του χριστιανικό φιλοσοφικό ἔργο
«Περί ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν»,
δέν διστάζει νά πεῖ πώς «ὁ δέ καί
νοῦν καί λόγον δεξάμενος ἐστιν
ἄνθρωπος, οὐ ψυχή καθεαυτήν.
Ἄνθρωπον ἄρα δεῖ τόν ἐξ ἀμφο-
τέρων (σώματος καί ψυχῆς) ὄντα,
διαμένειν εἰς ἀεί»10. Ὁ λόγος (λο-
γική ἐνέργεια) καί ὁ νοῦς (νοερά
ἐνέργεια) ἀναφέρονται σ’ ὁλόκλη-
ρο τόν ψυχοσωματικό ἄνθρωπο καί
ὄχι μόνο στήν ψυχή. Πρόκειται γιά
ἕνα ἀληθινό φιλοσοφικό τόλμημα,
ἄν μάλιστα λάβουμε ὑπόψη καί τή
σύγχρονη μέ τόν Ἀθηναγόρα πλημ-
μύρα τῶν διαφόρων Γνωστικῶν Συ-
στημάτων, τά ὁποία μισοῦν βαθύ-
τατα καί μέχρι ἀηδίας τό ἀνθρώ-
πινο σῶμα, καί διαθέτουν ὁλό-
κληρα συστήματα ἐξουθενώσεώς
του, εἴτε μέ ἐξοντωτική σωματική
ἄσκηση εἴτε μέ ἠθελημένη ἀχαλί-
νωτη παράδοσή του στά πάθη,
ἀφοῦ τό θεωροῦν κακό κατά τή
φύση του καί  δημιούργημα ἑνός
κατώτερου κακοῦ θεοῦ. Τό σῶμα,
λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδο-
ξη Παράδοση, εἶναι λογικό, ὅπως
καί ἡ ψυχή. Τό σῶμα καί ἡ ψυχή
εἶναι ὁ ἕνας καί ἑνιαῖος λογικός
ἄνθρωπος11. Τόσο ἔντονη ἦταν ἡ
πίστη τῶν πρώτων Χριστιανῶν ὅτι
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ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἑνιαῖο σύνολο
ψυχῆς καί σώματος, ὥστε ἐπί-
στευαν ὅτι μετά τόν θάνατο οἱ ψυ-
χές παρέμεναν πλησίον τῶν σω-
μάτων τους12.

Ὅπως προαναφέρθηκε, ὁ ἄνθρω-
πος εἰκονίζει τόν Θεό ὄχι μόνο ὡς
ψυχή, ἀλλά καί ὡς σῶμα13. Χαρα-
κτηριστική εἶναι ἡ θέση τοῦ ἁγίου
Ἐπιφανίου Κωνσταντίας σχετικά μέ
τήν ἑρμηνεία τοῦ κατ’ εἰκόνα,
«ὁμολογεῖν μέν τό κατ’ εἰκόνα εἶναι
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ»14. Ὁ ἅγιος Ἐπι-
φάνιος ἀποδίδει τό κατ’ εἰκόνα συ-
νολικά στόν ὅλο ἄνθρωπο: «Ἀλλ’
εἶναι μέν πιστεύειν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ
τό κατ’ εἰκόνα, ἐν παντί δέ μάλιστα
καί οὔχ ἁπλῶς»15. Καί κατά τή δι-
δασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ τό κατ’ εἰκόνα ἐπεκτείνε-
ται στόν ὅλο ψυχοσωματικό ἄνθρω-
πο16. Ἄλλωστε, καί στό κείμενο τῆς
Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας ὁ ὑμνωδός

(κατά πάσα πιθανότητα ὁ Ἰωάννης
ὁ Δαμασκηνός) ἀποδίδει τό κατ’
εἰκόνα στόν ὅλο ἄνθρωπο, ἀφοῦ
θρηνεῖ, γιατί βλέπει τήν κατ’ εἰκό-
να Θεοῦ πλασμένη ὀμορφιά τοῦ
σώματος, πού βρίσκεται στόν τάφο
ἄμορφη καί ἄκομψη17.

Ὁ ὅλος ἄνθρωπος, ἑπομένως, ὄχι
μόνο ὡς ψυχή, ἀλλά καί ὡς σῶμα
εἶναι εἰκόνα Θεοῦ. Τό σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Οἱ συνέπειες μιᾶς τέτοιας θέσεως,
μέ τήν ὁποία θά ἔφριττε ὁ ἀρχαῖος
φιλόσοφος, εἶναι κεφαλαιώδεις. Ὁ
ψυχοσωματικός ἄνθρωπος, ἔχοντας
τόσο τιμηθεῖ ὡς πρός τήν προ-
έλευσή του, ἔχει ἕναν ἐξίσου ὑψη-
λό προορισμό. Αὐτό, ὅμως, λησμο-
νεῖται ἤ καί ἀγνοεῖται μερικές φο-
ρές, ἀκόμη καί ἀπό Χριστιανούς,
καί ὁδηγεῖ σέ ἐσφαλμένες ἀνθρω-
πολογικές ἀντιλήψεις.

(Συνεχίζεται)
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ὅ.π., σ. 121.
12. Βλ. Ἰω. Ρωμανίδου, Τό προπατορικόν ἁμάρτημα, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλο-

νίκη 32010, σ. 135.
13. Βλ. Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσα-

λονίκη 22004, σ. 661.
14. Ἐπιφανίου Κύπρου, Κατά αἱρέσεων ἤ Πανάριον 70, PG 42, 341.
15. Ἐπιφανίου Κύπρου, ὅ.π., PG 42, 344B.
16. «Μή ἄν ψυχήν μόνην, μήτε σῶμα μόνον λέγεσθαι ἄνθρωπον, ἀλλά τό συναμφότερον,

ὄν δή κατ’ εἰκόνα πεποιηκέναι Θεός λέγεται». Γρηγορίου Παλαμᾶ, Προσωποποιΐα, PG
150, 1361C. «Ὁ Τατιανός, ὅπως καί ὁ Εἰρηναῖος, ἐδέχονταν τόν ἄνθρωπον ὁλόκληρον
κατά τό σῶμα καί τήν ψυχή ὡς εἰκόνα καί ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ὁ ὅλος ἄνθρω-
πος εἶναι ναός τοῦ ἁγίου Πνεύματος… καί ἀφοῦ ὁ ὅλος ἄνθρωπος μετέχει διά τῆς ἠθικῆς
τελειώσεως τῆς θείας ἀθανασίας». Ἰω. Ρωμανίδου, ὅ.π, σ. 145.

17. Σέ ἰδιόμελο πού ψάλλεται κατά τή Νεκρώσιμο Ἀκολουθία, λέγονται τά ἑξῆς χα-
ρακτηριστικά, πού δείχνουν τό κατ’ εἰκόνα ν’ ἀνήκει στόν ὅλο ἄνθρωπο, στό σῶμα
καί στήν ψυχή: «Θρηνῶ καί ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τόν θάνατον, καί ἴδω ἐν τοῖς τά-
φοις κειμένην τήν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον,
μή ἔχουσαν εἶδος». Περισσότερα βλ. στό Νίκου Α. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβο-
λική Θεολογία Β΄, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 197-199.
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ἩἘκκλησία ἀποτελεῖ φα-
νέρωση τῆς ἀλήθειας τοῦ

ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου ὁλό-
κληρου. Σέ πολλούς ἀνθρώ-
πους ὑπάρχει ἡ ἀντίληψη ὅτι
Ἐκκλησία σημαίνει φυγή ἀπό
τόν κόσμο καί ἄρνηση ὅλων τῶν
λειτουργιῶν του. Ἡ ἄποψη
αὐτή, ὅμως, εἶναι μονόπλευρη
καί λανθασμένη. Ἡ Ἐκκλησία
δέν ἀρνεῖται καί δέν ἀποφεύγει
τόν κόσμο, ἀλλά ἀντίθετα τόν
δέχεται καί τόν μεταμορφώνει.
Τόν δέχεται ὡς δημιούργημα
τοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα ἀπο-
καλύπτει τό ψέμα τῆς ἁμαρτίας
πού ἐνυπάρχει μέσα του καί τόν
ἁγιάζει μέ τήν Ἁγία Ἀναφορά,
δηλαδή τό ἀνέβασμά του στή
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ὁ ἁγιασμός τοῦ κόσμου καί
τοῦ ἀνθρώπου γίνεται μέσα
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ

τρόπος μέ τόν ὁποῖο γίνεται, λέ-
γεται εὐχαριστιακός. Αὐτό ση-
μαίνει ὅτι μέσα στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας, πού ἔχει ὡς κέντρο
της τόν Θεάνθρωπο Χριστό, ὁ
ἄνθρωπος ὅλα τά δέχεται καί
ὅλα τά ἐπιστρέφει στόν Θεό μέ
εὐγνωμοσύνη ὡς δῶρα δικά
Του. Ἡ εὐχαριστία διαποτίζει
κάθε πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου: τή σχέση του μέ τόν
Θεό, τόν συνάνθρωπο, τό κάθε
πλάσμα τῆς δημιουργίας, τό
κάθε ἀντικείμενο μέ τό ὁποῖο
ἔρχεται σέ ἐπαφή μέσα στόν
χῶρο καί τόν χρόνο. Ὅλη ἡ ζωή
τοῦ ἀνθρώπου γίνεται εὐχαρι-
στία1.

Τή ζωή ὡς εὐχαριστία βίωνε ὁ
ἄνθρωπος μέσα στόν Παράδει-
σο. Πολύ εὔστοχα ἕνας σύγ-
χρονος θεολόγος, ὁ π. Ἀλέξαν-
δρος Σμέμαν, γράφει ὅτι «εὐχα-

1. Βλ. Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου, Ἡ εὐχαριστιακή ζωή, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσί-
ου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὅρος 2004, σ. 8.

Ἀντώνη Χαραλάμπους
Θεολόγου
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ριστία εἶναι ἡ ἐμπειρία τοῦ Πα-
ραδείσου»2. Μέσα στόν Παρά-
δεισο ὁ ἄνθρωπος ζοῦσε σέ κοι-
νωνία ἀγάπης ὄχι μόνο μέ τόν
Θεό Δημιουργό του, ἀλλά καί μέ
τόν συνάνθρωπο καί μέ τήν κτί-
ση. Προικισμένος μέ τά χαρί-
σματα τῆς ἐλευθερίας, τῆς λο-
γικῆς καί τῆς δημιουργικότητας,
μποροῦσε νά δέχεται τούς
ἄλλους ἀνθρώπους, τά πράγ-
ματα, τόν κόσμο ὁλόκληρο καί
τόν ἑαυτό του ὡς δῶρα τοῦ
Θεοῦ καί μέ εὐχαριστία τά ἐπα-
ναπρόσφερε σ’ Αὐτόν ὡς θυσία3.
Κατά κάποιο τρόπο, ὁ ἄνθρω-
πος μέσα στόν Παράδεισο ἐπι-
τελοῦσε μία Θεία Λειτουργία, τή
Λειτουργία τοῦ Παραδείσου,
ὅπου συλλειτουργοῦσε μαζί μέ
τούς ἁγίους ἀγγέλους, τόν συ-
νάνθρωπό του καί μέ τή συμ-
μετοχή τῆς ὑπόλοιπης δημι-
ουργίας4.

Ἡ Λειτουργία τοῦ Παραδεί-
σου διακόπηκε μέ τήν ἐθελού-
σια ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τόν Θεό. Ὁ χωρισμός

τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό,
σύμφωνα μέ τήν Παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, ἐπιτεύχθηκε μέ τήν
ἁμαρτία, πού πάει νά πεῖ ἀπο-
τυχία, ἀστοχία. Ὁ ἄνθρωπος
ἔχασε τόν στόχο του, τό κέντρο
τῆς ὕπαρξής του πού ἦταν ὁ
Θεός, καί στή θέση του τοπο-
θέτησε ἐτσιθελικά τόν ἑαυτό
του. Ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τόν Θεό, τήν πηγή τῆς
ζωῆς, εἶχε ὡς συνέπεια τή φθο-
ρά καί τόν θάνατο, στά ὁποῖα
συμπαρέσυρε καί ὅλη τήν ὑπό-
λοιπη κτίση. Ἡ κτίση ἀκολού-
θησε τόν ἄνθρωπο στήν πτω-
τική του πορεία, διότι ἀπό τή
μία ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ κομ-
μάτι τῆς κτίσεως καί ἀπό τήν
ἄλλη μέσα στόν ἄνθρωπο ἐνυ-
πάρχει ὅλος ὁ κόσμος.

Ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τόν Θεό ἔφερε τήν ἀπο-
διοργάνωσή του καί τήν ἀλλοί-
ωση τῶν σχέσεών του μέ τούς
ἄλλους ἀνθρώπους, τήν ὑπό-
λοιπη κτίση, ἀλλά καί τόν ἴδιο
τόν ἑαυτό του. Τά χαρίσματα
τοῦ κατ’ εἰκόνα ἀμαυρώθηκαν,
οἱ δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου (βού-

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

2. π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, ἐκδ.
Ἀκρίτας, Ἀθήνα ²2000, σ. 237.

3. Βλ. Ἀρχιμ. Γεωργίου, ὅ.π., σ. 7 - 8.
4. Βλ. ὅ.π., σ. 8 - 9.
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ληση, νόηση, γνώση) παρε-
κτράπηκαν ἀπό τήν ὀρθή λει-
τουργία τους, ὁδηγώντας τον
στή διαστροφή, τήν ἀποκτήνω-
ση καί τή δαιμονοποίηση. Κυ-
ρίαρχο στοιχεῖο τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου ἦταν πλέον ἡ ἁμαρ-
τία, ὁ θάνατος καί ὁ διάβολος.

Ὁ Θεός, ὅμως, δέν ἐγκατέλει-
ψε τό πλάσμα του. Ἔψαχνε
τρόπο νά τό ἐπαναφέρει στήν
κοινωνία καί σχέση πού ὑπῆρχε
προηγουμένως. Αὐτή ἡ προ-
σπάθεια τοῦ Θεοῦ ὀνομάζεται
ἀπό τήν Ἐκκλησία Οἰκονομία,
πού σημαίνει τακτοποίηση τοῦ
οἴκου-σπιτιοῦ. Ὁ Θεός ἀνακαι-
νίζει καί ἀνασυναρμολογεῖ τό
«σπίτι» του -τόν ἄνθρωπο καί
τόν κόσμο- δηλαδή καταργεῖ τή
δύναμη καί τήν ἐξουσία τοῦ δια-
βόλου καί ξαναδίνει στόν ἄνθρω-
πο τά χαρίσματα πού εἶχε προ-
ηγουμένως5.

Ἡ Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ ξεκί-

νησε ἤδη ἀπό τήν Παλαιά Δια-
θήκη μέ ἀποκορύφωμα τήν
ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου
Χριστοῦ φανερώνεται ἡ ἀλήθεια
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ
τέλειος καί ἀληθινός ἄνθρωπος,
ἑνωμένος κατά τρόπο τέλειο,
ἀσύγχυτο καί ἀδιαίρετο μέ τόν
Θεό. Ὁ Θεός Λόγος μέ τήν ἐναν-
θρώπησή του καταξίωσε καί
ἁγίασε τή φύση τοῦ ἀνθρώπου
καί ὅλες τίς ἐκφάνσεις καί λει-
τουργίες τῆς ζωῆς του· ὅλες,
ἐκτός ἀπό μία: τήν ἁμαρτία.
Πολύ χαρακτηριστικά ἡ Παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας διακηρύτ-
τει ὅτι ὁ Θεός Λόγος προσέλα-
βε ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο,
σῶμα καί ψυχή, «δίχα τῆς ἁμαρ-
τίας». Μέσα ἀπό τή ζωή καί τόν
θάνατο τοῦ Χριστοῦ καταργή-
θηκε ἡ ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας,
τοῦ θανάτου καί τοῦ διαβόλου.
Ὁ ἄνθρωπος ἀπέκτησε ξανά τή
δυνατότητα νά πραγματοποιεῖ
τόν ἀρχικό του σκοπό, τήν κοι-
νωνία καί ἕνωση μέ τόν Θεό.

Μέ τήν ἐπιδημία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος τήν ἡμέρα τῆς Πεν-
τηκοστῆς τό ἀναστημένο Σῶμα
τοῦ Κυρίου φανερώθηκε ὡς
Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
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5. Βλ. ὅ.π., σ. 17.
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«Σῶμα Χριστοῦ», εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός παρατεινόμενος στούς
αἰῶνες. Μέσα στήν Ἐκκλησία, ὁ
ἄνθρωπος διά τοῦ Βαπτίσματος
γίνεται μέλος τοῦ Σώματός του
καί ζεῖ τήν παρουσία τοῦ ἀνα-
στημένου Χριστοῦ, ἐνῶ ταυτό-
χρονα βιώνει τήν ἀληθινή κοι-
νωνία μέ τούς ἄλλους ἀνθρώ-
πους καί τήν κτίση. Μεταξύ τοῦ
συγκεκριμένου Σώματος τοῦ
ἱστορικοῦ Ἰησοῦ καί τῆς Ἐκκλη-
σίας ὑπάρχει μία πραγματική
ταυτότητα, ὅπως ἐπίσης ὑπάρ-
χει μία πραγματική ταυτότητα
ἀνάμεσα στίς ἐνέργειες πού
πραγματοποίησε τό Σῶμα ἐκεῖνο
καί στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας. Τά Μυστήρια προεκτείνουν
τίς λυτρωτικές πράξεις τοῦ Χρι-
στοῦ καί μᾶς μεταδίδουν ἀλη-
θινά τή ζωή του6. Ἔτσι, μέσα
στήν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας
κέντρο καί κεφαλή εἶναι ὁ Χρι-
στός, ὁ ἄνθρωπος βιώνει τόν
Παράδεισο καί ξαναβρίσκει τόν
εὐχαριστιακό τρόπο ζωῆς.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τό κατε-

ξοχήν Μυστήριο τῆς πίστης
μας, ἡ Θεία Λειτουργία, ὀνομά-
ζεται ἀπό τήν Παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας καί Εὐχαριστία7. Ὁ
εὐχαριστιακός τρόπος ζωῆς λαμ-
βάνει σάρκα καί ὀστᾶ κυρίως
μέσα στή Λειτουργία. Ἐκεῖ, ὁ
ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνος, ἀλλά
βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τόν
Θεό καί τούς ἄλλους ἀνθρώ-
πους· οὔτε πηγαίνει μόνος -μέ
ἄδεια χέρια- ἀλλά συνοδεύεται
ἀπό τά δῶρα τῆς δημιουργίας,
τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, τά ὁποῖα
ὁ ἱερουργός ἀναφέρει, δηλαδή
προσφέρει στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ
ὡς εὐχαριστία8. Ὁ ἄνθρωπος
προσφέρει στόν Θεό ὅ,τι καλύ-
τερο ἔχει, τό ψωμί καί τό κρα-
σί, καί μέσω αὐτῶν τῶν δώρων
προσφέρει οὐσιαστικά τήν ἴδια
τή ζωή του. Μέσα στό ψωμί καί
τό κρασί περιλαμβάνεται ὅλος ὁ
κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, ὁλό-
κληρη ἡ ζωή του, οἱ σχέσεις του,
οἱ γνωριμίες του, οἱ φιλίες του,
οἱ πάντες καί τά πάντα9.

Τό ψωμί καί τό κρασί πού

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

6. Βλ. Παναγιώτη Νέλλα, Ζῶον θεούμενον. Προοπτικές γιά μία ὀρθόδοξη
κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα ³1995, σ. 160.

7. Βλ. π. Ἀλ. Σμέμαν, ὅ.π., σ. 236. 
8. Βλ. Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννου Δ. Ζηζιούλα, Ἡ κτίση ὡς Εὐχαρι-

στία. Θεολογική προσέγγιση στό πρόβλημα τῆς Οἰκολογίας, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθή-
να 1998, σ. 21.

9. Βλ. Ἀρχιμ. Γεωργίου, ὅ.π., σ. 26.
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προσφέρει ὁ ἄνθρωπος κατά τή
Θεία Λειτουργία, προέρχονται
ἀπό τήν ὑλική κτίση, ἀπό τόν
κόσμο πού δημιούργησε ὁ Θεός
γιά τόν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό, τήν
ὥρα πού ὁ ἱερέας προσφέρει
(ἀναφέρει) τά δῶρα αὐτά στόν
Θεό, λέγει: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν
σοί προσφέροντες, κατά πάντα
καί διά πάντα». Τό κρασί καί τό
ψωμί ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ
Θεοῦ, πού ἐπιστρέφει ὁ ἄνθρω-
πος πίσω σ’ Αὐτόν· τήν ὥρα τῆς
Εὐχαριστίας τά δῶρα αὐτά ἀντι-
προσφέρονται πίσω στόν ἄν-
θρωπο, πλέον ὡς Σῶμα καί
Αἷμα Χριστοῦ. Ὁ Θεός Πατήρ
δέχεται τήν προσφορά τοῦ
ἀνθρώπου καί τοῦ ἀντιπρο-
σφέρει τό δικό του δῶρο, τόν
ἴδιο τόν Υἱό του, τό Σῶμα καί
τό Αἷμα του, γιά νά τό κοινω-
νήσει καί νά ἔχει «ζωήν
αἰώνιον»10. 

Ἡ κοινωνία τοῦ Χριστοῦ μέσα

ἀπό τή Θεία Λειτουργία ἀπο-
τελεῖ τό κεντρικό γεγονός στή
ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Δέν εἶναι
τυχαῖο πού ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία
ὅλα τά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου, π.χ. ἡ Βάπτιση, ὁ
Γάμος, ἡ Ἱερωσύνη κ.ἄ., τά συ-
νέδεε καί τά τελοῦσε μέσα στή
Λειτουργία. Αὐτό ἀκριβῶς γι-
νόταν, γιατί ὅλη ἡ ζωή τοῦ
ἀνθρώπου ἀποσκοποῦσε στό νά
γίνει μία Λειτουργία, μία κοι-
νωνία καί ἕνωση μέ τόν Θεό καί
μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους.

Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
ὁμιλεῖ καί γιά Λειτουργία μετά
τή Λειτουργία. Αὐτό σημαίνει ὅτι
ὁ ἄνθρωπος καλεῖται αὐτό πού
ζεῖ στή Θεία Λειτουργία, νά τό
ἐπεκτείνει καί στήν ὑπόλοιπη
ζωή του. Καλεῖται νά βιώνει σέ
κάθε πτυχή τῆς ζωῆς του τήν
παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα του,
νά ζεῖ σέ κοινωνία ἀγάπης μέ
τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί τήν
κτίση, τήν ὁποία νά χρησιμο-
ποιεῖ μέ σεβασμό, κατά τρόπο
ὑπεύθυνο καί δημιουργικό. Μέ
ἄλλα λόγια, καλεῖται νά ζεῖ
εὐχαριστιακά. 

Ἡ εὐχαριστιακή ζωή μέσα
στήν Ἐκκλησία δέν βιώνεται
αὐτόματα καί μαγικά. Μᾶς δί-
νεται μέν ὡς δῶρο ἀπό τόν Θεό,
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10. Ὅ.π., σ. 27.



χρειάζεται δέ καί τή δική μας
συνεργία-συνεργασία. Χωρίς τόν
πνευματικό ἀγώνα καί τήν
ἄσκηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
ἀδύνατη ἡ εὐχαριστιακή ζωή,
γιατί ἀκριβῶς ὁ Θεός δέν μπο-
ρεῖ νά ἐπιβάλει κάτι σ’ αὐτόν,
σεβόμενος τήν ἐλευθερία του. Ὁ
ἀγώνας καί ἡ ἄσκηση ἀποτε-
λοῦν τόν τρόπο ἔκφρασης τῆς
ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καί
στρέφονται ἐναντίον τῶν παθῶν
καί τῆς ἁμαρτίας, πού ἐνυπάρ-
χουν σ’ αὐτόν. Σέ καμιά περί-
πτωση δέν γίνονται αὐτοσκο-
πός, ἀλλά στοχεύουν στήν εὐχα-
ριστία. Ἀσκεῖται ὁ ἄνθρωπος καί
«βιάζει» τόν ἑαυτό του, μέσα
ἀπό τή νηστεία, τήν προσευχή,
τήν ἑκούσια στέρηση κ.λπ., γιά
νά νεκρώσει τόν νόμο τῆς ἁμαρ-
τίας μέσα του καί ἔτσι νά γίνει
κατοικητήριο τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ. Γενόμενος ὁ ἄνθρωπος
κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ, δέν
μπορεῖ παρά νά ζεῖ εὐχαρι-
στιακά. Ἡ εὐγνωμοσύνη καί
εὐχαριστία λειτουργοῦν ἐντός
του αὐθόρμητα καί ἀβίαστα.
Τόσο πολύ συνδέονται εὐχαρι-
στία καί ἄσκηση στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας, ὥστε ἡ μέθοδος
τοῦ ἁγιασμοῦ μέσα στήν Ἐκκλη-

σία νά χαρακτηρίζεται ὡς
«ἀσκητικοευχαριστιακή»11. Ὁ
ἀσκητικοευχαριστιακός τρόπος
ζωῆς ἀφορᾶ ὁλόκληρη τή ζωή
τοῦ ἀνθρώπου, τή σχέση του μέ
τόν Θεό, τόν συνάνθρωπο καί
τήν κτίση.

Πρίν κλείσουμε τό κείμενό
μας, θά θέλαμε νά σταθοῦμε σέ
μία πτυχή τῆς ἀσκητικοευχαρι-
στιακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, τή
σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν
ὑπόλοιπη κτίση. Ὁ λόγος πού
στεκόμαστε ἰδιαίτερα στήν πτυ-
χή αὐτή, εἶναι διότι στήν ἐπο-
χή μας ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου
μέ τήν κτίση ἔχει φτάσει σέ ἀδιέ-
ξοδο. Τό οἰκολογικό πρόβλημα,
ὅπως τό ἀποκαλοῦμε, εἶναι
τόσο μεγάλο, ὥστε νά ἀπειλεῖται
μέσα στά ἑπόμενα χρόνια ἡ συ-
νέχιση τῆς ζωῆς στόν πλανήτη.
Ἡ οἰκολογική καταστροφή εἶναι
τεράστια. Τό χῶμα, τό νερό καί
ὁ ἀέρας ἔχουν ὑποστεῖ τεράστια
μόλυνση καί μαρτυροῦν τήν
ἀπληστία τοῦ ἀνθρώπου, τήν
ἀλόγιστη χρήση τους κατά τή
διάρκεια τῶν τελευταίων αἰώ-
νων. Εἶναι ἄκρως δηλωτικό τῆς
νοοτροπίας τοῦ σύγχρονου ἀνε-
πτυγμένου ἀνθρώπου τό γεγο-
νός ὅτι τό 20% τοῦ πληθυσμοῦ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

11. Βλ. Π. Νέλλα, ὅ.π., σ. 111 - 112.
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(κυρίως στίς ἀνεπτυγμένες
χῶρες) χρησιμοποιοῦν τό 80%
τῶν φυσικῶν πόρων τῆς γῆς,
ἐνῶ γιά τό ὑπόλοιπο 80% τῶν
ἀνθρώπων ἀπομένει τό 20%
τοῦ φυσικοῦ πλούτου! Ἐκμε-
ταλλευόμαστε τό περιβάλλον
μας μ’ ἕνα τρόπο ἐντελῶς ἐγωι-
στικό, ἀτομικιστικό καί ἐντελῶς
καταστροφικό. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι
θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας
κάτι ἔξω ἀπό τή φύση, κάτι
ἀνώτερο καί, μάλιστα, ὅτι ἔχου-
με τό δικαίωμα νά τήν ἐκμε-
ταλλευόμαστε, ὅπως ἐμεῖς θέ-
λουμε. Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, ἀπο-
τελεῖ κομμάτι τῆς κτίσης, εἶναι
ὁ συνδετικός κρίκος μεταξύ
τοῦ Θεοῦ καί τῆς ὑπόλοιπης δη-
μιουργίας. Μέσω τοῦ ἀνθρώπου,
ἡ κτίση ἁγιάζεται, ἐλευθερώνε-
ται ἀπό τούς φυσικούς περιο-
ρισμούς της καί μετατρέπεται σέ
πηγή ζωῆς, ὅπως βλέπουμε νά
συμβαίνει στό Μυστήριο τῆς
Εὐχαριστίας12. Ἐπιπρόσθετα, ἡ
χριστιανική ἄσκηση συμβάλλει
στόν περιορισμό τῆς ἀτομοκεν-
τρικῆς καί ἀλόγιστης χρήσης τοῦ
ὑλικοῦ κόσμου. Γι’ αὐτό, ἡ
εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου γιά τή
σωτηρία τοῦ κόσμου εἶναι τε-

ράστια. Ἡ εὐθύνη αὐτή γίνεται,
λοιπόν, πράξη μέσα στόν ἀσκη-
τικοευχαριστιακό τρόπο ζωῆς
τῆς Ἐκκλησίας.

Συμπερασματικά, ἡ εὐχαρι-
στιακή ζωή ἀποτελεῖ τόν ἀλη-
θινό τρόπο ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό δημιούρ-
γημα τοῦ Θεοῦ, πού καλεῖται νά
μοιάσει καί νά ἑνωθεῖ μέ τόν
Θεό, ζώντας σέ κοινωνία μέ τούς
ἄλλους ἀνθρώπους καί σέ σχέ-
ση μέ τήν ὑπόλοιπη δημιουργία.
Ὁ ἁγιασμός τοῦ κόσμου πραγ-
ματοποιεῖται στήν Ἐκκλησία
καί, μάλιστα, στή Θεία Λει-
τουργία-Εὐχαριστία, ὅπου τό
ψωμί καί τό κρασί γίνονται
Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ καί με-
ταλαμβάνονται ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους «εἰς ζωήν αἰώνιον». Ἡ
εὐχαριστιακή ζωή προϋποθέτει
τήν ἄσκηση τοῦ ἀνθρώπου, τήν
εἰλικρινῆ του προσπάθεια νά
ἐνεργοποιήσει τήν ἐλευθερία
του, ὥστε νά γίνει κατοικητήριο
τοῦ Θεοῦ. Κάθε πτυχή τῆς
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁλόκληρη
ἡ ζωή του, ἐντασσόμενη μέσα
στήν Ἐκκλησία, χριστοποιεῖται
καί γίνεται Εὐχαριστία.

12. Βλ. Μητροπολίτη Περγάμου Ἰ. Ζηζιούλα, ὅ.π., σ. 120 - 121.



Σταύρωση καί Ἀνάσταση

Σύμφωνα μέ τήν ἰσλαμική δι-
δασκαλία, ὁ Ἰησοῦς δέν

σταυρώθηκε, οὔτε ἀναστήθηκε.
Ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή καί ἡ Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ θεωροῦνται
φανταστικές. Ὁ σταυρικός θά-
νατος τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ
σκάνδαλο γιά τούς Μουσουλ-
μάνους,  ἀφοῦ ὁ ἐξευτελισμός καί
ἡ σταύρωση σημαίνουν ἧττα γι’
αὐτούς. Ἀδυνατώντας  λοιπόν νά
συμφιλιωθοῦν μέ τήν ἀντίληψη
τοῦ πάθους καί τοῦ ἐξευτελι-
σμοῦ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ,
ἀρνοῦνται τήν ἱστορικότητα τῆς
Σταύρωσης21. Πιστεύουν ὅτι ὁ
Ἰησοῦς δέν φονεύθηκε, ἀλλά ὁ
Ἀλλάχ τόν σήκωσε ψηλά κοντά
του στούς οὐρανούς22. Αὐτός δέ

πού σταυρώθηκε μεταξύ τῶν δύο
ληστῶν δέν ἦταν ὁ Χριστός,
ἀλλά κάποιος ὅμοιός Του. Αὐτές
οἱ ἀπόψεις τοῦ Κορανίου ἀντα-
νακλοῦν αἱρετικές διδασκαλίες
τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού δέν δέ-
χονταν τόν σταυρικό θάνατο
τοῦ Χριστοῦ καί ἰσχυρίζονταν ὅτι
ἡ Σταύρωση ἔγινε «κατά δόκη-
σιν», δηλαδή φαινομενικά23. Ἀπό
τήν ἄλλη μεριά γιά τήν Ὀρθόδοξη
Διδασκαλία, ὁ Θάνατος καί ἡ
Ταφή τοῦ Κυρίου εἶναι γεγονό-
τα ἱστορικά, ἀληθινά καί ὕψι-
στης σημασίας γιά τή σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου. Μέ τόν Σταυρό
καταργήθηκε ὁ θάνατος καί ἔγι-
νε σύμβολο νίκης κατά τοῦ δια-
βόλου. Στόν Σταυρό δέν ἔπαθε
ἡ θεία φύση τοῦ Χριστοῦ, ἡ

21. Βλ. Κοράνιο 4, 157. Πρβλ. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, ὅ.π., σ. 218.
22. Βλ. Κοράνιο 4, 158.
23. Βλ. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ὅ.π., σσ. 141 - 147.

Βασικές διαφορές 
μεταξύ Μουσουλμανικῆς 

καί Χριστιανικῆς Διδασκαλίας

Σάββα Παρῆ
Θεολόγου

(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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ὁποία εἶναι ἀπαθής, ἀλλά ἡ
ἀνθρώπινη φύση πού ἦταν τρε-
πτή.

Ὅσο ἀφορᾶ τώρα στήν Ἀνά-
σταση τοῦ Κυρίου ἡ ἀντίληψη
τοῦ Μωάμεθ εἶναι πολύ θολή
ἕως ἀνύπαρκτη. Στό Κοράνιο
ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ἀλλάχ ἀνύ-
ψωσε τόν Χριστό κοντά του
στούς οὐρανούς καί πιστεύεται
ἀπό τήν ἰσλαμική παράδοση
ὅτι πρίν ἀπό τήν τελική κρίση θά
ἐπιστρέψει στή γῆ, θά νικήσει
τόν διάβολο καί μετά θά πεθά-
νει24. Γιά τούς Ἰσλαμιστές ὁ
Χριστός δέν εἶναι οὔτε ἀθάνατος,
οὔτε αἰώνιος, ἀλλά ἕνας θνητός25.
Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ
πίστη στήν Ἀνάσταση ἀποτελεῖ
τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τοῦ κη-
ρύγματός της. Ὁ Χριστός ἀνα-
στήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, νί-
κησε τόν θάνατο καί τόν διάβο-
λο καί ἔδωσε ξανά τήν εὐκαιρία
στόν ἄνθρωπο νά κοινωνήσει μέ
τόν Θεό καί νά φτάσει στό καθ’
ὁμοίωσιν.

Κοινωνικός καί ψυχικός 
εὐδαιμονισμός

Ἡ εὐδαιμονία εἶναι ἔκδηλη στό

Κοράνιο καί σ’ ὅλη τή διδασκα-
λία τοῦ Μουσουλμανισμοῦ. Μι-
λώντας γιά εὐδαιμονία, ἐννοοῦμε
τήν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου
νά ἱκανοποιεῖ τίς ἐπιθυμίες του
ὅσο ζεῖ στόν κόσμο αὐτό καί βε-
βαίως μετά τόν θάνατό του νά
εἰσέλθει σ’ ἕνα χῶρο, ὅπου θά
ἱκανοποιοῦνται ὅλες οἱ αἰσθήσεις
του. Μέ τήν πολυγαμία, ἀλλά καί
μέ ἄλλες διατάξεις, ὁ Μουσουλ-
μάνος ἀποκτᾶ τήν εὐδαιμονία, ἡ
ὁποία μέ τήν ἱκανοποίηση τῶν
αἰσθήσεων καί τῶν ἐπιθυμιῶν θά
συνεχίζεται καί μετά τόν θάνα-
το. Εἶναι γνωστές οἱ ἀπόψεις τοῦ
Κορανίου γιά τόν Παράδεισο. Ὁ
Παράδεισος τοῦ Κορανίου εἶναι
παχυλός καί ὑλιστικός. Κάνει
λόγο γιά χρυσούς δίσκους καί
πολυποίκιλα φαγητά, γιά λωτούς
καί ποικιλία φρούτων. Ἐπίσης,
ὅπως πιστεύουν οἱ Μουσουλ-
μάνοι, ὁ εὐδαιμονισμός τῶν πι-
στῶν τοῦ Ἀλλάχ πού θά συμβεῖ
στήν ἄλλη ζωή εἶναι ἀντανά-
κλαση καί ἀπ’ αὐτή ἀκόμη τή
ζωή. Ὅσοι πιστεύουν καί κάνουν
καλά ἔργα στή γῆ, στόν Παρά-
δεισο θά ἔχουν ἁγνές γυναῖκες
καί θά κάθονται πάνω σέ θρο-
νιά μέ χρυσό26. Ἀντίθετα, ἡ

24. Βλ. Κοράνιο 3, 55 - 56.
25. Βλ. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ὅ.π., σσ. 149 - 150.
26. Βλ. ὅ.π., σσ. 172 - 173.



Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τόν
ἀσκητικό τρόπο ζωῆς, πού συν-
δέεται μέ τήν προσπάθεια νά
ἀπαλλαγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή
φιλαυτία καί νά ἐλευθερωθεῖ
ἀπό τήν ἡδονή μέ τή βίωση τῆς
ὀδύνης, διαφέρει σαφῶς ἀπό τόν
ἡδονιστικό καί εὐδαιμονιστικό
τρόπο ζωῆς τῶν Μουσουλμάνων.

Θεοκρατικός ὁλοκληρωτισμός

Μία βασική ἰσλαμική τακτική
εἶναι ὁ Ἱερός Πόλεμος ἤ τό Τζι-
χάντ. Ὁ κάθε Μουσουλμάνος
ἔχει τήν ὑποχρέωση νά συμμε-
τέχει στόν Ἱερό Πόλεμο κατά τῶν
ἀπίστων. Κάθε μή Μουσουλμά-
νος, εἴτε θά δεχθεῖ τή διδασκα-
λία τοῦ Ἰσλάμ εἴτε θά ἐξοντω-
θεῖ27. Αὐτό ἰσχύει καί γιά τούς
Μουσουλμάνους πού ἀλλαξοπι-
στοῦν. Σκοπός τοῦ Ἱεροῦ Πο-
λέμου εἶναι ἡ ὑπαγωγή ὅλης τῆς
ἀνθρωπότητας στόν Ἰσλαμισμό,
γι’ αὐτό καί πρέπει νά εἶναι διαρ-
κής. Ἡ τακτική αὐτή ὑπάρχει ξε-
κάθαρα στό Κοράνιο καί, σύμ-
φωνα μέ τόν Μωάμεθ, προέρχε-
ται οὐσιαστικά ἀπό τόν ἴδιο τόν
Ἀλλάχ καί γίνεται μέ τίς εὐλογίες

του. Ὁ Μωάμεθ δέν εἶχε ἱδρύσει
μόνο μία θρησκευτική κοινότητα,
ἀλλά ἕνα κράτος ὁλοκληρωτικό
στό ὁποῖο ὅλοι οἱ νόμοι ἔχουν
χαρακτήρα θρησκευτικό καί
ἀπορρέουν ἀπό τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ. Κατάφερε νά δώσει στό
ἦθος τοῦ Τζιχάντ θεολογική κα-
τοχύρωση καί μέ ἐκπληκτικό
τρόπο κατάφερε νά ὑποβάλει
στούς πιστούς του ὅτι, ὅσοι σκο-
τώνουν τούς ἀπίστους πᾶνε
στόν Παράδεισο. Τό Ἰσλάμ λοι-
πόν εἶναι ἕνα σύστημα θεοκρα-
τικό στό ὁποῖο δέν ὑπάρχει
διάκριση μεταξύ θρησκείας καί
πολιτείας καί ἔχει ὡς στόχο νά
ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους, μέσω
τῆς τήρησης τοῦ θρησκευτικοῦ
νόμου, στήν εὐδαιμονία ἐπί τῆς
γῆς καί στήν αἰώνια εἰρήνη καί
σωτηρία τοῦ Παραδείσου, ἀλλά
καί τήν ἐπέκτασή του σ’ ὅλο τόν
κόσμο28. Δέν ἀνέχεται καμιά
ἄλλη θρησκεία, ἀλλά ἀντιθέτως
τίς πολεμᾶ μέχρι τήν ἐξόντωσή
τους29.  Ὑπάρχει ἔντονος ὁ θρη-
σκευτικός φασισμός, ἀλλά καί ὁ
θρησκευτικός φανατισμός. Ἡ
μεγάλη ἀντίθεση μέ τήν Ὀρθο-

27. Βλ. Κοράνιο 47, 2 - 4.
28. Βλ. Γρηγορίου Δ. Ζιάκα, Ἱστορία τῶν Θρησκευμάτων Β΄. Τό Ἰσλάμ, ὅ.π.,

σ. 225.
29. Βλ. Κοράνιο 8, 39.
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δοξία εἶναι ὅτι γιά τήν ἐξάπλω-
σή της ἡ Ὀρθοδοξία χρειάστηκε
τό αἷμα χιλιάδων μαρτύρων πού
θυσίασαν τή ζωή τους γιά χάρη
τοῦ Χριστοῦ, ἐξοῦ καί οἱ Μάρ-
τυρες καί πολλοί Νεομάρτυρες,
ἐνῶ τό Ἰσλάμ στηρίχθηκε σχεδόν
ἀποκλειστικά στό ξίφος καί τή
φωτιά, δηλαδή στή χρήση τῆς
βίας. Ἐπίσης, στό Εὐαγγέλιο
βασιλεύει ἡ συγχωρητικότητα
καί ἡ ἀγάπη, ἀκόμη καί πρός
τούς ἐχθρούς. Ἡ Ἐκκλησία δέν
ἐπιβάλλει μέ τή βία τό εὐαγγε-
λικό μήνυμά της καί σέβεται τά
πιστεύω, τά ἤθη καί τίς πεποι-
θήσεις τοῦ κάθε λαοῦ, τοῦ κάθε
πιστοῦ, χωρίς βέβαια αὐτό νά
σημαίνει ὅτι ἐνστερνίζεται καί τίς
ἀπόψεις τους. Ὁ Χριστός πα-
ρέχει στόν κόσμο τή δική του
εἰρήνη, τήν πνευματική εἰρήνη,
πού κάνει τόν ἄνθρωπο δεκτικό
τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ.

Λατρεία καί ἠθικοί νόμοι

Ἡ λατρεία τοῦ Ἰσλάμ εἶναι
ἁπλῆ καί στοιχειώδης. Κάθε
Μουσουλμάνος ἔχει ὑποχρέωση

νά ὁμολογεῖ τήν πίστη του στόν
ἕνα Θεό, τόν Ἀλλάχ30, νά προ-
σεύχεται πέντε φορές τήν ἡμέ-
ρα, ὅπου κι ἄν βρίσκεται, νά κά-
νει ἐλεημοσύνη καί ἀγαθοεργίες
ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητές
του31, νά νηστεύει κατά τήν πε-
ρίοδο τοῦ Ραμαζανίου32 καί μία
φορά τό χρόνο νά κάνει τό
προσκύνημά του στή Μέκκα33.
Αὐτοί εἶναι οὐσιαστικά οἱ πέν-
τε στύλοι τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ ἔμπρα-
κτη τήρησή τους κάνει τόν πι-
στό τέλειο Μουσουλμάνο. Τό
κέντρο βάρους λοιπόν πέφτει
στά καθήκοντα τῶν πιστῶν καί
ὄχι στή θεωρητική θεολογική
γνώση. Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ συνιστᾶ τήν οὐσία τοῦ
Ἰσλάμ καί ὄχι ἡ δογματική δι-
δασκαλία34. Ὁ Μωάμεθ, παίρ-
νοντας στοιχεῖα ἀπό τήν Παλαιά
καί τήν Καινή Διαθήκη, νομοθέ-
τησε παράλληλους κανόνες
ζωῆς, προσθέτοντας ὅμως σ’
αὐτούς τή δική του ἀνθρώπινη
κρίση καί ἄποψη. Ἔτσι, ἄν καί
ὁρισμένες ἠθικές ἀξίες τοῦ Ἰσλάμ
συμπίπτουν μέ παράλληλες τοῦ

30. Βλ. Κοράνιο 3, 101 - 102.
31. Βλ. Κοράνιο 9, 71. 2, 3. 8, 3. 2, 43.
32. Βλ. Κοράνιο 2, 185.
33. Βλ. Κοράνιο 22, 27 καί 30.
34. Βλ. Γρηγορίου Δ. Ζιάκα, Ἱστορία τῶν Θρησκευμάτων Β΄. Τό Ἰσλάμ, ὅ.π.,

σσ. 374 - 378.
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Χριστιανισμοῦ, ἐντούτοις οἱ δια-
φορές τοῦ ἠθικοῦ νόμου τοῦ
Ἰσλάμ εἶναι σημαντικές καί ἀντί-
θετες πρός τό φιλάνθρωπο
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου35.

Ἡ θέση τῆς γυναίκας 
στήν ἰσλαμική κοινωνία

Μία σημαντική διαφορά με-
ταξύ τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ Κο-
ρανίου εἶναι ἡ θέση τῆς γυναί-
κας. Μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή,
ὁ Θεός ἔπλασε τή γυναίκα ἀπό
τό πλευρό τοῦ Ἀδάμ, γιά νά
εἶναι ἰσότιμη μέ ἐκεῖνον, βοηθός
καί συνοδοιπόρος του στόν ἀγώ-
να γιά τήν ἀπόκτηση τῆς Βασι-
λείας τῶν Οὐρανῶν. Ὁ Χριστός
κατά τήν ἐπίγεια δράση Του ἐξύ-
ψωσε τή θέση τῆς γυναίκας καί
δίδασκε ὅτι τά δύο φύλα εἶναι
ἰσότιμα. Ἡ ἀντίληψη αὐτή ἀπο-
τυπώνεται στούς λόγους τοῦ Ἀπ.
Παύλου: «Οὐκ ἔνι ἄρσεν καί
θῆλυ»36. Ἐπίσης, ὁ γάμος εἶναι
ἕνας ἱερός δεσμός ἀνάμεσα σέ
μία γυναίκα καί ἕναν ἄνδρα γιά
τή Χριστιανική Ὀρθόδοξη Διδα-
σκαλία. Ἡ μοιχεία σ’ ἕναν ὀρθό-
δοξο γάμο εἶναι καταδικαστέα,

τόσο γιά τόν ἄνδρα ὅσο καί γιά
τή γυναίκα, καί ἀποτελεῖ σοβα-
ρό ἁμάρτημα γιά ὅποιον ἀπό
τούς δύο τή διαπράξει. Καί τά
δύο φύλα ἔχουν τίς ἴδιες δυνα-
τότητες σωτηρίας καί ἁγιασμοῦ,
ἐφ’ ὅσον μάλιστα τό ἱερότερο
ἀνθρώπινο πρόσωπο γιά τήν
Ἐκκλησία εἶναι γυναίκα, ἡ «τι-
μιωτέρα τῶν Χερουβίμ καί ἐνδο-
ξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φίμ», ἡ Παναγία. Ἀντίθετα, οἱ
γυναῖκες στήν ἰσλαμική κοινωνία
θεωροῦνται κατώτερα ὄντα. Στό
Κοράνιο ὑπογραμμίζεται ἡ ὑπε-
ροχή τοῦ ἄνδρα σέ σχέση μέ τή
γυναίκα, τήν ὁποία καί ὑποτιμᾶ
ἀφάνταστα37. Μέ βάση τό Κο-
ράνιο δέν θεσπίζεται ἡ μονογα-
μία ἀνάμεσα σέ ἕναν ἄνδρα καί
μία γυναίκα. Καθιερώνεται ἡ
πολυγαμία τοῦ ἄνδρα. Ἡ δούλη
γυναίκα γίνεται παλλακίδα καί
βρίσκεται στήν ἀπόλυτη διάθε-
ση τοῦ κυρίου της, χωρίς νά
ὑπάρχει κανένας σεβασμός γιά
τήν προσωπικότητά της38. Οὐ-
σιαστικά, χάνει τά δικαιώματά
της, δέν ἔχει καμιά ἀξία καί θε-
ωρεῖται κτῆμα τοῦ ἄνδρα της.

35. Βλ. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ὅ.π., σσ. 201 - 205.
36. Γαλ. γ΄, 28.
37. Βλ. Κοράνιο 4, 34.
38. Βλ. Κοράνιο 4, 24 - 25. Πρβλ. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ὅ.π., σ. 210.
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Ἐπιπλέον, γιά τίς γυναῖκες
ὑπάρχουν ποικίλες δεσμεύσεις
καί περιορισμοί, ὅπως ἡ ἐνδυ-
μασία καί ἡ ἀπόκρυψη τοῦ
προσώπου της. Ἀντίθετα, στόν
Χριστιανισμό ἡ γυναίκα, ἀκόμα
καί ἄν εἶναι αἰχμάλωτη, εἶναι ἕνα
ὄν μέ προσωπικότητα, πού εἶναι
ἀπόλυτα σεβαστή. Στό θέμα
τοῦ γάμου μία Μουσουλμάνα
ἀπαγορεύεται νά νυμφευθεῖ ἕναν
ἀλλόπιστο, ἀντίθετα αὐτό δέν
ἰσχύει γιά τόν Μουσουλμάνο39.
Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἀπαγορεύεται ὁ Χρι-
στιανός, εἴτε ἄνδρας εἴτε γυναί-
κα, νά ἔλθει εἰς γάμου κοινωνία
μέ κάποιον ἀλλόθρησκο, ἀκόμα
καί ἑτερόδοξο (ἐκτός ἐξαιρέσεων,
ἄν εἶναι π.χ. Παπικός κ.λπ.). Σέ
ἀναφορά μέ τό διαζύγιο, στόν
μουσουλμανικό κόσμο αὐτό
ἰσχύει μόνο, ἐάν ζητηθεῖ ἀπό τόν
ἄνδρα. Ἄν ἡ γυναίκα ζητήσει δια-
ζύγιο ὁ μουσουλμάνος δικαιοῦται
νά τήν δείρει40. Ἡ ἴδια ἡ διαδι-
κασία τοῦ διαζυγίου εἶναι ὑπερ-
βολικά ἁπλῆ. Ἀρκεῖ ὁ σύζυγος νά
ἀνακοινώσει ἐπίσημα ὅτι «ἀπό

τώρα σέ ἀπολύω». Τό διαζύγιο
στήν Ὀρθοδοξία ἐπιτρέπεται
κατ’ οἰκονομία μόνο γιά πολύ σο-
βαρούς λόγους, στούς ὁποίους
προσβάλλεται ἡ τιμή καί ἡ ἀξιο-
πρέπεια τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δύο συ-
ζύγων ἤ κάποιου ἐξ αὐτῶν ἤ κιν-
δυνεύει ἡ σωματική του ἀκεραι-
ότητα. Ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία κα-
λεῖ τό ἀνδρόγυνο νά ζεῖ μέ σύ-
νεση, φρόνηση, νά δείχνει ὑπο-
μονή καί ἀγάπη ὁ ἕνας πρός τόν
ἄλλο καί νά ἀπονέμει τιμή ὁ
ἄνδρας πρός τή γυναίκα του,
πού εἶναι σκεῦος ἀσθενέστερο
καί εὔκολα μικροψυχεῖ καί ἀπελ-
πίζεται41. Τέλος, ἡ διαδικασία τοῦ
διαζυγίου γιά τή γυναίκα στό Κο-
ράνιο εἶναι σύνθετη καί χρει-
άζεται κάποιο χρόνο42. Στό
Ἰσλάμ ἡ γυναίκα πού μοιχεύει τι-
μωρεῖται μέ θάνατο διά λιθοβο-
λισμοῦ ἤ μέ κάποια ἄλλη σκλη-
ρή τιμωρία, ἐνῶ ὁ ἄντρας μένει
ἀτιμώρητος ἐάν εἶναι Μουσουλ-
μάνος. Στήν Ὀρθοδοξία ἡ μοιχεία
ἀποτελεῖ ἠθικό ὄνειδος, τόσο γιά
τόν ἄνδρα ὅσο καί γιά τή γυ-
ναίκα. Ἡ στάση λοιπόν τοῦ

39. Βλ. Κοράνιο 2, 221.
40. Βλ. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ὅ.π., σ. 211.
41. Μπορεῖ κανείς νά ἀνατρέξει στόν Ἀπόστολο πού διαβάζεται στό Μυ-

στήριο τοῦ γάμου, ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναπτύσσει ποιά εἶναι τά ἀμοι-
βαῖα καθήκοντα τῶν χριστιανῶν συζύγων. Βλ. Ἐφ. ε΄, 22 - 33.

42. Βλ. Κοράνιο 2, 228 - 232. Πρβλ. Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ὅ.π., σ. 212.
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Ἰσλάμ γύρω ἀπό τό θέμα τῆς γυ-
ναίκας εἶναι ὑποτιμητική καί
ἐξευτελιστική καί καθιστᾶ τή γυ-
ναίκα ὑποχείριο τοῦ ἄνδρα43.
Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ Ἐκκλησία δέν
ἔπαψε ποτέ νά τονίζει τήν ἑνό-
τητα καί τήν ὁμοτιμία ἀνδρός καί
γυναικός καί νά τιμᾶ μέ μεγα-
λοπρέπεια, τόσο τήν Παναγία,
ὅσο καί ἄλλες ἅγιες γυναῖκες
πού ἔδωσαν ἤ ἀφιέρωσαν τή ζωή
τους γιά τόν Χριστό. 

Συμπεράσματα

Περαίνοντας, θά λέγαμε ὅτι ἡ
διδασκαλία τοῦ Ἰσλάμ, σύμφω-
να μέ τά πιό πάνω, ἀπέχει καί
διαφέρει σέ τεράστιο βαθμό ἀπό
τήν Ὀρθόδοξη Διδασκαλία καί
παράλληλα ἀποτελεῖ μεγάλο
κίνδυνο γιά τήν ἀλλοίωση τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἡ βασική
διαφορά ἐντοπίζεται στό δόγμα
περί Τριαδικοῦ Θεοῦ καί στή θε-
ότητα τοῦ δευτέρου προσώπου
τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καί
Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἄν καί ἀπο-
τελεῖ κοινή βάση μέ τήν Ὀρθό-
δοξη Διδασκαλία, ἡ πίστη τοῦ
Ἰσλαμισμοῦ σ’ ἕνα μόνο Θεό, ἡ
ἀντίληψη ὅμως αὐτή βρίσκεται

σέ πλήρη ἀντίθεση μ’ αὐτή τῆς
Ὀρθοδόξου διδασκαλίας. Τό
Ἰσλάμ θεωρεῖ τόν ἕνα Θεό ὡς μία
ἀπόλυτη μοναδικότητα, ὑπερ-
βατικό καί ἀπρόσωπο, ἀρνού-
μενο τήν Ἁγία Τριάδα. Ἡ Ὀρθό-
δοξη Χριστιανική Διδασκαλία
ἀπό τήν ἄλλη, θεμελιώνεται
πάνω στό δόγμα τοῦ Τριαδικοῦ
προσωπικοῦ Θεοῦ πού εἶναι
ἕνας κατά τήν οὐσία καί τρία
πρόσωπα, τρεῖς ὑποστάσεις,
δηλαδή, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἀκόμη, διακηρύττει τήν
τελεία Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ,
πού ὡς τέλειος Θεός προσέλα-
βε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν
ἔνωσε ὑποστατικά μέ τή Θεία
καί ἔτσι κατέστη ὁ Θεάνθρωπος
Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Αὐτό,
ἐπιτεύχθηκε ὄχι μόνο μέ τήν
Ἐνανθρώπηση, ἀλλά καί μέ τή
σταυρική του θυσία, τήν Ἀνά-
σταση καί τήν ἔνδοξο Ἀνάληψή
Του, γεγονότα τά ὁποῖα τό
Ἰσλάμ ἀρνεῖται καί ἀπορρίπτει.
Πέρα ἀπ’ αὐτό καί τίς ἐπακό-
λουθες διαστάσεις πού εὔλογα
παίρνει τό βασικό αὐτό δογμα-
τικό θέμα, ὅσον ἀφορᾶ στή σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου, τόν προ-
ορισμό του στόν κόσμο αὐτό καί

43. Βλ. γενικότερα γιά τή θέση τῆς γυναίκας στήν ἰσλαμική κοινωνία, Γρη-
γορίου Δ. Ζιάκα, Ἱστορία τῶν Θρησκευμάτων Β΄. Τό Ἰσλάμ, ὅ.π., σσ. 379 - 396.
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τή θέωσή του (πού θεωρεῖται
βλασφημία γιά τή μουσουλμανι-
κή σκέψη44), ὑπάρχει μία τερά-
στια διαφορά καί σέ πολλούς
ἄλλους τομεῖς πού ἐπηρεάζουν
τήν καθημερινή ζωή, τήν ἀνθρώ-
πινη συμπεριφορά καί τή στάση
τῶν ἀνθρώπων, τόσο μεταξύ
τους ὅσο καί στή σχέση τους μέ
τόν Θεό. Τό Κοράνιο πού ἀπο-
τελεῖ τό θεμέλιο καί τήν ψυχή
τοῦ Ἰσλάμ, προσφέρει παχυλές
ἐλπίδες καί ὑπόσχεται ἕνα πα-
χυλό Παράδεισο. Ἐπευλογεῖ τά
πάθη, «ἐξαγιάζει» τή μισαλλο-
δοξία καί ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο
μακριά ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν
Ἕνα, Ἀληθινό καί Τριαδικό Θεό.
Ἡ ἰσλαμική διδασκαλία λοιπόν,
σύμφωνα μέ τά ὅσα ἀναπτύχ-
θηκαν προηγουμένως,  φαίνεται
νά διαφέρει κατά πολύ, τόσο στό
δόγμα καί στό ἦθος ὅσο καί στήν
προσωποκεντρική ποιμαντική
διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης

Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διαποτίζε-
ται ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγε-
λίου, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων
καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Τό γεγονός αὐτό, τό βλέπουμε
καί σέ ἀρκετά ἔργα Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπου διαλεγόμενοι μέ
Μωαμεθανούς, ἀνασκεύαζαν τήν
πλάνη τοῦ Ἰσλάμ καί τῆς διδα-
σκαλίας του καί ὁμολογοῦσαν
τήν εἰρηνική καί σωτήρια διδα-
σκαλία τοῦ Χριστοῦ. Χαρακτη-
ριστική εἶναι ἡ τοποθέτηση τοῦ
ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ,
ὁ ὁποῖος ἦταν ἄμεσος γνώστης
τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ. Γρά-
φει ὁ Ἅγιος στό «Περί αἱρέσεων»
σύγραμμά του: «Ἔστι δέ καί ἡ
μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαο-
πλάνος θρησκεία τῶν Ἰσμαη-
λιτῶν, πρόδρομος οὖσα τοῦ
Ἀντιχρίστου... Τινά οὖν συντάγ-
ματα ἐν τῷ παρ’ αὐτοῦ βιβλίῳ
χαράξας γέλωτος ἄξια, τό σέβας
αὐτοῖς παραδίδωσι»45.

44. Βλ. Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, ὅ.π., σ. 192.
45. Βλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Περί αἱρέσεων, PG 94, 764ΑΒ - 765Α. Γιά

περισσότερα βλ. καί 765BC, 768D - 769AB. Πρβλ. Νικολάου Π. Βασιλειάδη,
ὅ.π., σσ. 93 - 96.
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Στό προηγούμενο ἄρθρο
σκιαγραφήθηκε ὁ βίος τοῦ

Ἁγίου Ἐπιφανίου, ὁ ὁποῖος
ὑπῆρξε σπουδαία πατερική μορ-
φή, πού διέλαμψε ἐντός καί
ἐκτός Κύπρου καί καταπολέ-
μησε σθεναρά τίς αἱρέσεις καί τά
σχίσματα τῆς ἐποχῆς του (4ος αἰ.
μ.Χ.). Ἀπό τή χειροτονία του εἰς
Ἐπίσκοπον ἀπό τόν Ἅγιο Πάπ-
πο (Ἐπίσκοπο Χύτρων, τοῦ
ὁποίου ἡ μνήμη τιμᾶται στίς 3
Ἰουνίου καί στόν ὁποῖο ὁ Θεός
ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ Ἐπιφάνιος

θά ἀναλάμβανε τήν Ἐπισκοπή
Σαλαμῖνος, μετά τήν κοίμηση
τῶν προκατόχων του Ἐπισκό-
πων Σαλαμῖνος, Γελασίου καί
Ὀφέλλιου), ἀνεδείχθη σέ μέγιστο
θεολογικό φάρο μέ ἕδρα τήν Κύ-
προ. Πλήρης ἀπό ἔνθεο ζῆλο καί
ἀνύσταχτο ποιμαντικό ἐνδια-
φέρον, ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος ἀγω-
νίστηκε πατρικά νά προστα-
τεύσει τήν ἀληθινή διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ὅποιες κα-
κοδοξίες καί δογματικές ἀπο-
κλίσεις θεωροῦσε ἐπιζήμιες.

Σελίδες 
ἀπό τήν Ἱστορία 

τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές
τοῦ 4ου - 9ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Θεολόγου - Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Γ΄

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
ΕΠΙΣKΟΠΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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Τό τεράστιο πνευματικό του
ἀνάστημα εἶχε ἄμεση ἐμπλοκή
στά δογματικά θέματα καί τίς
θεολογικές ζυμώσεις τῆς ἐποχῆς
του. Ἡ συμβολή του στή δια-
τύπωση τοῦ Τριαδολογικοῦ Δόγ-
ματος καί τῶν Χριστολογικῶν
ὅρων εἶναι ἀναμφισβήτητη.
Ἀρκεῖ μόνο νά σημειωθεῖ ἡ
ἀπόλυτη ταυτότητα ὁρισμένων
Χριστολογικῶν του ὅρων μέ
ἐκείνους πού ἀναφέρει ἡ -με-
ταγενέστερή του χρονικά- Δ΄
Οἰκουμενική Σύνοδος (451 μ.Χ.).
Σύμφωνα μέ τόν Ὁμότιμο Κα-
θηγητή Θεολογίας κ. Νίκο Νι-
κολαΐδη, ἡ θεολογική του σκέ-
ψη θά μποροῦσε νά λεχθεῖ ὅτι
βρίσκεται στό ἐνδιάμεσο σημεῖο
μεταξύ της θεολογικῆς σκέψης
τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου καί
τῆς ἀντίστοιχης τῶν Καππα-
δοκῶν Πατέρων, μέ κύριο
ἐκπρόσωπό τους τόν Μέγα Βα-
σίλειο. Ἀξιοσημείωτο εἶναι καί τό
γεγονός ὅτι ἡ μεθοδολογία καί
τά ἐπιχειρήματα πού χρησιμο-
ποιεῖ ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος ταυ-
τίζονται ἤ συμβαδίζουν μέ τά
ἀντίστοιχα τοῦ Μ. Βασιλείου καί
τοῦ Μ. Ἀθανασίου. Καί τοῦτο,
ἐξαιτίας τῆς ἐπικοινωνίας πού
εἶχε μέ τούς προαναφερθέντες.
Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος γνώριζε

τόν Μέγα Ἀθανάσιο (πού ἐπι-
βεβαιώνεται ἀπό τίς ἀναφορές
πού κάνει στά ἔργα του στόν
Ἀλεξανδρινό Πατέρα), ὅπως καί
τόν Μέγα Βασίλειο (διασώζεται
ἀπαντητική ἐπιστολή τοῦ Μ.
Βασιλείου πρός τόν Ἅγιο Ἐπι-
φάνιο· τεκμήριο τῆς μεταξύ τῶν
δύο ἀνδρῶν ἐπικοινωνίας).

Ἐντούτοις, ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος
σέ κάποια θέματα εἶχε διαφο-
ρετική ἄποψη ἀπό ἐκείνη ἄλλων
Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας. Γιά παράδειγμα, στό ζή-
τημα τοῦ καθορισμοῦ τῆς ἡμέ-
ρας τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα,
ὑποστήριζε ὅτι τό Πάσχα πρέ-
πει νά ἑορτάζεται κατά τήν
πρώτη Κυριακή μετά τό Πάσχα
τῶν Ἑβραίων. Ἐπίσης, στό πρό-
βλημα τοῦ Ἀντιοχειανοῦ Σχί-
σματος διατήρησε ἀρκετές ἐπι-
φυλάξεις γιά τήν ἀναγνώριση
τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Με-
λετίου. Πίστευε ὅτι ὁ Μελέτιος
εἶχε σχέσεις μέ τούς αἱρετικούς
Πνευματομάχους (πού ἰσχυρί-
ζονταν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα
εἶναι κτίσμα), παρόλο πού ὁ
ἴδιος ὁ Μελέτιος τό 363 μ.Χ. εἶχε
ἐπίσημα ἀποδεχθεῖ τόν ὄρο
ὁμοούσιος γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Τελικά, ὁ Μελέτιος ἀναγνωρί-
στηκε ὡς νόμιμος Ἐπίσκοπος
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Ἀντιοχείας ἀπό τή Β΄ Οἰκουμε-
νική Σύνοδο (381 μ.Χ.).

Στό θέμα τοῦ Ὠριγενισμοῦ (ἡ
διδασκαλία τοῦ Ὠριγένη) ὁ
Ἅγιος Ἐπιφάνιος τήρησε αὐστη-
ρή στάση καί τόν καταδίκασε ὡς
τόν πατέρα τοῦ Ἀρειανισμοῦ
(πού ὑποστήριζε ὅτι ὁ Υἱός εἶναι
κτίσμα καί ὄχι Θεός), ἀλλά καί
ἄλλων αἱρέσεων. Ὁ Ἅγιος δέν
ἀρκέστηκε μόνο στή γραπτή πο-
λεμική (βλ. τά ἔργα Ἀγκυρωτός
καί Πανάριον) κατά τοῦ Ὠριγε-
νισμοῦ, ἀλλά προσπάθησε καί
μέ ἄλλες ἐνέργειες νά τόν πε-
ριορίσει. Κατά τά ἔτη 392 - 393
μ.Χ. μετέβη στά Ἱεροσόλυμα
καί ἐνεπλάκη στίς λεγόμενες
ὠριγενιστικές ἔριδες, προσπα-
θώντας νά πείσει τόν Πατριάρ-
χη Ἱεροσολύμων Ἰωάννη (διά-
δοχο τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἱερο-
σολύμων) νά καταδικάσει τίς κα-
κοδοξίες τοῦ Ὠριγένη.

Μετά ἀπό κάποια ἔτη, ὁ Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόφι-
λος, ἄν καί ἀρχικά ἦταν ὑπέρ
τοῦ Ὠριγένη, στή συνέχεια τάχ-
θηκε ἐναντίον αὐτοῦ μέ ἀποτέ-
λεσμα οἱ ὠριγενιστές μοναχοί
τῆς Νιτρίας στήν Αἴγυπτο νά
ἀντιδράσουν. Ἰδιαίτερα, προ-
έκυψε διαμάχη μεταξύ τοῦ Θε-
οφίλου καί τῶν μοναχῶν Ἰσι-

δώρου καί τῶν τεσσάρων ἐπο-
νομαζόμενων Μακρῶν ἀδελφῶν.
Οἱ Μακροί ἀδελφοί (Διόσκορος,
Ἄμμων, Εὐσέβιος καί Εὐθύμιος)
ἔλαβαν τήν προσωνυμία αὐτή,
λόγω τοῦ γιγαντιαίου καί ἐντυ-
πωσιακοῦ παραστήματος πού
εἶχαν. Οἱ ἐν λόγω μοναχοί ἦλθαν
τελικά σέ σύγκρουση μέ τόν Θε-
όφιλο Ἀλεξανδρείας καί κατέ-
φυγαν στόν Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως Ἅγιο Ἰωάννη
τόν Χρυσόστομο. Ὁ Θεόφιλος
ἀπέστειλε τότε Συνοδική Ἐπι-
στολή πρός ὅλους τούς Ἐπι-
σκόπους, ζητώντας νά καταδι-
κάσουν τόν Ὠριγενισμό. Ὁ Ἅγιος
Ἐπιφάνιος δέχθηκε μέ χαρά
τήν ἐπιστολή καί παρακάλεσε
μάλιστα τόν ἐκκλησιαστικό συγ-
γραφέα Ἅγιο Ἱερώνυμο νά τήν
μεταφράσει στά λατινικά, ὥστε
τό περιεχόμενό της νά γίνει
γνωστό καί στή Ρώμη. Ταυτό-
χρονα, ὁ Ἐπιφάνιος, κατά τό
ἔτος 401 μ.Χ., συνεκάλεσε τή
Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων τῆς Κύ-
πρου, ἡ ὁποία, καταδίκασε τόν
Ὠριγενισμό, σύμφωνα μέ τήν
ἐπιθυμία τοῦ Θεοφίλου. Ὁ Ἅ-
γιος Ἐπιφάνιος ἀποφάσισε, μά-
λιστα, νά μεταβεῖ ὁ ἴδιος στήν
Κωνσταντινούπολη, ὥστε νά
κοινοποιήσει τήν ἀπόφαση τῆς
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Συνόδου στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν
Χρυσόστομο. Ἐκεῖ, ὁ Ἅγιος
Ἐπιφάνιος ἀρνήθηκε τή φιλο-
ξενία πού πρόσφερε σ’ αὐτόν ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης καί προχώρησε
στήν τέλεση Θείας Εὐχαριστίας
καί χειροτονίας διακόνου, χωρίς
τήν ἄδεια τοῦ οἰκείου Πα-
τριάρχη. Στόν Ἱερό δέ Ναό τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων ὁ Ἅγιος Ἐπι-
φάνιος κήρυξε ἐναντίον τοῦ
Ὠριγένους καί τῶν Μακρῶν
ἀδελφῶν καί ἔθεσε στό στόχα-
στρο ἀκόμη καί τόν ἴδιο τόν
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο,
ἐπειδή προσέφερε καταφύγιο
στούς Μακρούς ἀδελφούς. Τήν
ἑπόμενη μέρα, στόν ἴδιο Ναό
ἀπέστειλε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τόν
Ἀρχιδιάκονό του, ὁ ὁποῖος,
ἐπεσήμανε στόν Ἅγιο Ἐπιφάνιο
ὅτι παραβίασε τούς Ἐκκλησια-
στικούς Κανόνες καί τόν πα-
ρακάλεσε νά ἀναχωρήσει ἀμέ-
σως ἀπό τήν Κωνσταντινούπο-
λη, γιατί μεγάλη μερίδα τοῦ
λαοῦ εἶχε στραφεῖ ἐναντίον τοῦ
Ἁγίου Ἐπιφανίου. Ὁ Ἅγιος Ἐπι-
φάνιος ὄντως ἀναχώρησε (πρό
τῆς Συνόδου ἐν Δρυί, ἡ ὁποία,
λόγω σκοπιμοτήτων, καταδίκα-
σε τό 403 μ.Χ. ἀντικανονικά τόν
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο),
γεγονός τό ὁποῖο ἐκλαμβάνεται

ἀπό ὁρισμένους μελετητές ὡς
δεῖγμα τῆς μεταμέλειας τοῦ
Ἁγίου Ἐπιφανίου γιά τή στάση
τήν ὁποία τήρησε ἔναντι τοῦ
Χρυσοστόμου. Ἐπίσης, στήν
Κωνσταντινούπολη εἶχε τήν
εὐκαιρία νά λάβει ἀντικειμενική
περιγραφή, ἀπό τούς Μακρούς
ἀδελφούς, τῶν βιαιοτήτων πού
ἄσκησε ὁ Θεόφιλος, γεγονός
πού προβλημάτισε τόν Ἅγιο
Ἐπιφάνιο.

Ἡ γενική ἀποτίμηση τῆς προ-
σωπικότητας καί τοῦ ἔργου
τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου ἀποδει-
κνύει τή σταθερότητα καί τό
ἀκέραιο τοῦ χαρακτήρα του,
ἀλλά καί τό ζῆλο του, ὁ ὁποῖος,
μερικές φορές, τόν ὁδήγησε σέ
ὑπερβολές. Οἱ Ἅγιοί μας, ὅπως
καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, δέν εἶναι
πλήρως ἀλάνθαστοι καί τέλει-
οι. Ἀποτελοῦν ὅμως ἀγωνιζόμε-
νους Χριστιανούς, μέ μοναδική
προσωπικότητα ὁ καθένας τους,
πού ἀναγνωρίζουν τά σφάλμα-
τά τους καί μετανοοῦν. Ἡ κα-
λόπιστη μελέτη τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἱστορίας δίδει ἄφθονα δι-
δάγματα καί ἀποτυπώνει τίς ρε-
αλιστικές συνθῆκες ἐντός τῶν
ὁποίων ζοῦν οἱ Ἅγιοι. Οἱ Ἅγιοι
βιώνουν τόν Χριστό μέσα στίς
πραγματικές συνθῆκες τῶν
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ἀνθρωπίνων καταστάσεων καί ὁ
ροῦς τῆς Ἱστορίας εἶναι μεστός
Ἁγίων, πού ἀντιστοιχοῦν σέ
κάθε χρονική περίοδο.

Ὁρισμένες δέ ἀπόψεις πού
φέρουν τόν Ἅγιο Ἐπιφάνιο ὡς
ὑπέρμαχο εἰκονοκλαστικῶν-
εἰκονομαχικῶν διαθέσεων καί
ἀντιλήψεων δέν φαίνεται νά
εὐσταθοῦν, ἀφοῦ ἡ Χριστολογία
τοῦ Ἁγίου εἶναι εὐκρινέστατη
καί δέν περιέχει ἐνδείξεις πο-
λεμικῆς κατά τῶν εἰκόνων. Ἐπι-
πρόσθετα, ἐάν ὁ Ἅγιος Ἐπιφά-
νιος εἶχε ταχθεῖ κατά τῶν εἰκό-
νων, τότε δέν μπορεῖ νά ἐξηγη-
θεῖ πῶς οἱ μαθητές καί τό ποί-
μνιό του εἶχαν εἰκονογραφήσει
τήν πρός τιμήν του ἑπτάκλιτη
Βασιλική στή Σαλαμίνα.

Ἐν κατακλείδι, παραθέτου-
με ἀπόσπασμα ἀπό τούς λόγους
τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, πού δη-
λώνουν τόν κεντρικό ἄξονα
πάνω στόν ὁποῖο κινεῖται ἡ δρά-
ση του καί δέν εἶναι ἄλλος ἀπό
τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον
του γιά κάθε ἄνθρωπο, ὥστε τε-
λικά νά σωθεῖ. Γι’ αὐτό καί
ἀπευθύνεται σέ κάθε αἱρετικό
μέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Λέγε
μοι, ὤ ἀγαπητέ· - ἀγαπητόν
γάρ σέ καλῶ, οὐδένα γάρ μισῶ,
ἤ μόνον τόν διάβολον καί τά
ἔργα τοῦ διαβόλου καί τήν κα-
κοπιστίαν, ἐπί σοί δέ εὔχομαι,
ἴνα ἔλθης εἰς τήν τοῦ Θεοῦ
ἀλήθειαν, καί μή σεαυτόν ἀπο-
λέσης ἐν τῇ εἰς Θεόν βλασφη-
μίᾳ».
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Στήν Ἱστορία τήν Ἑλληνική
συμμετέχει καί ἡ Κύπρος, τό

Νησί πού χαρακτηρίστηκε ἄλλο-
τε «Νῆσος Ἁγίων καί Ἡρώων».
Ἐπώνυμοι ὑπερασπιστές τῶν
ἰδανικῶν τοῦ λαοῦ μας, πότισαν
μέ τό αἷμα τους τά ἅγια χώμα-
τα τῆς Πατρίδας μας. Πλῆθος
ἀπροσμέτρητο οἱ Ἥρωες καί τά
νέφη τῶν Ἁγίων πού κοσμοῦν
τήν Ἱστορία τῆς Νήσου Κύπρου,
οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν «πρῶτα
ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ
Πατρίδος»1. Μεταξύ αὐτῶν κι οἱ
ἀνώνυμοι ἀγωνιστές τῆς καθη-
μερινότητας, πού μέ κάθε ἀνα-
τολή τοῦ ἥλιου ἵδρωναν γιά τήν
καλλιέργεια τούτου τοῦ τόπου,
τήν καλλιέργεια τῆς γῆς καί τῶν
ἀνθρώπων της.

Ἀπό τίς θαλασσόβρεχτες
ἀκτές τῆς Μεγαλονήσου δεχτή-

καμε ὅ,τι πιό πολύτιμο ἔχουμε,
τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τόν
Ἑλληνικό Πολιτισμό, ἀλλά καί
ὅσους κατακτητές εἰσέβαλαν,
γιά νά ἐκμεταλλευτοῦν τό χῶμα
καί τίς ψυχές του. Ἡ Ἱστορία
μας, ὡς ἀναζήτηση τῆς ταυτό-
τητάς μας στά χνάρια τοῦ πα-
ρελθόντος, μᾶς δίνει ἀναπάντε-
χη χαρά στό καθρέφτισμά της
στό δικό μας πρόσωπο. Ὁ πό-
νος, τά βάσανα, τά ἤθη, τά ἔθι-
μα καί οἱ ἑορτές τῶν Ἑλλήνων
τῆς Κύπρου σήμερα, θυμίζουν
ἔντονα τόν πόνο, τά βάσανα, τά
ἤθη, τά ἔθιμα καί τίς ἑορτές τῶν
Ἑλλήνων τῆς Κύπρου διαχρο-
νικά.

Μία πτυχή τῆς πανθομολο-
γούμενης Κρίσης τῶν ἡμερῶν
μας εἶναι καί ἡ κρίση ταυτότη-
τας. Δυστυχῶς, ἔγινε κατορθω-
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τό μέ διάφορες μεθοδεύσεις, νά
ἀμφιβάλλουμε γιά τίς ρίζες μας,
τήν καταγωγή καί τόν Πολιτισμό
μας. Τελικά τί εἴμαστε; Ποιοί οἱ
πρόγονοί μας; Εἴμαστε Ἕλληνες
ἤ Ἑλληνοκύπριοι; Ὡστόσο, τέ-
τοια ψευτοδιλήμματα εἶναι μά-
ταιο νά μᾶς ἀπασχολοῦν.

Βεβαίως, τό θέμα τοῦτο δέν
ἐξαντλεῖται οὔτε μέ συνθήματα
οὔτε μέ ἕνα κείμενο μερικῶν σε-
λίδων. Τό παρόν ἄρθρο ἀποτε-
λεῖ ἁπλῶς τροφή γιά σκέψη καί
ἀφορμή γιά γόνιμο προβλημα-
τισμό.

Ἡ μεσογειακή Μεγαλόνησος,
οὖσα σταυροδρόμι τριῶν ἠπεί-
ρων -Εὐρώπης, Ἀσίας καί
Ἀφρικῆς-, κατέχει πολύτιμη γε-
ωστρατηγική θέση. Ὡς ἐκ τού-
του, πολλοί λαοί ἐπεθύμησαν νά
περιέλθει στήν κατοχή τους
καί, γιά τόν λόγο αὐτό, ὁ ἕνας
κατακτητής διαδεχόταν τόν
ἄλλο. Κάθε νέος κατακτητής
ἔφερνε μαζί του ὁμογενεῖς  αὐλι-
κούς, εὐγενεῖς καί στρατιῶτες.
Μέ αὐτό τόν τρόπο, στή, μεγά-
λη σέ ἀξία καί μικρή σέ μέγεθος,

Κύπρο ἦρθαν καί πα-
ρῆλθαν ἄνθρωποι διαφό-
ρων ἐθνικοτήτων καί πολι-
τισμῶν. Ὅμως, οἱ μόνιμοι
κάτοικοι τοῦ Νησιοῦ παρέμε-
ναν οἱ ἴδιοι, δέν ἄλλαζε καθό-
λου ἡ ἐθνική τους ταυτότητα.

Οἱ κάτοικοι τῆς Μεγαλονήσου,
ὅπως καί ὅλης της Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας, ἀποκαλοῦνταν
«Ρωμαῖοι» ἤ «Ρωμιοί». Ἀπό τόν
Μέγα Κωνσταντῖνο καί ἑξῆς ὁ
ὅρος «Ρωμιός» σήμαινε τόν
Ὀρθόδοξο κάτοικο τῆς Αὐτο-
κρατορίας πού ἦταν φορέας
τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἀνε-
ξάρτητα ἀπό τήν ἐθνική του κα-
ταγωγή. Τό κράτος δέν ἀποκα-
λοῦνταν «Βυζάντιο», ἀλλά «Ρω-
μαϊκή Αὐτοκρατορία» ἤ «Ρωμα-
νία»· οἱ πολίτες του δέν ἦταν οἱ
Βυζαντινοί, ἀλλά οἱ Ρωμιοί2.
Ὅπως ἀναφέρει χαρακτηριστι-
κά ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός,
«ἡ Αὐτοκρατορία δέν χρησιμο-
ποίησε ποτέ γιά τόν ἑαυτό τῆς
τό ὄνομα Βυζάντιο, οὔτε οἱ πο-
λίτες της ὀνομάσθηκαν ποτέ
Βυζαντινοί   μέχρι τό 1562. Τό
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ἔτος αὐτό, γιά πρώτη φορά, ὁ
γερμανός Ἱερώνυμος Βόλφ
(Wolf) εἰσηγήθηκε τή σύσταση
ἑνός συστήματος Βυζαντινῆς
Ἱστορίας, ἑνός Corpus Historiae
Byzantinae. Ἐντελῶς αὐθαίρετα,
δηλαδή, δέν ὀνομάσθηκε ἡ Ἱστο-
ρία αὐτή   Ρωμαϊκή, ἀλλά Βυ-
ζαντινή, γιά νά διαφοροποιηθεῖ
ἀπό τή Δυτική Ρωμανία, τή δυ-
τική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία,
πού ἀπό τό ἔτος 962 ἔλαβε τό
ὄνομα “Ἁγία Ρωμαϊκή Αὐτο-
κρατορία τοῦ Γερμανικοῦ
Ἔθνους”»3.

Ὅμως, ἔστω καί κολοβωμένη
ἡ Ρωμιοσύνη, περιορισμένη μόνο
στήν Ἀνατολή, δέν ἔσβησε μέ
τήν Ἅλωση τῆς Πόλης καί τήν
πτώση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρα-
τορίας, ἀλλά συνεχίστηκε κατά
τήν Ὀθωμανοκρατία.

Ἄς ἐξετάσουμε διεξοδικότερα
τό θέμα, μέσα ἀπό τά ἔργα Κυ-
πρίων Ἱστορικῶν διαφόρων
ἐποχῶν, γιά νά ἀντλήσουμε
πληροφορίες σχετικές μέ τό
πῶς ὀνομάζονταν πάντοτε οἱ
πολίτες τῆς Κύπρου.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός,
ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 18ο αἰώνα,
συνέγραψε τήν «Ἱστορία Χρο-
νολογική τῆς Νήσου Κύπρου».
Στό ἔργο αὐτό ἀναπτύσσεται ἡ
διαδοχή τῶν κατακτητῶν, ἡ κα-
θημερινή ζωή τοῦ λαοῦ, οἱ λα-
τρευτικές συνήθειές του κ.λπ.
Ἐνδεικτικά, λαμβάνουμε μερικά
σημεῖα πού ἀναφέρονται στόν
λαό καί ἀπαντοῦν στό ἀνωτέρω
ἐρώτημα. Ἀποκαλεῖ τούς κα-
τοίκους τοῦ Νησιοῦ «Κυπρίους»,
«Ρωμαίους» καί «Χριστιανούς».

Κύπριοι:
Γιά τόν βασιλιά Κινύρα γρά-

φει: «Ἐγένετο δέ ὁ Κινύρας βα-
σιλεύς Κυπρίων, καί Ἱερεύς
τῆς Κυπρίας Ἀφροδίτης, ἀφ’ οὗ
οἱ ἐν Κύπρω Κινυράδαι τή θεά
ἀνιερῶντο»4. Ἑρμηνεύοντας τόν
ὄρο «μίλι», γράφει: «Ἕνα μίλιον
λέγεται ἀπό τούς Κυπρίους,
ὅσην στράταν δύναται νά περι-
πατήση ἕνας χωρικός εὔρρω-
στος νέος πεζός, εἰς μίαν ὥραν
(...)» (σ. 11). Ἀναφερόμενος στόν
Ἅγιο Ἐπιφάνιο, γράφει: «Περί δέ
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3. Τοῦ ἰδίου, «Ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης καί οἱ πολίτες της», ὅ.π.
Πρβλ. Ἰωάννης Ρωμανίδης, Ρωμηοσύνη-Ρωμανία-Ρούμελη, ἔκδ. Πουρναρᾶ,
Θεσσαλονίκη 32002, σσ. 48 - 50.

4. Ἀρχιμ. Κυπριανός ὁ Κουριοκουρίνεος, Ἱστορία Χρονολογική τῆς Νή-
σου Κύπρου, Βενετία 1788, σ. 18.



τοῦτον τόν χρόνον, καί Ἐπιφά-
νειος τῆς Κυπρίων Ἐπισκόπει
Μητροπόλεως» (σ. 36). Διη-
γούμενος τήν Ἱστορία τῆς Λευ-
κωσίας, γράφει: «Ἐσυνέβη ἡ
ἐπανάστασις κατά τῶν ἱππέων,
ἤτοι Καβαλλιέρων τοῦ Ναοῦ, λε-
γομένων Τεμπλάρων, τούς ὁποί-
ους, διά τάς πολλάς των τυ-
ραννίας, δέν ἤθελον νά ἐξου-
σιάζουσιν εἰς τήν Νῆσον οἱ Κύ-
πριοι» (σ. 43). Γιά τή μεταφο-
ρά τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου στήν
Κύζικο, γράφει: «Ἰωάννης Ἀρχιε-
πίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς,
ηὔθη εἰς τόν καιρόν Ἰουστινια-
νοῦ ρινοτμήτου. Αὐτός ἐμετοί-
κησε διά τάς ἐπιδρομάς τῶν Σα-
ρακηνῶν, καί Ἀράβων εἰς τά
μέρη Ἑλλησπόντου, καί Κυζίκου
μέ πολλούς Κυπρίους» (σ.
354).

Κύπριοι, λοιπόν, ὀνομάζονται
οἱ κάτοικοι τῆς Κύπρου καί μ’
αὐτή τήν ὀνομασία τούς βρί-
σκουμε σέ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ
ἔργου.

Ρωμαῖοι-Ρωμιοί:
Κατά τήν περίοδο τῆς Φραγ-

κοκρατίας, καταβλήθηκε προ-
σπάθεια ἀπό τούς κατακτητές
Λατίνους νά ἐκλατινοποιήσουν

τούς Κυπρίους. Ἄν καί
τόν 13ο αἰώνα ἄνθρωποι
πλήθους φυλετικῶν καί θρη-
σκευτικῶν ταυτοτήτων βρί-
σκονται στήν Κύπρο, πάλι
διακρίνεται τό τοπικό στοιχεῖο.
Ὅπως γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης
Κυπριανός γιά τή Λευκωσία
(Λήδρα) τοῦ 13ου αἰ., «εἶχε
Παλάτια μέ Ἀρχιτεκτονικήν
θαυμαστήν, Ἐκκλησίας Λατί-
νων, Ρωμαίων, Ἀρμενίων,
Κοπτῶν, Μαρωνιτῶν, Ἰνδιανῶν,
Νεστοριανῶν, Ἰακωβητῶν, Ἰβή-
ρων, ἤ Κιουρκίδων, μέ Μονα-
στήρια Μοναχῶν, καί Μονα-
ζουσῶν Γυναικῶν τοῦ Σάν Βε-
νεδίκτου, τοῦ Σάν Μπερνάδου,
τῶν Σταυροφόρων, τοῦ ἁγίου
Ἰουλιανοῦ, τῶν Κερτοζήνων,
τέσσαρα ἄλλα τῶν Μενδικάντι-
δων, τήν Ἐκκλησίαν Σάντα
Αἰκατερίνα τῶν Ἱππέων τοῦ
Ναοῦ, καί τῶν Ἱππέων τοῦ ἁγί-
ου Ἰωάννου, Ἰμαρέτια νῦν τῶν
Τούρκων, τῶν Ρωμαίων Μο-
ναχῶν καί Μοναζουσῶν, ὥστε
ἔφθανεν ὁ ἀριθμός αὐτῶν ὑπέρ
τάς διακοσίας πεντήκοντα, χω-
ρίς ἄλλα μικρά παρεκκλήσια,
καί τήν μεγάλην Ἐκκλησίαν,
καί Καθέδραν τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Λατίνου (...)»5. Τό πλῆθος

209ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

5. Ὅ.π. σ. 43.
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6. Ὅ.π. σ. 40.
7. «Εἰς τόν καιρόν τῶν Ρωμαίων Ἐπισκόπων, καί ἐξουσίας, ἐκαλεῖτο Πό-

λις», ὅ.π. σ. 38.
8. «Εἰς τήν αὐτοῦ (Τροόδους) ὑπώρειαν, τόν παλαιόν τῶν χριστιανῶν και-
ρόν, εἰς κάθε τρία μίλια εἶχε καί ἕνα Μοναστήριον γύρωθεν Μοναχῶν Ρω-
μαίων, τά ὁποία περικυκλωμένα ἀπό δάση καί καρποφόρα δένδρα, μέ δρο-
σιστικά νερά, ἐπροξένουν εἰς τούς ξένους μεγάλην εὐφροσύνην, καί ἀνα-
ψυχήν», ὅ.π. σ. 12.

9. «Ἔνθα εὑρίσκεται καί ἐκκλησία τῶν Ρωμαίων λεγομένη Καστελ-
λιώτισσα», ὅ.π. σ. 43.

τῶν λατινικῶν Ταγμάτων καί
αἱρέσεων πού δραστηριο-
ποιοῦνται στό Νησί καταμαρ-
τυροῦν τήν ἔνταση τῆς προ-
σπάθειας τῶν Φράγκων, γιά νά
ἀλλοτριώσουν τό ὀρθόδοξο φρό-
νημα τῶν Κυπρίων πολιτῶν -
τῶν Ρωμαίων- τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας καί γιά νά
ἀλλοιώσουν δημογραφικά τόν
τόπο. Γιά τόν ἴδιο λόγο, περιό-
ρισαν σέ ἀριθμό τίς Ὀρθόδοξες
Ἐπισκοπές καί γι’ αὐτό ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης Κυπριανός γράφει
πώς «διά τάς ἀλληλομαχίας,
ὁπού ἐσυνέβαιναν μεταξύ Λα-
τίνων Ἐπισκόπων καί Ρωμαί-
ων, εὐρισκομένων εἰς τήν αὐτήν
Πόλιν τῆς Λευκωσίας νά κα-
τοικοῦσιν, ὅ τε Λατῖνος καί ὁ
Ρωμαῖος Ἀρχιερεύς, ἐδιώρισεν
ὁ τότε Πάπας Ἀλέξανδρος Δ΄,
ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ρω-
μαίων τῆς Κύπρου νά λέγεται
Ἐπίσκοπος Σολαίας, καί νά

κάθεται ἐκεῖ, καί νά ἔχη καί τήν
ἐπιστασίαν καί φροντίδα τῶν
ψυχῶν, τῶν εἰς τήν Λευκωσίαν
Ρωμαίων»6.

Οἱ Κύπριοι, λοιπόν, ὀνομά-
ζονταν καί Ρωμαῖοι. Μάλιστα,
εἶχαν Ρωμαῖο Ἀρχιεπίσκοπο καί
Ρωμαίους Ἐπισκόπους7. Στά
μοναστήρια ἦταν Ρωμαῖοι μο-
ναχοί καί μοναχές8 καί εἶχαν ξε-
χωριστές ἐκκλησίες9.

Χριστιανοί:
Στήν ἐξιστόρηση τῆς ἄφιξης

τῆς Ἁγίας Ἑλένης στήν Κύπρο,
ὁ Κυπριανός γράφει πώς «ἀφιέ-
ρωσε προσέτι καί εἰς τό ὄρος
τοῦ Ὀλύμπου, τό νῦν λεγόμενον
τοῦ Σταυροῦ, μέρος ἀπό τό
αὐτό τίμιον ξύλον (...). Εἰς δέ τό
ἄνωθεν χωρίον Λεύκαρα, ὁπού
ἦτον καθεδρική Ἐκκλησία τοῦ
Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαίων, εὑρί-
σκονται δύο κομμάτια ἀπό τοῦ
τιμίου ξύλου, πλατύ τό καθ’ ἕνα
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10. Ὅ.π., σ. 26.
11. «Οἱ δέ Λατῖνοι οἱ μετά τῶν Ρωμαίων τότε συγκατοικοῦντες τήν Νῆσον

ταύτην, βλέποντες τά τοῦ τιμίου ξύλου καθ’ ἑκάστην γενόμενα ἄπειρα θαύ-
ματα, φθόνῳ φερόμενοι, ἔλεγον πώς διά τῆς μαγγανείας καί γοητείας τῶν Ρω-
μαίων ἐγίνοντο τά τεράστια (...)», ὅ.π. σ. 153.

12. Ὅ.π. σ. 125.

ὡς τέσσαρα δάκτυλα, καί μακρί
ὀκτώ. Ἡ γνώμη δέ πάντοτε
ἐστάθη, πῶς εἶναι ἀπό τήν Τό-
χνην. Ἅπασα ὅμως ἡ ὁμήγυρις
τῶν Χριστιανῶν τῆς Νήσου,
καί πάλαι καί νῦν, προσφέρει
μεγάλην εὐλάβειαν, καί σέβας
εἰς αὐτά»10.

Ἀπό τό πιό πάνω ἀπόσπα-
σμα, ἐξάγεται πώς ὅσοι ποιμέ-
νονται ἀπό τούς Ἐπισκόπους
τῶν Ρωμαίων καί εὐλαβοῦνται
τά χριστιανικά προσκυνήματα,
καλοῦνται Χριστιανοί. Ἐν ὀλί-
γοις, Ρωμαῖοι καί Χριστιανοί
εἶναι ἕνα καί τό αὐτό.

Ἄν ὑπάρχει ἀκόμα ἀμφιβολία
γιά τό ἄν οἱ Ρωμαῖοι-Ρωμιοί κά-
τοικοι τῆς Κύπρου εἶναι ὁ γη-
γενής πληθυσμός ἤ ἁπλῶς μία
ἀπό τίς φυλές πού μετοίκησαν
στό Νησί, εἶναι τρία σημεῖα πού
διασκεδάζουν κάθε ἐνδοιασμό:

(α) Κατά τή Φραγκοκρατία, τό
ἔτος 1328, οἱ «Λατῖνοι, οἱ μετά
τῶν Ρωμαίων τότε συγκατοι-
κοῦντες τήν Νῆσον»11, φθο-
νοῦσαν τούς τελευταίους. Συ-

νεπῶς, οἱ διαμένοντες στό
Νησί ἦταν οἱ Λατῖνοι καί οἱ
Ρωμαῖοι. Ἔστω κι ἄν δέν
ἦταν οἱ μοναδικοί κάτοικοι
τοῦ Νησιοῦ, τά δύο αὐτά γένη
ἦταν τά πληθυσμιακά ἐπικρα-
τέστερα. Ἡ καθημερινή διαμά-
χη τοῦ ντόπιου στοιχείου μέ τό
Λατινικό ὑφίσταται συνεχῶς,
καθώς σημειώνεται πώς «αἱ
ἀλληλομαχίαι τῶν δύο γενῶν,
Ρωμαίων καί Λατίνων, διά τό
διαφορετικόν τοῦ ρητοῦ δέν
ἔπαυον. Οἱ Ρωμαῖοι, ὡς γένος
ἐντόπιον, δέν ἤθελον νά πα-
ραιτηθῶσι μήτε ἀπό τά εἰσοδή-
ματα τῶν Ἐκκλησιῶν τους καί
κτήματα, μήτε νά ὑπεξουσιά-
ζονται κατά τό Ἐκκλησιαστικόν
τους ἀπό τούς Λατίνους»12. Μέ
ἁπλά λόγια, παρόλο πού συμ-
βίωναν οἱ γηγενεῖς Ρωμιοί μέ
ἀνθρώπους πού ἀσπάζονταν
διαφορετικά θρησκευτικά δόγ-
ματα καί πίστεις, ξεχωρίζουν ὡς
τό ντόπιο γένος.

(β) Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κυπρια-
νός ταυτίζει Ρωμαίους καί Κυ-

ΔΟΝΤΙ
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13. Ὅ.π. σ. 357.
14. Ὅ.π. σ. 372.
15. «Περί δέ τούς χρόνους τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐπειδή σχεδόν ἐρη-
μώθη ἡ Νῆσος ἀπό κατοίκους, διά τάς μεγάλας ἀνομβρίας (...). Στρεφομέ-
νη δέ ἡ Μακαρία Ἑλένη, ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ, καί ἀράσσασα εἰς τόν βα-
σιλοπόταμον εἰς τήν χώραν Μαρίν, εἶδε τήν Νῆσον οὕτως ὑστερημένην ἀπό
κατοίκους, καί πληθυσμένην ἀπό ὀφίδια (...) καί τό ἐπιτήδειον πρός καρ-
ποφορίαν, τῆς γῆς τῆς Νήσου, ἔστειλε καί ἐκάλεσεν ἀπό τά πέριξ τῆς
Νήσου ἀνθρώπους, διά νά ἐργάζωνται τήν γῆν, οἱ ὁποῖοι ἦτον ὅλοι Ρω-

πρίους. Γράφοντας γιά τή συμ-
μετοχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου στίς Οἰκουμενικές Συνό-
δους, ἀναγράφει ὀνόματα Κυ-
πρίων Ἐπισκόπων ὑπό τόν γε-
νικόν τίτλον «Ὅσιοι Ἐπίσκοποι
Κύπριοι εὑρέθησαν εἰς τάς
Οἰκουμενικάς Συνόδους»13. Ἀλ-
λοῦ, γράφοντας γιά τήν προ-
σπάθεια τῆς Ἀντιόχειας νά πε-
ριλάβει τήν Κύπρο ὑπό τή δική
της ἐκκλησιαστική διοίκηση,
ἀναφέρει «ὅτι δῆθεν ὑπό τῆς
Ἀντιοχείας ἐμαθήτευσαν τήν
ὀρθόδοξον πίστιν οἱ Κύπριοι»14.
Οἱ «Κύπριοι Ἐπίσκοποι» καί οἱ
«Κύπριοι Πιστοί» δέν εἶναι κάτι
ἄλλο ἀπό τούς «Ρωμαίους Ἐπι-
σκόπους» καί τήν «Ἐκκλησία
τῶν Ρωμαίων», πού ἀναφέρθη-
καν προηγουμένως.

(γ) Ὅταν ἦρθε στήν Κύπρο ἡ
Ἁγία Ἑλένη, βρῆκε τό Νησί σχε-
δόν ἐρημωμένο. Μέ τή δεκαε-
πταετῆ ἀνομβρία πού ἀποξήρα-
νε τήν κυπριακή γῆ, πολύς κό-

σμος πέθανε ἀπό τή δίψα, τήν
πεῖνα, τίς ἀσθένειες καί τήν πα-
ρουσία φιδιῶν. Ξαφνιάστηκε ἡ
Ἁγία καί ἡ ἐλεήμων καρδιά της
πόνεσε τόν τόπο. Τό πέρασμα
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τά
ἱερά, μά ἄνυδρα χώματα, τῆς Νή-
σου ἔφερε εὐεργετικές βροχές.
Κάλεσε γιά ἐγκατάσταση στήν
Κύπρο ἀνθρώπους ἀπό τίς γύρω
περιοχές «οἱ ὁποῖοι ἦτον ὅλοι Ρω-
μαῖοι». Ἀπό τήν Αἴγυπτο, τήν
Ἰουδαία, τή Συρία, τήν Κιλικία,
τήν Καππαδοκία, τήν Παμφυλία
καί τήν Κωνσταντινούπολη κα-
τέφθασαν ἄνθρωποι στή Μεγα-
λόνησο, γιά νά καλλιεργοῦν τή γῆ
καί ἔτσι κατοικήθηκε καί πάλι τό
Νησί. Ἐπειδή «κατ’ ἐκεῖνον γοῦν
τόν καιρόν εἰς τάς προειρημένας
Ἐπαρχίας ἑκατοίκουν Ρωμαῖοι»,
γι’ αὐτό «καί ὁ λαός τῆς Κύπρου,
ὡς καταγόμενος ἐξ αὐτῶν», ἐξα-
κολουθοῦσε νά εἶναι «γένος
Ρωμαῖον»15, Χριστιανοί στό θρή-
σκευμα.

ΔΟΝΤΙ
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μαῖοι, καί οὕτω πάλιν ἑκατοικήθη ἡ Νῆσος. Οἱ δέ μετοικήσαντες εἰς αὐτήν,
ἄλλοι ἦλθον ἀπό τήν Αἴγυπτον, ἄλλοι ἀπό τήν Ἰουδαίαν, καί Συρίαν, καί Κι-
λικίαν, καί Καππαδοκίαν, καί Παμφυλίαν, καί πολλοί ἄλλοι ἦλθον ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολιν εἰς συνοδίαν τοῦ πρώτου δουκός, ὅστις ἐστάλθη παρά τοῦ
Αὐτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου διά κυβερνήτης τῆς Νήσου, δεήσει τῆς
αὐτοῦ Μητρός. Κατ’ ἐκεῖνον γοῦν τόν καιρόν εἰς τάς προειρημένας Ἐπαρχίας
ἑκατοίκουν Ρωμαῖοι. Ὅθεν καί ὁ λαός τῆς Κύπρου, ὡς καταγόμενος ἐξ αὐτῶν,
ἠκολούθη νά εἶναι γένος Ρωμαῖον, καί οὕτω νά λέγεται. Καί αὐτή εἶναι ἡ ὕστε-
ρος καταβολή, τήν ὁποίαν ἔλαβαν οἱ Κύπριοι, ἀπό τούς ὁποίους ὅσοι ἑκα-
τοίκουν εἰς τάς χώρας ἐλέγοντο πολῖται, καί ἔλαβον καί προνόμια, τά ὁποῖα
ἐχαίροντο μέ χαρακτήρα εὐγενείας· ὁ δέ ἔξω τῶν πόλεων λαός, ἀγκαλά καί
τοῦ αὐτοῦ γένους, ἦτον διηρημένος εἰς πέντε κλάσεις. Ἄλλοι μέν ἐλέγοντο πά-
ροικοι, ἄλλοι περπυριάριοι, ἤ περπυρίδες, ἄλλοι ἐλεύθεροι, ἄλλοι ἀλβανέζοι,
καί μετά πολλούς χρόνους ἑκατοίκησαν καί ἄλλοι ὁπού ἐλέγοντο λευκοί Βεν-
τζιάνοι», ὅ.π. σ. 52 - 53.

16. «Ὅταν οἱ Σαρακηνοί ἐπῆραν τήν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τότε εὐγήκαν οἱ
πτωχοί οἱ χριστιανοί ἀπού ἐγλυτώσαν καί ἐπῆγαν ὅπου ηὔραν καταφυγίν· ἦσαν
ἀρχιεπίσκοποι, ἐπισκόποι, ἱερεῖς καί λαϊκοί, καί ἐπῆγαν ὅπου φτάσαν· καί

ἦρταν καί εἰς τήν περίφημον Κύπρον μία συντροφία, ὅπου ἦσαν τ’ ὀνομάτοι,

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός,
ἄν καί καταγράφει τήν Ἱστορία
τῆς Κύπρου τόν 18ο αἰώνα, δέν
ἀναφέρει ποτέ τή λέξη «Ἑλλη-
νοκύπριος», οὔτε καί τόν συν-
δυασμό «Ἕλληνας τῆς Κύπρου».
Οἱ ὀνομασίες τῶν ἀνθρώπων τῆς
Κύπρου πού μᾶς δίνει εἶναι Κύ-
πριοι, Χριστιανοί καί Ρωμαῖοι.

Ἕτερος Κύπριος Χρονογρά-
φος εἶναι ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς,
ὁ ὁποῖος ἔζησε κατά τήν πε-
ρίοδο τῆς Φραγκοκρατίας. Τό
ἔργο του «Ἐξήγησις τῆς γλυκείας
χώρας Κύπρου, ἡ ποία λέγεται
Κρόνακα τουτέστιν Χρονικόν»,
συντείνει στό ζήτημα πού μᾶς

ἀπασχολεῖ. Γιά τόν Μα-
χαιρᾶ ὁ αὐτόχθονας λαός
τῆς Κύπρου προσδιορίζεται
ὡς ἑξῆς:

Ἕλληνες:
Περί τόν 6ο - 7ο αἰώνα, ὁπό-

τε οἱ Σαρακηνοί κατέκτησαν
τούς Ἁγίους Τόπους, οἱ 300 Ἀ-
λαμάνοι Ἅγιοι κατέφυγαν στήν
Κύπρο, γιά νά σωθοῦν καί νά
ἀσκηθοῦν ὡς μοναχοί. Ὁ Μαχαι-
ρᾶς δικαιολογεῖ τό γεγονός, ση-
μειώνοντας ὡς αἰτία τῆς ἄφιξής
τους «ὅτι Ἕλληνες ἐφεντεύγαν
τόν τόπον (...)»16, δηλαδή οἱ ἀφέν-
τες τοῦ τόπου ἦταν Ἕλληνες.

ΔΟΝΤΙ
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καί γροικώντα, ὅτι Ἕλληνες ἐφεντεύγαν τόν τόπον (...)», Λεόντιος Μαχαιρᾶς,
Ἐξήγησις τῆς γλυκείας χώρας Κύπρου, ἡ ποία λέγεται Κρόνακα τουτέστιν Χρο-
νικόν, Κωνσταντῖνος Σαθᾶς, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Β΄, Βενετία 1873,
σ. 68.

17. Ὅ.π., σ. 69.
18. Ὅ.π., σ. 125.
19. Ὅ.π., σ. 131.
20. «Καί τοιούτους ἐσηκῶσάν τα οἱ ρηγάδες ἀπέ τούς ἐπισκόπους διά ἀφορ-

μαῖς, καί ὡς τήν σήμερον ἔχουν τα καί χαρίζουν τα τούς καβαλλάριδες. Τά
ἐμεῖναν εἰς τό χέριν τούς ἐπισκόπους τούς Ρωμαίους ἐσηκῶσαν τά καί ἔδω-
κάν τα τούς Λατίνους», Λεόντιος Μαχαιρᾶς, Ἐξήγησις τῆς γλυκείας χώ-
ρας Κύπρο, ἡ ποία λέγεται Κρόνακα τουτέστιν Χρονικόν, Κωνσταντῖνος
Σαθᾶς, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Β΄, Βενετία 1873, σ. 67.

21. «Καί διατί δύο φυσικοί ἀφένταις εἶναι εἰς τόν κόσμον, ὁ ἕνας κο-

Κυπριῶτες:
Γράφοντας γιά τούς Ἁγίους

τῆς Κύπρου, ἀναφέρει πώς
«ἀκόμη εὐρίσκουνται εἰς τό
αὐτόν νησίν ἅγιοι περαστικοί
καί ἄλλοι Κυπριώταις (...)»17.
Καί ἀλλοῦ γράφει πώς «γροι-
κώντα ὁ ἀφέντης τῆς Δαμασχοῦ
ἐπεψεν καί ἐπιασεν οὕλους
τούς πραγματευτάδες τούς Κυ-
πριώταις, καί ὥρισέν τους νά
γράψουν χαρτία εἰς τήν Κύπρον
(...)»18.

Κυπραῖοι:
Ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς, γρά-

φοντας γιά τά συμβάντα τοῦ
1366 στήν Κύπρο, σημειώνει
πώς «ὁ ἀμιράλλης ὀμπρός
ἐπῆγεν εἰς τήν Ρώμην, καί ἄνταν
ἐγροίκησεν ὁ πάπας τά μαντά-

τα ἀπό τόν ἀμιράλλην, ἐχάρην
χαράν μεγάλην καί ὅλη ἡ Ρώμη·
καί μάθαν τήν νίκην τούς χρι-
στιανούς τούς Κυπραίους,
ἐζηλέψαν οἱ ἄρχοντες τῆς δύσης
(...)»19. Ἑπομένως, ἱστορεῖται
καί ἡ ὀνομασία αὐτή -Κυπραῖος-
γιά τόν ὁρισμό τῆς ταυτότητας
τῶν γηγενῶν τῆς Κύπρου.

Ρωμαῖοι:
Γιά τήν ἔναρξη τῆς Φραγκο-

κρατίας στό Νησί, ὁ Λεόντιος
Μαχαιρᾶς γράφει: «Ὡς ὧδε ἐξη-
γήθηκά σας πῶς ἐστράφην τό
ρηγάτον ἀπέ τούς Ρωμαίους
καί ἐδόθην τούς Λατίνους»20,
ἐνῶ ἀλλοῦ γράφει πώς ἡ γλώσ-
σα πού ὁμιλεῖται εἶναι ἡ ρω-
μαίικη ἤ ὅπως ἀκριβέστερα τό
γράφει «τά ρωμαῖκα»21. Πάντως,

ΔΟΝΤΙ
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σμικός καί ὁ ἄλλος πνευματικός, τούς εἶχεν τό νησάκιν τοῦτον, τόν βασιλέ-
αν τῆς Κωνσταντινόπολης καί τόν πατριάρχην τῆς μεγάλης Ἀντιοχείας, πρίν
τήν πάρουν οἱ Λατῖνοι, διά τοῦτον ἦτον χρῆσι νά ξεύρωμεν ρωμαίκα καθολι-
κά, διά νά πέψουν γραφαῖς τοῦ βασιλέως, καί συριάνικα σωστά, καί οὕτως
ἐμαθητεύγαν τά παιδιά τους, καί τό συνγκριτον οὕτως ἐδιάβαινεν μέ τά συ-
ριάνικα καί ρωμαίκα, ὡς πού καί πῆραν τόν τόπον οἱ Λαζανιάδες, καί ἀπό
τότες ἀρκέψαν νά μαθάνουν φράνγκικα, καί βαρβαρίσαν τά ρωμαίκα, ὡς γίον
καί σήμερον, καί γράφομεν φράνγκικα καί ρωμαίκα, ὅτι εἰς τόν κόσμον δέν
ἠξεύρουν ἴντα συντυχάνομεν», Λεόντιος Μαχαιρᾶς, Ἐξήγησις τῆς γλυκείας χώ-
ρας Κύπρου, ἡ ποία λέγεται Κρόνακα τουτέστιν Χρονικόν, Κωνσταντῖνος Σαθᾶς,
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Β΄, Βενετία 1873, σ. 124.

22. Βλ. Κυριάκος Χατζηιωάννου, Ἡ καταγωγή τῶν Τουρκοκυπρίων καί τό
κυπριακό, ἔκδ. Ἐπιφανίου, Λευκωσία 1997, σ. 23.

23. Βλ. Κυριάκος Χατζηιωάννου, Ἡ καταγωγή τῶν Τουρκοκυπρίων καί τό
κυπριακό, ὅ.π. καί Φαίδωνας Παπαδόπουλος, Τοῦρκοι, Μουσουλμάνοι ἤ Κρυ-
πτοχριστιανοί (Λινοβάμβακοι);, Λευκωσία 2002.

πουθενά δέν ἀναφέρονται
«Ἑλληνοκύπριοι» σέ ὅλο τό
Χρονικό.

Ἀκόμα καί ἡ πρώτη ἀπογρα-
φή τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου
πού ἔγινε τό 1881, κατέγραψε
137631 Χριστιανούς Ὀρθοδό-
ξους, 45458 Μουσουλμάνους
καί 2541 ἄλλες ἐθνικότητες22.
Συνεπῶς, μέχρι τότε οἱ ἐθνικό-
τητες στό Νησί εἶχαν ἄμεση σύν-
δεση μέ τή θρησκευτική πίστη
καί ἑπομένως ὁ ὅρος «Ἑλληνο-
κύπριος» δέν ὑπῆρξε σέ κανέ-
να ἀνθρώπινο μυαλό οὔτε κἄν
ὡς ἀμυδρή ὑποψία.

Ἡ πρώτη φορά πού συναν-
τοῦμε γραπτῶς καί ἐπισήμως τή
λέξη «Ἑλληνοκύπριοι» εἶναι στό

Σύνταγμα τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας, τό 1960.
Πλάθεται ξαφνικά ὁ ὅρος
«Ἑλληνοκύπριοι». Μέχρι
τότε, οἱ κάτοικοι τῆς Κύπρου
χαρακτηρίζονταν βάσει τῶν θρη-
σκευτικῶν πεποιθήσεών τους·
ἦταν μέν Χριστιανοί, Μουσουλ-
μάνοι, Λατίνοι, Ἀρμένιοι καί
Μαρωνίτες, ἀλλά ἦταν Κύπριοι.
Μάλιστα, οἱ πλεῖστοι Μου-
σουλμάνοι τῆς Κύπρου εἶναι
ἐξισλαμισμένοι Ἕλληνες23. Ἀπό
τό 1960 μερίδα τῶν Κυπρίων χα-
ρακτηρίζεται βάσει τῆς ἐθνικό-
τητά της. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί καί οἱ Μουσουλμάνοι
ἔγιναν «Ἑλληνοκύπριοι» καί
«Τουρκοκύπριοι», ὀνόματα μέ
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24. Βλ. Νίκος Ψυρούκης, Κύπρος: ἀπό τήν Αὐτοδιάθεση στήν Κατο-
χή, ἐκδ. Αἰγαῖον, Λευκωσία 2003.

ἐθνική ἀναφορά, ἐνῶ οἱ Λατῖνοι,
οἱ Ἀρμένιοι καί οἱ Μαρωνίτες
ἐξακολουθοῦν νά ὀνομάζονται
βάσει τῶν θρησκευτικῶν τους
πεποιθήσεων. Δέν γράφτηκε τί-
ποτε γιά «Λατινοκύπριους»,
«Ἀρμενοκύπριους» ἤ «Μαρωνι-
τοκύπριους», παραμόνο χωρί-
στηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι καί οἱ
Μουσουλμάνοι τοῦ τόπου σέ
«Ἑλληνοκύπριους» καί «Τουρ-
κοκύπριους». Αὐτή ἦταν μία πο-
λιτική νίκη τῆς Τουρκίας γιά τή
διεκδίκηση ἐπεμβατικῶν της δι-
καιωμάτων στήν Κύπρο. Τά φι-
λοτουρκικά ἀγγλικά μυαλά ἐπι-
νόησαν τίς ἔννοιες «Ἑλληνοκύ-
πριοι» καί «Τουρκοκύπριοι» καί
τίς εἰσήγαγαν στό κυπριακό
Σύνταγμα. Ἀμέσως τοῦτο εἰσδύει
καί στήν νοοτροπία τῶν Κυ-
πρίων. Σύμφωνα μέ τή γνωστή
ἀγγλική πολιτική τοῦ «διαίρει
καί βασίλευε», ἦταν ἀνάγκη νά
χωριστεῖ ἔτσι ὁ λαός τῆς Κύ-
πρου, γιά νά ἐπακολουθήσουν
ἡ τουρκοκυπριακή ἀνταρσία
τό 1963 καί νά μεθοδευτεῖ στα-
διακά ἡ διχοτόμηση τοῦ Νησιοῦ
τό 1974. Ὁ ἐδαφικός διαχωρι-

σμός, πού προωθεῖτο ἀνέκα-

θεν, ἀπό τούς Ἄγγλους, τέθηκε
τότε ὡς ἀγγλικός σπόρος μέσα
στό κυπριακό Σύνταγμα.

Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές ἄς
ἀνατρέξουμε στήν ἀρθρογρα-
φία τῆς δεκαετίας τοῦ 1960. Γιά
παράδειγμα, πρίν τό 1960 ὁ Νί-
κος Ψυρούκης, γιά νά ἀναφερ-
θεῖ στούς κατοίκους τῆς Κύ-
πρου, χρησιμοποιεῖ στά ἄρθρα
πού ἔγραψε τίς λέξεις «Κύπρι-
οι» (1958 καί 1959), «κυπριακός
λαός» (1959), «ἑλληνικός λαός
τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κύπρου»
(1958) καί «Ἕλληνες» (1958). Στά
ἄρθρα πού ἔγραψε μετά τό
1960 χρησιμοποιοῦνται οἱ λέξεις
«Ἑλληνοκύπριοι» καί «Τουρκο-
κύπριοι» (1964, 1965, 1986),
«τουρκοκυπριακή ἡγεσία» (1964)
καί «τουρκοκυπριακή μειονό-
τητα» (1964, 1965)24.

Ὡς ἐκ τούτου, δέν ὑπῆρξαν
ποτέ «Ἑλληνοκύπριοι» στήν
Κύπρο, παραμόνο ἐπινοήθηκε ὁ
ὅρος περί τό 1959, ἔτος ὑπο-
γραφῆς τοῦ Συντάγματος τῆς
Κύπρου στή Συνθήκη Ζυρίχης-
Λονδίνου. Ὅπως αὐθαίρετα
εἰσήχθη ὁ ὅρος «Βυζάντιο»,
κατά τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο
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δέν ὑπῆρξαν «Ἑλληνοκύπριοι»,
ἀλλά ἐπινοήθηκε ὁ ὅρος πρός
ὄφελος τῶν Ἄγγλων καί τῶν
Τούρκων.

Νεοσύστατη, λοιπόν, ἡ λέξη
«Ἑλληνοκύπριος» γιά τόν
ἁπλούστατο λόγο πώς οἱ Κύ-
πριοι εἴμαστε Ἕλληνες. Δύο
συνώνυμα εἶναι παράλογο νά
σχηματίζουν μία σύνθετη λέξη.
Τόν 20ο αἰώνα, ἡ ἀγγλική δι-
πλωματία ἔκαμε τά ἀδύνατα δυ-
νατά, ἔσμιξε δύο συνώνυμες
λέξεις, πλάθοντας ἔτσι τήν νέα
ἔννοια.

Ἀνέκαθεν, λοιπόν, εἴμαστε
Κύπριοι, Ἕλληνες καί Ρωμαῖοι-
Ρωμιοί. Ἄν θέλουν ξένα καί ξε-
νοκίνητα κέντρα νά μᾶς ἀλλά-

ξουν τό αἷμα μας, θά
σκοτώσουν ὅ,τι πιό δο-
ξασμένο ἔχουμε· τήν ταυ-
τότητά μας. Τό αἷμα μας, ἡ
Παράδοσή μας, ἐξακολουθεῖ
νά παραμένει ὡς εἶχε. Ὁ ἀμυν-
τικός μηχανισμός τοῦ Γένους μας
αὐθόρμητα ἀπορρίπτει κάθε
λογῆς προσπάθεια ἀφελληνι-
σμοῦ τοῦ Νησιοῦ. Γι’ αὐτό καί
ὡς κατακλείδα ἀντιγράφουμε
σκοπίμως κάτι πού ὅλοι ἀνε-
ξαιρέτως ψιθυρίζαμε ὡς παιδιά,
γιά νά ἀκουστεῖ στ’ αὐτιά στρα-
τευμένων ἤ «ξεχασιάρηδων» Κυ-
πρίων... Ἡ γραφίδα τοῦ ποιητῆ
Βασίλη Μιχαηλίδη ἀποτύπωσε
μνημειωδῶς τή φωνή τῆς συ-
νείδησης τῆς ταυτότητάς μας:

«Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν φυλή συνότζιαιρη τοῦ κόσμου.
Κανένας δέν ἐβρέθηκεν γιά νά τήν ἰξηλείψει·

κανένας, γιατί σσιέπει τήν ποῦ τά ‘ψή ὁ Θεός μου.
Ἡ Ρωμιοσύνη ἐννά χαθεῖ, ὄντας ὁ κόσμος λείψει».



Ἄνοιξαν τά σχολεῖα σήμερα
κι οἱ ἑκταῖοι εἶναι εὐχαρι-

στημένοι μέ τό δάσκαλο πού
πῆρε τήν τάξη τους. Τό περίμε-
ναν μᾶλλον, ἀλλά δέν ξέρεις κα-
μιά φορά... Μέ τόσες ἀλλαγές
στήν ἐκπαίδευση, φοβοῦνταν
ὅτι ἴσως ὁ κ. Μάριος νά ἄλλα-
ζε σχολεῖο. Εὐτυχῶς ὅμως, εἶναι
ἐδῶ καί θά εἶναι κι ὁ δάσκαλός
τους. Εἶναι μία καλή ὁμαδούλα
οἱ φετινοί τελειόφοιτοι τοῦ Δη-
μοτικοῦ. Ἕντεκα παιδιά, ἑνω-
μένα μεταξύ τους, χωρίς ἰδιαί-
τερα προβλήματα συμπεριφορᾶς
καί μέ ἀρκετά ψηλό ἐπίπεδο,
ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπίδοσή τους.

Πρῶτο διάλειμμα, λοιπόν, στό
μεγάλο γήπεδο νά λένε τά νέα
τους μέ ὅσους δέ μένουν στήν
ἴδια γειτονιά, ὁπότε δέν εἰδώ-
θηκαν μέσα στίς διακοπές. Γέ-
λια, χαρές, πειράγματα!

- Βρέ παιδιά, πετάγεται ὁ
Μᾶρκος, εἴμαστε οἱ μεγάλοι τοῦ
σχολείου φέτος. Τό πήρατε χαμ-
πάρι;

- Ἀλίμονο, ἀπαντᾶ ἡ Νίτσα,

θά ἀποφοιτήσουμε στό τέλος
τοῦ χρόνου. Ὅλο ἀποφοιτοῦμε
καί ἀπό τά σχολεῖα δέ γλυτώ-
νουμε... Γέλια καί πάλι.

- Τί διαφορετικό θά κάνουμε
φέτος; -ρωτᾶ ἡ Ἐλίζα καί κλεί-
νει τό ἕνα μάτι στούς συμμαθη-
τές της.

- Θά διαβάζουμε περισσότερο,
ἀπαντᾶ ὁ Μανώλης.

- Σιγά κι ἐσύ... Τελειόφοιτοι
Δημοτικοῦ εἴμαστε, δέ θά δώ-
σουμε παγκύπριες. Ἐννοῶ τί θά
κάνουμε, γιά νά ξεχωρίσουμε ὡς
οἱ μεγάλοι. Νά ἔχουν οἱ ἑπόμε-
νες γενιές κάτι νά θυμοῦνται
ἀπό τούς τελειόφοιτους τοῦ
2013 - 2014.

- Ἄ, καλά, αὐτό εἶναι παρά-
δοση πλέον, εἶπε περήφανα ὁ
Πέτρος. Ὡς μεγάλοι θά πρέπει
νά δημιουργοῦμε ποῦ καί ποῦ
καμιά φασαρία. Κάποια παρα-
νομία, κανένα καβγά...

- Ἔ, εἶναι «must» γιά τούς
ἑκταίους νά περνᾶνε, συχνά
πυκνά, ἀπό τό γραφεῖο τῆς Δι-
ευθύντριας.

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ
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Πῶς νά ξεχωρίσεις



- Ἔχει δίκαιο ὁ Ἀντρέας. Τί
λέτε; Νά ὀργανώσουμε ὅλοι μαζί
καμιά ἀνταρσία ἤ νά ἀφήσουμε
τόν καθένα νά αὐτοσχεδιάσει;

- Βιάζεσαι, Μαρία, ἀκόμα σή-
μερα ἀνοίξαμε.

- Στή βράση κολλάει τό σίδε-
ρο, Μιχάλη! Νά μᾶς φοβηθοῦν
λίγο καί οἱ μικροί ἀπό τώρα πού
εἶναι ἀρχή.

- Οἱ μικροί πάντα φοβοῦνται
τούς μεγάλους. Γιά νά πῶ τήν
ἀλήθεια ὅμως, δέ θέλω νά μπλέ-
ξουμε τούς μικρούς. Δέ μᾶς
φταῖνε σέ τίποτα νά τούς φο-
βερίσουμε ἤ νά τούς κοροϊ-
δεύουμε, ἐπειδή εἶναι μικρότεροι.
Μᾶς τά ἔκαναν κι ἐμᾶς καί δέ
μᾶς ἄρεσε.

- Αὐτό πού λέει ἡ Γεωργία
ἀκούγεται λογικό. Ἄστε τούς
μικρούς ἔξω. Ἐμεῖς τί θά κά-
νουμε; Κατ’ ἀρχάς, νομίζω πρέ-
πει νά γίνουμε λίγο πιό μούρ-
μουροι στήν τάξη. Ἔχουμε πολύ
καλή φήμη στό σχολεῖο κι αὐτό
δέν ἁρμόζει σέ ἑκταίους.

- Καλό γιά ἀρχή, Κυριάκο. Κι
ἔπειτα, εἶναι ἀνάγκη νά φορᾶμε
κάθε μέρα τή στολή μας, ὅπως
πρέπει; Νά ἐμφανιστοῦμε μέ
καμιά καφέ ἤ μπέζ στήν ἀρχή καί
μετά κίτρινη ἤ πράσινη ζακέτα.
Ἤ τουλάχιστον μία φανέλα μέ τό
σῆμα τῆς ὁμάδας μας.

- Ναί, ρέ Ἐλίζα, ἀλλά ἀφοῦ ξέ-

ρεις ὅτι εἶναι αὐστηρή μέ τό θέμα
τῆς στολῆς ἡ Διευθύντρια.

- Θά ποῦμε ὅτι ἤτανε λερω-
μένα τά κανονικά μας ροῦχα καί
θά τά βάλουμε μόλις πλυθοῦν.
Μήν ἀνησυχεῖτε, αὐτά εἶναι μι-
κροπράγματα, γιά τήν πλάκα μας
θά τό κάνουμε.

Πρίν προλάβει κανείς νά πά-
ρει τό λόγο ἀπό τήν Ἐλίζα, χτύ-
πησε τό κουδούνι καί συνέχισε
ἡ ἴδια.

Ὡραῖα! Βρήκαμε δύο ἰδέες:
μουρμούρα στήν τάξη καί πα-
ρατυπίες στή στολή. Τό ἄλλο
διάλειμμα θά ὀργανωθοῦμε κα-
λύτερα καί ἀπό αὔριο θά ἀνα-
λάβουμε δράση. Τήν πρώτη ἰδέα
θά τήν πεῖ ἡ Γιώτα πού δέ μί-
λησε. Μήν πολυδείχνεις, ὅμως,
ὅτι κάτι σκέφτεσαι, γιατί θά σέ
καταλάβει ὁ κ. Μάριος, πιάνει
πουλιά στόν ἀέρα.

Κόλλησαν τά χέρια κι ἔφυγαν
χαρούμενοι. Ὄχι, ὅμως, πονηρε-
μένοι. Ἦταν πραγματικά πολύ
καλά παιδιά, ἀγαποῦσαν καί τό
σχολεῖο καί τό δάσκαλό τους κι
ὅ,τι σκέφτονταν νά κάνουν θά τό
ἔκαναν πραγματικά γιά τήν πλά-
κα τους κι ὄχι ἀπό κακία.

Γρήγορα πέρασαν οἱ δύο σα-
ραντάλεπτες περίοδοι μέ κου-
βεντούλα γιά τίς διακοπές καί
ὁρισμό τῶν κανόνων τῆς τάξης
καί τό σχολεῖο βγῆκε στό δεύ-

ΔΟΝΤΙ

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
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τερο διάλειμμα. Μαζεύτηκε κι ἡ
ἕκτη τάξη στό γνωστό παγκάκι
στό κιόσκι καί ὅλα τά βλέμμα-
τα στράφηκαν στή Γιώτα.

- Ἐγώ μιλῶ, ἔτσι;
- Ναί, εἶσαι στόν ἀέρα! (Εὐτυ-

χῶς πού ξέρουν πολύ καλά ὁ
ἕνας τόν ἄλλο καί δέν πιάνον-
ται ἀπό τά πειράγματα).

- Θέλουμε νά ξεχωρίσουμε, ναί
ἤ ὄχι;

- Καί βέβαια θέλουμε! Τί λέ-
γαμε ὁλόκληρο τό προηγούμενο
διάλειμμα.

- Ἐδῶ δέν ἤσουν;
- Ναί, Μαρία, ἐδῶ ἤμουν, ἁπ-

λά σκεφτόμουν ὅτι οἱ ἰδέες
πού ξεκινήσαμε νά λέμε πρίν
εἶναι πολύ «κλισέ». Αὐτά τά κά-
νανε ὅλοι οἱ προηγούμενοι τε-
λειόφοιτοι καί, μάλιστα, ὄχι
μόνο στό δικό μας σχολεῖο. Δέν
ξεχωρίζεις, ἅμα κάνεις ὅ,τι κά-
νουν οἱ ἄλλοι, ἀλλά ἅμα κάνεις
κάτι διαφορετικό. Μέχρι τώρα
γιά ποιό λόγο μᾶς ἤξεραν ὅλοι
οἱ δάσκαλοι τοῦ σχολείου, εἴτε
μᾶς ἔκαναν μάθημα εἴτε ὄχι;

- Γιατί ἤμαστε τά καλά παιδιά.
Μία ἀγαπημένη τάξη, στήν
ὁποία ὁ καθένας χαιρόταν νά
μπαίνει, γιατί ἔβγαινε τό μάθη-
μά του κι οἱ μαθητές τόν σέ-

βονταν.
- Σωστά, Μάρκο!
- Αὐτά εἶναι τά συνηθισμένα

μας. Τώρα, θά κάνουμε κάτι δια-
φορετικό.

- Συνηθισμένα γιά μᾶς, Νίτσα.
Ἀσυνήθιστα, ὅμως, γιά τούς
πολλούς. Ἄρα, ἄν μείνουμε τά
καλά παιδιά, μόνο τότε θά ξε-
χωρίσουμε πραγματικά. Διαφο-
ρετικά, θά εἴμαστε, ὅπως ὅλοι οἱ
τελειόφοιτοι.

- Δέν ἔχει καί ἄδικο, ἔσπασε
τή μερικῶν δευτερολέπτων σιω-
πή πού ἀκολούθησε ἡ Ἐλίζα.

- Μά νά μήν κάνουμε κάτι
ἔστω διαφορετικό; παραπονέ-
θηκε ὁ Πέτρος.

- Ἔ…, ἄς γίνουμε ἀκόμα κα-
λύτεροι! συνέχισε τήν προηγού-
μενη σκέψη της ἡ Γιώτα.

- Γιά ἐξήγησε τό αὐτό, ἐνδια-
φέρθηκαν δύο τρεῖς.

- Νά βγάλουμε σχέδιο δράσης
καί νά κάνουμε ἔργα ἅγια στό
σχολεῖο, κι ὄχι μόνο.

- Πολύ μοῦ ἀρέσει αὐτό! ἄρχι-
σε ὁ Ἀνδρέας καί σηκώθηκε
πάνω νά ρίξει τήν πρώτη ἰδέα.
Μέσα σέ μερικά λεπτά οἱ ἰδέες
κατέκλυσαν τό κιόσκι καί τό
σχέδιο δράσης εἶχε ἑτοιμαστεῖ.

*   *   *
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Οἱ ἑκταῖοι ἐκείνης τῆς χρονιᾶς
ἄφησαν πίσω τους ἐποχή. Τέτοια
φήμη θά τήν ζήλευε κάθε μα-
θητής. Πῆγαν στή Διευθύντρια
καί τῆς ζήτησαν νά γίνουν φρου-
ροί τοῦ σχολείου. Κάθε διά-
λειμμα ἀναλάμβαναν, ἀνά δύο,
ἕνα πόστο καί δέν ἄφηναν κα-
νένα χωρίς παρέα καί χωρίς παι-
χνίδι. Στήν ἀρχή οἱ μικρότεροι
ἦταν λίγο διστακτικοί. Εἶχαν
συνηθίσει νά τούς ἐκμεταλ-
λεύονται οἱ μεγάλοι κι αὐτό πού
γινόταν τούς φαινόταν ὑπερβο-
λικό. Σιγά σιγά ὅμως, τούς ἐμπι-
στεύτηκαν, συνεργάστηκαν μαζί
τους καί μειώθηκαν κατά πολύ
καί οἱ καβγάδες. Ἐπιπλέον, χαρ-
τάκι κάτω δέν ξαναφάνηκε, τά
μάζευαν ὅλα μέχρι τό τελευταῖο
κομμάτι ἀσημόκολλας.

Στό μάθημα; Ἄψογοι. Ποῦ καί
πού ἔκαναν καί καμιά ἔξτρα
ὁμαδική ἐργασία, εἴτε γιά νά
ἀναρτηθεῖ στίς πινακίδες εἴτε γιά
νά κυκλοφορήσει στίς ἄλλες
τάξεις γιά πληροφόρηση, ἀκόμα
καί γιά νά ἐντοπιστοῦν καί νά
λυθοῦν προβλήματα τοῦ σχο-
λείου καί τῆς κοινότητας.

Ἐνεργός ἦταν καί ἡ συμμετο-
χή τους στά κοινά καί στίς
δραστηριότητες τῆς ἐνορίας τους.
Πήγαιναν ὅλοι ἀνελλιπῶς στίς
συγκεντρώσεις τῶν Κατηχητικῶν
Συνάξεων κι ἔπεισαν καί τούς μι-

κρότερους συμμαθητές τους νά
τό κάνουν. Καμιά φορά, τρα-
γουδοῦσαν στήν τάξη κανένα
ἀπό τά χριστιανικά τραγούδια
πού μάθαιναν κι ὁ κ. Μάριος τό
συνδύαζε μέ τό μάθημα. Κάθε
Κυριακή παρευρίσκονταν ἀνελ-
λιπῶς στήν ἐκκλησία, μερικά
ἀπό τά ἀγόρια βοηθοῦσαν στό
Ἱερό καί τά ὑπόλοιπα παιδιά
στέκονταν στό ψαλτήρι. Ὅσοι
μποροῦσαν ἔψαλλαν κι οἱ ἄλλοι
περίμεναν τήν κατάλληλη ὥρα
νά ἀπαγγείλουν τό «Πιστεύω»
καί τό «Πάτερ ἡμῶν».

Ὁλονῶν οἱ γονεῖς, ἀλλά καί οἱ
γείτονες, εἶχαν νά λένε γιά τίς θε-
άρεστες πράξεις τους. Ἀναλάμ-
βαναν ἀπό νοικοκυριό, μέχρι
βοήθεια μέ τά ψώνια τῶν ἡλι-
κιωμένων καί ἐπίβλεψη τῶν
παιδιῶν συγγενικῶν καί φιλικῶν
οἰκογενειῶν.

Πράγματι, ξεχώρισαν αὐτά τά
παιδιά! Αὐτός εἶναι τρόπος νά
ξεχωρίσεις, τήν ὥρα πού οἱ
πολλοί ξεχωρίζουν γιά τό κακό.
Τί πιό ὡραῖο ἀπό τό νά ξεχωρί-
ζεις γιά κάτι καλό; Ἔτσι, πραγ-
ματικά ξεχωρίζεις στά μάτια
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά κυρίως στά
μάτια τοῦ Θεοῦ. Κι αὐτό ἀξίζει
περισσότερο ἀπ’ ὅλα. Γιατί θά σέ
περιμένει μία πολύ ξεχωριστή
θέση στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ,
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
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ΔΟΝΤΙ

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο
(Τόμος Α΄ καί Τομός Β΄)

Οἱ δύο τόμοι περιλαμβάνουν θαυμα-
στές βιογραφίες ἐνάρετων ἀνθρώ-

πων, πραγματικῶν ἀσκητῶν μέσα στόν
κόσμο. Γίνεται λόγος γιά ἁπλούς ἀνθρώ-
πους, λαϊκούς ἄνδρες καί γυναῖκες, ἱερεῖς,
ἐγγάμους καί ἀγάμους, καί ἐπισκόπους οἱ
ὁποῖοι ἔγιναν λυχνία ὁλόφωτη γιά νά
λάμψει τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου στίς καρ-
διές τῶν συνανθρώπων τους.

Μέσα ἀπό τίς γλαφυρές διηγήσεις τῶν
δύο βιβλίων, εὔκολα διαπιστώνει κανείς
τήν ὑπομονή, τήν αὐταπάρνηση, τή μα-
χητικότητα καί τήν καρτερία τῆς προ-
σευχῆς, πού ἐκπέμπουν ὁ κάθε ἕνας μέ
τόν δικό του ξεχωριστό χαρισματικό
τρόπο. Ἀξιοθαύμαστη καί ζηλευτή, πολ-
λές φορές, εἶναι ἡ ἀνεξάντλητη ἁπλότητα
μέ τήν ὁποία δεχόντουσαν τή Χάρη καί τά
ὑπερφυσικά γεγονότα πού βίωναν μέσα
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ἀπό τή μυστηριακή καί πνευματική τους πορεία, πάντοτε μέ ταπεί-
νωση, ὑπομονή καί ἀγάπη.

Δύσκολα συναντᾶ κανείς στήν ἐποχή μας πρόσωπα τόσο ζωντανά,
πού νά εἶναι πρότυπα ἀρετῆς πρός μίμηση. Ἀνθρώπους πού νά βρί-
σκουν παρηγοριά καί παράκληση στά δικά τους παθήματα, μέσα
στίς ἀτελεύτητες καί ἐπίπονες δοκιμασίες τῆς ζωῆς καί στόν τραχύ
στίβο τῆς καρτερίας γιά σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Ἡ βιοτή τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἦταν προικισμένη ἀπό τή Θεία
Χάρη, καθώς ζοῦσαν μέ ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Δέν
τούς ἐνδιέφερε ἡ γνώμη τοῦ κόσμου, ἀλλά μόνο νά ὑπακούουν στόν
Θεό καί νά Τόν ἀγαποῦν. Ὁ κόσμος τούς θεωροῦσε περιθωριακούς,
ξεπερασμένους, ἀλλά αὐτοί εἶναι πάντοτε ἐπίκαιροι. Θαυμάζει κανείς
μέ πόση εὐκολία ἀντιμετώπισαν καί ξεπέρασαν τίς δυσκολίες τῆς
ζωῆς, μπροστά στίς ὁποῖες οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, παρά τή σοφία
τους καί τίς γνώσεις τους, κάμπτονται καί ἀπελπίζονται. Ὅσο με-
γαλύτερα ἦταν τά παθήματά τους, τόσο μεγαλύτερη ὑπομονή ἔκα-
ναν καί ἄλλη τόση Χάρη, ἀναλογικά, δεχόντουσαν. Ἔγιναν ἀγωγοί
Χάριτος, νικοῦσαν τούς πειρασμούς καί στήριζαν πολλούς ἀδυνά-
τους. Μέ τήν ἁπλότητά τους, τήν πρακτική σοφία τους καί τόν
ἀγώνα τους κατόρθωσαν νά κάνουν πράξη τό Εὐαγγέλιο καί τήν
πίστη τους βίωμα.
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