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Ὁἄνθρωπος, ἀγαπη-
τοί μου, ἔχει κλη-
θεῖ ἀπό τόν Κύριο

νά κατακτήσει μέ τή Χάρη
Του τήν ἁγιότητα, μιμούμενος
τόν Ἴδιο. Ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος συνιστᾶ: «Κατά τόν
καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καί

αὐτοί ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀνα-
στροφῇ γενήθητε, διότι γέ-
γραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι
ἐγώ ἅγιός εἰμι». Ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος στήν πρός Θεσ-
σαλονικεῖς ἐπιστολή του το-
νίζει: «Τοῦτο γάρ ἐστι θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός

«ΑΓΙΟΙ ΓΙΝΕΣΘΕ...»

Δ

Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου

κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄
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ὑμῶν». Ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι
Ἅγιος καλούμαστε νά γί-
νουμε καί ἐμεῖς Ἅγιοι. Ἡ
ἁγιότητα λοιπόν, εἶναι τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί ὁ
μεγάλος σκοπός τῆς ζωῆς
μας. 

Ἀκούγοντας ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος -ἀκόμη καί ὁ Χρι-
στιανός- ὅτι ἔχει ὡς προ-
ορισμό τῆς ζωῆς του νά γί-
νει ἅγιος, ξαφνιάζεται καί
τρομάζει. Ἡ ἁγιότητα ἀκού-
γεται σάν κάτι τό ἐξωπραγ-
ματικό, κάτι πού ἔχει σχέση
μέ τό μακρινό παρελθόν καί
εἶναι ἔξω ἀπό τίς δυνατότη-
τες τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτές οἱ ἰδέες ὅμως εἶναι
ἀπόλυτα λανθασμένες καί
ἐμπνέονται ἀπό τόν μεγα-
λύτερο ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου,
τόν διάβολο. Μέ τίς ἀπατη-
λές αὐτές ἰδέες πέτυχε ὁ
παμπόνηρος ἐχθρός τῆς σω-
τηρίας μας, νά ἀποπροσα-
νατολίσει τούς σύγχρονους
χριστιανούς καί νά τούς βά-
λει νά κυνηγοῦν χίλιους δύο
στόχους στή ζωή τους, ἐκτός
ἀπ’ τόν στόχο γιά τόν ὁποῖο
δημιουργηθήκαμε ὅλοι, τήν
ἁγιότητα! 

Μέ τήν παρακοή τῶν πρω-

τοπλάστων καί τήν πτώση
στήν ἁμαρτία, ἀμαυρώθηκε
τό κατ’ εἰκόνα καί πλέον ὁ
ἄνθρωπος ἀδυνατοῦσε νά
φθάσει στό καθ’ ὁμοίωσιν. Οἱ
τρομακτικές συνέπειες τῆς
ἁμαρτίας μεταδόθηκαν σάν
κληρονομική ἀσθένεια σ’ ὅλη
τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ ἄπει-
ρη ὅμως ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
δέν ἄφησε τόν ἄνθρωπο
στήν φρικτή αὐτή κατάστα-
ση. «Ὁ Θεός Λόγος σαρκώ-
θηκε, κήρυξε, θαυματούργη-
σε, ἔπαθε καί ἀπέθανε, γιά
νά μετοικήσουν οἱ ἄνθρωποι
ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό, καί
γιά νά γίνουν κληρονόμοι τῆς
οὐρανίου Βασιλείας». Ὁ Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μέ τό
ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας
Του θεράπευσε τήν ἀρρω-
στημένη ἀνθρώπινη φύση, νί-
κησε τήν ἁμαρτία, τόν διά-
βολο καί τόν θάνατο καί
ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τή Βα-
σιλεία τῶν Οὐρανῶν καί τήν
ὁμοίωση τοῦ ἀνθρώπου πρός
τόν Θεό. Ὁ χορός τῶν Ἁγίων
εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὅτι μᾶς χα-
ρίσθηκε ἤδη ἡ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Δέν εἶναι τυχαῖο, λοι-
πόν, τό γεγονός ὅτι «οἱ τά
πάντα καλῶς διαταξάμενοι



θεοφόροι Πατέρες» ὅρισαν
μετά τήν Κυριακή τῆς Πεν-
τηκοστῆς καί τήν ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, δηλαδή
μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς
Θείας Οἰκονομίας, τήν ἑορ-
τή πάντων τῶν Ἁγίων, οἱ
ὁποῖοι εἶναι τά θαυμαστά
ἀποτελέσματα τοῦ ἔργου
τοῦ Χριστοῦ καί τῆς καθό-
δου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
στήν Ἐκκλησία. Πράγματι, οἱ
Ἅγιοί μας ἐκπλήρωσαν τόν
σκοπό τῆς Θείας Οἰκονομίας. 

Ἡ συμμετοχή στήν ἁγιό-
τητα τοῦ Χριστοῦ καταξιώ-
νει τόν ἄνθρωπο τοῦ ἁγια-
σμοῦ. Καί αὐτό ἐπιτυγχάνε-
ται μέ τήν παραμονή μας
στήν Ἐκκλησία. Τό σωτήριο
ἔργο πού ἐπετέλεσε ὁ Θε-
άνθρωπος Κύριος συνεχίζε-
ται μέσα στή Μία, Ἁγία Κα-
θολική καί Ἀποστολική Ἐκ-
κλησία, πού εἶναι τό Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἁγιότητα
εἶναι ἡ παραμονή τῆς Χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ μέσα μας, τήν
ὁποία ἐλάβαμε δωρεάν στό
Ἅγιο Βάπτισμα καί καλού-
μαστε μέσα ἀπό τήν ὅλη ζωή
τῆς Ἐκκλησίας νά τήν δια-
τηρήσουμε καί αὐξήσουμε.
Δηλαδή μέ τήν προσευχή, τή

νηστεία, τήν τήρηση τῶν
θείων ἐντολῶν, τή μελέτη
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τόν τα-
κτικό ἐκκλησιασμό, τή συμ-
μετοχή στά μυστήρια καί
δή τῆς Θείας Κοινωνίας,
στήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος τρέ-
φεται μέ τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί γίνε-
ται ἔτσι σύσσωμος καί σύ-
ναιμος, δηλαδή ἕνα σῶμα καί
ἕνα αἷμα μέ τόν Χριστό. Ἔ-
τσι ὁ Χριστιανός, ἀφοῦ βρί-
σκεται σέ ἄμεση σχέση μέ
τόν Ἅγιο Θεάνθρωπο Κύριο,
μετέχει στήν ἁγιότητά Του
καί εἶναι ἤδη καί αὐτός
ἅγιος κατά Χάρη.

Γιά νά ἐπιτύχουμε τήν
ἁγιότητα, ἡ Ἐκκλησία μας
παρουσιάζει τούς Ἁγίους ὡς
παιδευτικά παραδείγματα
ζωῆς. Ἡ παρουσία τῶν Ἁ-
γίων εἶναι πολύτιμη γιά ὅλη
τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ Ἅγιοι
εἶναι ἱστορικά πρόσωπα πού
γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν
περνώντας ὅλα τά στάδια
τῆς ζωῆς ὅπως καί μεῖς.
Σκέφτηκαν ὅμως τό αἰώνιο
συμφέρον τους καί ἀγωνί-
στηκαν νά διατηρήσουν καί
νά αὐξήσουν τή Θεία Χάρη
μέσα στήν ψυχή, θεράπευ-
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σαν τά πάθη τους καί δέ-
χτηκαν ἔτσι τόν φωτισμό
καί τή Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα
τους καί ἔγιναν πνευματικά
ὁλοκληρωμένοι ἄν θρωποι. 

Οἱ Ἅγιοί μας ἀκολουθοῦν
πρῶτοι τόν Χριστό. Ἔτσι
μᾶς βοηθοῦν ν’ ἀκολουθοῦμε
καί ἐμεῖς σωστά τόν Χριστό.
Τούς βλέπουμε νά προπο-
ρεύονται πρός τόν Χριστό
καί παίρνουμε καί μεῖς θάρ-
ρος ν’ ἀκολουθήσουμε. Τούς
βλέπουμε νά ὑποφέρουν γιά
τόν Χριστό καί λαμβάνουμε
καί ἐμεῖς δύναμη νά σηκώ-
σουμε μέ ὑπομονή τόν σταυ-
ρό τῶν δοκιμασιῶν καί τῶν
πειρασμῶν. Εἶναι τά πρότυ-
πά μας γιά κάθε ἐποχή, τά
ὁποῖα μᾶς δείχνουν μέσα
ἀπό τή ζωή καί τή διδα-
σκαλία τους τά σωτήρια
ἀποτελέσματα τῆς Χάριτος
τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας.  

Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος πού
μᾶς ἀνοίγουν οἱ Ἅγιοι καί
αὐτό τόν δρόμο ὀφείλουμε ν’
ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς,
ἀγαπητοί μου, ἄν θέλουμε τή
σωτηρία μας. Ὁ Ἀπ. Παῦλος
μᾶς λέγει ὅτι ἡ σωτηρία μας
θά ἐπιτευχθεῖ «σύν πᾶσι

τοῖς ἁγίοις». Αὐτό σημαίνει
ὅτι θά σωθοῦν ὅσοι ἔχουν
τήν ἴδια πίστη, τήν ἴδια ζωή
καί τό ἴδιο φρόνημα μέ τούς
Ἁγίους μας.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία τό
γεγονός ὅτι καί ἡ Κύπρος
μας ἔχει πλῆθος Ἁγίων, ὥστε
δικαίως ν’ ἀποκαλεῖται «νῆ-
σος τῶν Ἁγίων». Στίς κρίσι-
μες ἐθνικά καί πνευματικά
ὧρες πού περνᾶ τό πολύ-
παθο νησί μας, ὅπως καί
ὅλος ὁ Ἑλληνισμός, οἱ Ἅγι-
οι περιτειχίζουν τήν Κύπρο
πνευματικά. Αὐτοί πού ἁγία-
σαν στούς ἴδιους αὐτούς
τόπους καί πού βγῆκαν ἀπό
τόν ἴδιο τόν λαό μας εἶναι οἱ
πιστότεροι σύμμαχοι καί
ἀρωγοί τῆς Κύπρου. 

Ἔχοντας, λοιπόν, ἐνώπιόν
μας τίς μυριάδες τῶν ἁγίων
καί μαρτύρων τῆς ἁγιοτόκου
νήσου μας ἀλλά καί τῆς
καθόλου Ἐκκλησίας, ἄς
φροντίσουμε ὅλοι «μιμούμε-
νοι αὐτῶν τάς ἀρετάς», νά
ἀξιωθοῦμε νά πετύχουμε τόν
ἁγιασμό καί τήν ἐν Χριστῷ
τελείωσή μας.

Τό εὔχομαι σέ ὅλους ὁλό-
ψυχα.
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Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ

Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Ματθ.  ιστ΄, 13-19)

«13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φι-
λίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· Τίνα με λέγουσιν
οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 Οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν
Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν
ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 Λέγει αὐτοῖς· Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγε-
τε εἶναι; 16 Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς
ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ
ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 18 Κἀγὼ
δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω
μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾂδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
19 Καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ
ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ
ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς». 

Ποιός λέγετε, ὅτι εἶμαι; Ἦταν ἡ ἐρώτηση πού πρότεινε ὁ Χρι-
στός στούς μαθητές του. Ἔδωσαν ἐκεῖνοι τίς δικές τους ἀπαν-

τήσεις. Ἡ ἐρώτηση ὅμως τούτη προκύπτει συνεχῶς μπροστά στούς
ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν. Καλούμαστε, λοιπόν, μέ τή σειρά μας,
ν’ ἀπαντήσουμε.
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Ποιός εἶναι γιά
ἐμᾶς ὁ Χριστός;

Α. Ἕνας θαυμα-
τοποιός. Ἀφοῦ
διαρκῶς θέλουμε.
Ἔχουμε ἀνάγκες.
Χρειαζόμαστε
πράγματα.

Β. Ἕνας πού δί-
νει, χωρίς νά ζητᾶ.
Ἐμεῖς δέν λαμβά-
νουμε ὑπ’ ὄψη τόν
νόμο τῆς προ-
σφορᾶς καί τῆς
ζήτησης. Θέλουμε
διαρκῶς νά μᾶς
δίνει. Νά καλύπτει

τίς ἀνάγκες μας. Νά
ἱκανοποιεῖ τίς ἰδιοτροπίες μας. Ὄχι ὅμως νά μᾶς ζητᾶ εὐθύνες. Συ-
νέπειες. Καθήκοντα. Μόνο νά μᾶς δίνει.

Γ. Κάποιος, στόν ὁποῖο θά καταφύγουμε σέ ὥρα ἀνάγκης. Πό-
νου. Θλίψης. Ποτέ ἄλλοτε.

Δ. Κάποιος, στόν ὁποῖο θά ἀποδίδουμε εὐθύνες. Πού θά φταί-
ει γιά ὅλα. Πού δέν θά μιλᾶ. Θ’ ἀναλαμβάνει ἔτσι τήν εὐθύνη δικῶν
μας λαθῶν. Θανάτων ἀγαπητῶν προσώπων. Ὅποιας δικῆς μας
κακῆς ἐνέργειας.

Ε. Ἕνας τιμωρός τῶν ἄλλων. Ὑπασπιστής μας. Προασπιστής τῶν
δικῶν μας συμφερόντων. Πού θά βάζει στή θέση τους ὅλους ἐκεί-
νους πού μᾶς κάνουν κακό.

Τί εἶναι λοιπόν γιά ἐμᾶς ὁ Χριστός; Κάτι ἀπ’ ὅλα αὐτά; Ἤ ὁ
Σωτήρας; Καί τί σημαίνει τοῦτο;

Ἄς προβληματιστοῦμε.



τ ό ἐκκλησιαστικό μας ἔτος ἀποτελεῖται, ὅπως εἶναι σέ ὅλους
γνωστό, ἀπό δύο ἑορτολογικούς κύκλους: τόν κινητό καί
τόν ἀκίνητο. Ὁ ἀκίνητος ἑορτολογικός κύκλος περιλαμβά-

νει ὅλες ἐκεῖνες τίς ἑορτές (Δεσποτικές, Θεομητορικές, Μνῆμες
Ἁγίων κ.λπ.), πού ἑορτάζονται κάθε χρόνο σέ σταθερή ἡμερομηνία.
Ὁ κινητός ἑορτολογικός κύκλος, πού ἔχει ὡς ἐπίκεντρο καί ἀπο-
κορύφωμά του τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, περιλαμβάνει τήν περίοδο
πού προηγεῖται τοῦ Πάσχα καί ὀνομάζεται “Τριώδιον Κατανυ-
κτικόν” καί τήν περίοδο πού ἕπεται τοῦ Πάσχα καί ὀνομάζεται
“Πεντηκοστάριον” ἤ “Τριώδιον χαρμόσυνον” ἤ “Τριώδιον τῶν ῥόδων”.
Τό Τριώδιο καί τό Πεντηκοστάριο εἶναι κινητές περίοδοι, ἀφοῦ
ἐξαρτῶνται ἀπό τήν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα, πού κάθε χρόνο εἶναι
διαφορετική. Ὁ κινητός ἐορτολογικός κύκλος τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ μας ἔτους, ὁ ὁποῖος ἐκτείνεται σέ περισσότερους ἀπό τέσ-
σερεις μῆνες, ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φα-
ρισαίου (τρεῖς ἑβδομάδες πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς) καί ὁλοκληρώνεται μία ἑβδομάδα μετά τήν
ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ τελευταία ἡμέρα τοῦ κινητοῦ ἑορτο-
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λογικοῦ κύκλου εἶναι ἡ Κυρια-
κή τῶν Ἁγίων Πάντων. 

Ἡ Κυριακή αὐτή (Α΄ Ματ-
θαίου) ἦταν ἀρχικῶς ἑορτή
“πάντων τῶν Μαρτύρων” καί
ἀργότερα διευρύνθηκε σέ ἑορτή
“πάντων τῶν Ἁγίων”. Τό γεγονός
αὐτό ὑποδηλώνεται σαφῶς τόσο
στό ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας
(“Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρ-
τύρων σου…”), ὅσο καί στό
κοντάκιό της (“Ὡς ἀπαρχᾶς
τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς
κτίσεως, ἡ οἰκουμένη προσφέ-
ρει σοί, Κύριε, τούς θεοφόρους
μάρτυρας …”), ἀλλά καί σέ ὅλα
τά τροπάρια τῆς παλαιᾶς ὑμνο-
γραφίας τῆς ἑορτῆς (βλ. ἐπί πα-

ραδείγματι τό Δοξαστικό
τοῦ Ἑσπερινοῦ

σ έ

ἦχο πλ. Β΄: “Μαρτύρων θεῖος χο-
ρός, τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάσις…”).
Ἐξάλλου, κατά τόν δ΄ αἰώνα, ὁ
Ἱερός Χρυσόστομος ἀφιερώνει
ἕναν ἀπό τούς Λόγους του
στήν ἑορτή αὐτή καί ἀναφέρε-
ται μόνο στούς Ἁγίους Μάρτυ-
ρες (Εἰς Μάρτυρας Ὁμιλία Β΄).
Τά τροπάρια, ὡστόσο, τῆς νεώ-
τερης ὑμνογραφίας ἀναφέρονται
σέ ὅλους τούς Ἁγίους, ὑποδει-
κνύοντας τήν προηγηθεῖσα δι-
εύρυνση τῆς θεματολογίας τῆς
συγκεκριμένης ἑορτῆς. 

Ὡς ἐκ τούτου, λοιπόν, ἑορ-
τάζουμε κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα
ὄχι μόνο τούς Ἁγίους Μάρτυρες,
ἀλλά, ὅπως τό Συναξάριο τῆς
ἡμέρας σημειώνει, “ἅπαντα… ὅ-
σα ἀγαθοδότως ἡγίασε τό Πνεῦ-
μα τό Ἅγιον”. Ἑορτάζουμε “τούς

ὑψηλοτάτους καί ἁγια-



στικούς νόας”, τά ἐννέα δηλα-
δή Ἀγγελικά τάγματα, τούς
Προπάτορες, τούς Πατριᾶρχες,
τούς Προφῆτες καί ὅλους τούς
Δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
τούς Ἱερούς Ἀποστόλους καί
Ἰσαποστόλους, τούς Ἱερᾶρχες,
τούς Μάρτυρες (Μεγαλομάρτυ-
ρες, Ἱερομάρτυρες, Ὁσιομάρτυ-
ρες) καί Ὁμολογητές, τούς Ὁσί-
ους (μοναχούς καί ἀσκητές),
ὅλες τίς χορεῖες τῶν Ἁγίων γυ-
ναικῶν καί ὅλους τούς ἀνωνύ-
μους Ἁγίους. “Πρό δέ πάντων
καί ἐν πᾶσι καί μετά πάντων
τήν τῶν Ἁγίων Ἁγίαν καί ὑπε-
ραγίαν καί αὐτῶν ὑπερασυγ-
κρίτως κρείττονα τῶν ἀγγε-
λικῶν ταγμάτων, τήν Κυρίαν
ἡμῶν καί Δέσποιναν Θεοτόκον
Μαρίαν τήν ἀειπάρθενον”. Ὅλα
αὐτά μᾶς φέρνουν στή σκέψη
τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου δισκαρίου,
ὅπως διαμορφώνεται κατά τήν
Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Προσκο-
μιδῆς. Στό κέντρο τοῦ ἁγίου δι-
σκαρίου εὑρίσκεται ὁ Ἀμνός -
Ἰησοῦς Χριστός, ἐκ δεξιῶν του
ἡ μερίδα τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου καί ἐξ ἀριστερῶν του οἱ
μερίδες τῶν Ἀγγελικῶν ταγμά-
των καί ὅλων τῶν ταγμάτων τῶν
Ἁγίων. Βεβαίως, στό ἅγιο δι-

σκάριο προστίθενται καί μερίδες
γιά τά λοιπά μέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας, ζῶντες καί κεκοιμημένους,
πού εἶναι ἐν δυνάμει ἅγιοι καί
οἱ ὁποῖοι θά κριθοῦν κατά τή
φοβερή ὥρα τῆς τελικῆς κρίσε-
ως.

Ποιοί ἦταν οἱ λόγοι, γιά τούς
ὁποίους καθιερώθηκε ἡ ἑορτή
τῶν Ἁγίων Πάντων κατά τήν τε-
λευταία Κυριακή τοῦ Πεντηκο-
σταρίου, ἀμέσως μετά τήν Κυ-
ριακή τῆς Πεντηκοστῆς; Τό Συ-
ναξάριο τῆς ἡμέρας μᾶς παρα-
θέτει τρεῖς διαφορετικούς λό-
γους, τούς ὁποίους θά ἀναλύ-
σουμε στή συνέχεια.

Ὁ πρῶτος καί σημαντικώτε-
ρος λόγος εἶναι τό γεγονός ὅτι
οἱ Ἅγιοι Πάντες, τό σύνολο
δηλαδή τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ἀποτελοῦν τόν κατ’
ἐξοχήν καρπό ὁλοκλήρου τοῦ
ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας
γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου
καί τοῦ κόσμου. Ὁλόκληρη ἡ
ἱστορία τῆς Θείας Οἰκονομίας
κατά τήν περίοδο τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης ἀποσκοποῦσε καί
ἀπέβλεπε στήν προετοιμασία
τῆς πεπτωκυΐας ἀνθρωπότη-
τος γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Καί
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ὁλόκληρη ἡ ἔνσαρκη οἰκονομία
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,
ὁλόκληρο τό ἀπολυτρωτικό
ἔργο τοῦ Θεανθρώπου ἀπο-
σκοποῦσε καί ἀπέβλεπε στήν
ἔλευση τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς. Πρίν ἀπό τό πάθος Του,
ὁ Κύριος εἶχε πεῖ στούς μαθη-
τές Του, ὅτι τούς συμφέρει νά
ἀπέλθει ὁ Ἴδιος, γιά νά πέμψει
πρός αὐτούς τόν Παράκλητο
(Ἰω. ιστ΄, 7), τό Πνεῦμα τῆς ἀλη-
θείας, τό Ὁποῖο θά τούς ὁδη-
γήσει «εἰς πάσαν τήν ἀλήθειαν»
(Ἰω. ιστ΄, 13). Καί πρίν ἀπό τήν
Ἀνάληψή Του, τούς παρήγγειλε
νά μή φύγουν ἀπό τά Ἱεροσό-
λυμα, ἀλλά νά ἀναμένουν τήν
ἐκπλήρωση τῆς ἐπαγγελίας τοῦ
Θεοῦ Πατρός, τήν κάθοδο δη-
λαδή τοῦ Παναγίου Πνεύματος
(Λουκ. κδ΄, 49 καί Πράξ. α΄, 4-
5). Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον κατῆλθε,
ὄντως, ἐπί τάς κεφαλάς τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων κατά τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί με-
τέτρεψε τούς πρώην ἀγραμμά-
τους ψαράδες σέ διαπρύσιους
κήρυκες τοῦ Σταυροῦ καί τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου· τούς
ἔδωσε τή δύναμη νά μεταφέρουν
τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου μέ-

χρι τά πέρατα τῆς οἰκουμένης,
ἀψηφώντας κάθε κίνδυνο, ἀκό-
μη καί τόν ἴδιο τόν θάνατο.
Ἔκτοτε, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο
ἀποτελεῖ τήν ψυχή τῆς Ἐκκλη-
σίας καί συγκροτεῖ ὁλόκληρο
τόν θεσμό της. Χωρίς τή δική
Του ἐπενέργεια καί χωρίς τά χα-
ρίσματά Του δέν μπορεῖ οὔτε
Ἐκκλησία νά ὑπάρξει, οὔτε
Μυστήρια νά τελεστοῦν, οὔτε
ὁμολογία πίστεως νά γίνει.
Ἔκτοτε, ἡ Ἐκκλησία εἶναι καί
παραμένει ἡ κιβωτός, μέσα στήν
ὁποία τελεσιουργεῖται τό μέγα
μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.

Ὁ πρῶτος καί σημαντικότερος
καρπός καί ἡ πρώτη καί ση-
μαντικώτερη ἀπόδειξη τῆς πα-
ρουσίας καί τῆς ἐπενεργείας τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ πρώτη καί ση-
μαντικώτερη ἀπόδειξη τοῦ γε-
γονότος, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι
καί παραμένει μιά διαρκής Πεν-
τηκοστή, εἶναι ἡ παρουσία τῶν
Ἁγίων. Οἱ Ἀπόστολοι δέν κή-
ρυξαν οὔτε κάποια ἀφηρημένη
θεωρία, οὔτε κάποια ἰδεολογία·
κήρυξαν Χριστόν ἐσταυρωμένον
καί ἀναστάντα· κήρυξαν ἕνα
συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς, τόν
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ὁποῖο, ἐάν ἀκολουθήσει ὁ
ἄνθρωπος, ἀξιώνεται νά γίνει μέ-
τοχος καί κοινωνός τῆς ἀκτίστου
χάριτος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Οἱ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας
ὑπῆρξαν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι,
πού ἀκολούθησαν αὐτόν τόν
τρόπο ζωῆς καί κατάφεραν νά
φθάσουν στήν πραγμάτωση τοῦ
σκοποῦ τῆς ζωῆς μας πάνω στή
γῆ, πού εἶναι ἡ θέωσή μας. Γι’
αὐτό καί οἱ Ἅγιοί μας ἀποτε-
λοῦν τήν ἀποκατάσταση τοῦ
ἐκπεπτωκότος ἀγγελικοῦ τάγ-
ματος καί δείχνουν καί σ’ ἐμᾶς
τόν δρόμο γιά τήν ἐκπλήρωση
τοῦ ἐπίγειου προορισμοῦ μας. Ὁ
Κύριος εἶχε πεῖ πρό τοῦ Πάθους
Του στούς Μαθητές Του: “ἐάν
ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας
ἑλκύσω πρός ἐμαυτόν” (Ἰω. ιβ΄,
32). Ὅταν θά ὑψωθῶ ἀπό τή
γῆ, ὅταν δηλαδή θά ἀνεβῶ
πάνω στόν Σταυρό, γιά νά πε-
θάνω γιά τή ζωή καί τή σωτη-
ρία τοῦ κόσμου, τότε θά τρα-
βήξω ὅλους τούς ἀνθρώπους
κοντά Μου. Οἱ Ἅγιοι ἄφησαν
τόν Χριστό νά τούς τραβήξει
κοντά Του, δείχνοντας καί σ’
ἐμᾶς τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ
στόν Σωτήρα Χριστό.

Ἕνας δεύτερος λόγος, γιά

τόν ὁποῖο καθιερώθηκε ὁ κοινός
ἑορτασμός ὅλων τῶν Ἁγίων,
εἶναι τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν
πολλοί Ἅγιοι πού εἶναι ἄγνω-
στοι καί ἀφανεῖς. Οἱ Ἅγιοι,
τούς ὁποίους γνωρίζουμε ὀνο-
μαστικά καί τιμοῦμε στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἕνας μι-
κρός ἀριθμός ἀπό τό σύνολο
τῶν Ἁγίων πού ὑπῆρξαν στήν
Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ. Ἔπρεπε, λοιπόν, νά
καθιερωθεῖ μιά ἡμέρα κοινοῦ
ἑορτασμοῦ ὅλων τῶν Ἁγίων,
ὥστε, ἔστω καί μ’ αὐτόν τόν
τρόπο, νά τιμοῦνται ὅλοι οἱ Ἅγι-
οί τῆς Ἐκκλησίας μας, γνωστοί
καί ἄγνωστοι, φανεροί καί ἀφα-
νεῖς.

Κι ἕνας τρίτος λόγος εἶναι, ὅτι
ἔπρεπε κατά μία ἡμέρα τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους νά
ἑορτάζονται ὅλοι οἱ Ἅγιοι μαζί,
ὥστε νά διατρανώνεται, τοιου-
τοτρόπως, ἡ ἀλήθεια ὅτι ὅλοι οἱ
Ἅγιοι “ὑπέρ ἑνός Χριστοῦ ἠγω-
νίσαντο”, ὅλοι ἔτρεξαν “τό αὐτό
τῆς ἀρετῆς στάδιον”, ὅλοι
ὑπῆρξαν δοῦλοι τοῦ ἰδίου Θεοῦ,
ἀπό τόν Ὁποῖο καί ὅλοι στε-
φανώθηκαν γιά τά ἀγωνίσματά
τους. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας ἔζησαν σέ διαφορετικές
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ἐποχές καί διαφορετικές συν-
θῆκες ζωῆς, ἀκολούθησαν δια-
φορετική πορεία ὁ καθένας,
ὅλοι ὅμως ἀγωνίστηκαν εὐσυ-
νείδητα “τόν ἀγῶνα τόν καλόν”,
ἔτρεξαν τόν δρόμο ὥς τό τέλος
καί φύλαξαν τήν πίστη (Β΄ Τιμ.
δ΄, 7), γι’ αὐτό καί ἀξιώθηκαν νά
φθάσουν στό ποθούμενο τέρμα,
πού εἶναι ἡ κληρονομία τῆς
αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ·
ἀξιώθηκαν νά λάβουν “τόν τῆς
δικαιοσύνης στέφανον”. Κατά
ταῦτα, οἱ βίοι τῶν Ἁγίων μᾶς
ὑποδεικνύουν ἄπειρες δυνατό-
τητες ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἀπείρους δρόμους φωτισμοῦ,
ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, θεώσεως·
δρόμους βεβαίους καί δοκιμα-
σμένους μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία
τῶν Ἁγίων Πάντων.

Ἕνας ἀκόμη ἰδιαίτερα ση-
μαντικός λόγος: Ὁ κοινός ἑορ-
τασμός ὅλων τῶν Ἁγίων, ἀπο-
τελεῖ τήν καλύτερη παρακίνηση
ἡμῶν τῶν ζώντων πρός μίμησιν
τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων. “Τιμή
μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος”,
λέει σ’ ἕναν ἀπό τούς Λόγους
τοῦ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος (Εἰς
Μάρτυρας Ὁμιλία Α΄). “Τιμή
Ἁγίου, μίμησις Ἁγίου”, θά μπο-

ρούσαμε νά προσθέσουμε ἐμεῖς,
διευρύνοντας τήν ἔννοια τῆς ρή-
σεως τοῦ Ἱεροῦ Πατρός. “Αἱ τῶν
μαρτύρων ἑορταί οὐκ ἐν τῇ πε-
ριόδῳ τῶν ἡμερῶν μόνον, ἀλλά
καί τῇ γνώμῃ τῶν ἐπιτελούντων
κρίνονται”, σημειώνει ὁ χρυ-
σορρήμων Πατήρ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Οἱ ἑορτές τῶν Μαρτύρων
καί ὅλων τῶν Ἁγίων δέν περιο-
ρίζονται μόνο κατά τήν ἡμέρα
πού τελεῖται ἡ μνήμη τους, ἀλ-
λά ἐξαρτῶνται ἀπό τήν καθαρή
συνείδηση τοῦ κάθε Χριστιανοῦ.
Καί συνεχίζει: Ὅταν στή
ζωή μας διαπράττου-
με τό κακό, τότε
ἀκόμη καί κατά
τίς ἡμέρες
τῶν ἑορτῶν
παραμέ-
ν ο υ μ ε
ἀ ν έ ο ρ -
τοι, πα-
ρ α μ έ -
ν ο υ μ ε
δηλαδή
ἀμέτοχοι
τῆς εὐλο-
γίας τῶν
ἑ ο ρ τ ῶ ν .
Ἀντιθέτως,
ὅταν ἀγωνιζό-
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μαστε τόν καλόν ἀγώνα τῆς
ἀρετῆς καί τῆς εὐσεβείας, μι-
μούμενοι τή ζωή τῶν Ἁγίων, τότε
καί χωρίς νά εἶναι πανήγυρη
ἔχουμε ἑορτή· τότε ὁλόκληρη ἡ
ζωή μας καθίσταται μιά διαρκής
ἑορτή. 

Τό νόημα τοῦ κοινοῦ ἑορτα-
σμοῦ ὅλων τῶν Ἁγίων κατά τήν
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων
συνοψίζει, μέ πολύ ὄμορφο ποι-
ητικό τρόπο, τό τρίτο Ἰδιόμελο
τῆς Λιτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων σέ
ἦχο α΄:

“Δεῦτε ἅπαντες, πνευμα-
τικῶς εὐφρανθῶμεν ἐπί

τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων·
ἰδού γάρ παρα-

γέγονε, πλου-
τοποιᾶ ἡμῖν
χαρίσματα
κομίζουσα·
διό ἐν
φ ω ν ῇ
ἀγαλλιά-
σεως, καί
καθαρῷ
συνειδότι,
ἀναβοήσω-

μεν λέγον-
τες· Χαίρετε

Προφητῶν ὁ
σύλλογος, οἱ τήν

ἔλευσιν Χριστοῦ τῷ κόσμῳ κη-
ρύξαντες, καί τά πόρρῳ ἐγγύς
προβλέποντες. Χαίρετε Ἀπο-
στόλων ὁ χορός, οἱ τῶν ἐθνῶν
σαγηνευταί καί ἁλιεῖς τῶν
ἀνθρώπων. Χαίρετε Μαρτύρων
ὁ δῆμος, οἱ ἐκ περάτων γῆς συ-
ναθροισθέντες εἰς μίαν πίστιν,
καί ὑπέρ ταύτης βασάνων αἰκι-
σμούς ὑπομείναντες, καί τελεί-
ως τόν τῆς ἀθλήσεως στέφανον
εἰληφότες. Χαίρετε Πατέρων ὁ
μελισσῶν, οἱ τά ἑαυτῶν σώμα-
τα τῇ ἀσκήσει κατατήξαντες· καί
νεκρώσαντες τά πάθη τῆς σαρ-
κός, τόν νοῦν θείῳ ἔρωτι ἐπτε-
ρώσατε, εἰς οὐρανούς ἀνέπτητε,
καί σύν ἀγγέλοις εὐφραινόμενοι,
ἀπολαύετε τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.
Ἀλλ’ ὦ Προφῆται, Ἀπόστολοι,
καί Μάρτυρες σύν Ἀσκηταῖς,
τόν ὑμᾶς στεφανώσαντα, ἐκτε-
νῶς δυσωπεῖτε, τοῦ λυτρωθῆναι
ἐξ ἐχθρῶν ἀοράτων καί ὁρατῶν,
τούς ἐν πίστει καί πόθῳ τε-
λοῦντας, τήν ἀεισέβαστον μνή-
μην ὑμῶν”.

Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί, ἄς εὐ-
φρανθοῦμε πνευματικῶς μέ τήν
εὐκαιρία τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων
(Πάντων). Ἰδού ἡ μνήμη τῶν
Ἁγίων (Πάντων) ἔφθασε, φέρ-
νοντάς μας χαρίσματα πλουτο-

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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ποιά· χαρίσματα πού θά
μᾶς καταστήσουν (πνευ-
ματικῶς) πλουσίους. Γι’
αὐτό μέ φωνή μεγάλης καί
ἀνεκλάλητης χαρᾶς καί μέ
καθαρή συνείδηση, ἄς
φωνάξουμε, λέγοντας:
Χαίρετε ὁ σύλλογος τῶν
Ἁγίων Προφητῶν, πού
κηρύξατε στόν κόσμο τήν
ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καί
προείδατε καί φανερώ-
σατε (μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος) αὐτά πού
θά γίνονταν σέ πολύ με-
ταγενεστέρους χρόνους.
Χαίρετε ὁ χορός τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, πού γίνατε σαγη-
νευτές τῶν ἐθνῶν καί ἁλιεῖς τῶν
ἀνθρώπων. Χαίρετε ὁ δῆμος
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, πού συ-
ναθροισθήκατε ἀπό τά πέρατα
τῆς γῆς σέ μία πίστη καί ὑπο-
μείνατε γι’ αὐτή τήν πίστη κα-
κώσεις ἀπό διάφορα βασανι-
στήρια καί ἀξιωθήκατε νά λά-
βετε τό στεφάνι τῆς ἀθλήσεως.
Χαίρετε ὁ μελισσῶν (= τό με-
λισσοκομεῖο) τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων, πού ἀφήσατε τά σώματά
σας νά λειώσουν ἀπό τήν ἄσκη-
ση καί, ἀφοῦ νεκρώσατε τά
πάθη τῆς σαρκός, κάνατε τόν

νοῦ σας νά πετάξει μέ τόν θεῖο
ἔρωτα καί ἀνεβήκατε στούς
οὐρανούς καί ἀπολαμβάνετε τά
αἰώνια ἀγαθά εὐφραινόμενοι
μαζί μέ τούς Ἁγίους Ἀγγέλους.
Ἀλλά ὤ Προφῆτες, Ἀπόστολοι
καί Μάρτυρες μαζί μέ τούς
Ὁσίους Ἀσκητές, παρακαλεῖτε
ἀκαταπαύστως καί μέ ὅλη σας
τή δύναμη Ἐκεῖνον πού σᾶς
στεφάνωσε (μέ τό στεφάνι τῆς
θείας δόξας), νά λυτρώσει ἀπό
τούς ἀοράτους καί ὁρατούς
ἐχθρούς ὅλους ἐμᾶς πού τε-
λοῦμε μέ πίστη καί πόθο τήν
ἀεισέβαστη (= τήν πάντοτε σε-
βαστή) μνήμη σας. 



1. Ἀνάσταση τοῦ σώματος

Σέ ἀντίθεση μέ τήν ἑλλη-
νική φιλοσοφία ἡ ὁποία
ἐγκαταλείπει στήν φθο-

ρά καί στόν τάφο τό σῶμα, κατά
τήν χριστιανική διδασκαλία τό
σῶμα θά συμμετάσχει τῆς δόξης
τῆς ἀναστάσεως καί θά ἀπο-
λαύει τῆς αἰωνίου ἀφθαρσίας
καί εὐδαιμονίας, ἀνίσταται καί
ἐνδύεται εὐπρέπειαν καί ἀθα-

νασίαν1. «Ἡ ἀνάστασις τῶν
νεκρῶν ἀποτελεῖ θεμελιῶδες
δόγμα τοῦ χριστιανισμοῦ, πού
στηρίζεται εἰς τήν Ἀνάστασιν
τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ ἀνάστασις
τῶν νεκρῶν σημαίνει ὅτι τε-
λικῶς σώζεται καί ὁλοκληροῦται
ὁ ἄνθρωπος, ψυχή καί σῶμα»2.
Ἡ ἀνάσταση τῶν σωμάτων εἶναι
πέραν πάσης ἀμφιβολίας, διότι
ἑδράζεται  στήν ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε καί

1. Βλ. Μαυρικίου Τάδρου, «Προσωπικότης τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀπό-
στολον Παῦλον», ΕΕΘΣΑΠΘ, τ. 3, Θεσσαλονίκη 1958, σσ. 16-17.

2. Βλ. Σ. Ἀγουρίδου, Τό Εὐαγγέλιον καί ὁ σύγχρονος κόσμος, Θεσσαλονί-
κη 1970, σ. 75.
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ἀνέστη γιά νά καταστεῖ πρω-
τότοκος τῶν νεκρῶν καί ἡ
ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων3.

Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν εἶναι
μία θεραπεία ὁλοκληρωτική τῆς
φύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή
φθορά καί τόν θάνατο, ἡ ὁποία
εἶναι ἀναπόφευκτη. «Μέ τόν θά-
νατο διαλύεται αὐτό ἐδῶ τό
σῶμα, καί προσφέρεται ἡ δυ-
νατότητα τῆς τέλειας ἀποδο-
μήσεως αὐτῆς τῆς φθαρτῆς ψυ-
χοσωματικῆς ζωῆς, οὕτως ὥστε
ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν νά φέ-
ρει στό φῶς ἕνα νέο «σῶμα
πνευματικόν» ἀπαλλαγμένο
ἀπό ὁποιαδήποτε ἀπ’ τίς ψυ-
χοβιολογικές συνέπειες τῆς
πτώσεως»4. Τό ἀναστημένο
σῶμα ὀνομάζεται «πνευματι-
κόν» σέ ἀντίθεση μέ τό «ψυχι-
κόν σῶμα», πού εἶναι τό ἐπίγειο

σῶμα τοῦ ἀνθρώπου5. Σύμφω-
να μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, μέ
τήν ἀνάσταση τό ἀνθρώπινο
σῶμα «σπείρεται ἐν φθορᾷ,
ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ· σπείρε-
ται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ·
σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρε-
ται ἐν δυνάμει· σπείρεται σῶμα
ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευ-
ματικόν»6. Τό ἀσθενές καί θνη-
τό σῶμα, πού ἐμφανίζεται ὡς
κάτι τό εὐτελές καί εὔθραυστον
ἀφθαρτοποιεῖται, ἐξωραΐζεται
καί καθίσταται ὅμοιον, «συμ-
μορφον», τοῦ ἐνδόξου σώματος
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ7.
Τό ἀναστημένο σῶμα τοῦ Κυρί-
ου εἶναι τό ἐσχατολογικό ἀνθρώ-
πινο σῶμα, τό ὁποῖο κατά τήν
μέλλουσα κατάσταση  θά ἐκλε-
πτυνθεῖ κατά τέτοιο τρόπο,
ὥστε νά καταστεῖ σχεδόν ἄυλο8.
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3. Α΄ Κορ. ιε΄, 13-20.
4. Βλ. Πρεσβ. Νικολάου Λουδοβίκου, «Μεταφυσική ἤ Ἐσχατολογία τοῦ σώ-

ματος;», ΕΕΘΣΑΠΘ, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 128.
5. Βλ. Θωμᾶ Ἀντ. Ἰωαννίδη, Ἄνθρωπος καί κόσμος κατά τόν Ἀπόστολο

Παῦλο, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 50.
6. Α΄ Κορ. ιε΄, 42-44.
7. «Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, στήν ὁποία συμμετέχει ὁ πιστός μέ τό βάπτισμα,

εἶναι ἡ ἐγγύηση τῆς ἀναστάσεως καί τοῦ ἀνθρώπου, τό θεωμένο σῶμα τοῦ ἀνα-
στημένου Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπαρχή καί ἡ αἰτία τῆς θεώσεως  καί τῶν ἀνθρω-
πίνων σωμάτων, τῶν ὑλικῶν, καί συνεπῶς τῆς ὕλης». Γ. Γαλίτης, Θεολογική
θεώρηση τῆς ὕλης, Πανηγυρικός λόγος ἐκφωνηθείς κατά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν 1991, Ἀνάτυπο ἀπό τόν 32ο Τόμο «Ἐπίσημοι Λόγοι» περιόδου ἀπό
31,8,1988 ἕως 31,8,1991, Ἀθήνα 1996, σ. 16. 

8. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, 1,3,36, Συγγράμματα,
τόμ. Α΄, σ. 447. 



Θά μετασχηματισθεῖ σέ σῶμα
δόξης, σῶμα πνευματικό διά τῆς
φανερώσεως τῆς θεοποιοῦ ἐνέρ-
γειας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Μερικοί, ἀκόμη καί χριστιανοί,
βρίσκουν πιό εὔλογη τήν πίστη
στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς μόνο
καί ἀρνοῦνται τήν ἀνάσταση
τῶν σωμάτων· σφάλλουν ὅμως,
διότι παραθεωροῦν τήν παντο-
δυναμία καί τήν ἄπειρη δημι-
ουργική δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἐάν
ὁ Θεός δημιούργησε ἐκ τοῦ μή
ὄντος τά πάντα, ὅπως μᾶς ἐξι-
στορεῖ στίς πρῶτες σελίδες της
ἡ Παλαιά Διαθήκη, μέ τήν ἴδια
εὐκολία μπορεῖ νά ξαναδημι-
ουργήσει καί τά διαλυμένα σώ-
ματα τῶν νεκρῶν καί νά τά με-
ταβάλει ἀπό φθαρτά σέ ἄφθαρ-
τα διά τῆς ἀναστάσεως9. Ἡ δη-
μιουργική δύναμη τοῦ Θεοῦ
εἶναι αὐτή πού θ’ ἀναστήσει
κατά τήν ἔσχατη ἡμέρα καί τά
νεκρά σώματα τῶν πιστῶν. 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν

πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του το-
νίζει: «Εἰ δέ τό Πνεῦμα τοῦ
ἐγείραντος  Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν
οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας τόν
Χριστόν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει
καί τά θνητά σώματα ὑμῶν διά
τό ἐνοικοῦν αὐτοῦ Πνεῦμα ἐν
ὑμῖν»10. Ἡ ἐν Χριστῷ ἀνάσταση
τῶν πιστῶν ἀποτελεῖ φυσική
συνέπεια τῆς μετοχῆς αὐτῶν
στήν ἄκτιστη θεοποιό ἐνέργεια
τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως κατά τόν
θάνατο τοῦ Χριστοῦ χωρίστηκε
ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα Του, ἀλλά
ἡ θεότητα παρέμεινε ἀχώρι-
στος, γι’ αὐτό καί ἀκολούθως τό
ἀνέστησε καί τό ἀνύψωσε στούς
οὐρανούς ἐν δόξῃ, ἔτσι καί
κατά τόν θάνατο τῶν πιστῶν
παρά τό ὅτι χωρίζεται ἡ ψυχή
ἀπό τό σῶμα, ὁ σύνδεσμος μέ
τόν Θεό παραμένει ἀδιάλυτος·
ἔτσι καί κατά τήν ἀνάσταση
ἀνακαινίζεται ὁ ὅλος ἄνθρωπος
καί εἰσέρχεται στή χαρά τῆς
οὐρανίου βασιλείας11. 

9. «Βέβαια, εἶναι κάπως δυσπαράδεκτη γιά τόν ἄνθρωπο ἡ ἰδέα ὅτι ὄχι μόνο
ἡ ψυχή, ἀλλά καί τό σῶμα θά ἔχει τό μερίδιό του στόν ἔνδοξο κόσμο τῆς ἀνα-
στάσεως. Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι, ὅταν ἄκουσαν τό κήρυγμα τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, “ἐχλεύαζον”, διότι δέν εἶχαν
γνωρίσει ἀκόμη τή μεταμορφωτική δύναμη τοῦ Θεοῦ πού μεταβάλλει τά πάν-
τα σέ “καινή κτίση”». Ἰω. Καραβιδόπουλου, «Τό ἀνθρώπινο σῶμα ὑπό τό φῶς
τῆς ἀναστάσεως», Πάνταινος 67 (1975), σ. 177.

10. Ρωμ. η΄, 11.
11. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Παλαμικά, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονί-

κη 31998, σ. 259.
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2. Ἡ θέωση
καί ἡ δόξα τοῦ σώματος

Ἡ θέωση ἀναφέρεται στό
εἶναι καί στήν ὕπαρξη τοῦ
ἀνθρώπου, δέν πρόκειται γιά
ἠθικό ἐπίτευγμα. Θέωση σημαί-
νει τήν καθολικότερη ἀνακαίνι-
ση καί μεταμόρφωση τοῦ ὅλου
ἀνθρώπου, ἑπομένως περιλαμ-
βάνει καί τό σῶμα του. Ὁ θε-
ούμενος ἄνθρωπος γίνεται ἄν-
θρωπος πνευματικός. Δέν παύει
νά εἶναι κτιστός, οὔτε διαλύεται
ἀπό τήν θεότητα, ἀλλά διατη-
ρεῖ ἀκέραια τήν ὑπόστασή του
καί ἔχει τό σῶμα του ἀνακαινι-
σμένο12. Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁ-
μολογητής χαρακτηριστικά ἀνα-
φέρει: «Ὅλος μέν ἄνθρωπος
μένων κατά ψυχήν καί σῶμα διά
τήν φύσιν, καί ὅλος γινόμενος
θεός κατά ψυχήν καί σῶμα διά
τήν χάριν καί τήν ἐμπρέπουσαν
αὐτῷ διόλου θείαν τῆς μακαρίας
δόξης λαμπρότητα, μεθ’ ἥν οὐκ
ἔστι τι ἐπινοῆσαι λαμπρότε-
ρον»13.

Ἄριστος δείκτης γιά τήν ὀρθό-
δοξη χριστιανική ἀνθρωπολογία
εἶναι ἡ Χριστολογία. Ἡ σχέση
θεότητος καί ἀνθρωπίνης φύ-
σεως ἀποτελεῖ πρότυπό τῆς χα-
ρισματικῆς σχέσεως τῆς θείας
Χάριτος μέ τήν ἀνθρώπινη φύση
τοῦ κάθε πιστοῦ. Ὅπως στό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἡ θεό-
τητα προσφέρεται μέσω τῆς
ψυχῆς καί στό σῶμα, ἔτσι καί
στόν κάθε πιστό πού δέχεται τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ αὐτή προσφέ-
ρεται μέσῳ τῆς ψυχῆς καί στό
σῶμα του. Καί τό σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου «πάσχει» τά θεῖα καί
θεουργεῖται ἀπό τή Χάρη. Ὅ-
πως ὁ Χριστός ἔλαμψε στό
ὄρος Θαβώρ διά τῆς ἀκτίστου
δόξης τῆς θεότητός Του, ἔτσι καί
οἱ δίκαιοι μετέχοντας στήν ἄκτι-
στη Χάρη14 θά λάμψουν ὅπως ὁ
μεταμορφωθείς Χριστός στή βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ15. 

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μεταμορ-
φώνει τόν πιστό. Ὁλόκληρος ὁ
ἄνθρωπος, ὡς ἑνιαία ψυχοσω-
ματική ὕπαρξη θά ἑνωθεῖ μέ τόν
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12. Βλ. τοῦ ἰδίου, Ἀλήθεια καί ζωή, ἔκδ. Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2012, σ. 80.
13. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Περί διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1088C.
14. Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, 2, 2,12, ὅ.π., σ.

518. Πρβλ. Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ. 80.
15. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, Παλαμικά, ὅ.π., σ. 260.



Θεό, θά μετάσχει τῆς δόξης τῆς
βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί μετέ-
χοντας στή θεία βασιλεία θά κα-
ταστεῖ καί αὐτός κατά χάριν
Θεός. Ὅπως τό σίδερο πού πυ-
ρακτώνεται γίνεται φωτιά, χω-
ρίς νά παύει νά εἶναι σίδηρο,
ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος πού μετέ-
χει στό θεῖο φῶς γίνεται φῶς,
χωρίς νά παύει νά εἶναι ἄνθρω-
πος16. Ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς διατηρεῖ κατά πάντα
ἀκμαία αὐτή τήν πνευματική
γραμμή πού θέλει τό σῶμα λο-
γικό καί θεούμενο ἐφ’ ὅσον
«μή ἄν ψυχήν μόνην μήτε σῶμα
μόνον λέγεσθαι ἄνθρωπον, ἀλλά
τό συναμφότερον, ὅν δή καί κατ’
εἰκόνα πεποιηκέναι Θεός λέγε-
ται»17. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται ὅλος
Θεός «κατά χάριν», Θεός κατά
τήν ψυχή καί κατά τό σῶμα
του18. 

3. Τά λείψανα τῶν ἁγίων.
Μάρτυρες τῆς θεώσεως 

τοῦ σώματος

Ἡ καταξίωση τοῦ ἀνθρώπινου
σώματος μαρτυρεῖται καί τεκ-

μηριώνεται στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μέ τήν τιμή τῶν ἁγίων
λειψάνων. Ἡ μυροβλυσία τῶν τι-
μίων λειψάνων, ἡ ἀφθαρσία, ἡ
εὐωδία, ὁ ἰδιαίτερος χρωματι-
σμός τῶν ὀστῶν, ἡ θαυματουρ-
γία εἶναι σημεῖα τῆς θεώσεως
τοῦ σώματος. Ὁ ἅγιος Σιλουα-
νός ὁ Ἀθωνίτης γράφει ὅτι στόν
ὑψηλότερο βαθμό οἱ ἄνθρωποι
ἔχουν τή Χάρη καί στήν ψυχή
καί στό σῶμα, ὁπότε ἁγιάζονται
καί γίνονται ἅγια λείψανα. Ἀκό-
μη καί τά ὀστᾶ τῶν ἁγίων ἐπη-
ρεάζονται καί ἀποκτοῦν συνή-
θως κιτρινωπό χρῶμα, ὅπως
διαπιστώνεται καί στά ὀστᾶ
τοῦ ἰδίου τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ.
Ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος ὡς ψυ-
χοσωματική ἑνότητα γίνεται
ὑπερκόσμιος καί χριστοειδής19.
Ὅπως ἡ δόξα  τοῦ Χριστοῦ δέν
εἶναι μόνο δόξα τῆς θείας φύ-
σεως ἀλλά καί τῆς ἀνθρώπινης,
τό ἴδιο συμβαίνει ἀναλογικά
καί μέ τή δόξα τῶν ἁγίων. Ἡ με-
ταμόρφωσή τους δέν ἀφορᾶ
μόνο τήν ψυχή ἀλλά καί τό
σῶμα, πού «συνθεοῦται τῇ ψυχῇ

16. Βλ. Τοῦ ἰδίου, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
22004, σ. 682.

17. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Προσωποποιΐα, PG 150, 1361C.
18. Βλ. Πρεσβ. Νικολάου Λουδοβίκου, ὅ.π., σ. 124.
19. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, Ἀλήθεια καί ζωή, ὅ.π., σσ. 80-81.
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κατά τήν ἀναλογοῦσαν αὐτῷ μέ-
θεξιν τῆς θεώσεως»20. Ὅπως ἡ
θεότητα τοῦ Χριστοῦ δέν ἐγκα-
τέλειψε τό θεανθρώπινο σῶμα
κατά τήν τριήμερη ταφή καί
ἀνάστασή Του, ἔτσι καί ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐκθεωτική τῶν
ἁγίων, δέν ἐγκαταλείπει τά σώ-
ματά τους μετά τόν βιολογικό
τους θάνατο. Ἀπόδειξη εἶναι καί
τά θαύματα πού ἐπιτελοῦνται
δι’ αὐτῶν21.

Ἐπειδή πιστεύουμε πώς τό
σῶμα ἁγιοποιεῖται καί μετα-
μορφώνεται μαζί μέ τήν ψυχή, γι’
αὐτό καί τιμᾶμε, προσκυνοῦμε
κι εὐλαβούμεθα τά χαριτόβρυτα
τίμια λείψανα τῶν ἁγίων μας.
Τοῦτο συμβαίνει πρίν τή Δευτέ-
ρα Παρουσία, πού σημαίνει
πώς πολύ περισσότερο θά δο-
ξασθοῦν τότε οἱ ἅγιοι ψυχοσω-
ματικά. Ἡ μεγάλη, λοιπόν, τιμή
πού ἀποδίδουν οἱ Ὀρθόδοξοι
πιστοί στά λείψανα τῶν ἁγίων
μας δέν εἶναι ἀποτέλεσμα θρη-
σκοληψίας, προλήψεως ἤ ἄγνοι-
ας, ὅπως νομίζουν ὁρισμένοι καί

μάλιστα Ὀρθόδοξοι πού δέν
καταδέχονται ἤ φοβοῦνται νά τ’
ἀσπασθοῦν ἤ οἱ αἱρετικοί πού
τ’ ἀπορρίπτουν. Ἡ τιμή τῶν
ἱερῶν λειψάνων πηγάζει ἀπό μία
ὀρθά ἀνεπτυγμένη θεολογία
περί τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος
καί μία βαθειά κατανόηση τοῦ
μυστηρίου τῆς Ἐνσαρκώσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τῆς «ἐν σώ-
ματι» Μεταμορφώσεως, Ἀνα-
στάσεως καί Ἀναλήψεώς Του.
Πρόκειται γιά μία διδασκαλία μέ
ρίζα καθαρά βιβλική22, διδα-
σκαλία ἡ ὁποία παραμένει ἀμε-
τάβλητη σ’ ὅλη τήν πατερική θε-
ολογία.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σέ κάθε Θ. Λειτουργία, ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπανα-
λαμβάνει στήν «Εὐχή πρό τῶν
ἀναγνωσμάτων», ἀπευθυνόμενη
στόν Χριστό: «Σύ γάρ εἶ ὁ φω-
τισμός τῶν ψυχῶν καί τῶν σω-
μάτων ἡμῶν, Χριστέ ὁ Θεός…».
Ὁ Θεός Λόγος φωτίζει καί τό

20. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια Γνωστικά 2, 88, PG 90, 1168A.
21. «Οὐ γάρ διέστη τούτων ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οὐδέ τοῦ προσκυνη-

τοῦ σώματος Χριστοῦ διέστη ἡ θεότης ἐπί τοῦ ζωοποιοῦ θανάτου». Γρηγορί-
ου Παλαμᾶ, Δεκάλογος τῆς κατά Χριστόν νομοθεσίας, PG 150, 1093A.

22. Φανέρωση τῆς ἄκτιστης δόξας τοῦ Θεοῦ στό ἀνθρώπινο σῶμα. Α΄ Κόρ.
6, 20.



σῶμα μας καί τήν ψυχή μας. Ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος ἔχει δι-
δαχθεῖ νά ἐκτιμᾶ τό σῶμα. Ὁ
Χριστιανός πιστεύει στή νίκη
ἐναντίον τοῦ θανάτου καί πε-
ριμένει τήν ἀνάσταση: «Προσ-
δοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν», λέει
στό Σύμβολο τῆς πίστεως. Πε-
ριμένει τήν ἀνάσταση πού
ἀφορᾶ ὁλόκληρη τήν ψυχοσω-
ματική του ὑπόσταση. Περιμέ-
νει τήν ἀνάσταση τοῦ καινούρ-
γιου ἀνθρώπου μέσα ἀπό τό
σῶμα πού φθείρεται, ὅπως πε-
ριμένει καί τό καινούργιο σιτά-
ρι μέσα ἀπό τόν σπόρο πού σα-
πίζει στή γῆ23.

Ὁ Χριστιανός διδάσκει ὅτι ἡ
ὕπαρξή μας ἀνήκει στόν Θεό. Γι’
αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς
προτρέπει νά δοξάζουμε τόν
Θεό ὄχι μόνο μέ τό πνεῦμα ἀλλά
καί μέ τό σῶμα μας24. Τό σῶμα
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι προορι-
σμένο νά ζήσει σέ κοινωνία μέ
τόν Θεό. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ
ἁγιάζει ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο,
καί τήν ψυχή καί τό σῶμα. Γι’

αὐτό καί ἀπό τήν παροῦσα ἀκό-
μη ζωή γίνεται σεβαστό ὡς
«ναός τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος»,
μέσα στό ὁποῖο ἀνακαινίζεται
ὁλόκληρη ἡ κτίση. Ὄχι, λοιπόν,
καταστροφή, ἀφανισμός καί
ἐκμηδενισμός τοῦ σώματος, ἀλλά
ἐξύψωση καί μεταμόρφωσή του
σέ Ναό τοῦ Θεοῦ ἐν ὄψει τῆς
μελλοντικῆς δόξας τῆς ἀναστά-
σεως, στήν ὁποία συμμετέχει καί
τό σῶμα. Ὅταν ὑπάρχει ἡ πίστη
καί ἡ προσδοκία αὐτή, τότε καί
ἡ στάση ἀπέναντι στό σῶμα γί-
νεται ἀνάλογη. 

Τό σῶμα εἶναι ἡ στολή τοῦ
ἀνθρώπου πού θά λάμψει κατά
τόν μέλλοντα αἰώνα, ὅπως τά
ἅγια καί ἱερά λείψανα τῶν
ἁγίων μας τά ὁποῖα μετέχουν
στή δόξα τοῦ Θεοῦ· γι’ αὐτό
«βρύουν θαύματα καί πηγά-
ζουν ἰάματα», ἀποδεικνύοντας
ἔτσι μέ τόν πιό περίτρανο τρό-
πο τήν ἀξία, τή σημασία καί τίς
δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπινου
σώματος στήν Ἐκκλησία καί
στήν ὀρθόδοξη παράδοση.

23. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, Ἀλήθεια καί Ζωή, ὅ.π., σ. 85.
24. Α΄ Κορ. στ΄, 20.
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Δημοσιεύτηκε στόν Τύπο
καί σέ ἄλλα Μέσα Ἐνη-
μέρωσης ὅτι τόν Μάιο θά

πραγματοποιηθεῖ στή Λευκω-
σία, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δη-
μάρχου Λευκωσίας τό λεγόμενο
«Φεστιβάλ Ὑπερηφάνειας»,
Ὁμοφυλοφίλων, Λεσβιῶν, Ἀμφι-
σεξουαλικῶν, Τρανσέξουαλ κ.λπ.

Γιά τό θέμα αὐτό, τῆς Ὁμο-
φυλοφιλίας, ἔχουν λεχθεῖ καί
γραφεῖ πάρα πολλά. Ἐξ
ἀφορμῆς τῆς πιό πάνω ἐκδή-
λωσης, θά ἤθελα νά ἐκφράσω
καί τίς δικές μου ἀπόψεις, συμ-
βάλλοντας ἔτσι σ’ ἕνα ὑγιῆ διά-
λογο μέ σκοπό τό γενικό καλό.

Τό πρῶτο, τό ὁποῖο θά ἤθε-
λα νά σημειώσω, εἶναι ὅτι ὑπάρ-
χει τό ἀναφαίρετο δικαίωμα
τοῦ καθενός νά ζεῖ ὅπως θέλει.
Τό δικαίωμα αὐτό δέν μπορεῖ νά

τοῦ τό στερήσει κανείς. Ὁ ἴδιος
ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐδημι-
ούργησε ἐλεύθερους, μᾶς ἔδω-
σε τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχεί-
ρισης. Συνεπῶς, μποροῦμε νά
πᾶμε ἐνάντια στόν ἴδιο τόν
Θεό, ἐνάντια στήν ἴδια τή φύση
μας, στούς φυσικούς καί πνευ-
ματικούς νόμους, πιστεύοντας
ὅτι ἔτσι αὐτοπραγματωνόμα-
στε καί ἐκπληρώνουμε τόν προ-
ορισμό μας ὡς ἄνθρωποι.

Ταυτόχρονα μέ τό δικαίωμα
τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς ἔχουμε
καί τήν εὐθύνη, τήν προσωπι-
κή, γι’ αὐτή τήν ἐπιλογή, ἀφοῦ
εἴμαστε λογικά ὄντα καί ἐλεύ-
θερα, ἀποφασίζουμε νά ἀκο-
λουθήσουμε μία συγκεκριμένη
πορεία στή ζωή μας.

Ἡ εὐθύνη καί τά ἀποτελέ-
σματά της, σέ μιά τέτοια περί-

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ
ἀτομικό δικαίωμα 

ἤ ἰδεολογία;

Ἐπισκόπου Καρπασίας
κ. Χριστοφόρου

Μέρος Α΄



πτωση προσωπικῆς ἐπιλογῆς,
πού εἶναι κατά πάντα σεβαστή,
βαραίνει προσωπικά καί μόνον
ἐκεῖνον πού τήν κάνει. Φυσικά
ἐπειδή εἶναι μέλος μίας εὐρύ-
τερης κοινωνίας ἀνθρώπων καί
ἡ κοινωνία εἶναι προέκταση
τοῦ ἑαυτοῦ μας, βραχυπρόθεσμα
ἤ μακροπρόθεσμα ἔχει καί γε-
νικότερες κοινωνικές ἐπιπτώ-
σεις.

Ὅταν, ὅμως, ἡ προσωπική
μας ἐπιλογή, ἡ ὁποία εἶναι κα-
θαρά ὑποκειμενική ὑπόθεση, γί-
νεται ἰδεολογία καί καταβάλλε-
ται προσπάθεια ἐπιβολῆς της,
γίνεται κοινωνικά καί προσω-
πικά ἐπικίνδυνη. Εἶναι δέ ἐπι-
κίνδυνη διότι ἡ ἰδεολογία, ὡς
ἰδιοτροπία (ἴδιος τρόπος ζωῆς),
προβάλλεται ὡς φυσικός καί γε-
νικός τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος
πρέπει νά γίνει χωρίς καμία συ-
ζήτηση ἀποδεκτός, ἀνεξαρτήτως
τῶν συνεπειῶν πάνω στήν εὐρύ-
τερη κοινωνία (οἰκογένεια, σχο-
λεῖο, δομές κοινωνικές κ.λπ.).

Γιά παράδειγμα, τό γεγονός
ὅτι μέ ἔντεχνο τρόπο γίνεται
προσπάθεια νά μεταδοθεῖ ἡ
ἰδιοτροπία τῆς ὁμοφυλοφιλίας
ὡς φυσική, ἀκόμη καί μέσα στά
σχολεῖα ἤ νά ποινικοποιηθεῖ ἡ
ἀμφισβήτηση τῆς φυσικότητάς
της, δείχνει ὅτι πρόκειται γιά

ἰδεολογία, πού ἐπιδιώκει ἀκόμα
καί τήν κατάργηση ἀναφαίρετων
προσωπικῶν δικαιωμάτων, ὅπως
εἶναι αὐτό τῆς ἐλεύθερης ἔκ-
φρασης τοῦ λόγου. (Βλ. Φιλε-
λεύθερος, 8 Μαρτίου 2014, «ση-
μειώνεται μάλιστα ἀπό τούς
διοργανωτές τό γεγονός ὅτι λίγο
πρίν ἀπό τήν ἐπικείμενη νομι-
μοποίηση τοῦ Συμφώνου Συμ-
βίωσης καί τήν ποινικοποίηση
τῆς ὁμοφοβικῆς ρητορικῆς μί-
σους, θεωροῦμε ὅτι ἡ στιγμή
εἶναι κατάλληλη γιά τήν ἐπί-
τευξη τοῦ μέχρι σήμερα ἄπια-
στου ὀνείρου μας, τή διοργά-
νωση τοῦ 1ου Φεστιβάλ Ὑπε-
ρηφανείας (Pride) Κύπρου»).

Συνεπῶς, τό πρῶτο τό ὁποῖο
θά ἤθελα να σημειώσω εἶναι ὅτι,
κατά τήν ἄποψή μου, τό κίνη-
μα τῶν Ὁμοφυλοφίλων δέν ὑπε-
ρασπίζεται ἁπλῶς τό δικαίωμα
τῶν μελῶν του νά ζοῦν σύμφω-
να μέ τήν δική τους ἐπιλογή,
ἀλλά ἔχει θέσει ὡς στόχο τήν
προβολή καί ἐπιβολή μίας ἰδε-
ολογίας - ἰδιοτροπίας μέ ἐπι-
κίνδυνες κοινωνικές καί προ-
σωπικές προεκτάσεις. Αὐτό
φαίνεται – διαφαίνεται μέσα
ἀπό τά μανιφέστα, διακηρύξεις,
μαζικές ἐκδηλώσεις καί συνα-
σπισμούς. Δέν μπορῶ νά κατα-
νοήσω γιατί πρέπει νά πο-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
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ρεύονται σέ δημόσιους χώρους
μέ τήν ὑποστήριξη δημόσιων
προσώπων καί φορέων προ-
βαίνοντας σέ πράξεις καί ἐκδη-
λώσεις (δημόσια sic) πού ἀφο-
ροῦν, ὅπως ἰσχυρίζονται, τήν
ἰδιωτική τους ζωή!!!

Μάλλον μπορεῖ νά κατανοη-
θεῖ ἐάν λάβει κάποιος ὑπόψη
του ὅτι τό οὐσιαστικό «ἰδιο-
τροπία», ὅπως καί τό ἐπίθετο
«ἰδιότροπος», χρησιμοποιεῖται
εἰς τήν νέαν ἑλληνικήν γλῶσσαν
εὐ-ρέως διά τόν χαρακτηρισμόν
ἀν-θρώπων καί τῆς συμπερι-
φορᾶς αὐτῶν.

Ἡ ἐτυμολογική παραγωγή
τῶν λέξεων τούτων δηλοῖ χα-
ρακτηριστικῶς τό περιεχόμε-
νόν των («suppositum»). Ὁ ἀντί-
στοιχος παλαιότερος ὅρος, ὁ
ὁποῖος ἀπαντᾶ καί εἰς τούς Πα-
τέρας τῆς Ἐκκλησίας πρός δή-
λωσιν τῆς ἀρνητικῆς σχέσεως
τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεόν,
εἶναι ἡ λέξις δυστροπία. Συνώ-
νυμος φαίνεται ὅτι εἶναι περί-
που καί ὁ ὅρος δυσβουλία. Ἐάν
οἱ ὅροι ἰδιοτροπία καί δυστρο-
πία εἶναι πράγματι συνώνυμοι,
τοῦτο θά σημαίνει ὅτι τό «ἴδιον»
τῆς ἰδιοτροπίας συμπίπτει μέ τό
κακόν τοῦ τρόπου, τό ὁποῖον
ἐκφράζει ὁ ὅρος δυστροπία.
Εἰς τήν περίπτωσιν ταύτην, τό

«ἴδιον» καί τό κακόν («δύσ-») θά
συμπίπτουν» (Κωνστ. Ε. Πα-
παπέτρου, «Ἡ ἰδιοτροπία, ὡς
πρόβλημα ὀντολογικῆς ἠθικῆς»,
Ἀθῆναι 1973, σελ. 5).

Ἔχοντες καί ἐμεῖς τό προ-
σωπικό δικαίωμα, ὄχι τῆς ἐπι-
βολῆς μίας ἰδεολογίας - «ἰδιο-
τροπίας» προσωπικῆς ἤ ἔστω
συλλογικῆς, ἀλλά τῆς ἔκφρασης
τοῦ λόγου - γνώμης - ἄποψης,
στή συνέχεια θά ἐπιχειρήσουμε
νά μεταφέρουμε, ὡς Θεολόγος -
Ἐπίσκοπος, τήν ἄποψή μας, ἡ
ὁποία ταυτίζεται μέ τήν ἄποψη
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Σώματος
Χριστοῦ.

Πρίν προχωρήσουμε στήν κα-
θαρά θεολογική προσέγγιση
τοῦ θέματος, θεωρῶ ὅτι θά
ἦταν ὀρθό νά σχολιάσουμε κά-
ποιες ἀπόψεις, πού παρουσιά-
ζονται γιά νά δικαιολογήσουν
τήν ὁμοφυλοφιλία.

Κατ’ ἀρχάς, γίνεται ἀποδεκτό
ἐπιστημονικά ὅτι, μέ βάση τίς
νευροενδοκρινικές μελέτες πού
ἔχουν γίνει, δέν ἀποδεικνύεται
ὅτι ἡ τάση αὐτή ὀφείλεται σέ γε-
νετικά ἤ παθολογικά αἴτια. Πε-
ρισσότερο, ὑπάρχει ὁ ἰσχυρισμός
ὅτι ὀφείλεται σέ περιβαλλοντι-
κούς λόγους, σεξουαλικές πα-
ρεκκλίσεις, διαταραχές ταυτό-
τητας φύλου ἤ σεξουαλικές
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διαταραχές: «Τελικά θά μπο-
ροῦσε κανείς νά πεῖ ὅτι οἱ διά-
φορες θεωρίες, ψυχολογικές καί
βιολογικές, πού προτάθηκαν
γιά τήν ἐξήγηση τῶν αἰτιῶν τῆς
ὁμοφυλοφιλίας δέν ἔχουν ἀπο-
δειχθεῖ ἀκόμη» (βλ. Psycholo-
gia.gr, «Διαταραχές»).

Συνεπῶς, ἡ ἄποψη τῆς ἐπι-
στημονικῆς θεμελίωσης τῆς ἰδε-
ολογίας τῆς ὁμοφυλοφιλίας δέν
τεκμηριώνεται. Δέν ὑπάρχει στή
ζωή μας τρίτο φύλο. Γι’ αὐτό καί
πολλοί ἀπό ψυχολογικές πα-
ρεκκλίσεις καί διαταραχές ταυ-
τότητας φύλου, πού δέν αἰσθά-
νονται «καλά» μέ τό φύλο τους
(ἴδιος-τρόπος=ἰδιοτροπία) προ-
βαίνουν σέ ἐγχειρητικές ἐπεμ-
βάσεις ἀλλαγῆς φύλου.

Ἀκόμη προβάλλεται ὁ ἰσχυ-
ρισμός ὅτι πάνω ἀπό 1500 εἴδη
ζώων συμπεριφέρονται ὁμοφυ-
λοφιλικά καί κατά συνέπεια
αὐτό δεικνύει ὅτι πρόκειται
περί φυσικῆς ἐνέργειας ἤ πρά-
ξης. Ἐδῶ θά πρέπει νά τονί-
σουμε ὅτι τά ζῶα ἐνεργοῦν μέ
βάση τά ἔνστικτά τους, ἐνῶ οἱ
ἄνθρωποι μέ βάση τή λογική
τους. Συνεπῶς, θά πρέπει να ξε-
καθαρίσουμε ἄν θέλουμε νά
ἐνεργοῦμε στή ζωή μας ἐνστι-
κτωδῶς (ζωωδῶς) ἤ λογικά
(ἀνθρώπινα).

Ἐπίσης, φέρεται ἀπό πολλούς
τό ἐπιχείρημα ὅτι στούς ἀρχαί-
ους πολιτισμούς ἦταν κοινωνι-
κά ἀποδεκτή ἡ ὁμοφυλοφιλία
καί καθιερωμένη ὡς τρόπος
ζωῆς. Αὐτό δέν εἶναι ἀπόλυτα
ὀρθό. Ἡ ἀλήθεια ἔγκειται στό
γεγονός, τό ὁποῖο ἐπισημαίνει
καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν
πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του,
ὅτι «αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν
μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν
εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ
καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυ-
σικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξε-
καύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν
εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσε-
σι τὴν ἀσχημοσύνην κατερ-
γαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν
ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυ-
τοῖς ἀπολαμβάνοντες» (Ρωμ. α΄,
26-27).

Τήν ἴδια θέση μέ τόν ἀπό-
στολο Παῦλο εἶχαν καί οἱ ἀρ-
χαῖοι Φιλόσοφοι, οἱ ὁποῖοι ἀντι-
μετώπιζαν τό φαινόμενο αὐτό
ὡς παρά φύσιν κατάσταση. Ὁ
Πλάτωνας ἀναφέρει: «Εἶναι λοι-
πόν κατανοητό ὅτι ἡ φύσις ὠ-
θεῖ τά θηλυκά νά εἶναι σέ ἐπα-
φή μέ τά ἀρσενικά ἀπό τή γέν-
νησή τους καί ἡ ἡδονή σέ αὐτά
εἶναι φανερό ὅτι ἔχει δοθεῖ
σύμφωνα μέ τήν φύσιν, ἐνῶ τῶν
ἀρσενικῶν μέ τά ἀρσενικά καί
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τῶν θηλυκῶν μέ τά θηλυκά
παρά φύσιν» (Νόμοι 636C.
Bλέπε Βικιπαίδεια). Ὁ δέ Ξε-
νοφώντας στά Ἀπομνημονεύ-
ματά του ἀναφέρει τήν ἄποψη
τοῦ Σωκράτη γράφοντας:
«Ἀντιθέτως ὅμως ὅταν ἀντε-
λήφθη πώς ὁ Κριτίας ἦταν
ἐρωτευμένος μέ τόν Εὐθύδημο
καί ἐπροσπαθοῦσε νά τόν
χρησιμοποιήσει καθώς ἐκεῖνοι
πού ἀπολαμβάνουν τά σώμα-
τα ἀφροδισιακά, τόν ἀπέτρε-
πεν ὁ Σωκράτης λέγοντας ὅτι
καί ἀνάξιο γιά ἐλεύθερο ἄν-
θρωπο εἶναι καί ἀνάρμοστο γιά
ἕναν ἄνδρα μορφωμένο ἐνά-
ρετα, ἐκεῖνον πού ἀγαπᾶς, χά-
ριν τοῦ ὁποίου θέλει νά φαί-
νεται πώς ἀξίζει πολύ, νά
τόν ζητιανεύει ἱκετεύοντας νά
τόν στηρίξει σέ κάτι πού μά-
λιστα κάθε ἄλλο παρά ἀγαθό
εἶναι. Ἐπειδή ὁ Κριτίας δέν
ἄκουσε αὐτά τά λόγια καί δέν
ἀπομακρυνόταν ἀπό τόν σκο-
πό του, λέγεται ὅτι ὁ Σωκρά-
της παρουσίᾳ καί πολλῶν
ἄλλων καί τοῦ Εὐθύδημου εἶ-
πεν ὅτι τοῦ φαίνεται πώς ὁ
Κριτίας ὑποφέρει ἀπό κάτι
πού παθαίνουν οἱ χοῖροι, ἀ-
φοῦ ἐπιθυμεῖ νά τρίβεται στόν
Εὐθύδημο ὅπως ἀκριβῶς τρί-

βονται τά χοιρίδια στίς πέτρες.
Ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἀκριβῶς ὁ
Κριτίας ἐμισοῦσε τόν Σωκρά-
τη (Ξενοφῶντος Ἀπομνημο-
νεύματα, Α1130. Βλέπε ὅ.π.).

Συνεπῶς, εἶναι ἀλήθεια ὅτι
στήν ἀρχαία εἰδωλολατρική
Ἑλλάδα καί Ρώμη ἐπικρατοῦ-
σε καί ἴσως νά ἦταν διαδεδο-
μένος τρόπος ζωῆς ἡ ὁμοφυ-
λοφιλία, ὡς ἐκτροπή πρός
τήν ἡδονή καί ὄχι ὡς φυσική
κατάσταση. Γι’ αὐτό καί οἱ
ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, οἱ
καλλιεργημένοι πνευματικά,
βλέποντας αὐτή τήν ἐκτροπή
τήν ἐπεσήμαναν καί προσπα-
θοῦσαν νά τήν θεραπεύσουν.
Ἔτσι, μέ τήν ἔξοδο ἀπό τήν
εἰδωλολατρία (ἀπολυτοποί-
ηση τῆς ἡδονῆς καί τῶν ἐπι-
θυμιῶν τοῦ ἀνθρώπου) καί τήν
ἀνάπτυξη τῆς πνευματικῆς
καλλιέργειας τοῦ ἀνθρώπου, ἡ
ἴδια ἡ κοινωνία ἀπέβαλε καί
θεώρησε ὡς παρά φύσιν κα-
τάσταση τήν ὁμοφυλοφιλία.
Ἄρα, ἀπό κοινωνιολογική ἄπο-
ψη, ὅλους αὐτούς τούς αἰῶνες
ἡ ἴδια ἡ κοινωνία μέ τόν ἕνα
ἤ τόν ἄλλο τρόπο στιγμάτιζε
ὡς παρά φύσιν κατάσταση τόν
ἴδιο αὐτό τρόπο ζωῆς. 

(Συνεχίζεται)
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Ὅλα ἦταν ἕτοιμα γιά τό
ταξίδι. Τακτοποιήθη-
καν ὅλες οἱ ὑποθέσεις

πού ἄφηνε πίσω, ἀνέθεσε εὐθύ-
νες καί δουλειές πού ἔπρεπε νά
γίνουν, μάζεψε τίς ἀποσκευές, κα-
νόνισε ξενοδοχεῖο, καί παρά τίς
ἔγνοιες πού εἶχε, περίμενε μέ πολ-
λές προσδοκίες τό ταξίδι στήν μα-
κρινή, ὄμορφη χώρα. Ἐκεῖ θά
ἔβλεπε καινούρια πράγματα, θά
ἀφηνόταν νά ἀπολαύσει τήν ξε-
κούραση πού τόσο χρειαζόταν… 

Κι ἔφτασε ἡ μεγάλη στιγμή. Μέ
τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα στό χέρι
προχωρεῖ γιά τόν τελικό ἔλεγχο,
γιά νά περάσει στό ἀεροπλάνο.
Ἔνιωσε νά φεύγει ἡ γῆ κάτω ἀπό
τά πόδια του, ὅταν τοῦ εἶπαν -
ἔτσι ἁπλά- ὅτι εἶχε παραλείψει νά
σφραγίσει ἕνα ἀπαραίτητο γι’
αὐτό τό ταξίδι ἔγγραφο, ἀφοῦ ἡ
χώρα στήν ὁποία πήγαινε εἶχε
ἰδιαίτερες ἀπαιτήσεις…

Φανταστήκαμε τί νοιώθει
κανείς σέ μία τέτοια περί-
πτωση; Τήν ἀπογοήτευση,
τήν στενοχώρια ἀκόμα καί
τήν αἴσθηση τῆς ἀποτυ-

χίας; Νά ἔχεις κάνει ἕνα σωρό
πράγματα, ἀλλά νά ἔχεις παρα-
λείψει τήν πιό σημαντική «λε-
πτομέρεια». Νά χάσεις ἕνα ὑπέ-
ροχο ταξίδι γιά μία παράλειψη γιά
τήν ὁποία φταῖς ἐσύ, πού δέν
φρόντισες νά μάθεις καί νά τήν δι-
ευθετήσεις…

Κι αὐτά βέβαια δέν εἶναι «τό τέ-
λος τοῦ κόσμου», θά λέγαμε σ’
ὅποιον τοῦ τύχαινε κάτι τέτοιο. Τί
γίνεται ὅμως μέ τό μεγάλο ταξίδι
τῆς ζωῆς μας; Μᾶς ἀπασχολεῖ
ἀρκετά ἄν προετοιμαζόμαστε μέ
σύνεση καί φροντίζουμε νά ἔχου-
με τά ἀπαραίτητα ἐφόδια; Μᾶς
ἀπασχολεῖ ὅσο πρέπει ὁ λόγος
τοῦ Κυρίου ὅτι στήν «πόλιν τήν
ἁγίαν Ἱερουσαλήμ καταβαίνουσαν
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπό τοῦ Θεοῦ,
ἔχουσαν τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ»
(Ἀποκ. κα΄, 10-11) δηλαδή στή Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, θά μποῦν εὐτυ-
χισμένοι, νικητές τῆς ζωῆς, ὅσοι
θά ἔχουν τή «σφραγίδα» τοῦ
Θεοῦ;

Ὅταν βαφτιστήκαμε «ντυθή-
καμε» τόν Χριστό. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα μᾶς σφράγισε μέ τά χα-
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Ἡ σφραγίδα



ρίσματά Του. Μᾶς δόθηκε «σφρα-
γίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου».
Ἔχουμε εὐθύνη γιά τόν ἑαυτό μας
ὁ καθένας, νά ἀγωνιστοῦμε νά φα-
νοῦμε ἄξιοι γι’ αὐτές τίς δωρεές.
Ἡ ζωή μας στόν κόσμο εἶναι γε-
μάτη ἀπό παγίδες καί πειρα-
σμούς καί οἱ μέριμνες τῆς καθη-
μερινότητας εἶναι τόσο πολλές
πού εἴτε ἀναβάλλουμε νά ἀσχο-
ληθοῦμε μέ τό πιό σημαντικό, τήν
ψυχή μας, εἴτε ἀπογοητευόμαστε
εἴτε φοβούμαστε νά ἀντιμετωπί-
σουμε τούς ἐχθρούς τῆς σωτηρίας
μας. Αὐτό εἶναι τό πραγματικό λά-
θος πού μπορεῖ νά κάνει κάποι-
ος στή ζωή του, αὐτή εἶναι ἡ
πραγματική ἀποτυχία στή ζωή
μας.

Ὅμως, ὁ Χριστός ὑπόσχεται ὅτι,
σέ ὅποιον ἀγωνίζεται καί, μέ τή
δική του χάρη φυσικά, νικᾶ στούς
ἀγῶνες κατά τοῦ κακοῦ, τῆς
ἁμαρτίας καί τῶν ποικίλων πει-
ρασμῶν αὐτῆς τῆς ζωῆς, θά δώσει
τή «σφραγίδα», τό «εἰσιτήριο»
γιά νά μπεῖ νικητής στόν οὐρανό
καί νά πάρει τά βραβεῖα τῶν ἀγώ-
νων του. Θά γράψει, λέγει, τό ὄνο-
μα τοῦ Θεοῦ καί τῆς βασιλείας
Του σ’ αὐτόν σάν ἀπόδειξη ὅτι
ἀποδείχτηκε ἄξιος γι’ αὐτά. «Ὁ
νικῶν … γράψω ἐπ’ αὐτόν τό ὄνο-
μα τοῦ Θεοῦ μου καί τό ὄνομα τῆς
πόλεως τοῦ Θεοῦ μου…» (Ἀποκ. γ΄,
12)

Μία εἰκόνα θριάμβου καταγρά-

φεται στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως. Παρουσιάζει τόν Χριστό νά
στέκεται σέ ἕνα «ὅρος», στή Βα-
σιλεία Του καί μαζί Του νικητές
καί θριαμβευτές τῶν πνευματικῶν
ἀγώνων τῆς ζωῆς, ἕνα πλῆθος
ἀνθρώπων. Καί ξεχωρίζουν ὅλοι
αὐτοί ἀπό τούς ἄλλους, πού δέν
παρευρίσκονται μαζί μέ τούς νι-
κητές, γιατί ἔχουν γραμμένο τό
ὄνομα τοῦ Θεοῦ στά μέτωπά
τους. Τί συμβολίζει αὐτό; Τό γε-
γονός ὅτι στή ζωή τους εἶχαν στή
σκέψη καί τόν νοῦ τους τόν Θεό
καί τό δικό Του θέλημα. Σκέφτον-
ταν ὅπως θέλει ὁ Θεός καί ἡ ζωή
τούς μιλοῦσε ἀπό μόνη της γιά τόν
Θεό (Ἀποκ. ιδ΄, 1).

Τά ἔργα καί ἡ ζωή μας ὅλη ἐδῶ
στή γῆ διαγράφουν τό αἰώνιο μέλ-
λον μας. Τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου,
ὁ τρόπος σκέψης, τά λόγια καί οἱ
πράξεις, πού ὁ ἴδιος μπορεῖ νά
μήν τά θυμᾶται, εἶναι τό κριτήριο
γιά νά ἀναδειχτεῖ ἄξιος ἤ ἀνάξιος
γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. «Καί
εἶδον …ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρό-
νου, καί τά βιβλία ἠνοίχθησαν…
καί ἐκρίθησαν οἱ νεκροί ἐκ τῶν γε-
γραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατά τά
ἔργα αὐτῶν» (Ἀποκ. κ΄, 12). Δη-
λαδή, ὅταν οἱ ἄνθρωποι, στήν ἄλ-
λη ζωή, παρουσιάζονται μπροστά
στόν Θεό, ἀνοίγονται τά βιβλία
καί κρίνονται ἀνάλογα μέ τό τί
εἶναι γραμμένο ἐκεῖ, δηλαδή
ἀνάλογα μέ τά ἔργα τους σ’
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αὐτή τή ζωή. Αὐτό φυσικά εἶναι
μία συμβολική εἰκόνα, πού δείχνει
τήν πραγματικότητα γιά τή δίκαιη
κρίση τοῦ Θεοῦ.

Ὑπάρχουν κάποιοι πού δέν θέ-
λουν νά εἶναι σ’ αὐτή τή θέση,
μαζί μέ τόν Θεό στή βασιλεία του,
στήν αἰώνια δόξα καί μακαριό-
τητα τοῦ οὐρανοῦ; Δυστυχῶς
ναί. Ὅσοι σ’ αὐτή τή ζωή
ἀρνοῦνται νά ἔχουν τόν Θεό
πατέρα καί ἀρνοῦνται νά δεχτοῦν
τό θέλημά του, πού δέν εἶναι
παρά ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας.
Αὐτοί πού δέν θέλουν τόν Θεό
στή ζωή τους, εἴτε τό παραδέ-
χονται εἴτε ὄχι, ὑπακούουν καί
κάνουν τά ἔργα πού ὁ διάβολος
τούς ὑποβάλλει, γιατί αὐτός δέν
θέλει τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ Ἀποκάλυψη γράφει πώς ὅταν
ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος, πού θά
ἔχει ὅλη τή δύναμη τοῦ κακοῦ, θά
τόν προσκυνήσουν ὅσοι δέν εἶναι
γραμμένοι στό βιβλίο τῆς ζωῆς
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θυσιά-
στηκε γιά τή σωτηρία μας (Ἀποκ.
ιγ΄, 8).

Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική, τε-
λική καί τραγικότερη ἀποτυχία.
Τό νά χάσει κανείς τήν αἰώνια
ζωή κοντά στόν Θεό. «Εἴ τις
οὐχ εὑρέθῃ ἐν τῇ βίβλῳ τῆς
ζωῆς γεγραμμένος…» (Ἀποκ.
κ΄, 15). Αὐτός πού τό ὄνο-
μά του, λόγῳ τῆς ζωῆς του,
δέν θά βρεθεῖ γραμμένο

στό βιβλίο τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ,
αὐτός θά μείνει μακριά, ἐκεῖ
πού θά εἶναι αἰώνια δυστυχία.

Ἡ κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας ἔχει
νόημα καί ἀξία. Τά καθημερινά
μας ἔργα παίρνουν μεγάλη ἀξία
γιατί «καταγράφονται» σάν νίκες
γιά τόν οὐρανό, ἄν εἶναι ὅπως τά
θέλει ὁ Θεός ἤ σάν ἧττες, ἄν κά-
νουμε πράγματα πού δέν συμ-
φωνοῦν μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ βέβαια δια-
γράφει τά λάθη μας ὅταν μετα-
νοοῦμε, ἀλλά καί ἡ μετάνοια προ-
ϋποθέτει γνώση τοῦ θελήματος
τοῦ Θεοῦ καί ἀγώνα.

Οἱ Ἅγιοι ἀναδείχτηκαν νικητές
καί πῆραν ἔνδοξη θέση κοντά
στόν Θεό, γιατί ἀγωνίστηκαν καί
νίκησαν τούς πειρασμούς καί τήν
ἁμαρτία καί συνάμα κέρδισαν τήν
ἀρετή. Εἶχαν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ
«γραμμένο» πάνω τους, γιατί ἡ
ζωή τους ἦταν τέτοια πού καί οἱ
ἄλλοι ἄνθρωποι τούς ἀναγνώρι-
ζαν ὡς πιστούς Χριστιανούς. 

Ναί, εἶναι μία πραγματικότητα
πού δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε. Μέ
τήν καθημερινή ζωή καί τόν
ἀγώνα μας διαγράφουμε τό αἰ-
ώνιο μέλλον μας. Ὅσοι ἀγωνί-
ζονται μέσα ἀπό τά καθημερινά
ἔργα τους νά εὐαρεστοῦν τόν Κύ-
ριο, τό ὄνομά τους θά εἶναι
γραμμένο στό «βιβλίο τῆς ζωῆς»
καί θά ἔχουν τή «σφραγίδα» γιά
τήν «πόλιν τήν ἁγίαν…»
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Μέ τήν μελέτη ἡ ψυχή ἀγαθύνεται καί γίνεται ἁγία χωρίς πολύ κόπο

Θέλετε νά βρεῖτε τή χαρά στή ζωή; Νά διαβάζετε Ἁγία Γραφή. Νά
ἐκκλησιάζεσθε. Νά πλησιάζετε τόν Χριστό, νά Τόν ἀγαπήσετε.
Νά προσέχετε τίς ἀκολουθίες: ὄρθρο, ὧρες, ἑσπερινό, ἀπόδει-

πνο, κ.λπ., γιατί τά λόγια τους εἶναι γραμμένα ἀπό ἁγίους. Εἶναι λό-
για ἅγια, ἐρωτικά πρός τόν Χριστό, τήν Παναγία μας. Ἐγώ δίνω με-
γάλη σημασία σέ αὐτά. Νά τά διαβάζετε καθαρά, μία μία λέξη, μέ
νόημα, μέ λαχτάρα καί θεῖο ἔρωτα. Ὅ,τι σᾶς κάνει ἐντύπωση, νά
τό ξαναμελετᾶτε κατ’ ἰδίαν. Τό βιβλίο τό γράφουμε μέσα μας καί

τό ἔχουμε, ὅταν κάθε τόσο στεκόμαστε καί ἐμβα-
θύνουμε. Λίγο νά μελετᾶμε καί νά τό γράφουμε
βαθιά μέσα μας. Ἅμα τ’ ἀγαπάεις τά γράμματα,
σέ τραβοῦνε. Ἔχουν θησαυρούς μέσα. 

Ὅταν ψάλλετε τούς κανόνες, ὄχι ἁπλά νά λέτε
τά λόγια, ἀλλά νά τά ἀπολαμβάνετε. Ἔτσι πολύ
γρήγορα θά ἁγιασθεῖτε, χωρίς νά τό καταλάβετε.
Καί ὅταν διαβάζετε τό Ψαλτήρι, νά τά λέτε κα-
θαρά, μία μία τίς λέξεις. Νά μήν διαβάζετε μέ ἐπι-
πολαιότητα, ἀλλά νά τά ἀπαγγέλλετε μέ νόημα,
μέ χαρά καί ἔρωτα. Νά διαβάζετε σάν νά μιλᾶτε
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σέ ἄνθρωπο, δηλαδή φυσικά,
ἁπλά, μέ νόημα καί παρακαλε-
στικά. Γιατί, ὅταν κανείς διαβάζει
μέ νόημα δημιουργεῖται μέσα του
εὐφροσύνη καί ἐνθουσιασμός.
Μπαίνει στό κλίμα τῆς προσευχῆς.
Ἡ ψυχή ἀγαθύνεται, οἰκοδομεῖται
καί γίνεται ἁγία ἀναίμακτα, δηλα-
δή εὔκολα, χωρίς πολύ κόπο.
Ἔτσι, σιγά σιγά θά ἀποκτήσετε
ἀγάπη, θά γίνετε «πρᾶοι, ταπεινοί
τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. ια΄, 29). Θά σᾶς
χαρίσει ὁ Θεός τήν ἁγία ταπείνω-
ση, δηλαδή τήν ἀπόλυτη ἐμπι-
στοσύνη. 

Ἐπίσης, μέ προσοχή νά διαβά-
ζετε καί τούς βίους τῶν ἁγίων.
Ζητῆστε τή βοήθειά τους. Μελε-
τώντας τά βιώματα τῶν ἁγίων, θά
τούς ἀγαπήσετε πολύ καί ἔτσι θά
ὠφεληθεῖτε. Σιγά σιγά  θά εὐφραί-
νεσθε καί χωρίς νά τό καταλάβε-
τε, θά θέλετε καί θά σκέπτεσθε
ὅλο καί πιό πολύ τό καλό. Τό καλό
θά γίνεται ἀπό ἀγάπη καί τό
κακό δέν θά βρίσκει θέση. Ἀκού-
γοντας καί μαθαίνοντας ἔτσι, ἔρχε-
ται ἡ ἐξυπνάδα καί ἡ ἀόρατος Χά-
ρις τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἔρωτας στόν
Χριστό. Ἡ ἀγάπη στόν Χριστό με-
γαλώνει, γεμίζει ἡ ψυχή, ζητάει τό
ἀπόλυτο. Τί ἄλλο πιό ἀνώτερο; Ἡ
χάρις τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός μέσα
μας. Χωρίς αὐτό δέν κάνουμε τί-
ποτα. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι λόγια,
εἶναι μηδέν.

Οἱ κανόνες καί τά τροπάρια
ἔχουν μέσα θησαυρούς

Διαβάζοντας τό Ψαλτήρι καί
τούς κανόνες βρίσκουμε σ’ αὐτά
τούς τρόπους πού μεταχειρίσθηκαν
οἱ ἅγιοι, γιά νά ἀγαπήσουν τόν
Χριστό καί νά νικήσουν τό κακό.
Γι’ αὐτό δοθεῖτε μέ τήν ψυχή σας
σ’ αὐτά. Ἐντρυφᾶτε σ’ αὐτά. Ἀπο-
λαῦστε τα. Σκοπός δέν εἶναι νά τά
μάθουμε ἀπ’ ἔξω, ἀλλά νά τά κα-
τανοήσουμε, νά ἐμβαθύνουμε καί
νά ὠφεληθοῦμε. Μελετοῦμε καί
ἀποστηθίζουμε τούς κανόνες τῶν
ἁγίων, τήν Ἁγία Γραφή καί τά βι-
βλία τῶν Πατέρων, ὄχι γιά νά αὐτο-
θαυμαζόμαστε λέγοντας πόσα βι-
βλία διαβάσαμε καί πόσα χωρία
γνωρίζουμε ἀπ’ ἔξω, οὔτε πάλι γιά
νά αὐξήσουμε τίς γνώσεις μας,
ἀλλά γιά νά τά μαθαίνουμε καί μέ
φόβο Θεοῦ νά τά ἐφαρμόζουμε. Οἱ
Πατέρες γράφουν τά κείμενά τους
καί τά τροπάρια μέ τό Πνεῦμα τό
Ἅγιον, γι’ αὐτό καί κάνουν καλλι-
τεχνήματα. Ἡ εὐχή εἶναι ἔργο
τους. Κάθε λέξη εἶναι πελεκημένη.
Τήν τοποθετοῦν ἐκεῖ πού χρει-
άζεται, ὥστε νά μήν ἐξέχει. Ὅπως
ὁ κτίστης, πού θέλει νά κτίσει τό
οἰκοδόμημα, προσέχει τήν κάθε πέ-
τρα, ποῦ θά τή βάλει, προσέχει τό
δέσιμο τοῦ τοίχου, γιατί ἀλλιῶς θά
πέσει, αὐτός πού γράφει μέ τήν
εὐχή γράφει μέ τάξη,  μέ ἁρμονία,

ΖΩΗ
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διότι καί στήν ψυχή του μέσα
ἔχει αὐτή τήν ἁρμονία. Ὅποιος
ζεῖ κάτι, τό ζεῖ, τό ἐνστερνίζεται
καί αὐθόρμητα τό γράφει. Σ’
αὐτόν πού τό διαβάζει, πού τό
ἀκούει καί καταγίνεται μέ αὐτό,
ἔχει μεγάλη ἀπήχηση.  Ὑπάρχει
ὅμως ἕνας κίνδυνος. Ἄν δέν
προσέξουμε, μπορεῖ νά τ’
ἀκοῦμε καί νά τά ψάλλουμε τυ-
πικά. Νά τά λέμε καί νά τ’
ἀκοῦμε, ἐπειδή πρέπει. Ἀκοῦμε
πολλές φορές τά ἴδια, κουρα-
ζόμαστε, δέν μᾶς ἀρέσουν καί
μετά ἔρχεται ἡ ἀντίδραση. Μετά
καμία ὠφέλεια, καμία χαρά.
Ἀρχίζει ἡ ἀπελπισία καί ὁ διά-
βολος δέν χάνει τήν εὐκαιρία νά
κάνει τό κακό. Γι’ αὐτό, προ-
σοχή στήν κάθε λέξη. Θέλει
θεῖο ἔρωτα καί ἐνθουσιασμό.  

Ἡ μελέτη μᾶς ἁγιάζει

Τό μυστικό εἶναι ὅτι μέ τή με-
λέτη μπορεῖς νά γίνεις ἅγιος γρή-
γορα, χωρίς νά τό καταλάβεις,
ἀναίμακτα. Ὅταν μελετᾶς μέ
ζῆλο καί ὄρεξη καί θεῖο ἔρωτα
τά τροπάρια καί ἰδιαίτερα τόν
κανόνα τοῦ κάθε ἁγίου, τό πε-
τυχαίνεις. Τά ἐνστερνίζεσαι, τά
ἐρωτεύεσαι, τ’ ἀγαπάεις, τά
ζεῖς, γίνεσαι ἔνθεος. Κι’ ὅταν
αὐτό γίνει μέ κάθε ἐπιμέλεια καί
συνέπεια, ἁγιαζόμαστε. Μέ ὅ,τι
κι ἄν ἀσχοληθοῦμε, εἶναι ἁγια-
σμός. Εἴτε μουσική, εἴτε ἁγιο-
γραφία, εἴτε... Νά αἰσθανόμαστε
τή ζωή, τή χαρά, πού εἶναι ὁ
Θεός, γιατί διαφορετικά μᾶς
πιάνει τεμπελιά καί νωθρότητα.
Ἡ μελέτη τῶν τροπαρίων κ.λπ.
σέ κάνει νά εὐφραίνεσαι, νά νιώ-
θεις ἡδονή καί ἀγάπη στόν
Θεό. Εἶναι λόγια ἐρωτικά, ἅγια,
αὐτά πού περιέχονται στό Ψαλ-
τήρι, στήν Παρακλητική, στά
Μηναῖα, γιατί ἀπευθύνονται
στόν Χριστό μας ἐκ μέρους
ἁγίων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι
ἐμφοροῦνται ὑπό θείου ἔρωτος
καί θείας ἀγάπης. Ἡ μελέτη λοι-
πόν μᾶς ἁγιάζει, ἀφοῦ ὅταν συ-
ναναστρεφόμαστε μέ τούς ἁγί-
ους, γινόμαστε καί ’μεῖς ἅγιοι.
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Στήν ἐποχή μας  ἡ ἐπιστη-
μονική γνώση, στόν το-
μέα τῆς γενετικῆς καί

βιολογίας, ἔχει φθάσει σέ τέτοιο
ἐπίπεδο ὥστε νά μπορεῖ νά
προσεγγίζει τά θεμέλια τῆς
ὕπαρξής μας καί νά ἐπεμβαίνει
στή γέννηση, στήν ἀνάπτυξη
καί στόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου.
Μέ τόν ὅρο ὑποβοηθούμενη καί
παρεμβατική ἀναπαραγωγή νο-
εῖται ἡ  ἀναπαραγωγή πού γί-
νεται μέ σύγχρονες ἀναπαρα-
γωγικές τεχνικές μεθόδους καί
δικαιώνει τίς προσδοκίες τῶν
συζύγων, οἱ ὁποῖοι γιά κάποι-
ους λόγους δέν μποροῦν νά τε-
κνοποιήσουν, ἱκανοποιώντας
ἔτσι καί τή βαθιά ἀνάγκη τῆς
πατρότητας καί τῆς μητρότητας.
Ὁ καθηγητής Γεώργιος Μαν-
τζαρίδης, πολύ ὀρθά, προτιμᾶ
τόν ὅρο παρεμβατική ἀναπα-

ραγωγή, γιατί ἡ ἀναπαραγωγή
τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν τεχνητή
γονιμοποίηση δέν εἶναι κάποια
ἁπλή ἀναπαραγωγική πράξη,
ἀλλά  καινοφανής παρέμβαση
στό δημιουργικό ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἄνθρωπος  προβάλλεται ὡς
ὁ δημιουργός θεός, νά φτιάχνει
ἀνθρώπους ἀπό τήν γέννησή
τους, μέ χαρακτηριστικά πού ὁ
ἴδιος ἐπιλέγει, ἀλλά ταυτόχρο-
να μεταβάλλεται καί σέ πρώτη
ὕλη γιά τήν κατασκευή κάποι-
ας δεύτερης φύσεως. Ἐνῶ τίς
τελευταῖες δεκαετίες εἶχε προ-
βληθεῖ ὁ ἔρωτας χωρίς παιδιά,
τώρα προβάλλονται τά παιδιά
χωρίς ἔρωτα. 

Ἡ κοινωνία στέκεται ἀπέ-
ναντι  σέ αὐτές τίς καινοτομίες
καί τίς βλέπει μέ δέος καί
θαυμασμό, ἀλλά καί μέ ἐπιφύ-
λαξη καί προβληματισμό. Ἡ γε-

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

403ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ἰωάννας Νικολάου

Θεολόγου

Μέρος Α΄



νετική ἐπιστήμη, σέ πολλές πε-
ριπτώσεις, λειτουργεῖ μέ τήν ἀλα-
ζονεία τῆς γνώσης της ἀνεξέλεγ-
κτα, ἔχοντας ὡς προτεραιότητα τό
οἰκονομικό ὄφελος. Ἀπό τήν
πλευρά της, ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία χαιρετίζει καί ἀποδέχεται
τήν ἐξέλιξη τῆς γενετικῆς ἐπι-
στήμης, ἡ ὁποία δίνει λύσεις σέ
πολλά προβλήματα τοῦ ἀνθρώ-
που (ἀτεκνία,  ἀσθένειες), ὅμως
τονίζει τήν ἀνάγκη νά τεθοῦν κά-
ποια ὅρια στή χρήση της. Γιά τήν
Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος δημιουρ-
γήθηκε «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοί-
ωσιν» τοῦ Θεοῦ, καί ὅλα τά βλέ-
πει μέσα ἀπ’ αὐτή τήν προοπτι-
κή. 

Ἡ ἀντιμετώπιση 
τοῦ ἀνθρώπινου ἐμβρύου

«Γιά τήν Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος
ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς
του εἰσέρχεται στήν προοπτική
τῆς αἰωνιότητας. Ἀποτελεῖ ἀνε-
πανάληπτη καί ἀνεκτίμητη ὕπαρ-
ξη πού καλεῖται νά ὁμοιωθεῖ μέ
τόν δημιουργό της»1. Ἡ πίστη
αὐτή δικαιολογεῖ τά ἠθικά δι-
λήμματα καί προβλήματα πού
ἐγείρονται ἀπό τήν ἐφαρμογή

τῶν
μ ε -
θ ό -
δων
τ ῆ ς

ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς,
πού συνίστανται, κυρίως, στό
σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων ἐμβρύ-
ων  σέ σχέση μέ τόν πειραματισμό,
τήν κατάψυξη καί συχνά τήν κα-
ταστροφή τους2. Τό πρόβλημα συ-
νίσταται στό πότε ἀκριβῶς ἀρχί-
ζει ἡ ἀνθρώπινη ζωή. Ἡ ἀπάν-
τηση σέ αὐτό δέν μπορεῖ νά προ-
σδιοριστεῖ μέ ἀκρίβεια, καθώς ἡ
Θεολογία, ἡ Φιλοσοφία, οἱ νομι-
κές ἀντιλήψεις, ὅπως καί ἡ Γε-
νετική καί ἡ Βιολογία προσεγγί-
ζουν τό ἐρώτημα διαφορετικά
καί δίνουν ἀπαντήσεις σύμφωνα
μέ τίς ἀρχές τους. 

1. Ἡ νομική 
καί ἡ ἰατρική ἄποψη 

Ἀπό νομικῆς ἀντίληψης σέ
πολλές χῶρες τοῦ κόσμου ἔχουν
νομιμοποιηθεῖ οἱ ἀμβλώσεις καί ἡ
καταστροφή κατεψυγμένων ἐμ -
βρύων. Ἡ νομική ἐπιστήμη δια-
κρίνει  τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου
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1 Βλ. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική Ι, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
1995, σ. 439.

2. Βλ. Βασίλειου Γ. Φανάρα, Ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή. Ἠθικοκοινωνική προ-
σέγγιση, ἔκδ. «Τό Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2000, σ. 33.



σέ τρία στάδια, τό ζυγω-
τό, τό ἔμβρυο καί τό κύη-
μα. Ἐπιχειρεῖται ἔτσι, μέ
τή βοήθεια τῆς ἰατρικῆς ἡ
νομική κατοχύρωση τῆς
ἔρευνας καί τοῦ πειραμα-
τισμοῦ στά ἀνθρώπινα
ἔμβρυα3. Ἡ ἰατρική ἐπι-
στήμη χωρίζει τό ἔμβρυο
σέ προέμβρυο καί ἔμβρυο4.
Προέμβρυο χαρακτηρίζεται
τό ἔμβρυο τῶν πρώτων δε-
κατεσσάρων ἡμερῶν ἀπό
τήν στιγμή τῆς γονιμο-

ποίησης. Σέ αὐτή τήν περίοδο τό
ἔμβρυο θεωρεῖται ὅτι εἶναι μία
μάζα κυττάρων πού δέν ἔχει
διαμορφωθεῖ ἀκόμη καί δέν θε-
ωρεῖται ἀνθρώπινος ὀργανισμός.
Ἔμβρυο χαρακτηρίζεται μετά τίς
δεκατέσσερις μέρες. Αὐτός ὁ δια-
χωρισμός δέν εἶναι ἀποδεκτός
ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιατί ὑποβι-
βάζει τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καί
γίνεται μέ σκοπό νά ἔχει ἡ ἐπι-
στήμη ἄλλοθι καί νά μπορεῖ νά
ἐπεμβαίνει στά ἀνθρώπινα ἐμβρυϊ-
κά κύτταρα, νά πραγματοποιεῖ

ἐκτρώσεις καί πειράματα, καθώς
καί γιά νά διευκολύνονται οἱ ἐπι-
λογές γιά τήν ἀποταμίευση ἤ τήν
καταστροφή τῶν κατεψυγμένων
ἐμβρύων5. 

2. Ἡ ὀρθόδοξη 
θεολογική ἄποψη

Στήν ὀρθόδοξη παράδοση, ἡ
ἀνθρώπινη ζωή ξεκινᾶ ἀπό τή
στιγμή τῆς σύλληψης. Ἡ γονιμο-
ποίηση τοῦ ὠαρίου ἀποτελεῖ
ἀμετάκλητο γεγονός, πού σημα-
τοδοτεῖ τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς καί προσδιορίζει ὁλόκληρη
τήν περαιτέρω ἐξέλιξή της6. Ἀπ’
αὐτή τή στιγμή σχηματίζεται ἕνας
νέος ὀργανισμός μέ ἰδιαίτερη
ταυτότητα καί γενετική μορφή.
Ἀπό τήν ἀρχή, παράγει τό δικό
του αἷμα καί ἔχει τή δική του
καρδιά πού κτυπᾶ ἀνεξέλεγκτα
ἀπό τήν καρδιά τῆς μητέρας
του7. Πρέπει, ἑπομένως, νά σε-
βόμαστε τό ἔμβρυο καί νά τό προ-
στατεύουμε ἀπό ὁποιαδήποτε
ἐπέμβαση πειραματισμοῦ, κατά-
ψυξης ἤ ἔκτρωσης, διότι πρό-

3. Βλ. ὅ.π., σ. 45.
4. Βλ. ὅ.π., σ. 42 καί Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική IΙ, ἔκδ. Π. Πουρ-

ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 575.
5. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ. 578.
6. Βλ. ὅ.π., σ. 578.
7. Βλ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεου, Βιοηθική

καί Βιοθεολογία, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), 2005,
σ. 140.
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κειται γιά μία ἀνθρώπινη ζωή.
Ὁ ἄνθρωπος, ἑπομένως, θεω-

ρεῖται ἀπό τή στιγμή τῆς σύλλη-
ψης ψυχοσωματική ὀντότητα. Ὁ
θεῖος προορισμός τοῦ ἀνθρώπου
καί ἡ προοπτική τῆς αἰωνίου Βα-
σιλείας προσδίδουν στή στιγμή
τῆς σύλληψης μία μοναδικότητα
πού ὑπερβαίνει τά ὅρια τῆς βιο-
λογικῆς ταυτότητας καί τοῦ ἐφή-
μερου βίου. Χαρακτηριστικά εἶναι
καί τά βιβλικά καί πατερικά χω-
ρία τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας.
Στήν Παλαιά Διαθήκη,  στό χω-
ρίο Ἱερεμ. α΄, 5, ὁ Θεός λέγει γιά
τόν προφήτη: «Πρό τοῦ με πλά-
σαι σέ ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε καί
πρό τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας
ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέ-
θεικά σε». Ἐδῶ φαίνεται ἡ παν-
τοδυναμία τοῦ Θεοῦ στή δημι-
ουργία καί ὁ σεβασμός τῆς ζωῆς
τοῦ ἐμβρύου στήν κοιλιά τῆς μη-
τέρας του. Στήν Καινή Διαθήκη
ἐμφανίζεται ἡ χριστολογική θε-
μελίωση γιά τήν ἑνότητα ψυχῆς
καί σώματος στόν ἄνθρωπο στήν
ἐμβρυϊκή κατάσταση ἰδιαίτερα
στή σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι κατά τήν ἡμέρα τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ. Τήν ὕπαρξη τοῦ
ζωντανοῦ Θεοῦ Λόγου λίγες μέ-
ρες μετά τή σύλληψη ἀναγγέλλει

τό κατά ἕξι μῆνες μεγαλύτερο
ἔμβρυο, ὁ Τίμιος Πρόδρομος, στή
συνάντηση πού εἶχε ἡ Θεοτόκος
μέ τήν ἐγκυμονοῦσα Ἐλισάβετ.
Μετά τόν καθιερωμένο ἀσπασμό,
τό βρέφος σκίρτησε στήν κοιλιά
τῆς Ἐλισάβετ καί αὐτή γέμισε μέ
Ἅγιο Πνεῦμα καί εἶπε: «εὐλογη-
μένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογη-
μένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας
σου»8. Στήν πατερική θεολογία,
ὁ Ἅγιος Μάξιμος  ὁ Ὁμολογητής
ἀναφέρει ἕνα ἐνδιαφέρον χωρίο
σχετικά μέ τήν ψυχοσωματική
ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή
στιγμή τῆς σύλληψης: «Ἑνωθείς
(Λόγος) κατά τήν σύλληψιν τῇ
σαρκί διά μέσης ψυχῆς νοερᾶς,
ἔδειξεν ὅτι ἅμα σῶμα καί ψυχή,
ἕν τοῦ ἑτέρου μή προτερεῦον,
ἀλλ’ ἅμα κατ’ ἄμφω κατά τήν
σύλληψιν»9.

Ὁ ἑορτασμός ἀπό τήν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου στίς 25 Μαρτίου,
τῆς Συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης
(γιά τή Θεοτόκο) στίς 9 Δεκεμ-
βρίου καί τῆς Συλλήψεως τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου
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ἀπό τήν Ἐλισάβετ στίς 23
Σεπτεμβρίου, δηλώνει ξε-
κάθαρα ὅτι ἡ ἀνθρώπινη
ζωή ἀρχίζει ἀπό τή σύλ-
ληψη καί ὄχι ἀργότερα, κα-
θώς καί ὅτι τό γεγονός τῆς
συλλήψεως θεωρεῖται μέγα,
ἰδιαιτέρως εὐλογημένο καί
ἱερό. 

Μέθοδοι καί συνέπειες 
τῆς ὑποβοηθούμενης καί 
παρεμβατικῆς ἀναπαρα-

γωγῆς

Α. Μέθοδοι
Μέ τήν ὑποβοηθούμενη καί

παρεμβατική ἀναπαραγωγή ἡ
ἰατρική ἐπεμβαίνει στό ἴδιό μας τό
σῶμα γιά νά δημιουργήσει ἀνθρώ-
πους. Οἱ μέθοδοι οἱ ὁποῖοι χρη-
σιμοποιοῦνται εἶναι οἱ ἑξῆς:

1. Ἡ  τεχνητή γονιμοποίηση
ἤ τεχνητή σπερματέγχυση10.
Εἶναι ἡ μέθοδος πού πραγ-

ματοποιεῖται μέ τήν τεχνητή εἰσα-
γωγή τοῦ σπέρματος στή μήτρα
τῆς γυναίκας. Χωρίζεται σέ ἐνδο-

σωματική καί ἐξωσωματική. Ἡ
ἐνδοσωματική γονιμοποίηση πραγ-
ματοποιεῖται στή μήτρα τῆς γυ-
ναίκας καί διακρίνεται σέ ὁμόλο-
γη, ὅπου τό σπέρμα προέρχεται
ἀπό τόν σύζυγο καί σέ ἑτερόλο-
γη, ὅπου τό σπέρμα  προέρχεται
ἀπό δότη. Ἡ ἐξωσωματική γονι-
μοποίηση εἶναι αὐτή ἡ ὁποία
πραγματοποιεῖται στό ἐργαστήριο
καί τό γονιμοποιημένο ἔμβρυο
μεταφέρεται στή μήτρα. Διακρί-
νεται καί αὐτή σέ ὁμόλογη καί
ἑτερόλογη. Τό 1978 ἔχουμε στήν
Ἀγγλία τή γέννηση τοῦ πρώτου
παραδείγματος ἐξωσωματικῆς γο-
νιμοποίησης πού ἔμεινε γνωστό ὡς
«παιδί τοῦ σωλήνα». 

2. Ἡ κλωνοποίηση
Αὐτή ἡ μέθοδος ἀναπαραγωγῆς

βρίσκεται σέ πειραματικό στάδιο11

καί ἀρχικά ἐπιχειρήθηκε στά ζῶα.
Τό 1993 ἐπιτεύχθηκε γιά πρώτη
φορά στήν Οὐάσιγκτον ἀπό δύο
ἀμερικανούς ἐρευνητές ἡ κλωνο-
ποίηση ἐμβρύου ἀνθρώπου12.
Ὑπάρχει καί ἡ «θεραπευτική»13

κλωνοποίηση, ὅπως καλεῖται ἀπό

10. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ. 581, καί Ἀ. Κεσελόπουλου, Ἐκ τοῦ θανάτου εἰς
τήν ζωήν, θεολογική προσέγγιση στίς προκλήσεις τῆς βιοηθικῆς, ἔκδ. Π. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 223-224, καί Β. Φανάρα, ὅ.π., σσ. 71-73.

11. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ. 582.
12. Βλ. Ἀ. Κεσελόπουλου, ὅ.π., σσ. 230-231.
13. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ. 583.

ΒΙΟΗΘΙΚΗ
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μερικούς, ἡ ὁποία δέν ἔχει ὡς
στόχο τήν ἀναπαραγωγή ἀνθρώ-
πων, ἀλλά τή δημιουργία κυτ-
τάρων, ἱστῶν καί ὀργάνων γιά
μεταμόσχευση ἤ ἀκόμα καί τήν
κατασκευή κλωνοποιημένων
ἀνθρώπων, πού θά χρησιμο-
ποιοῦνται ὡς ἀποθῆκες ὀργά-
νων.

3. Ἡ δανεική μητρότητα
Ἡ ἐξωσωματική γονιμοποί-

ηση καθιστᾶ δυνατή καί τήν
κυοφορία τοῦ ἐμβρύου ἀπό φέ-
ρουσα μητέρα. Οἱ περιπτώσεις
τῆς δανεικῆς μητρότητας κατα-
τάσσονται σέ τρεῖς κύριους
συνδυασμούς. Ἡ δανεική μητέ-
ρα εἴτε λαμβάνει τό σπέρμα καί
τό ὠάριο ἀπό τούς συζύγους
(ὁμόλογη ἐξωσωματική γονιμο-
ποίηση), κυοφορεῖ καί παραδί-
δει τό παιδί μετά τήν γέννησή
του, εἴτε λαμβάνει σπέρμα ἀπό
τόν σύζυγο, πού ἀποτελεῖ καί
τόν κοινωνικό πατέρα του, ἀλλά
προσφέρει τό ὠάριό της· εἴτε,
στήν τρίτη περίπτωση, λαμβά-
νει σπέρμα δότη καί προσφέρει
τό ὠάριό της καί κυοφορεῖ. Στήν
περίπτωση αὐτή τό παιδί δέν
ἔχει γενετική σχέση μέ τούς κοι-
νωνικούς γονεῖς14.

Β. Συνέπειες
Ἡ θετική πρόθεση, πού ἴσως

νά ἔχει ἡ ὑποβοηθούμενη ἀνα-
παραγωγή, προσφέροντας λύση
στό πρόβλημα τῆς ἀτεκνίας, δέν
πρέπει νά ἐπισκιάζει τά πολλά
ἀρνητικά ἐπακόλουθα πού ἔχει.
Ἡ χρήση τῶν μεθόδων τῆς ὑπο-
βοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς
παρουσιάζει τήν ἑξῆς προβλη-
ματική γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν
κοινωνία γενικότερα:     
1. Θίγεται ἡ ἀνθρώπινη ζωή στό

ξεκίνημά της καί ὑποβιβάζεται
συχνά σέ ἁπλό βιολογικό ὑλι-
κό15, διότι γιά νά γεννηθεῖ ἕνα
παιδί  δημιουργοῦνται πολλά
γονιμοποιημένα ὠάρια καί
στή μήτρα τῆς ὑποψήφιας μη-
τέρας τοποθετοῦνται μερικά
γιά μεγαλύτερη πιθανότητα
ἐπιτυχίας. Τά ὑπόλοιπα κα-
ταψύχονται καί τοποθε-

14. Βλ. Β. Φανάρα, ὅ.π., σσ. 98-99.
15. Βλ. Ἀ. Κεσελόπουλου, ὅ.π., σ. 226.



τοῦνται σέ τράπεζες ἐμ-
βρύων γιά νά χρησιμοποι-
ηθοῦν γιά πειράματα, ἔρευ-
νες, γιά υἱοθεσία  ἤ κατα-
στρέφονται16.
2. Θίγεται ὁ  θεσμός τῆς
οἰκογένειας17. Τό παιδί μέ τήν
ἑτερόλογη γονιμοποίηση βρί-
σκεται νά ἔχει ἕνα βιολογικό
γονέα πατέρα ἤ μητέρα καί
ὁ ἄλλος γονιός παίρνει τή
θέση τοῦ κοινωνικοῦ γονέα.
Στήν περίπτωση δέ τῆς δα-
νεικῆς μητρότητας ἔχει καί

μία ἄλλη μαμά, τή «φέρουσα»
μητέρα, πού ἀνέλαβε νά τό
κυοφορήσει. Ἐπίσης, μέ τήν
ἑτερολόγη γονιμοποίηση ὑ-
πάρχει καί τό ἐνδεχόμενο τῆς
αἱμομιξίας. Μέ τήν τήρηση
ἀνωνυμίας τοῦ δότη σπέρμα-
τος μπορεῖ ἕνα παιδί νά ἔχει
ἑτεροθαλῆ ἀδέλφια πού ἀγνο-
οῦνται. Αὐτό, ἔχει ὡς συνέ-
πεια νά ἀλλοτριώνονται οἱ
προσωπικές, οἰκογενειακές
καί κοινωνικές σχέσεις τοῦ
ἀνθρώπου.

3. Ἀπόκτηση τέκνων σέ ἀνώ-

μαλες μορφές οἰκογένειας18. Ἡ
τεχνητή γονιμοποίηση ἔδωσε
δυνατότητα σέ ὁμοφυλόφιλα
ζευγάρια νά ἀποκτήσουν τέ-
κνα, ἀλλά καί σέ ἄγαμα μο-
ναχικά ἄτομα ἤ γυναῖκες προ-
χωρημένης ἡλικίας. Ὡς ἐκ
τούτου γεννιοῦνται παιδιά μέ
ψυχολογικά καί κοινωνικά
προβλήματα, ἀφοῦ ἀπό τή
γέννησή τους ἀποκτοῦν
ἐσφαλμένη ἀντίληψη γιά τόν
θεσμό τῆς οἰκογένειας. Ἐπί-
σης, ἡ κοινωνικοποίηση τῶν
ἀτόμων αὐτῶν καί ἡ ἀποδο-
χή τους ἀπό τόν εὐρύτερο
κοινωνικό περίγυρο θεωρεῖται
δύσκολη. Ἀκόμη, τά παιδιά
ἀπό γερασμένους γονεῖς πέ-
ραν τῶν ψυχοκοινωνικῶν προ-
βλημάτων πού ἔχουν, πιθανόν
νά ὑστεροῦν ἔναντι τῶν ἄλλων
παιδιῶν σέ θέματα  διαπαιδα-
γώγησης, συμπεριφορᾶς, προ-
στασίας, ἀσφάλειας καί φυ-
σιολογικῆς ὡρίμανσης19.  

4. Ἡ μέθοδος τῆς κλωνοποίησης
πού μοιάζει μέ τήν γέννηση
μονωογενῶν διδύμων, πού

16. Βλ. Β. Φανάρα, ὅ.π., σσ. 107-108 καί Ἀ. Κεσελόπουλου ὅ.π. καί Γ. Μαν-
τζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, ὅ.π., σ. 578.

17. Βλ. Ὅ.π., σσ. 587-588.
18. Βλ. Β. Φανάρα ὅ.π. σ. 109.
19. Βλ. Ὅ.π.
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ἔχουν πανομοιότυπα
ἐξωτερικά χαρακτη-
ριστικά, ἱκανοποιεῖ
τόν ναρκισσισμό τοῦ
ἀρχετύπου προσώ-
που, πού φιλοδοξεῖ
νά δημιουργήσει ἀντί-
γραφά του, γιά τήν
ὑπόθαλψη τοῦ ἐγωισμοῦ
του20. 

5. Στήν περίπτωση τῆς δανεικῆς
μητρότητας, ἡ φέρουσα μη-
τέρα πού κυοφορεῖ τό ἔμ-
βρυο, τό ὁποῖο θά παραδώ-
σει μέ τήν γέννησή του, μπο-
ρεῖ νά συνδεθεῖ μαζί του
ψυχολογικά κατά τήν κυο-
φορία καί νά κάνει δεύτερες
σκέψεις, καθώς μπορεῖ νά
δρᾶ καί ὡς ἐκκολαπτική μη-
χανή ἐπί πληρωμῇ. Αὐτο-
νόητο βέβαια εἶναι ὅτι ἔτσι
αὐξάνονται τά ψυχολογικά,
ἠθικά καί νομικά προβλήμα-
τα, ἐνῶ ταυτόχρονα δημι-
ουργοῦνται σοβαρές αἰτίες
διαταράξεως τῆς οἰκογενει-
ακῆς καί εὐρύτερα τῆς κοι-
νωνικῆς συνοχῆς. 

6. Μέ τήν ἐφαρμογή τῆς ἐξω-
σωματικῆς γονιμοποιήσεως
συνδέεται καί ὁ προεμφυτευ-

τικός καί προγεν-
νητικός ἔλεγχος.
Χωρίζεται σέ πα-
ρεμβατικό ἔλεγχο
τοῦ ἐμβρύου (ἔλεγ-
χος τροφοβλάστη,
ἀμνιοπαρακέντηση)
καί μή παρεμβατικό ἔλεγχο
τοῦ ἐμβρύου  (ὑπερηχογρά-
φημα ἐμβρύου, ἐξέταση αἵμα-
τος τῆς μητέρας). Σκοπό
ἔχουν νά ἐντοπίσουν κάποι-
ες ἀνωμαλίες καί παθήσεις
τοῦ ἐμβρύου, ὅπως τό σύν-
δρομο down, τή μεσογειακή
ἀναιμία καθώς καί κάποια
φαινοτυπικά  χαρακτηριστι-
κά του ὅπως τό φύλο. Ὡς συ-
νήθως, ἄν ἐντοπιστοῦν κά-
ποιες ἀνωμαλίες στό ἔμβρυο,
ἡ κυοφορούμενη μητέρα πα-
ροτρύνεται νά κάνει ἔκτρω-
ση21, μέ ὅλες τίς ἐπακόλουθες
συνέπειες.

(Συνεχίζεται)
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20. Βλ. Β. Φανάρα, ὅ.π., σ. 113.
21. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σσ. 588-589.



E
να ἀπό τά πιό σημαντικά
γεγονότα τῆς πρώτης ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας ἀπο-

τελεῖ ἡ σύγκληση τῆς ἀποστο-
λικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία ἔγινε τό
49 μ.Χ. στά Ἱεροσόλυμα. Ἡ
σπουδαιότητα τῆς συνόδου
αὐτῆς γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας μᾶς ἔδωσε τό ἔναυσμα γιά
τή συγγραφή τοῦ παρόντος
ἄρθρου. Πρίν φτάσουμε στήν
ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων τῆς
Συνόδου, θά δοῦμε ποιά γεγο-
νότα ὁδήγησαν στή σύγκλησή
της, ποιά τά αἴτια καί ποιοί οἱ
πρωταγωνιστές της καί ἀκο-
λούθως ποιές ἦταν οἱ ἀποφά-
σεις της καί πῶς ἐφαρμόστηκαν

στίς χριστιανικές κοινότητες
τῆς τότε ἐποχῆς.

Τά γεγονότα πρίν ἀπό 
τή σύγκληση τῆς Συνόδου 

καί τά αἴτια τῆς συγκλήσεως.

Παράλληλα μέ τήν πρώτη
ἰουδαιοχριστιανική κοινότητα
ἀναπτυσσόταν καί μία ἄλλη. Ἡ
κοινότητα τῶν ἑλληνιστῶν χρι-
στιανῶν διαφοροποιήθηκε σιγά
σιγά, ἀλλά καί προοδευτικά
ἀπό τούς ἰουδαιοχριστιανούς ὡς
πρός τήν ἀξιολόγηση καί τήν
ἀναγκαιότητα τῆς χρήσης τοῦ
μωσαϊκοῦ νόμου στή ζωή τῶν
πρώτων χριστιανῶν. Οἱ ἰουδαι-
οχριστιανοί ἦταν «ζηλωταί τοῦ
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Νόμου» (Πράξ. κα΄, 20), ἐνῶ οἱ
ἑλληνιστές χριστιανοί θεω-
ροῦνταν περιφρονητές ἤ καί κά-
ποτε ἐχθροί τοῦ μωσαϊκοῦ νό-
μου. Αὐτό ἀποδεικνύεται καί
ἀπό τίς κατηγορίες πού ἀπαγ-
γέλθηκαν καί στόν Στέφανο:
«ἀκηκόαμεν γάρ αὐτοῦ λέγοντος
ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος
καταλύσει τόν τόπον τοῦτον καί
ἀλλάξει τά ἔθη ἅ παρέδωκεν
ἡμῖν Μωϋσῆς» (Πράξ. στ΄, 14).
Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἑρμήνευαν
οἱ Ἰουδαῖοι καί ἰουδαιοχριστια-
νοί τήν προσπάθεια πού κατέ-
βαλλαν οἱ ἑλληνοχριστιανοί γιά
τήν ἀποκοπή τῆς χριστιανικῆς
λατρείας ἀπό τήν τήρηση τοῦ
μωσαϊκοῦ νόμου. Τόσο οἱ πρά-
ξεις ὅσο καί οἱ θέσεις τους δη-
μιούργησαν μεγάλη ἀντιπαρά-
θεση στήν πρώτη χριστιανική
κοινότητα, γι’ αὐτό μᾶλλον καί
οἱ ἰουδαιοχριστιανοί εἶχαν τήν
εὔνοια τῶν πρεσβυτέρων (Πράξ.
στ΄, 1). Οἱ θέσεις τούς αὐτές
προκάλεσαν βεβαίως τόσο τήν

ὀργή τῶν Ἰουδαίων, ὅσο καί τῶν
Φαρισαίων, πού στράφηκαν
ἐναντίον τῶν ἑλληνιστῶν χρι-
στιανῶν1.

Ἡ θέση τῶν ἑλληνιστῶν χρι-
στιανῶν ἔναντι τοῦ μωσαϊκοῦ
νόμου δέν ἦταν ὀξύς ἀντιου-
δαϊσμός, ἤ μία προσπάθεια ρή-
ξης καί ἀντιπαράθεσης Χρι-
στιανισμοῦ καί Ἰουδαϊσμοῦ,
ἀλλά μία ἀρνητική θέση ὅσον
ἀφορᾶ τήν αὐστηρή καί ὑπο-
χρεωτική τήρηση τῶν διατάξεων
τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου ἀπό τό σύ-
νολο τῶν Χριστιανῶν. Βεβαίως
τήν ὑποχρεωτική τήρηση τῶν
διατάξεων τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου
δέν τήν ὑποστήριζαν ὅλοι οἱ
ἀπόστολοι. Μετά τόν διωγμό
τῶν ἑλληνιστῶν χριστιανῶν ἀπό
τήν Ἱερουσαλήμ (37 μ.Χ.)2, πού
ἀκολούθησε τόν θάνατο τοῦ
πρωτομάρτυρα Στεφάνου, αὐτοί
διασκορπίστηκαν στήν Παλαι-
στίνη, τή Συρία, τή Φοινίκη
καί τήν Κύπρο καί κήρυτταν τόν
λόγο τοῦ Εὐαγγελίου κυρίως

1. Βλ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α΄, ἔκδ. Γραφικές Τέχνες, Ἀθή-
να 1992 σ. 38.

2. Βλ. ὅ.π., σ. 39.
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πρός Ἰουδαίους. «Οἱ μέν οὖν
διασπαρέντες ἀπό τῆς θλίψεως
τῆς γενομένης ἐπί Στεφάνῳ
διῆλθον ἕως Φοινίκης καί Κύ-
πρου καί Ἀντιοχείας, μηδενί
λαλοῦντες τόν λόγον εἰ μή μό-
νον Ἰουδαίοις» (Πράξ. ια΄, 19).

Παράλληλα ὅμως πρός τούς
Ἰουδαίους τῆς Ἀντιόχειας δέχ-
θηκαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί
ἐθνικοί «Κύπριοι καί Κυρη-
ναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς
Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καί πρός
τούς Ἑλληνιστάς» (Πράξ. ια΄,
20). Ἔτσι λοιπόν ἱδρύθηκε καί
ἡ πρώτη χριστιανική κοινότητα
πού ἀποτελεῖτο ἀπό ἰουδαι-
οχριστιανούς καί ἐθνικούς χρι-
στιανούς, ἀφοῦ στήν Ἀντιόχεια
«πολύς τε ἀριθμός πιστεύσας
ἐπέστρεψεν ἐπί τόν Κύριον»
(Πράξ. ια΄, 21). Αὐτό τό γεγονός
ἔγινε γνωστό στήν Ἱερουσαλήμ.
Οἱ ἑλληνοχριστιανοί δέν ἀντι-
μετώπιζαν καί ἰδιαίτερες δυ-
σκολίες γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ
χριστιανισμοῦ πρός τούς ἐθνι-
κούς. Στό κεφάλαιο 8 τῶν Πρά-
ξεων βλέπουμε τόν Φίλιππο νά

βαφτίζει τόν Αἰθίοπα ἀξιωμα-
τοῦχο τῆς βασίλισσας Κανδάκης
(Πράξ. η΄, 26-40), καθώς καί στό
κεφάλαιο 10 τό ὅραμα τοῦ ἀπο-
στόλου Πέτρου πού κατέρριψε
τούς ἐνδοιασμούς του γιά τήν
οἰκουμενική προοπτική του
Εὐαγγελίου (Πράξ. ι΄, 1-48). Πλέ-
ον εἶχε καταστεῖ σαφές στή συ-
νείδηση τῶν ἀποστόλων ὅτι
καί οἱ ἐθνικοί μποροῦσαν νά γί-
νουν χριστιανοί.

Τό ζήτημα τῆς οἰκουμενικό-
τητας τοῦ Εὐαγγελίου δέν εἶχε
ἀντιμετωπιστεῖ σέ ὅλες τίς προ-
εκτάσεις καί ἐκφάνσεις του.
Στήν Ἀντιόχεια ὑπῆρχαν δύο
κοινότητες χριστιανῶν, οἱ ἰου-
δαιοχριστιανοί καί οἱ ἑλληνο-
χριστιανοί, πού ζοῦσαν παράλ-
ληλα. Οἱ κοινότητες αὐτές τε-
λοῦσαν προφανῶς χωριστά τόσο
τήν κλάση τοῦ ἄρτου, ὅσο καί
τήν κοινή συνεστίαση, ἀφοῦ οἱ
Ἰουδαῖοι χριστιανοί τῆς Ἀντιό-
χειας θεωροῦσαν ὑποχρεωτική
τήν τήρηση ὁρισμένων ἐντολῶν
τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου3. Στήν ὁρι-
στική διευθέτηση τῆς διαμάχης

3. Βλ. ὅ.π., σ. 40.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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τῶν δύο κοινοτήτων συνέβαλε
τά μέγιστα ὁ ἀπόστολος τῶν
ἐθνῶν, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ
ὁποῖος εἶχε πρωταγωνιστικό
ρόλο καί κατά τόν διωγμό τῶν
ἑλληνιστῶν χριστιανῶν τῶν
Ἱεροσολύμων κατά τό 37 μ.Χ.
Μετά τήν μεταστροφή τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου καί τήν ἄνοδο
ἀπό τήν περιοχή τῆς Δαμασκοῦ
στά Ἱεροσόλυμα (41 μ.Χ.), συ-
ναντήθηκε μέ τούς ἀποστό-
λους Πέτρο καί Ἰάκωβο τόν
ἀδελφόθεο, συγκρούστηκε ὅμως
μέ τούς ἐκεῖ ἑλληνιστές χρι-
στιανούς μέ ἀποτέλεσμα νά ἀ-
ποσυρθεῖ στήν Ταρσό, πού ἦ-
ταν καί ἡ πατρίδα του. (Πράξ.
θ΄, 1-30)4.

Ἀκολούθησε τό 45 μ.Χ. ἡ
ἱεραποστολή τῶν Βαρνάβα καί
Παύλου στή Μικρά Ἀσία. Αὐτή
τους ἡ πρωτοβουλία ἀποσκο-

ποῦσε στή συνέχιση τοῦ εὐαγ-
γελισμοῦ τῶν ἐθνῶν. Συνο-
δευόμενοι ἀπό τόν Μάρκο ἔφτα-
σαν καί στή Σαλαμίνα τῆς Κύ-
πρου, ἀφοῦ πρῶτα πέρασαν
ἀπό τήν Σελεύκεια. Ἀκολούθως,
χωρίς τόν Μάρκο πού ἐπέ-
στρεψε στά Ἱεροσόλυμα, πέρα-
σαν στή Μικρά Ἀσία. Ἀρχικά τό
ἔργο τους ἀπευθυνόταν σέ Ἰου-
δαίους τῆς διασπορᾶς καί προ-
οδευτικά στούς ἐθνικούς. Ὅσοι
δέχονταν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ βα-
πτίζονταν καί συγκροτοῦσαν
τίς πρῶτες χριστιανικές κοινό-
τητες στίς πόλεις τους (Πράξ. ιγ΄,
1-14). Μετά ἀπό αὐτή τους τήν
περιοδεία, πού ἦταν καί ἡ πρώ-
τη, ἐπέστρεψαν στήν Ἀντιόχεια
(48 μ.Χ.), ὅπου «συναγαγόντες
τήν ἐκκλησίαν, ἀνήγγειλαν ὅσα
ἐποίησεν ὁ Θεός μετ’ αὐτῶν καί
ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσιν θύραν πί-

4. Βλ. ὅ.π., σσ. 40 - 41.
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στεως» (Πράξ. ιδ΄, 27)5.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐπίσημα δέν

εἶχε λυθεῖ τό πρόβλημα μέ ποιό
τρόπο θά γίνονται δεκτοί στήν
Ἐκκλησία ὅσοι δέν ἦταν Ἰου-
δαῖοι. Ἡ κοινότητα τῶν ἰουδαι-
οχριστιανῶν τῆς Ἱερουσαλήμ,
πού ἦταν πανίσχυρη, θεωροῦσε
ὑποχρεωτική τήν τήρηση τῶν
τύπων τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου,
ἀκόμα καί γιά τούς ἐξ ἐθνῶν χρι-
στιανούς. Οἱ σχέσεις τῶν δύο
χριστιανικῶν κοινοτήτων τῆς
Ἀντιόχειας ἦταν ὀξύτερες ἀπ’
ὅτι στήν Ἱερουσαλήμ, στήν
ὁποία ἀπ’ ὅτι φαίνεται δέν τε-
λοῦσαν ἑνιαία εὐχαριστιακή σύ-
ναξη. Οἱ ἰουδαιοχριστιανοί τῆς
Ἀντιόχειας ἔλεγαν πρός τούς ἐξ
ἐθνῶν χριστιανούς, «ὅτι ἐάν μή
περιτέμνησθε τῷ ἔθει Μωϋσέως,
οὐ δύνασθε σωθῆναι» (Πράξ. ιε΄,
1). Παρ’ ὅτι οἱ ἀπόστολοι Βαρ-

νάβας καί Παῦλος ἀπέκρουσαν
τή θέση αὐτή, τά πνεύματα τῶν
χριστιανῶν τῆς Ἀντιόχειας πα-
ρέμεναν ὀξυμμένα. Ἀποφασί-
σθηκε, λοιπόν, ἡ ἀποστολή τῶν
δύο ἀποστόλων (Πράξ. ιε΄, 2) καί
τοῦ Τίτου (Γαλ. β΄, 1) στά Ἱερο-
σόλυμα γιά τήν ἀπό κοινοῦ, ἀπό
τούς ἀποστόλους, λύση τοῦ
προβλήματος. Οἱ προσπάθειές
τους ἀπέβησαν ἄκαρπες, γιατί
προσέκρουαν στό πεῖσμα τῶν
χριστιανῶν πού προέρχονταν
ἀπό τίς τάξεις τῶν Φαρισαίων
τῆς Ἱερουσαλήμ. 

Ἦταν πλέον σαφές ὅτι τό θέ-
μα ἔχρηζε μίας γενικότερης ἀντι-
μετώπισης. Γι’ αὐτό τόν λόγο καί
συγκλήθηκε τελικά ἡ «Ἀπο-
στολική Σύνοδος» τό 49 μ.Χ.6.

(Συνεχίζεται)

5. Βλ. ὅ.π., σ. 41.
6. Βλ. ὅ.π., σσ. 41 - 42.
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Κ
ατά τά ἔτη 332 μ.Χ. καί
342 μ.Χ. ἔγιναν στήν Κύ-
προ ἰσχυρότατοι σεισμοί

οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν πόλεις
καί χωριά τοῦ νησιοῦ καί
προκάλεσαν τόν θάνατο σέ με-
γάλο ἀριθμό ἀνθρώπων. Ἡ πό-
λη τῆς Σαλαμίνας (πού εἶχε
πρό καιροῦ ἀνακηρυχθεῖ σέ
πρωτεύουσα τῆς Κύπρου ἀ-
φαιρώντας τόν ἀντίστοιχο τίτ-
λο ἀπό τήν Πάφο) εἶχε σχεδόν
ὁλοκληρωτικά καταστραφεῖ,
ἀφοῦ τεράστιο τμῆμα τῆς πό-

λης βυθίστηκε στή θάλασσα.
Ὁ υἱός καί διάδοχος τοῦ Ἁγί-
ου καί Μεγάλου Κωνσταντί-
νου, ὁ αὐτοκράτορας Κωνστά-
ντιος (337-361 μ.Χ.), ἀνέλαβε
τήν ἀνοικοδόμηση τῆς Σαλα-
μίνας διαθέτοντας χρήματα
γιά τόν σκοπό αὐτό καί χαρί-
ζοντας τούς φόρους γιά μία τε-
τραετία. Γι’ αὐτό καί ἡ Σαλα-
μίνα ὀνομάστηκε τελικά Κων-
σταντία πρός τιμή τοῦ αὐτο-
κράτορα Κωνστάντιου. Ὁ Κων-
στάντιος, ἄν καί καταπολέ-

Σελίδες ἀπὸ τὴν Ἱστορία
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς
τοῦ 4ου - 9ου αἰώνα στὴν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαὴλ
Θεολόγου - Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Στ΄

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΡΣΙΝΟΗΣ
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μησε τήν εἰδωλολατρική θρη-
σκεία, ἀποδέχθηκε συνειδητά
μεγάλη ἐπίδραση ἀπό τόν
ἀρειανισμό. 

Τήν ἴδια περίπου χρονική
περίοδο, ἡ Κύπρος ἦταν πλέ-
ον ἐνταγμένη διοικητικά στήν
ἐπαρχία τῆς Ἑώας (Ἀνατολῆς)
τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ
Κράτους (Βυζαντίου). Ὁ διοι-
κητής τῆς Κύπρου ὀνομάζετο
πρόεδρος, ὑπατικός ἤ δούκας
καί ὑπήγετο στήν ἐπαρχιακή
διοίκηση πού εἶχε ὡς ἕδρα τήν
Ἀντιόχεια. Ὁ πρῶτος γνω-
στός Βυζαντινός διοικητής τῆς
Κύπρου ὀνομάζετο Καλοκαι-
ρός καί εἶχε τήν ἕδρα του στήν
Ἀμαθούντα, πόλη πού φαίνε-
ται ὅτι δέν εἶχε πληγεῖ τόσο
πολύ ἀπό τούς σεισμούς. Ὁ
Καλοκαιρός τελικά, δέν εἶχε
καλή ἐξέλιξη διότι ἀποστάτη-
σε καί θέλησε νά αὐτονομηθεῖ.
Ὁ Καίσαρας Δαλμάτιος, διοι-
κητής τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἀνα-
τολῆς καί ἀνιψιός τοῦ Μεγά-
λου Κωνσταντίνου, ἀντιμετώ-
πισε δυναμικά τό κίνημα τοῦ
Καλοκαιροῦ καί τό κατέστει-
λε.

Παράλληλα, ἡ ἐκκλησιαστι-
κή ἡγεσία τῆς νήσου συμμε-

τεῖχε ἐνεργά στήν ἑδραίωση
τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Κύ-
προ, ἀλλά καί στά τεκταινό-
μενα τῆς ἐποχῆς. Στήν Β΄
Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συγ-
κλήθηκε τό 381 μ.Χ. στήν
Κωνσταντινούπολη, ἔλαβαν
μέρος οἱ Κύπριοι Ἐπίσκοποι
Ἰούλιος Πάφου, Θεόπομπος
Τριμιθοῦντος, Μνημόνιος Κι-
τίου καί Τύχων Ἀμαθοῦντος.
Τό αὐτοκέφαλο τῆς ἐν Κύπρῳ
Ἐκκλησίας κατοχυρώνεται καί
ἀρχίζει πλέον ἡ ἁλματώδης
ἀνάπτυξη τοῦ Χριστιανισμοῦ
στό νησί. Ἄν καί οἱ αἱρέσεις
ταλάνισαν ἀρκετά τή βυζαν-
τινή αὐτοκρατορία, ἡ θρη-
σκεία τῶν εἰδώλων οὐσιαστι-
κά ἔδυσε μέ τόν ἐπιθανάτιο
ρόγχο της ἐπί τοῦ αὐτοκρά-
τορα Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβά-
τη (361-363 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος
διαδέχθηκε τόν Κωνστάντιο.

Ἀξιόλογες μορφές Ἁγίων τῆς
Κύπρου κατά τά τέλη τοῦ 4ου
καί τίς ἀρχές τοῦ 5ου αἰῶνα
μ.Χ. ἀποτελοῦν ὁ Ἅγιος Ἀρί-
στων ὁ θαυματουργός, Ἐπί-
σκοπος Ἀρσινόης καί ὁ Ἅγιος
Ἀρκάδιος, ἐπίσης Ἐπίσκοπος
Ἀρσινόης. Κατά τήν πιό πάνω
περίοδο στήν εὐρύτερη πε-
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ριοχή τῆς Πάφου ὑπῆρχαν δύο
Ἐπίσκοποι. Ὁ ἕνας κάλυπτε
τήν περιοχή τῆς Ἀρσινόης
(σημερινή περιοχή Πόλης Χρυ-
σοχοῦς) καί εἶχε τήν ἕδρα του
στήν Ἀρσινόη. Ὁ δεύτερος
Ἐπίσκοπος εἶχε τήν ἕδρα του
στή Νέα Πάφο καί κάλυπτε
τήν Πάφο. Σύμφωνα μέ σχε-
τική ἀναφορά τοῦ Ἁγίου Νε-
οφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ὁ
Ἅγιος Ἀρίστων ἦταν ὁ δεύτε-
ρος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης (δια-
δέχθηκε τόν Ἐπίσκοπο Νικό-
λαο). Καταγόταν ἀπό εὐσεβῆ
οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἔδωσε
ὑγιῆ χριστιανικά πρότυπα καί
ἐφόδια στόν υἱό της. Πλήρης

πίστεως καί ἀφοσιώσεως, ὁ
Ἅγιος Ἀρίστων προικίστηκε μέ
τή θεοποιό ταπείνωση, τήν
ὑψοποιό πραότητα καί ἔγινε
πρότυπο διδασκάλου καί
πνευματικοῦ πατέρα τῶν
πιστῶν τοῦ ποιμνίου του.
Κήρυττε τήν ὀρθόδοξη πίστη
καί ἐφάρμοζε λόγοις καί
ἔργοις τήν αὐθεντική καί ἀνι-
διοτελῆ ἀγάπη. Ὁ Ἅγιος Νε-
όφυτος τόν χαρακτηρίζει ὡς
«κατά δαιμόνων ἄριστο ἀρι-
στεύσαντα». Ὁ Θεός ἀξίωσε
τόν Ἅγιο Ἀρίστωνα καί μέ τό
χάρισμα τῆς θαυματουργίας.
Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς
22 Φεβρουαρίου. 

Τόν Ἅγιο Ἀρίστωνα διαδέ-
χθηκε παναξίως ὁ Ἅγιος Νί-
κων καί τόν Ἅγιο Νίκωνα
διαδέχθηκε ὁ Ἅγιος Ἀρκά-
διος. Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ
Ἔγκλειστος θεωροῦσε τούς
τρεῖς αὐτούς Ἁγίους ἰσάξιους
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασι-
λείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορί-
ου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Ἅγιος
Ἀρκάδιος καταγόταν ἀπό τό
χωριό Μελάνδρα, 12 χιλιόμε-
τρα νοτιοανατολικά τῆς Ἀρσι-
νόης. Οἱ γονεῖς του ὀνομά-
ζονταν Μιχαήλ καί Ἄννα καί
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εἶχε μικρότερο ἀδελφό, τόν
Θεοσέβιο, ὁ ὁποῖος ἔγινε με-
γάλος ἀσκητής. Ὁ Ἀρκάδιος,
λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς ἄνεσης
τῶν γονέων του, σπούδασε
στήν Κωνσταντινούπολη καί
ἔλαβε πλούσια θεολογικά καί
ποιμαντικά ἐφόδια, ἀπαραί-
τητα γιά τό ὑψηλό ἔργο, τό
ὁποῖο θά ἐπιτελοῦσε. Καλ-
λιέργησε τήν ἁγνότητα, τή
σωφροσύνη καί τήν ἐγκράτεια.
Ὁ ἀσκητικός του βίος συνεχί-
στηκε καί μετά τήν ἐπιστρο-
φή του στήν Κύπρο. Πολλές
φορές ἀναχωροῦσε ἀπό τήν
οἰκία του καί διέμενε σέ ἀπρό-
σιτα μέρη, ὥστε νά ἀσκεῖται
περισσότερο στήν ἀρετή καί
στόν κατά Θεόν ἀγῶνα. Ἡ
φήμη του ἔγινε γνωστή στόν
Ἐπίσκοπο Ἀρσινόης Ἅγιο Νί-
κωνα, ὁ ὁποῖος κάλεσε τόν
Ἅγιο Ἀρκάδιο καί ἀφοῦ δια-
πίστωσε τήν ἀρετή καί τό
ἀγωνιστικό ἦθος τοῦ ἀνδρός,
τόν χειροτόνησε ἱερέα. Μέσῳ
τῆς ἱερωσύνης, ὁ Ἅγιος Ἀρκά-
διος πρόσφερε τά μέγιστα καί
ὑπηρετοῦσε μέ ὑποδειγματικό
τρόπο τόν λαό τοῦ Θεοῦ.
Ἀξιώθηκε μάλιστα νά ἐκδιώκει
μέ τήν εὐχή του δαιμόνια ἐνῶ,
παράλληλα, θεράπευε ἀσθε-

νεῖς. Ἔλαβε ἐπίσης καί τό χά-
ρισμα νά προγνωρίζει τά μέλ-
λοντα. Μετά τήν κοίμηση τοῦ
Ἁγίου Νίκωνα, κλῆρος καί
λαός ἀνέδειξαν ὡς Ἐπίσκοπό
τους τόν Ἅγιο Ἀρκάδιο. Ὁ
Ἅγιος Ἀρκάδιος γιά νά ἀπο-
φύγει τήν ἐνθρόνιση σκέφθη-
κε νά ἀναχωρήσει πρός ἄλλη
περιοχή ἀλλά, τελικά, κατά-
λαβε ὅτι ἡ ἐπίμονη λαϊκή θέ-
ληση ἦταν οὐσιαστικά θέλημα
καί κλήση τοῦ Θεοῦ. Κατά τήν
περίοδο τῆς ἀρχιερατείας του,
ἑδραιώθηκε πλήρως στήν Ἐπι-
σκοπή Ἀρσινόης ὁ Χριστιανι-
σμός καί ἐξαφανίστηκαν τά τε-
λευταῖα εἰδωλολατρικά κατά-
λοιπα. Ἀντιμετωπίστηκαν ἐπί-
σης αἱρετικές δοξασίες (ἀρει-
ανισμός, πνευματομάχοι κ.ἄ.).
Ὁ Ἅγιος, παρόλα τά ἐπισκο-
πικά καθήκοντά του, ὅταν
ἔβρισκε εὐκαιρία, ἀποσυρόταν
σέ ἐρημικά μέρη γιά νά προ-
σευχηθεῖ, νά ἀσκηθεῖ περισ-
σότερο καί νά λάβει δύναμη
καί φώτιση γιά τήν καλύτερη
διαποίμανση τῆς λογικῆς ποί-
μνης πού εἶχε ὑπό τήν εὐθύ-
νη του. Εἶχε εἰρηνικό καί
ὁσιακό τέλος. Κοιμήθηκε στίς
29 Αὐγούστου, ἡμέρα κατά τήν
ὁποία ἑορτάζεται μαζί μέ τόν
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Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο.
Ἤδη ἀπό τόν 5ο αἰῶνα ἀνα-
φέρεται ὅτι λειτουργοῦσε Ἱερά
Μονή στό δάσος Πάφου ἐπ’
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀρκαδίου.
Σήμερα σώζονται ἐρείπια τῆς
Μονῆς, ἡ ὁποία, φαίνεται ὅτι
λειτουργοῦσε, τουλάχιστον
μέχρι τόν 12ο μ.Χ. αἰῶνα.  

Μέ τήν ἐπικράτηση τοῦ
Χριστιανισμοῦ στήν Κύπρο
ἀρχίζει καί ἡ ἀνοικοδόμηση
ἀξιόλογων καί ἱστορικῶν θρη-
σκευτικῶν χριστιανικῶν μνη-
μείων. Τό ἀρχαιότερο ἀπό τά

χριστιανικά μνημεῖα (ἀρχές
4ου αἰώνα) εἶναι ἕνα μικρό
τμῆμα ἀπό κάποιο μαυσωλεῖο
πού ἐντοπίστηκε ἑνωμένο μέ
τόν τάφο τοῦ Ἁγίου Ἠρα-
κλειδίου στό ὁμώνυμο μονα-
στήρι στό χωριό Πολιτικό.
Ἀπό τά μέσα τοῦ 4ου αἰώνα
ἀρχίζει ἡ κατασκευή τῶν πρώ-
των μεγάλων ξυλόστεγων βα-
σιλικῶν (π.χ. Ἁγίου Ἐπιφανί-
ου στή Σαλαμίνα, τῆς Ἀχει-
ροποιήτου στή Λάμπουσα,
τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου στούς
Σόλους, τῆς Ἁγίας Κυριακῆς
στήν Πάφο). Τά παλαιότερα
μοναστηριακά συγκροτήματα
ἀνάγονται ἐπίσης στήν ἴδια
περίπου περίοδο (4ος αἰῶ-
νας): μοναστήρι Ἁγίου Ἰλα-
ρίωνα στήν Πάφο, μονή τῶν
Ἱερέων ἐπίσης στήν περιοχή
Πάφου κ.ἄ. Ἀνεκτίμητης ἀξίας
εἶναι τά ἔργα τέχνης πού κο-
σμοῦσαν τίς πρῶτες βασιλικές:
ψηφιδωτά τῆς Παναγίας τῆς
Κανακαριᾶς καί τό ψηφιδωτό
τῆς Παναγίας τῆς Ἀγγελό-
κτιστης. Ὡς σημαντικές ξυ-
λόστεγες βασιλικές τῆς ἴδιας
περιόδου ἀναφέρονται αὐτές
τῆς Καμπανόπετρας στήν Σα-
λαμίνα, τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα, τοῦ Ἁγίου Φίλωνος



στήν Καρπασία κ.ἄ. Φορητές
εἰκόνες τοῦ 6ου καί 7ου αἰῶνα
δέν ἔχουν ἐντοπιστεῖ στήν
Κύπρο. Ἡ ἀρχαιολογική σκα-
πάνη συνεχίζει νά ἐντοπίζει
νέες πληροφορίες πού συ-
ναρμόζονται στήν προσπά-
θεια καταγραφῆς τῆς χριστια-
νικῆς ἱστορίας τῆς ὑπό δια-
πραγμάτευση ἐποχῆς. Γιά πα-
ράδειγμα, ἀναφέρεται ἐνδει-
κτικά ἡ ἀνεύρεση στοιχείων (τό
2003) πού δηλώνουν τήν
ὕπαρξη βασιλικῆς καί στήν πε-
ριοχή «Ἅγιοι Πέντε» βόρεια τῆς
Γεροσκήπου. Ἄν καί ἡ βασι-
λική αὐτή ἔχει καταστραφεῖ

ὁλοσχερῶς, ἔχουν ἐντοπιστεῖ
ἀρκετά στοιχεῖα (π.χ. σπαράγ-
ματα ἐντοίχιας διακόσμησης
κ.ἄ.) δηλωτικά τῆς πολύ πλού-
σιας διακόσμησης τοῦ ναοῦ,
ἀλλά καί τοῦ μεγαλοπρεποῦς
κοιμητηριακοῦ συμπλέγματος
πού βρισκόταν σέ ἄμεση συ-
νάρτηση μέ τήν ἐν λόγῳ βασι-
λική. Γιά πρώτη φορά στήν
Κύπρο ἀνακαλύφθηκε στόν
χῶρο αὐτό σύνδεση τάφου
καί ψηφιδωτοῦ δαπέδου. Ἡ
κύρια περίοδος χρήσης τοῦ
χώρου αὐτοῦ ὑπολογίζεται
μεταξύ τοῦ 5ου καί 7ου αἰῶνα
μ.Χ.
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Ὅταν ἀνακοινώθηκε
ἡ κοίμηση τοῦ ἀγα-
πητοῦ μας Ὑπουρ-

γοῦ Ἄμυνας Τάσου Μητσό-
πουλου, σκέφτηκα ὅτι χάσαμε
τήν τελευταία ἐλπίδα τῆς πο-
λιτικῆς-κοινωνικῆς μας ζωῆς.
Τήν ἐλπίδα νά μαζέψουμε ὅσα
αὐτοκαταστρέψαμε μέσα ἀπό
τήν ἀνελέητη σύληση τῆς πνευ-
ματικῆς καί γιατί ὄχι τῆς ὑλικῆς
μας κληρονομιᾶς. Κληρονομιά
θεωρεῖται αὐτό τό ὁποῖο πα-
ραλάβαμε ἀπό τούς προγόνους
μας, αὐτό πού καλούμαστε νά
διατηρήσουμε, διαφυλάξουμε,
αὐξήσουμε καί νά τό παρα-
δώσουμε στούς ἀπογόνους
μας, τή νέα γενιά.

Τήν ἡμέρα ὅμως τῆς ἐξοδίου
Ἀκολουθίας του ἀναθεώρησα
τήν ἀρχική μου σκέψη καί
εἶπα ὅτι δέν χάσαμε τήν τε-
λευταία μας ἐλπίδα, ἀλλά ὅτι

ὁ Τάσος Μητσόπουλος εἶναι ἡ
τελευταία μας ἐλπίδα γιά τήν
πολιτική, πνευματική καί ἐθνι-
κή ἀναμόρφωση τοῦ λαοῦ μας. 

Αὐτό τό ὁποῖο βλέπαμε,
ἀκούγαμε, αἰσθανόμασταν, βιώ-
ναμε μέσα ἀπό τήν παρουσία
καί τήν προσωπικότητα τοῦ
Τάσου καί τό σιγοψιθυρίζαμε
μεταξύ μας, ὅτι τέτοιους ἀν-
θρώπους χρειάζεται ὁ τόπος
μας γιά νά ἀνορθωθεῖ ἠθικά,
πνευματικά, ἐθνικά, τώρα τό
βροντοφωνάζουμε καί τό δια-
λαλοῦμε σέ ὅλους τούς τόνους,
τά μήκη καί τά πλάτη! Ὅλοι
συνειδητοποιήσαμε ποιές εἶναι
οἱ πραγματικές ἀξίες, πού μέ-
νουν στόν αἰώνα καί ἀναδει-
κνύουν ἕνα ἄνθρωπο προσω-
πικότητα μέσα στήν κοινωνία.

Τότε, πρίν τήν κοίμησή του,
εἴχαμε μία δικαιολογία νά ζοῦ-
με καί νά πορευόμαστε διαφο-

Ὁ Τάσος Μητσόπουλος, 
ἡ τελευταῖα ἐλπίδα 
τῆς πνευματικῆς 

καί πολιτικῆς ζωῆς 
τοῦ τόπου μας;

Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου
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ρετικά ἀπ’ ὅ,τι ὁ Τάσος, γιατί
ἡ διαπίστωσή μας γινόταν
ὑπόκρυφα. Τό λέγαμε, τό αἰ-
σθανόμασταν, ἀλλά ἦταν τόσο
ἰσχνή ἡ φωνή μας, πού οὔτε
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν τήν ἀκούγα-
με. Βλέπαμε τό ἦθος, τήν τα-
πείνωση, τήν ἀξιοπρέπεια, τήν
καθαρότητα τοῦ πνεύματος
καί τοῦ προσώπου του, τήν
ἀνεπιτήδευτη πίστη του στόν
Θεό, καί τοῦ ἀναγνωρίζαμε τήν
ἀνωτερότητα σέ ὅλα. Ὅμως
ἕνας ὑπόκωφος φόβος, μήπως
μᾶς θεωρήσουν ἀναχρονιστι-
κούς (βλέπε καθυστερημέ-
νους), μᾶς ἔκανε νά ζηλεύου-
με μέν τήν προσωπικότητα τοῦ
Τάσου, ἀλλά νά τήν ἀρνούμα-
στε στήν πράξη ζημιώνοντας
καί τούς ἑαυτούς μας καί τό
λαό τούτου τοῦ ταλαιπωρη-
μένου τόπου.

Τώρα, ὅμως, τό εἴπαμε, τό
ὁμολογήσαμε, τό διακηρύξαμε,
τό κάναμε φανερό σέ ὅλους
ὅτι ἡ πορεία τῆς ζωῆς τοῦ Τά-
σου εἶναι αὐτή πού ὁδηγεῖ
στήν αὐθεντικότητα, τή γνη-
σιότητα, τήν ἀρετή, τήν ἁγιό-
τητα τοῦ βίου. Δέν ἔχουμε κα-
μία δικαιολογία τώρα νά μήν
ἀγωνιζόμαστε ὅπως ἀγωνιζό-
ταν ἐκεῖνος. Δέν μποροῦμε
νά ἀφήσουμε τόν λαό τῆς
Πατρίδας μας χωρίς ἐλπίδα καί
προοπτική. Δέν μποροῦμε ἀντί

τήν ἀρετή νά προβάλλουμε τά
πάθη μας καί τίς ἀρρωστημέ-
νες φιλοδοξίες μας. Γιατί ὁ Τά-
σος τά κατάφερε καί ἦταν ὁ
πνευματικός καί ὁλοκληρωμέ-
νος ἄνθρωπος; Μήπως δέν
ἔζησε καί αὐτός στήν ἐποχή
μας, μέσα στίς ἴδιες συνθῆκες,
τούς πειρασμούς καί τίς προ-
κλήσεις πού ἔχουμε καί ἐμεῖς
οἱ ἴδιοι; Δέν ἔφερε τήν ἴδια
ἀνθρώπινη φύση μέ τή δική
μας, πού ρέπει πρός τό ἐμπα-
θές καί εὐπαθές; Γιατί ἐκεῖνος
τά κατάφερε καί ἐμεῖς ὄχι; 

Ἕνας ἐκ τῶν πολιτικῶν σέ
δηλώσεις του εἶπε ὅτι ὁ Τάσος
ἦταν καί εἶναι τό πρότυπο
στήν πολιτική του ζωή καί
σταδιοδρομία. Αὐτό ἀπό μόνο
του, ὅμως, δέν εἶναι ἱκανό νά
μᾶς ἀναδείξει ὑγιεῖς προσω-
πικότητες καί ἄνδρες μέ ἀνά-
στημα, πού θά ἀποτελοῦμε
τήν ἐλπίδα τῆς Πατρίδας καί
τοῦ λαοῦ μας. Γιά νά εἶναι
πρότυπο ὁ Τάσος γιά μᾶς,
στήν πράξη, πρέπει νά καλ-
λιεργοῦμε συνεχῶς τόν ἑαυτό
μας, ὅπως τόν καλλιεργοῦσε
καί ἐκεῖνος. Μελετοῦσε, προ-
σευχόταν, ἐκκλησιαζόταν, με-
τεῖχε στή μυστηριακή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας συνειδητά, εἶχε νή-
ψη (προσοχή) στόν ἑαυτό του,
δέν ἐκτίθετο σέ πειρασμούς
καί τρόπους ζωῆς, πού ἀλλοι-

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
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ώνουν τήν ψυχική κατάσταση
τοῦ ἀνθρώπου καί τόν καθι-
στοῦν ἐμπαθῆ, ἀνώριμο. Ὁ
Τάσος γνώριζε ἐκ πείρας ὅτι ἡ
κατά κεφαλή πνευματική καλ-
λιέργεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπό τό
κατά κεφαλή εἰσόδημά του. Γι’
αὐτό καί ἔγραφε σέ ἕνα ἄρθρο
του στόν Τύπο μέ τίτλο, “Ἡ
πορεία μας πρός τήν Ἀνάστα-
ση”: “Εἰσήλθαμε καί φέτος
στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μέ
φανφάρες, γιορτές καί φωνές
πού συνόδευσαν τήν προηγη-
θεῖσα περίοδο τῆς Ἀπόκρεω.
Χωρίς τή σεμνότητα καί συ-
στολή τοῦ Κυρίου πού καίτοι
βασιλεύς εἰσῆλθε στήν ἁγία
πόλη «ἐπί πώλου ὄνου». Τά βή-
ματά μας, ἔστω κι ἔτσι, ἔχουν
ἀρχίσει νοερά νά κινοῦνται
στά χνάρια τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ
πορεία, μᾶς ὁδηγεῖ μέσα ἀπό
μία σειρά ἀνεπανάληπτων
πνευματικῶν διεργασιῶν καί
προσωπικῶν ἐμπειριῶν στήν
κορύφωση.

Γιά τούς πολλούς, ἴσως τά
ὅσα γράφονται γιά τήν περίο-
δο ἐτούτη νά ἠχοῦν κοινότυπα
καί τετριμμένα. Δέν εἶναι ὅμως.
Γιατί κάθε χρονιά, ἡ περίοδος
αὐτή εἶναι ἐντελῶς διαφορετι-
κή. Ἔχει μία ἀσύλληπτη μο-
ναδικότητα τήν ὁποία καλού-

μαστε νά ρουφήξουμε σταλιά-
σταλιά. Ἡ πνευματική καί μυ-
στηριακή μέθεξη τῆς ὁποίας γι-
νόμαστε κοινωνοί ὅσες καί
ὅσοι τουλάχιστον ἐπιχειροῦμε
νά διαρρήξουμε τόν φαῦλο
κύκλο τῆς καθημερινότητας
καί τῆς μικροπρέπειας πού μᾶς
κρατᾶ καθηλωμένους στήν
πνευματική ὑστέρηση καί ἀνέ-
χεια, εἶναι ἀνεπανάληπτη...
Αὐτήν ἀκριβῶς τήν περίοδο, ἄν
πραγματικά καί γνήσια ἐπιθυ-
μοῦμε νά γίνουμε συμμέτοχοι
καί συγκοινωνοί αὐτῆς τῆς
μοναδικῆς ἐμπειρίας, τῆς με-
τάβασης δηλαδή ἀπό τό φθαρ-
τό στό ἄφθαρτο καί νά μήν μεί-
νουμε «ἐκτός νυμφῶνος» τότε
θά πρέπει, χωρίς καθυστέρη-
ση καί δισταγμό, νά ἐπιλέξου-
με τήν ὁδό τῆς ἀπόλυτης συν-
τριβῆς καί ταπείνωσης. Τῆς
ἐσωτερικῆς πνευματικῆς κά-
θαρσης. Τῆς ἀποκήρυξης τοῦ
«ἐγώ». Νά νίψουμε τά ἀνομή-
ματά μας μέ πόνο καί σπα-
ραγμό ψυχῆς. Νά δηλώσουμε
ἐθελουσίως ἕτοιμοι γιά θυσία.
Νά προσφέρουμε τήν ψυχή μας
ἀντίδωρο στόν Θεό γιά τό
δῶρο τῆς ψυχῆς πού μᾶς προ-
σφέρει. Νά ἁπλώσουμε θαρ-
ρετά τό χέρι μας στόν Κύριο
καί νά ἁρπάξουμε τό δικό
Του, καθώς Αὐτός συντρίβει
τόν θάνατο καί διαβαίνει τό κα-
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τώφλι τῆς αἰώνιας ζωῆς.
Ἄς προσπαθήσουμε αὐτές

τίς μέρες νά ὁραματιστοῦμε. Ἄς
γίνουμε ὅλοι μας λίγο ὀνειρο-
πόλοι. Ἄς πιστεύσουμε ξανά
στό θαῦμα. Ἄς ἀνοίξουμε διά-
πλατα τά μάτια τῆς ψυχῆς μας.
Ἄς εἰσέλθουμε γιά λίγο στή
σφαίρα τοῦ μυστηρίου. Ἄς
συγχωρέσουμε γιά νά συγχω-
ρηθοῦμε. Ἄς ἀποθέσουμε μέ
ἄκρα ταπείνωση τήν ὕπαρξή
μας στό ἔλεος Ἐκείνου.

Ἄς σφραγίσουμε τόν πειρα-
σμό τῆς ματαιοδοξίας, τῆς κε-
νοδοξίας καί τῆς κοσμικότητας.
Ἄς ἀτενίσουμε ψηλά καί μπρο-
στά. Ἄς γευτοῦμε λίγο ἀπό τό
ἑκούσιο πάθος καί τή συγ-
κλονιστική θυσία. Ἄς θωρακι-
σθοῦμε μέ πανίσχυρη πνευμα-
τική ἁρματωσιά. Ἄς πορευ-
θοῦμε εὐθυδρόμως τήν ὁδό
τοῦ προσωπικοῦ μας μαρτυρί-
ου μέ ἦθος καί γενναιότητα. Μέ
τό κεφάλι ψηλά. Καί ἄς προ-
ετοιμάσουμε ἐπιμελῶς τούς
ἑαυτούς μας γιά τό δικό μας
πάθος, γιά τή δική μας ἔξοδο
ἀπό τόν κόσμο τῆς φθορᾶς.
Γιά τή δική μας τελική ἀπο-
κάλυψη «ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ
βήματος τοῦ Χριστοῦ». Γένοι-
το.”

Ὁ μακαριστός Τάσος εἶχε
ἐμπειρικά νοήσει (κατανοήσει)
αὐτό πού γράφει ὁ Μαθητής

τῆς Ἀγάπης, ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης, ὅτι ὁ κόσμος καί οἱ
ἐπιθυμίες του παράγουν (φεύ-
γουν, ἔχουν ἡμερομηνία λήξε-
ως θά λέγαμε ἐμεῖς σήμερα) ὁ
δέ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ
μένει εἰς τόν αἰῶνα (γίνεται ἐ-
νάρετος, ἀξιοπρεπής, ἠθικός,
προσωπικότητα) καί ἀναδει-
κνύεται μέσα στόν κόσμο μέ
προοπτική τήν αἰωνιότητα.

Γιά νά μήν εἶναι ὁ λόγος μας
ὑποκριτικός, ὅταν ἐπαινοῦμε
καί διακηρύττουμε τήν πνευ-
ματική κατάσταση ἑνός ἀνδρός,
ὅπως ἦταν ὁ Τάσος Μητσό-
πουλος, πρέπει νά ἔχουμε καί
ἐμεῖς τήν ἴδια διάθεση καί θέ-
ληση νά ἀγωνιστοῦμε, νά προ-
σπαθήσουμε νά καλλιεργη-
θοῦμε πνευματικά καί νά τόν
μιμηθοῦμε. Διαφορετικά κινδυ-
νεύουμε νά ἀπαξιώσουμε (ἐκ-
κλησιαστικά, πολιτικά, κοινω-
νικά) καί πάλιν κάθε θεσμό
ἔναντι τῶν ἀνθρώπων, πού μᾶς
ἀκοῦνε νά κάνουμε διαπιστώ-
σεις καί διακηρύξεις ὀρθές
καί στή συνέχεια νά πορευό-
μαστε λανθασμένα. Τό χειρό-
τερο, στεροῦμε στόν λαό μας
τήν ἐλπίδα...

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀγα-
πητέ μας Τάσο... ἴσως ἡ τε-
λευταία μας ἐλπίδα νά γίνου-
με ἡ ἐλπίδα γιά τήν πολυβα-
σανισμένη Πατρίδα μας!!!

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
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Τ
ό Σαββατοκύριακο πού
πέρασε εἶχαν τουρνουά
οἱ ἀκαδημίες ποδοσφαί-

ρου. Συμμετεῖχε καί ἡ δική μου
ἀκαδημία, ὁπότε προπονηθή-
καμε καλά τόν τελευταῖο μῆνα
εἰδικά γι’ αὐτή τή διοργάνωση.
Ἐγώ παίζω στήν ὁμάδα τοῦ
2000, πού εἶναι τῆς ἡλικίας
μου καί ἅμα χρειαστεῖ βοηθῶ
καί ἄλλες ὁμάδες, ὅπως κά-
νουν ὅλοι οἱ συμπαῖκτες μου,
ὅταν οἱ ὁμάδες τῶν ἄλλων ἡλι-
κιῶν δέν ἔχουν ἀρκετούς
παῖκτες διαθέσιμους.

Ἀφοῦ τελείωσε, λοιπόν, τό
παιχνίδι τῆς ὁμάδας μου τήν

πρώτη μέρα, ὁ προπονητής
μοῦ εἶπε ὅτι θά παίξω σέ ἀκό-
μα ἕνα μέ τούς λίγο μικρότε-
ρούς μου. Προβληματίστηκα
στήν ἀρχή, γιατί μ’ αὐτούς δέν
εἶχα ξαναπαίξει. Ἐντάξει, ἤξε-
ρα ποιοί εἶναι, ἀλλά στό παι-
χνίδι εἶναι διαφορετικό. Δέν
ἤξερα τόν τρόπο πού παίζει ὁ
καθένας, τά δυνατά καί τά
ἀδύνατά του σημεῖα, τίς θέσεις
τους. Δέν εἶπα ὅμως τίποτα,
μοῦ ἀρέσει τό ποδόσφαιρο καί
χαίρομαι νά παίζω. Ἔ, πῆρα
καί λίγο πάνω μου πού διάλεξε
ἐμένα ὁ προπονητής, δέν ἔλε-
γε νά τοῦ ἀρνηθῶ!

Ὅταν
εἶναι κοινός 

ὁ σκοπός
Ἑλένης Ἀναστασίου

Ἐκπαιδευτικοῦ
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Ἐννοεῖται ὅτι μᾶς μάζεψε
ὅλους πρίν, μᾶς ἔκανε σχε-
διάγραμμα γιά τό ποιές θέσεις
θά πάρουμε καί μᾶς ἔδωσε
ὁδηγίες γιά τό πῶς θά παί-
ξουμε. Ἄσε πού – σέ ὅλους
τούς ἀγῶνες αὐτό κάνει δη-
λαδή – ὅση ὥρα παίζουμε, στέ-
κεται ἔξω ἀπό τό γήπεδο καί
δίνει φωναχτά ἐπιπλέον ὁδη-
γίες ἤ μᾶς ἐπιβραβεύει γιά τίς
σωστές κινήσεις ἤ ἀκόμα μᾶς
λέει τά λάθη μας. Ἑπομένως,
δέν εἶχα λόγους ἀνησυχίας. Ἄν
δέν τά κατάφερνα νά μπῶ στό
πνεῦμα τῆς ὁμάδας πού μοῦ
ἦταν ἄγνωστη, θά μέ καθοδη-
γοῦσε ὁ προπονητής.

Ξεκίνησε ὁ ἀγώνας καί τά
πρῶτα λεπτά ἤμουν κουμπω-
μένος. Δέν ἔβγαινα μπροστά,
δέν τολμοῦσα νά διεκδικήσω
τήν μπάλα, δέν ἤθελα νά
ἐπέμβω. Ἤμουν καί πιό με-
γάλος, μή νομίσουν ὅτι τούς
κάνω τόν ἔξυπνο. Μετά ἀπό
μερικά λεπτά ὅμως, κατάλαβα
ὅτι εἴμαστε ὅλοι ἕνα. Γιά τούς
σκοπούς τοῦ παιχνιδιοῦ δέν
ὑπῆρχε μεγάλος ἤ μικρός, γνω-
στός ἤ ἄγνωστος. Ὅλοι – σάν
ἕνα – ἀγωνιζόμαστε γιά τόν

ἴδιο στόχο: τήν ἀποτροπή
τέρματος ἀπό τήν ἀντί-
παλη ὁμάδα ἤ ἀκόμα κα-
λύτερα τήν ἐπίτευξη ἑνός
ἀπό τή δική μας.

Τελικά οὔτε τό ἕνα
ἔγινε οὔτε τό ἄλλο. Τό
μάτς τελείωσε 0 – 0,
ἀλλά ἤμασταν ὅλοι εὐ-
χαριστημένοι γιατί παί-
ξαμε καλά (ἔτσι εἶπαν οἱ
προπονητές μας). Γιά
μένα ἦταν μία μεγάλη
νίκη, γιατί ἔμαθα κάτι
πολύ σπουδαῖο: Ὅταν ὁ
σκοπός εἶναι κοινός, δέν
ἔχει σημασία μέ ποιούς
ἀγωνίζεσαι. Μπορεῖ νά μήν
τούς ἔχεις ξαναδεῖ ποτέ, ἀλλά
εἶναι σάν νά εἶστε μία οἰκο-
γένεια, μία παρέα ἀπό χρόνια.
Δένεσαι μαζί τους, συνεργάζε-
σαι καί τούς ἐμπιστεύεσαι
μόνο καί μόνο γιατί ξέρεις ὅτι
θέλουν ὅ,τι κι ἐσύ.

Αὐτό ἰσχύει ἀκόμα περισ-
σότερο στούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς
μας, στούς ἀγῶνες τῆς ψυχῆς
μας. Κάθε χρόνο πού πλησιά-
ζει τό καλοκαίρι, σκέφτομαι
τήν κατασκήνωση καί κάθε
φορά μέ προβληματίζει τό ἴδιο
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πράγμα: Πῶς νά μπορέσεις
νά μάθεις τόσα ἄτομα σέ
τόσο λίγες μέρες καί μάλι-
στα νά ζεῖς μαζί τους καί νά
κινεῖσαι στόν ἴδιο χῶρο; Κι
ὅμως, πάντα τά καταφέρ-
νουμε. Φεύγοντας ἀπό κεῖ,
ἔχουμε κάνει φίλους. Εἶναι
χαρακτηριστικό πού πάντα
συγκινούμαστε καί στενα-
χωριόμαστε τό τελευταῖο
βράδυ λές καί ἀποχωριζό-
μαστε κάποιους πολύ στε-
νούς μας συγγενεῖς ἤ φί-
λους. Νά, λοιπόν, γιατί! Ὅ-
λοι πού πᾶμε ἐκεῖ ἔχουμε
ἕνα κοινό σκοπό, τήν πνευ-
ματική μας ὠφέλεια γι’
αὐτές τίς μέρες, πού θά μᾶς
δώσει ἐφόδια γιά ὅλες τίς
ἄλλες μέρες τῆς ζωῆς μας,
πού κι αὐτά μέ τή σειρά
τους θά μᾶς κρατήσουν
σταθερούς στόν ἀγώνα μας
γιά τό μεγάλο σκοπό, τή
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Εἰδικά σ’ αὐτόν τόν ἀγώ-
να, ἡ σύνδεση πού δημι-

ουργεῖται μέσα ἀπό τόν
κοινό σκοπό εἶναι ἀκόμα με-
γαλύτερη, γιατί ὑπάρχει
ἀνάμεσά μας ἕνας πολύ
σπουδαῖος σύνδεσμος, ὁ
Χριστός, πού μᾶς ὑποσχέ-
θηκε ὅτι ὅπου βρίσκονται
ἄνθρωποι μαζεμένοι γιά τό
δικό Του ὄνομα, θά εἶναι κι
Αὐτός μαζί τους. Ὄχι μόνο
στήν κατασκήνωση, ὄχι μόνο
στό κατηχητικό, στό σχο-
λεῖο, στή γειτονιά, στήν
οἰκογένεια. Ὅπου κι ἄν
βρισκόμαστε, ἀκόμα κι ἄν ὁ
δεύτερος, ὁ τρίτος ἤ οἱ
πολλοί τῆς «ὁμάδας» μας
δέν εἶναι τόσο κοντά μας.
Ἀφοῦ ἔχουμε τόν ἴδιο σκο-
πό, εἴμαστε σάν μία ὁμάδα.
Γι’ αὐτό, λοιπόν, ποτέ κα-
νείς δέν πρέπει νά νιώσει
οὔτε μόνος, οὔτε ἀπόμακρος
ἀπ’ τούς ἀγωνιζόμενους
ἀδελφούς. Πορευόμαστε
ὅλοι στόν Ἕνα σκοπό καί
εἴμαστε ὅλοι μαζί σ’ αὐτό. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
«ΤΟ ΦΩΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος 
ὁ Κύπριος

«Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν
ὑμῖν;» (Ἀναστάσιμο Στιχηρό τῶν Αἴνων, Βαρέος ἤχου). Σίγουρα
ὁ ὑμνωδός δέν ἀναρωτιέται γιά νά βρεῖ κάποιαν ἀπάντηση στήν
ὀντολογική αὐτή ἀναζήτηση. Μᾶλλον πρόκειται γιά ἐρώτημα
πού τίθεται ἐναγωνίως σέ κάθε εὐσυνείδητη ψυχή πού ἐνατενίζει
ἀδιάλειπτα πρός τόν Δημιουργό της. Πρόκειται γιά μία ἀλή-
θεια πού βιώνεται μόνο ἐν Χριστῷ. Πρόκειται γιά μία πρόσκληση
πού, ἄν ὁ καθένας μας τήν αἰσθανθεῖ ὡς πρόκληση, δέν πρό-
κειται νά πάψει ποτέ νά ἐπιζητεῖ τήν ζωοποιό χάρη καί τό ἀπύθ-
μενο ἔλεος τοῦ φιλάνθρωπου Θεοῦ μας. 

Ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος ὁ Κύπριος ἀνταπέδωσε στόν
Κύριο, ὄχι αὐτό πού ἔπρεπε, ἀλλά αὐτό πού πραγματικά εἶχε
ἀνάγκη ἡ ψυχή του νά προσφέρει, τήν τέλεια ἀφοσίωση στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀπό μικρός βίωσε βαθιά τίς εὐλογίες τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μέσα ἀπό τήν ἐνορία τοῦ Τρυπιώτη στή
Λευκωσία, ἀκολούθως ἀναζητώντας πιό πολύ τόν Χριστό ἀφιε-
ρώθηκε στήν Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου καί τελικά ἀξιώθη-
κε ὡς μοναχός νά διακονήσει τά Πανάγια Προσκυνήματα στά
Ἱεροσόλυμα. Οἱ συμμαθητές του στό «Γυμνάσιο τοῦ Ἱεροῦ Κοι-
νοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου», τόν θυμοῦνται νά ἦταν ἁπλός καί
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ἄκακος, ταπεινός μέ
ἀγαθή ψυχή καί εὐγενι-
κό φρόνημα (σ. 60).

Ὑπῆρξε πρότυπο μο-
ναχικῆς βιωτῆς, μονα-
χικός καί πρᾶος. Ὁ συ-
νεχής ἀγώνας του γιά
τήν ἐφαρμογή τῶν εὐαγ-
γελικῶν ἀρετῶν τόν κα-
τέστησαν καθαρό δο-
χεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Εἶχε ἰδιαίτερη
ἀγάπη στίς ἀκολουθίες
τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς καί πάντοτε ἐπέ-
μενε στήν ὀρθή καί

ἀκριβῆ τέλεσή τους (σ. 71). «Ξεχώριζε ἀπό τούς ὑπόλοιπους
ἀνθρώπους. Χωρίς νά τοῦ μιλᾶς, ἔνιωθες κοντά του εἰρήνη, σι-
γουριά, ἀσφάλεια.  Καί αὐτός καταλάβαινε τί ἤθελες, χωρίς νά
χρειαστεῖ νά τοῦ μιλήσεις, δίνοντάς σου μάλιστα πολλές φορές
καί τήν ἀπάντηση πού χρειαζόσουν. Ὅταν μιλοῦσε, ἦταν πάρα
πολύ ἤρεμος. Καί σοῦ μετέδιδε αὐτή τήν ἠρεμία. Μιλοῦσε γιά
τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία…, νιώθαμε ὅτι ὅλα ὅσα εἴχαμε δια-
βάσει γιά τούς ἁγίους καί τή ζωή τους ἐκπληρώνονταν σ’ αὐτόν
τόν ἄνθρωπο» (σ. 73).

Ὁ ἅγιος Φιλούμενος διακόνησε τό Πατριαρχεῖο τῶν Ἱερο-
σολύμων σέ διάφορα μέρη, ὅπου εἶχε ἀνάγκη ἡ Ἁγιοταφική Ἀδελ-
φότητα καί εἶχε ὁρίσει στόν ἑαυτό του, ὡς ἀποστολή του, νά δια-
φυλάξει τά Πανάγια Προσκυνήματα ἀπό τόν θρησκευτικό φα-
νατισμό καί τή συγκριτική μισαλλοδοξία τῶν ἀλλόδοξων



εἰσβολέων. Αὐτή του ἡ ἐπιμονή κατέστη καί ἡ ἀφορμή νά λά-
βει τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου στό ἱστορικό προσκύνημα τοῦ
φρέατος τοῦ πατριάρχη Ἰακώβ, ὅπου ἦταν ὁ μοναδικός φύλακας
καί ἡγούμενος. Ὁ ὅσιος ὑπέμεινε εὐλαβικά τόν πόνο καί τό μαρ-
τύριο, καί ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό τήν ἀφθαρσία καί τήν εὐωδία
τοῦ σεπτοῦ σκηνώματός του, τό ὁποῖο κοσμεῖ καί λαμπρύνει
τόν περικαλλῆ ναό τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος.  

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου στήν Ὁροῦντα ἔχει ἀναλά-
βει καί διεκπεραιώσει τή συλλογή καί ἔκδοση διαφόρων βιο-
γραφικῶν στοιχείων καί μαρτυριῶν πού ἀφοροῦσαν τόν ἅγιο
ἀπό ἀνθρώπους πού, εἴτε ἔζησαν τόν ἴδιο πρίν τό μαρτύριό του,
ἤ μετά, κατά τίς θαυμαστές καί εὐεργετικές, παρά Θεοῦ, ἐμφα-
νίσεις του.

* * *
Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος ὁ Κύπριος. Βίος - Μαρ-

τύριο - Θαύματα μετά Παρακλητικοῦ Κανόνος, Β΄  Ἔκδοσις
- Ἐπαυξημένη. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Ὁροῦντα - Κύπρος.

* * *
Τό βιβλίο διατίθεται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο μας, μέ τήν εὐχή

νά ἀποτελέσει ἕνα λύχνο στήν ἀγωνιστική ἐν Χριστῷ ζωή τοῦ
καθενός Χριστιανοῦ.

Διεύθυνση: 
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου «Τὸ Φῶς»
Ἀδαμαντίου Κοραῆ 20 - 26
Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22430301, 22344309
Φάξ: 22343122     Ε-mail: fos@iak.org.cy
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