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Tό τεῦ χος αὐτό τοῦ πε ρι ο δι-
κοῦ μας, μέ τήν εὐ και ρία

τῆς ἑ ορ τῆς του τόν Σε πτέμ βριο
ἀ φε νός, καί τῆς συμ πλη ρώ σεως
χι λίων ἐ τῶν ἀπό τή δη μο σί ευση
τῆς Δι α θή κης του ἀ φε τέ ρου, εἶ -
ναι ἀ φι ε ρω μένο στόν Ὅ σιο
Νε ό φυτο τόν Ἔγ κλει στο.

Με γάλη εἶ ναι ἡ ἀ γάπη μου
καί ὁ σε βα σμός μου στόν Ἅ γιο,
ἀ φοῦ ἀπό παιδί ἐγ κα τα βί ωσα
στήν Ἱ ερά Μονή του καί –μέ
τήν εὐ λο γία του καί τό ἔ λεος
τοῦ Θεοῦ- δι ε τέ λεσα ἡ γού με νος
αὐ τῆς.

Σκέ φθηκα, λοι πόν, ἐ πειδή ὁ
Ἅ γιός μας ὑ πῆρξε με γά λος ἀ -
σκη τής, νά γράψω -ὅσο τό δυ-
να τόν ἁ πλά- γιά τό νό ημα
πού ἔ χει ἡ Ἄ σκηση στήν Ὀρ -
θό δοξη Ἐκ κλη σία καί ἐάν εἶ ναι
ἀ πα ραί τητη στή ζωή τῶν πι -
στῶν, πού ζοῦν μέσα στόν κό-
σμο.

Γιά νά γί νει κα τα νο η τός ὁ
λό γος ὑ πάρ ξεως τῆς Ἀ σκή σε-
ως στή ζωή τῆς Ἐκ κλη σίας ἀπό
τόν σύγ χρονο καί τόσο ἐ ξω-
στρεφῆ ἄν θρωπο, πρέ πει νά ἀ -
να τρέ ξουμε στήν ἀρχή τῆς ἀν -
θρώ πι νης ἱ στο ρίας, στή δη μι-
ουρ γία τῶν πρω το πλά στων.

Εἶ ναι γνω στό ὅτι –σύμ φωνα
μέ τό πρῶτο βι βλίο τῆς Ἁ γίας
Γρα φῆς, τή Γέ νεση- ὁ Τρι α δι-
κός Θεός δη μι ούρ γησε τόν ἄν -
θρωπο μέ ὑ λικό σῶμα καί
πνευ μα τι κῆς φύ σεως ψυχή. Τό
σῶμα ζω ο γο νεῖτο ἀπό τήν ψυχή
καί ἡ ψυχή ἀπό τή Χάρη τοῦ
Ἁ γίου Πνεύ μα τος. 

Σκο πός τῆς ἀπό ἀ γάπη δη-
μι ουρ γίας τοῦ ἀν θρώ που ἦ ταν,
νά ἀ ξι ο ποι ή σει μέ τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ τά θε ϊκά χα ρί σματα, πού
ἔ λαβε ἀπό Αὐ τόν, ἀ φοῦ δη μι-
ουρ γή θηκε «κατ’ εἰ κόνα» Του,
ὥ στε νά γί νει «καθ’ ὁ μοί ω σιν»

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
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Αὐ τοῦ, δη λαδή «κατά Χά ριν
θεός»!

Δυ στυ χῶς, ὁ πρῶ τος ἄν -
θρω πος πι στεύ ον τας στήν δό-
λια συμ βουλή τοῦ «ἀρ χε κά κου
ὄ φεως», τοῦ δι α βό λου, θέ λησε
νά φθά σει στόν σκοπό αὐτό,
δη λαδή νά γί νει θεός, ἀλλά χω-
ρίς τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί χω-
ρίς καμ μία δική του προ σπά-
θεια.

Ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἁ μαρ τίας
αὐ τῆς (προ πα το ρικό ἁ μάρ τημα)
ἦ ταν ἡ ἀ πώ λεια τῆς Θείας
Χά ρι τος, μέ συ νέ πεια νά ἀρ ρω-
στή σει ἡ ἀν θρώ πινη φύση θα-
νά σιμα!

Γιά νά κα τα νο ή σουμε τί ση-
μαί νει ὅτι ἀρ ρώ στησε ἡ ἀν θρώ-
πινη φύση πρέ πει νά θυ μη-
θοῦμε ὅτι οἱ Ἅ γιοι τῆς Ἐκ κλη-
σίας μας Πα τέ ρες (π.χ. Μά ξι μος
ὁ Ὁ μο λο γη τής, Γρη γό ριος ὁ
Πα λα μᾶς, Ἀβ βᾶς Δω ρό θεος
κ.ἄ.) δέ χον ται ὅτι ἡ ψυχή τοῦ
ἀν θρώ που ἔ χει τρεῖς δυ νά μεις:
α΄) Τό Λο γι στικό, πού εἶ ναι ἡ
ἕ δρα τῆς νο ή σεως καί τῆς γνώ-
σεως, β΄) Τό Θυ μικό ἤ Θυ μο-
ει δές, πού εἶ ναι ἡ ἕ δρα τῆς ἀ -
γά πης, τοῦ ζή λου, ἀλλά καί τοῦ
ὑ γι οῦς θυ μοῦ καί γ΄) Τό Ἐ πι-
θυ μη τι κό, πού εἶ ναι  ἡ ἕ δρα
τῶν ἐ πι θυ μιῶν.

Πρίν τήν πτώση τῶν πρω το-
πλά στων οἱ τρεῖς αὐ τές δυ νά-
μεις τῆς ψυ χῆς ἦ σαν στραμ μέ-
νες πρός τόν Θεό. Ἔτσι, τό Λο-
γι στι κό ἀ σχο λεῖτο μέ τή γνώση
–κατά τό δυ να τόν στόν ἄν -
θρωπο -τοῦ Θεοῦ. Τό Θυ μι κό
ἀ γω νι ζό ταν νά ἑ νω θεῖ μέ τόν
Θεό. Τό Ἐ πι θυ μη τι κό λαχ τα-
ροῦσε τήν ἐ πι κοι νω νία μέ τόν
Θεό, ἀπό τήν ὁ ποία ἐ λάμ βανε
με γάλη ἡ δονή καί χαρά. Αὐτή
εἶ ναι ἡ ὑ γιής καί φυ σική λει-
τουρ γία τῆς ψυ χῆς.

Ὅ ταν συ νέβη ἡ πτώση τῶν
πρω το πλά στων, τότε ἡ ἀν -
θρώ πινη φύση ἀρ ρώ στησε καί
οἱ δυ νά μεις τῆς ψυ χῆς δι ε στρά-
φη σαν. Τό Λο γι στικό σκο τί στη-
κε καί κυ ρι εύ θηκε ἀπό τή φι-
λο δο ξία, τή φι λαυ τία, τήν ὑ πε-
ρη φά νεια. Τό Θυ μικό, ἀντί νά
ἀ γω νί ζε ται μέ ζῆλο νά ἑ νω θεῖ
μέ τόν Θεό, ζη τεῖ νά στη ρι χθεῖ
«τῇ κτί σει παρά τόν Κτί σαντα»
(Ρωμ. α΄, 25). Ἔτσι κα τα λαμ βά-
νε ται ἀπό τή φι λο κτη μο σύνη,
πού φέρ νει τή φι λαρ γυ ρία, τήν
ἀν τι ζη λία, τό μῖ σος πρός τόν
συ νάν θρωπο κ.τ.ὅ. Τό Ἐ πι θυ-
μη τι κό δέν λαχ ταρᾶ, πλέον, τήν
ἡ δονή, πού προ σφέ ρει ἡ κοι νω-
νία μέ τόν Θεό, ἀλλά αὐ τήν
πού προ σφέ ρει ἡ ὕλη καί πιό



πολύ ἡ σάρκα. Γι’ αὐτό γε μί ζει
μέ τή φι λη δο νία. Αὐτή εἶ ναι ἡ
ἀρ ρω στη μένη καί παρά φύ σιν
λει τουρ γία τῆς ψυ χῆς, ἡ ὁ ποία
κυ ρι εύ ε ται ἀπό δι ά φορα πάθη
(με ρικά ἀπό τά ὁ ποῖα ἀ να φέ-
ραμε ἤδη) καί χά νον τας τή ζω -
ο γόνο Θεία Χάρη νε κρώ νε ται,
χω ρίς ὅ μως νά ἐ κμη δε νί ζε ται.

Πα ράλ ληλα, ἡ ἀρ ρώ στια,
πού ἔ φερε ἡ ἁ μαρ τία, ἐ πε κτά-
θηκε καί στό σῶμα, πού ἔ γινε
φθαρτό, ἀ νυ πε ρά σπι στο ἀπό
δι ά φο ρες ἀ σθέ νειες καί τό βα -
θμι αῖο ἐκ φυ λι σμό τοῦ γή ρα τος
μέ χρι τόν ἐρ χομό τοῦ βι ο λο γι-
κοῦ θα νά του, ἀ φοῦ ἡ ψυχή
πού τό ζω ο γο νοῦσε ἔ χει πρώ-
τη νε κρω θεῖ.

Ἔ κτοτε, ἐ πειδή ἡ ρίζα τοῦ
ἀν θρω πί νου γε νε α λο γι κοῦ δέν-
δρου ἀρ ρώ στησε, ὅλο τό δέν-
δρο καί τά κλα διά του εἶ ναι ἄρ -
ρω στα. Ἡ ἀρ ρώ στια τῶν προ-
πα τό ρων με τα δό θηκε σ’ ὅ λους
τούς ἀ πο γό νους τους.

Ὅ ταν λέμε, ὅ μως, ὅτι ὅ λοι οἱ
ἀ πό γο νοι τοῦ Ἀ δάμ κλη ρο νο-
μοῦμε τό προ πα το ρικό ἁ μάρ τη-
μα, δέν ἐν νο οῦμε ὅτι κλη ρο νο-
μοῦμε τήν ἐ νοχή τῶν προ πα τό-
ρων (ὅ πως ἐν νο οῦν οἱ Πα πι κοί
καί οἱ Προ τε στάν τες), ἀ φοῦ δέν
ὑ πήρ χαμε τότε. Κλη ρο νο μοῦμε,

ὡς μία κλη ρο νο μική ἀ σθέ νεια,
τίς συ νέ πειες τῆς ἁ μαρ τίας
τους, δη λαδή τά πάθη, τή
φθορά καί τέ λος τόν βι ο λο γικό
θά νατο.

Μό νος του ὁ ἄν θρω πος ἦ ταν
ἀ δύ να τον νά αὐ το θε ρα πευ θεῖ.
Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Υἱός καί
Λό γος τοῦ Θεοῦ προ σέ λαβε
τήν ἀν θρώ πινη φύση «ἐκ Πνεύ-
μα τος Ἁ γίου καί Μα ρίας τῆς
Παρ θέ νου» καί χω ρίς νά πά ψει
νά εἶ ναι τέ λειος Θεός, ἔ γινε τέ-
λειος ἄν θρω πος, Θε άν θρω πος,
ὁ Νέος Ἀ δάμ!

Μέ τό μυ στή ριο τοῦ Βα πτί-
σμα τος μᾶς ἔ δωσε τή δυ να τό-
τητα νά ἀ να γεν νη θοῦμε καί νά
ἐν σω μα τω θοῦμε κάθε ἕ νας
προ σω πικά στό θε αν θρώ πινο
Σῶμα Του, τήν Ἐκ κλη σία.

Μέ τό μυ στή ριο τοῦ Χρί σμα-
τος λαμ βά νουμε πάλι τή Θεία
Χάρη τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος,
τόν θε ο ΰ φαντο χι τῶνα, πού ἀ -
πώ λεσε ὁ Ἀ δάμ μέ τήν πτώση
του.

Τέ λος, μέ τό μυ στή ριο τῆς
Θείας Εὐ χα ρι στίας τρε φό μα στε
μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Θε αν θρώ που, ὥ στε νά εἴ μα στε
ζων τανά μέλη Του.

Ἔτσι ἀ πο κα θί στα ται ἡ ἄρ -
ρω στη ἀν θρώ πινη φύση στήν

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ

437ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



προ πτω τική κα τά σταση ὑ γείας
καί μπο ρεῖ, πλέον, μέ ἀ να και-
νι σμένο τό «κατ’ εἰ κόνα», νά
πο ρευ θεῖ πρός τό «καθ’ ὁ μοί-
ω σιν» καί τήν αἰ ώ νια ζωή.

Ἐ πειδή ὅ μως καί μετά τήν
Θεία Οἰ κο νο μία καί τήν ἔν ταξή
μας στό Σῶμα τῆς Ἐκ κλη σίας,
ξανα πέ φτουμε σέ πλῆ θος ἁ -
μαρ τιῶν καί πα θῶν, ἀ φοῦ «οὐ -
δείς κα θα ρός ἔ σται ἀπό ῥύ που,
ἐάν καί μία ἡ μέρα ὁ βίος αὐ τοῦ
ἐπί τῆς γῆς» (Ἰώβ ιδ΄, 4-5), πάλι
ἡ ψυχή πα ρα λει τουρ γεῖ καί ἀρ -
ρω σταί νει, ὁ πότε ἔ χει ἀ νάγκη
νέας θε ρα πείας.

Ἐδῶ πρέ πει νά το νί σουμε
ὅτι ἡ θε ρα πεία τοῦ «τρι με ροῦς»
τῆς ψυ χῆς εἶ ναι ἀ πο κλει στι κῶς
ἔργο τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος,
ἀλλά προ ϋ πο θέ τει καί τήν ἀν -
θρώ πινη συ νέρ γεια. Αὐτή ἡ συ-
νέρ γεια ἀ πο δει κνύει τήν ἐ λεύ-
θερη ἀ πο δοχή ἐκ μέ ρους τοῦ
ἀν θρώ που τῆς θε ρα πευ τι κῆς
καί σω στι κῆς ἐ νέρ γειας τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά καί τήν εἰ λι κρινῆ ἀ -
γάπη τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν
Θεό. Ἐ πί σης, δι α σφα λί ζει τή
συ νεχῆ πα ρου σία τῆς Θείας

Χά ρης.
Τί εἶ ναι, ὅ μως, τά πάθη καί

πῶς ἀρ ρω σταί νουν τήν ψυχή
μας;

Τό τί εἶ ναι πά θος ὁ ρί ζει μέ
θαυ μά σιο τρόπο ὁ Ἅ γιος Μά-
ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής: «Πά θος ἐ -
στί κί νη σις ψυ χῆς παρά φύ σιν
ἤ ἐπί φι λίαν ἄ λο γον ἤ ἐπί μῖ -
σος ἄ κρι τον ἤ τι νος ἤ διά τι τῶν
αἰ σθη τῶν»1. Δη λαδή: Πά θος
εἶ ναι ἡ παρά φύ σιν (μή φυ σι -
ο λο γική) κί νηση τῆς ψυ χῆς ἤ
πρός πα ρά λογη ἀ γάπη ἤ ἄ κρι-
το μῖσος ἤ γιά κά ποιον (ἄν θρω-
πο) ἤ γιά κά ποιο ἀπό τά αἰ -
σθητά (πρά γματα). Ἐ ξη γών-
τας ὁ ἴ διος Ἅ γιος τόν ὁ ρι σμό
αὐτό δί νει με ρικά πα ρα δεί γμα-
τα καί λέει ὅτι τά πάθη μᾶς ὁ -
δη γοῦν στό νά ἐ πι θυ μοῦμε
πρά γματα ἤ πρό σωπα πα ρά λο-
γα, ὅ πως: «βρώ μα τος παρά
τόν και ρόν ἤ παρά τήν χρείαν
ἤ γυ ναι κός ... τῆς νο μί μου. Καί
πά λιν, ὅ ταν ὀρ γι ζώ μεθα ἤ λυ-
πώ μεθα παρά τό εἰ κός, οἷον
κατά τοῦ ἀ τι μά σαν τος ἤ ζη μι -
ώ σαν τος»2. Δη λαδή: Τροφή πα-
ρά και ρος ἤ ὑ περ βο λική ἤ γυ-
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2. Ὅπου παραπάνω ΛΓ΄.



ναῖκα ... μή νό μιμη. Καί ὅ ταν
ὀρ γι ζό μα στε ἤ λυ πό μα στε πα-
ρά λογα, ὅ πως ἐ ναν τίον κά-
ποιου πού μᾶς πρό σβαλε ἤ μᾶς
ζη μί ωσε.

Ἡ λέξη «πά θος» προ έρ χε ται
ἀπό τό ρῆμα πά σχω. Ἑ πο μέ-
νως, ὅ ταν κά ποιος ἔ χει ἕνα ἤ
πε ρισ σό τερα πάθη, τότε πά-
σχει, ὑ πο φέ ρει! Ὁ ἐμ πα θής
ἄν θρω πος δέν εἶ ναι ὑ γιής ἀλλά
ἄρ ρω στος καί ἔ χει ἀ νάγκη θε-
ρα πείας.

Ὅ ταν κά ποιος ἀρ ρω στή σει
σω μα τικά, θε ρα πεύ ε ται κυ ρίως
ἀπό τόν γι α τρό, τά φάρ μακα,
τή δί αιτα ἤ καί κά ποιες ἀ σκή-
σεις (π.χ. βά δι σμα, κο λύμ βηση
κ.λπ.) πού ὁ γι α τρός συ νι στᾶ,
ἀλλά συ νερ γεῖ καί ὁ ἴ διος ὁ ἀ -
σθε νής. Πῶς; Πρῶτα μέ τήν ἐμ -
πι στο σύνη πού δεί χνει στό γι -
α τρό. Ἔ πειτα, μέ τήν ἀ κριβῆ ἐ -
φαρ μογή τῶν ὁ δη γιῶν ὡς πρός
τήν λήψη τῶν φαρ μά κων καί τή
δί αιτα. Κα τό πιν, μέ τήν ἀ πο φυ-
γή βλα βε ρῶν συ νη θειῶν (π.χ.
τοῦ κα πνί σμα τος), ὅσο κι ἄν
αὐτό εἶ ναι δύ σκολο καί τέ λος,

τήν ἐ φαρ-
μογή τῶν
ἀ σκή σεων.

Κάτι 
ἀ νά λογο

συμ βαί νει καί στήν πε ρί πτωση
τῆς θε ρα πείας τῆς ἄρ ρω στης
ψυ χῆς. Τό Ἅ γιον Πνεῦμα ἐ νερ-
γεῖ τή θε ρα πεία καί ὁ ἀ σθε νής
ἄν θρω πος συ νερ γεῖ. Πῶς;
Πρῶτα μέ τήν πλήρη ἐμ πι στο-
σύνη στόν «Ἰ α τρό τῶν ψυ χῶν
καί τῶν σω μά των ἡ μῶν», τόν
Θεό. Ἔ πειτα μέ τήν πι στή ἐ -
φαρ μογή τῆς θε ρα πευ τι κῆς
«συν τα γῆς» τοῦ Ἰ α τροῦ, πού εἶ -
ναι οἱ ἐν το λές τοῦ Θεοῦ, ὅ πως
τίς δι α τύ πω σαν μέ τόν φω τι σμό
τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος οἱ ἱ ε ροί
συγ γρα φεῖς τῆς Ἁ γίας Γρα -
φῆς, τίς ἑρ μή νευ σαν οἱ ἐ πί σης
Θε ο φώ τι στοι Πα τέ ρες, τίς ἐ -
φάρ μο σαν στή ζωή τους καί τίς
ἐ δί δα ξαν στόν λαό τοῦ Θεοῦ
γιά τή θε ρα πεία καί σω τη ρία
του.

Σ’ αὐτή τήν προ σπά θεια
τοῦ ἀ σθε νοῦς πνευ μα τι κῶς ἀν -
θρώ που, νά συ νερ γή σει στήν ἐκ
μέ ρους τοῦ Θεοῦ προ σφε ρό-
μενη θε ρα πεία, ἐ νυ πάρ χει ἡ Ἄ -
σκηση, στήν ὁ ποία ὑ πέ βαλ λαν
ἀ νέ κα θεν τούς ἑ αυ τούς τους ὅ -
λοι οἱ συ νει δη τοί ὀρ θό δο ξοι χρι-
στι α νοί καί ἐ ξαι ρε τικά οἱ Ἅ γιοι
καί μά λι στα οἱ ἐ ρη μί τες.

Οἱ ἀ πό λυτα ἀ πο φα σι σμέ νοι
νά θε ρα πευ θοῦν καί νά φθά-
σουν στό «καθ’ ὁ μοί ω σιν» καί

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ

439ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



τή θέα τοῦ Θεοῦ (οἱ Ἅ γιοι) «ἡ -
γού με νοι τά πάντα σκύ βαλα
εἶ ναι, ἵνα Χρι στόν κερ δή σω σιν»
(Φι λιπ. γ΄, 8) ἔ φθα σαν σέ ἀ πί-
στευτα ἀ σκη τικά κα τορ θώ ματα,
ἐ φαρ μό ζον τας πάλι τό τοῦ Ἀ -
πο στό λου Παύ λου «ὑ πω πι άζω
μου τό σῶμα καί δου λα γωγῶ,
μή πως ἄλ λοις κη ρύ ξας αὐ τός ἀ -
δό κι μος γέ νω μαι» (Α΄ Κορ. θ΄,
27).

Ὁ φω τι σμός τοῦ Ἁ γίου Πνεύ-
μα τος καί οἱ προ σω πι κές τους
ἐμ πει ρίες τούς ἔ δω σαν τή δυ να-
τό τητα, ὥ στε οἱ Ἅ γιοι Πα τέ ρες
νά ἐ φαρ μό σουν καί νά δι δά ξουν
τά μέσα θε ρα πείας τῶν τριῶν
δυ νά μεων τῆς ψυ χῆς, πού συ-
νο πτικά εἶ ναι τά ἑ ξῆς:

1. Τοῦ Λο γι στι κοῦ: Ἡ ἀ δι -
ά κριτη Πί στη, ἡ Με λέτη τῶν
Θείων Γρα φῶν, ἡ κα θαρή καί ἀ -
δι ά λει πτη Προ σευχή, ἡ Ὑ πα κοή
καί ἡ Τα πεί νωση.

2. Τοῦ Θυ μι κοῦ: Ἡ Ἀ γάπη,
ἡ Ἐ λε η μο σύνη, ἡ Ἀ νε ξι κα κία, ἡ
Ὑ πο μονή, τό Μῖ σος πρός τήν
ἁ μαρ τία.

3. Τοῦ Ἐ πι θυ μη τι κοῦ: Ἡ
Νη στεία, ἡ Ἐγ κρά τεια, ἡ Ἀ γρυ-
πνία, οἱ Με τά νοιες (γο νυ κλι-
σίες) καί γε νι κῶς ἡ Σκλη ρα γω-
γία.

Οἱ μο να χοί πού ἐ πι ζη τοῦν

τήν τε λει ό τητα ἐ φαρ μό ζουν γιά
τή θε ρα πεία τοῦ τρι με ροῦς τῆς
ψυ χῆς τό λε γό μενο «μο να χικό
τρί πτυχο»: Ὑ πα κοή (ἀ δι ά κρι-
τη στόν ἡ γού μενο) γιά τή θε ρα-
πεία τοῦ Λο γι στι κοῦ· Ἀ κτη μο-
σύνη (ἄρ νηση κάθε ὑ λι κῆς ἰ δι -
ο κτη σίας) γιά τή θε ρα πεία τοῦ
Θυ μι κοῦ· Παρ θε νία (ἰ σό βια ἐγ -
κρά τεια) γιά τή θε ρα πεία τοῦ
Ἐ πι θυ μη τι κοῦ.

Γιά τούς χρι στι α νούς πού
ζοῦν στόν κό σμο ἰ σχύει ὁ λό γος
τοῦ Κυ ρίου «οὐ πάν τες χω ροῦσι
τόν λό γον τοῦ τον ἀλλ’ οἷς δέ δο-
ται ... Ὁ δυ νά με νος χω ρεῖν χω-
ρείτω» (Ματθ. ιθ΄, 11-12). Εἶ ναι
ὅ μως γιά ὅ λους, ὅ σοι θέ λουν νά
θε ρα πευ θοῦν, ἀ πα ραί τητο νά ἔ -
χουν ὑ πα κοή -ὄχι σέ ἡ γού μενο-
ἀλλά στό Εὐ αγ γέ λιο (ὅ πως
αὐτό ἑρ μη νεύ ε ται ἀπό τούς Ἁ -
γί ους Πα τέ ρες) καί στόν προ-
σω πικό τους πνευ μα τικό πα τέ-
ρα. Ἐ πί σης, ἀντί γιά πλήρη ἀ -
κτη μο σύνη, τί μια ἀ πό κτηση ὑ -
λι κῶν ἀ γα θῶν γιά τή συν τή ρηση
τῆς οἰ κο γε νείας τους, ἀλλά καί
τή θε ρα πεία τῶν ἀ ναγ κῶν τοῦ
πτω χοῦ συ ναν θρώ που. Τέ λος,
ἀντί τῆς ἰ σό βιας παρ θε νίας, ἐγ -
κρά τεια πλήρη μέ χρι τόν γάμο
καί σω φρο σύνη μετά τόν γάμο.

Ὁ σύγ χρο νος ἄν θρω πος με-
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γα λω μέ νος μέ τά ἰ δα νικά τοῦ
εὐ δαι μο νι σμοῦ καί τοῦ κα τα να-
λω τι σμοῦ, ἀ κόμη κι ἄν εἶ ναι ὀρ -
θό δο ξος χρι στι α νός, βλέ πει τά
πα ρα πάνω ὄχι ὡς μέσα Ἀ σκή-
σεως γιά τήν ἀ πό κτηση καί δι -
α τή ρηση τῆς ψυ χι κῆς ὑ γείας,
ἀλλά σάν δυ σά ρε στες κα τα στά-
σεις, πού τοῦ στε ροῦν τήν κα-
λο πέ ρασή του. Γι’ αὐτό ἀ πο-
φεύ γει καί ἀ πο δο κι μά ζει κάθε
μορφή Ἀ σκή σεως εἴτε μέσα
στόν κό σμο εἴτε –πολύ πε ρισ-
σό τερο- στή μο να χική πο λι-
τεία.

Ὁ Κύ ριος, λίγο πρίν τό πά-
θος Του, μι λών τας στούς μα θη-
τές Του εἶπε ἕνα θαυ μά σιο
πα ρά δειγμα: «Ἡ γυνή ὅ ταν τί -
κτῃ λύ πην ἔ χει, ὅτι ἦλ θεν ἡ ὥρα
αὐ τῆς· ὅ ταν δέ γεν νήσῃ τό παι-
δίον, οὐ κέτι μνη μο νεύει τῆς
θλί ψεως διά τήν χα ράν ὅτι ἐ γεν-
νήθη ἄν θρω πος εἰς τόν κό-
σμον. Καί ὑ μεῖς οὖν λύ πην μέν
νῦν ἔ χετε· πά λιν δέ ὄ ψο μαι ὑ -
μᾶς (σ.σ. μετά τήν Ἀ νά σταση)
καί χα ρή σε ται ὑ μῶν ἡ καρ δία,
καί τήν χα ράν ὑ μῶν οὐ δείς αἴ -
ρει ἀφ’ ὑ μῶν» (Ἰ ωαν. ιστ΄, 21-
22). Ἔτσι ἀ κρι βῶς, γιά νά γεν-
νη θεῖ μέσα στήν ψυχή ἡ Χάρη
τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος καί ἀπ’
αὐ τήν ἡ ὑ γεία τῆς ψυ χῆς, πρέ-

πει νά προ η γη θοῦν οἱ ὠ δῖ νες
τοῦ το κε τοῦ. Πρέ πει, δη λαδή,
νά προ η γη θεῖ ἡ Ἄ σκηση, ὁ ἀ -
γώ νας γιά τή θε ρα πεία τῆς
ψυ χῆς, πού προ ϋ πο θέ τει δά-
κρυα, ἱ δρῶτα καί αἷμα (μέ τή
με τα φο ρική ση μα σία τῆς λέ ξε-
ως). «Δός αἷμα καί λάβε
Πνεῦμα», λέ γει χα ρα κτη ρι στικά
ὁ Ἀβ βᾶς Λογ γί νος. Ὁ δέ Ἀ πό-
στο λος Παῦ λος το νί ζει: «Οἱ δέ
(πι στοί μα θη τές) τοῦ Χρι στοῦ
τήν σάρκα ἐ σταύ ρω σαν σύν
τοῖς πα θή μα σι καί ταῖς ἐ πι θυ-
μί αις. Εἰ ζῶ μεν Πνεύ ματι, Πνεύ-
ματι καί στοι χῶ μεν» (Γαλ. ε΄, 24-
25).

Ἄν δέν ἀ νε βοῦμε πρῶτα στόν
Σταυρό τῆς νε κρώ σεως τῶν
πα θῶν μέ τήν Ἄ σκηση, δέν
μπο ροῦμε νά λά βουμε τή χαρά
τῆς θε ρα πείας τῆς ψυ χῆς. «Ἰ δού
γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυ ροῦ χαρά
ἐν ὅλῳ τῷ κό σμῳ», λέμε στή
γνω στή ἀ να στά σιμη προ σευ-
χή.

Εὔ χο μαι ὁ λο ψύ χως ὁ Κύ-
ριος, διά πρε σβειῶν τοῦ Ὁ σίου
Πα τρός ἡ μῶν Νε ο φύ του, νά ἀ -
ξι ώ σει ὅ λους μας μέσῳ τῆς
κατά Χρι στόν Ἀ σκή σεως νά
φθά σουμε στή θερα πεία – κά-
θαρση τῆς ψυ χῆς, στόν φω τι σμό
καί τόν ἁ γι α σμό – θέ ωση.

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου 
Θεολόγου - Νομικοῦ

( Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30)

«6 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, συμβούλιον ἐποίησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
Πρεσβύτεροι κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὅπως αὐτόν ἀπολέσωσι. Καὶ παρε-
γένοντο πρὸς Πιλᾶτον, λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον αὐτὸν. Λέ-
γει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε· ἐγὼ γὰρ
οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 7 Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· ἡμεῖς
νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν Θεοῦ
υἱὸν ἐποίησεν. 8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον
ἐφοβήθη, 9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ·
Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 10 Λέγει οὖν
αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί
σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε; 11 Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὐκ εἶχες
ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο
ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 13 Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας
τοῦτον τὸν λόγον ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήμα-
τος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ· 14
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰου-
δαίοις· Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 Οἱ δὲ ἐκραύγασαν· Ἆρον ἆρον,
σταύρωσον αὐτόν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τὸν βασιλέα ὑμῶν
σταυρώσω; Ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ
Καίσαρα. 16 Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. 17
Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν
αὑτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεται
Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ' αὐτοῦ ἄλλους
δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 19 Ἔγραψε δὲ καὶ
τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον·



Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος
ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰου-
δαίων. 20 Τοῦτον οὖν
τὸν τίτλον πολλοὶ
ἀνέγνωσαν τῶν Ἰου-
δαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν
τῆς πόλεως ὁ τόπος
ὅπου ἐσταυρώθη ὁ
Ἰησοῦς· καὶ ἦν γε-
γραμμένον Ἑβραϊ-
στί, Ἑλληνιστί, Ρω-
μαϊστί. 25 Οἱ μὲν
οὖν στρατιῶται ταῦτα
ἐποίησαν. εἱστήκει-
σαν δὲ παρὰ τῷ

σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ,
Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν
τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί
αὐτοῦ· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου, 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ
σου. καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.
28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τε-
λειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· Διψῶ. 30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς
εἶπε· Τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα». 

Σύμβολο, λοιπόν, ὁ Σταυρός. Παρουσιάζει τήν ἱστορία ἑνός
φοβεροῦ καί τρομακτικοῦ μίσους ἐνάντια σ’ Αὐτόν πού ὁλό-

κληρη ἡ διδασκαλία Του ἐπικεντρώθηκε στήν ἐντολή τῆς ἀγά-
πης. Ὁλόκληρο τό κήρυγμά Του ἦταν μία κλήση σέ αὐτοθυσία
στ’ ὄνομα τῆς ἀγάπης. 

Τελικά, ὁ Σταυρός θέτει ἕνα αἰώνιο πρόβλημα πού σκοπεύει
στό βάθος τῆς συνείδησης. Γιατί ἡ καλωσύνη ξεσήκωσε ὄχι μόνο
ἀντίθεση, ἀλλά καί μῖσος; Γιατί ἡ καλωσύνη σταυρώνεται πάν-
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τοτε σ’ αὐτό τόν κόσμο;
Ἀντιμετωπίζοντας τοῦτα τά ἐρωτήματα, ἐπιτρέπουμε στή

σκέψη μας κάποια κλωθογυρίσματα, ὅπως: Ἄν ἤμουν ἐγώ ἐκεῖ,
θά ἀντιδροῦσα διαφορετικά; Θά συμπεριφερόμουν ἀλλιώτικα;
Ὄχι ὅπως ὁ Πιλᾶτος (νίψιμο τῶν χεριῶν); Ὄχι ὅπως οἱ ἄλλοι
πού φώναζαν: «σταυρωθήτω»;

Ξέρουμε, βέβαια, πώς οἱ ἄνθρωποι πού βασάνισαν, πού σταύ-
ρωσαν, πού μίσησαν τόν Χριστόν, δέν ἦταν τέρατα, κατεχόμενα
ἀπό κάποιο ἰδιαίτερο καί μοναδικό κακό. 

Ἦταν ὅπως ὅλοι μας. Ὅπως ἐμεῖς. 
Ὁ Πιλᾶτος προσπάθησε νά Τόν ὑπερασπιστεῖ. Νά μεταπείσει

τό πλῆθος. Ν’ ἀπελευθερώσει τόν Χριστόν, ἀντί τόν Βαραββᾶν.
Στάθηκε τελικά ἀπέναντι στό πλῆθος. Κι ἔνιψε τά χέρια του.
Ἔδειξε ἔτσι τή διαφωνία του σ’ αὐτό τόν φόνο. Διακατέχεται
ἀπό τρόμο. Ἀπό τή γραφειοκρατική του συνείδηση. Ἀπό τή
σκέψη ν’ ἀκολουθήσει τίς ὑποδείξεις της. 

Ἄραγε δέν συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἴδιο στή δική μας ζωή, ἀλλά
καί στή ζωή γύρω μας; 

Ἄραγε εἶναι αὐτή ἡ πιό κοινότυπη ἱστορία; Ἡ πιό τυπική
ἴσως; 

Εἶναι ἄραγε παρών συνεχῶς μέσα μας κάποιος Πιλᾶτος;
Μήπως εἶναι ἀλήθεια, πώς, ὅταν ἔλθει ἡ στιγμή καί ποῦμε

ἕνα ἀποφασιστικό, ἀμετάκλητο «ὄχι», στό ψεῦδος, στήν ἀδικία,
στό κακό καί στό μῖσος, ἐνδίδουμε στόν πειρασμό; Καί «νίπτο-
μεν τάς χεῖρας μας»;

Ὁ Πιλᾶτος θά πεῖ πώς πίσω του ἦταν οἱ στρατιῶτες. Ὁ λαός
πού πρίν μερικές μέρες φώναζε «ὡσαννά». Οἱ ἄρχοντές τους. Οἱ
ἡγέτες τους. Οἱ κυβερνῆτες τους. 

Ὅλοι εἶχαν δίκαιο ἀπό τήν πλευρά τους. Δικαιώθηκαν. Δολο-
φόνησαν ὅμως ἕναν ἀθῶον. 

Ἔτσι ὁ κόσμος ταλανίζεται. Ἡ ψευδοκαλωσύνη τόν ἐπικροτεῖ
φαινομενικά. Τό κακό πανηγυρίζει. 

Στό τέλος; Νικᾶ ὁ Σταυρός. Θριαμβεύει ἡ Ἀνάσταση. Ἡ νίκη
τοῦ καλοῦ. Αὐτό εἶναι πού ἔχει σημασία. 

Ξεκαθαρίζουμε ἄραγε τούτη τήν πραγματικότητα;



Ἡνῆσος Κύπρος ὑπῆρξε,
καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς

δισχιλιετοῦς χριστιανικῆς της
ἱστορίας, νῆσος τῆς Παναγίας καὶ
νῆσος τῶν Ἁγίων· γεγονὸς ποὺ
ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς σήμερα μιὰ βα-
ριὰ κληρονομιά, τῆς ὁποίας ἀπο-
δεικνυόμαστε ἐν πολλοῖς, δυ-
στυχῶς, ἀνάξιοι. Ὁ κατάλογος
τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων
Ἁγίων εἶναι πολὺ μακρύς. Περι-
λαμβάνει, μάλιστα, καὶ ὀνόματα
Ἁγίων, ποὺ τιμῶνται ἀπὸ τὴν
ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Βαρ-
νάβας, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ἐπί-
σκοπος Τριμυθοῦντος καὶ ὁ
Ἅγιος Ἐπιφάνιος ἐπίσκοπος Σα-
λαμῖνος. Στὴν ἴδια γραμμὴ μὲ
αὐτοὺς τοὺς μεγάλους Ἁγίους
εὑρίσκεται, χωρὶς ἀμφιβολία, καὶ
ἕνας ἄλλος Ἅγιος τῆς κατὰ Κύ-

προν Ἐκκλησίας, ποὺ ἔζησε
κατὰ τὸν 12ο μ.Χ. αἰώνα, ἕναν
αἰώνα ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀπαρχὴ
τῆς μακραίωνης δουλείας τοῦ νη-
σιοῦ μας σὲ ξένους κατακτητές.
Πρόκειται γιὰ τὸν πρεσβύτερο,
μοναχὸ καὶ Ἔγκλειστο Ἅγιο Νε-
όφυτο, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνας
πολυγραφώτατος ἐκκλησιαστικὸς
συγγραφέας, ἀλλὰ καὶ ὁ πολυ-
γραφώτερος συγγραφέας τοῦ
μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν
Κύπρο.

Φέτος, συμπληρώνονται ὀκτα-
κόσια χρόνια ἀπὸ τὴ συγγραφὴ
τῆς Τυπικῆς Διαθήκης, ποὺ συ-
νέταξε ὁ Ἅγιος Νεόφυτος, εὑρι-
σκόμενος πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς του, γιὰ τὴ μοναστικὴ
ἀδελφότητα τῆς Ἐγκλείστρας. Ἡ
Τυπικὴ Διαθήκη ἀποτελεῖ τὸ μο-
ναστηριακὸ κτητορικὸ τυπικὸ

Πρωτοπρ.
Μιχαὴλ Βοσκοῦ

Θεολόγου 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου
Νεοφύτου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ
Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Λα-
τρείας ἀπεφάσισε ν’ ἀφιερώσει
τὴν ἐφετινὴ ἔκδοση τῶν “Τυπικῶν
Διατάξεων” τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου σ’ αὐτὴν τὴ μεγάλη
ὁσιακὴ μορφὴ τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἱστορίας τῆς Κύπρου καὶ
νὰ κάνει εὔφημο ἀναφορὰ στὴν
κριτικὴ ἔκδοση τῶν συγγραμμά-
των τοῦ Ἁγίου, μιὰ ἔκδοση ποὺ
ἦρθε νὰ καλύψει ἕνα μεγάλο κενὸ
ποὺ ὑπῆρχε. 

Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλει-
στος – καὶ τοῦτο φανερώνει τὴ
μεγάλη τιμὴ ποὺ τοῦ ἀποδίδει ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου – τιμᾶται
τρεῖς φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους: στὶς 12
Ἀπριλίου, ποὺ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς
κοιμήσεώς του, στὶς 28 Σεπτεμ-
βρίου, ποὺ εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς
εὑρέσεως καὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν
Τιμίων Λειψάνων του, καὶ στὶς 24
Ἰανουαρίου, ποὺ εἶναι ἡ ἀνά-
μνηση τῆς Θεοσημείας, δηλαδὴ

τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τοῦ
Ἁγίου Νεοφύτου κατὰ τὴν πτώ-
ση του ἀπὸ τὴν Ἀνωτέρα Ἐγκλεί-
στρα. 

Ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεως τοῦ
Ἁγίου (12 Ἀπριλίου τοῦ 1219
μ.Χ.) μπῆκε σὲ δεύτερη μοίρα σὲ
σχέση μὲ τὶς δύο ἄλλες ἡμέρες
μνήμης του, λόγῳ ἴσως τοῦ γε-
γονότος, ὅτι ἐμπίπτει συνήθως
στὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, περίοδο
κατὰ τὴν ὁποία, ὅπως εἶναι
γνωστό, δὲν ἑορτάζονται μνῆμες
Ἁγίων. Τὸ Συναξάριο τῆς ἡμέρας
μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι ὁ Ἅγιος Νε-
όφυτος, ὄντας “σκεῦος τοῦ Πα-
ναγίου Πνεύματος”, προγνώρισε
τὴν ἐκδημία του πρὸς Κύριον καὶ
τὴν ἀνεκοίνωσε στοὺς μοναχοὺς
τῆς συνοδείας του καὶ στὰ πνευ-
ματικά του παιδιά. Κάλεσε, λοι-
πόν, τοὺς μοναχούς του καὶ
τοὺς ἀπηύθυνε τὶς τελευταῖες
του νουθεσίες, τοὺς προέτρεψε
νὰ τηροῦν τὰ ὅσα ὅρισε στὴν Τυ-
πική του Διαθήκη καὶ τοὺς ζή-
τησε νὰ τοποθετήσουν “τὸ νεκρὸν
τοῦ σώματός του” στὸν τάφο,
ποὺ ὁ ἴδιος λάξευσε στὰ ἐνδό-
τερα τοῦ σπηλαίου τῆς Ἐγκλεί-
στρας του. Πράγματι, μετὰ τὴν
κοίμησή του, οἱ πατέρες τῆς
Μονῆς του σ’ αὐτὸν τὸν τάφο το-
ποθέτησαν τὸ Τίμιο Λείψανό
του, τὸ ὁποῖο παρέμεινε ἐκεῖ γιὰ
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περισσότερη ἀπὸ μισὴ χιλιετία.
Ὁ τάφος τοῦ Ὁσίου “ἐκ τῆς

πολλῆς τοῦ χρόνου παριππεύ-
σεως ἦν ἀγνοούμενος, ὡς εἰπεῖν,
καὶ οὐ μόνον ἀμφίβολος, ἀλλὰ
καὶ πάντη ἀδύνατον ἐδόκει εἶναι
ἔτι τὸ τοῦ Ὁσίου Λείψανον ἐν
αὐτῷ”. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ προ-
στατεύθηκε ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου,
ἀλλὰ καὶ τὸ Τίμιο Λείψανό του,
ἀπὸ τὴ μανία τῶν Ἀγαρηνῶν
Τούρκων, οἱ ὁποῖοι, κινούμενοι
ἀπὸ μῖσος ἐναντίον τῶν Χρι-
στιανῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ φιλοχρη-
ματία, κατέσκαψαν καὶ ἀφάνισαν
πολλὰ ἱερὰ σεβάσματα, τάφους
καὶ κτίσματα τῶν Χριστιανῶν.
Στὶς 28 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους
1750 μ.Χ., ὅμως, ἀνευρέθη μὲ θαυ-
μαστὸ τρόπο τόσο ὁ τάφος ὅσο
καὶ τὸ Τίμιο Λείψανο τοῦ Ἁγίου
“ἔτι μετὰ τῆς ἐπιδερμίδος, πε-

ριεζωσμένον
μετὰ ἁλύσε-
ων, ὧν ἔφερε
κατάσαρκα ὁ
μακάριος ἐπὶ
ζωῆς …

εὐωδίαν ἄῤῥητον ἀναπέμπον”. Τὸ
χαριτόβρυτο καὶ θαυματουργὸ
Τίμιο Λείψανο τοῦ Ἁγίου τοπο-
θετήθηκε στὴ Μονὴ τῆς Ἐγκλεί-
στρας “ἔν τινι κιβωτίῳ ἄρτι κα-
τασκευασθέντι”, καὶ ἐκεῖ (στὸ κα-
θολικὸ τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου) φυ-
λάττεται μέχρι σήμερα μὲ πολλὴ
εὐλάβεια ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς
Μονῆς. Ἔκτοτε, στὶς 28 Σε-
πτεμβρίου ἑορτάζεται ἡ εὕρεση
καὶ ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ Τιμίου Λει-
ψάνου τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου
πατρὸς ἡμῶν Νεοφύτου τοῦ
Ἐγκλείστου. 

Ἡ τρίτη ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγί-
ου (24 Ἰανουαρίου) συνδέεται μὲ
ἕνα θαυμαστό, ἀλλὰ καὶ συγ-
κλονιστικὸ γεγονὸς ἀπὸ τὴ ζωή
του. Τὸ 1197 μ.Χ., ὄντας σὲ προ-
χωρημένη ἡλικία, ἀπεφάσισε ὁ
Ἅγιος Νεόφυτος νὰ λαξεύσει
στὸν βράχο πάνω ἀπὸ τὴν
Ἐγκλείστρα του τὴν λεγομένη
Ἀνωτέρα Ἐγκλείστρα ἢ Νέα
Σιών, γιὰ νὰ ἔχει ἕναν τόπο
ἡσυχίας καὶ προσευχῆς. Κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς λάξευσης τῆς Ἀνω-
τέρας Ἐγκλείστρας, ἔζησε ὁ
Ἅγιος ἕναν μεγάλο πειρασμό,
ποὺ ἀπείλησε τὴν ζωή του.
Ἕνας ὁλόκληρος βράχος ἀπο-
κολλήθηκε ἀπὸ τὴ βάση του καὶ
ἔπεσε πάνω του. Ἡ διάσωσή του
ἀπὸ αὐτὸ τὸ φοβερὸ κτύπημα
ἦταν μιὰ θαυμαστὴ ἐνέργεια τῆς
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πρόνοιας τοῦ Παναγάθου Θεοῦ
γιὰ τὸν δικό Του ἄνθρωπο. Ὁ
Ἅγιος, νιώθοντας τὴν καρδιά
του νὰ ξεχειλίζει ἀπὸ ἄπειρη
εὐγνωμοσύνη, περιέγραψε μὲ
κάθε λεπτομέρεια τὸ περιστατικὸ
αὐτὸ στὸ Βιβλίο τῆς θεοσημείας
(“ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς αὐτὸν
γενομένην παραδόξως θείαν ἐπι-
κουρίαν καὶ ἀώρου θανάτου
ἀπαλλαγὴν ἐκ λίθου καὶ κρη-
μνοῦ, ἣν ἐσκευώρησε μὲν ὁ παμ-
πόνηρος δαίμων, διεσκέδασε δὲ
ὁ πανελεήμων Θεός, ὁ ζωῆς ἔχων
καὶ θανάτου τὴν ἐξουσίαν”). Συ-
νέταξε, ἐπίσης, καὶ τροπάρια γι’
αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ γεγονός, τὰ

ὁποῖα ψάλλονται ὡς
στιχηρὰ ἰδιόμελα
στὴ Λιτὴ τῆς ἀκο-
λουθίας τῆς ἀνα-
μνήσεως τῆς Θεο-

σημείας στὶς 24
Ἰανουαρίου. 

Τὸ πρῶτο
ἀπὸ αὐτὰ
τὰ στιχηρὰ
ἰδιόμελα
σὲ ἦχο
Β΄, (ποί-
ημα Νε-
οφύτου
πρεσβυ-
τ έ ρ ο υ ,
μοναχοῦ

καὶ Ἐγκλείστου, τὸ ὁποῖο ὀφεί-
λει ψάλλεσθαι ἔξωθεν τοῦ κελ-
λίου τοῦ Ἐγκλείστου), θὰ πα-
ραθέσουμε στὴ συνέχεια, χωρὶς
ἄλλα σχόλια, γιὰ νὰ πάρουμε μιὰ
γεύση ἀπὸ τὴ γραφίδα καὶ τὸ
ποιητικὸ τάλαντο τοῦ Ἁγίου Νε-
οφύτου, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δοῦμε
πῶς ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος βίωσε τὸ
συγκεκριμένο γεγονός:

“Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυ-
ρίῳ, τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιη-
γούμενοι· ὁ γὰρ ἄναρχος Λόγος
τοῦ Πατρός, ἐξ ἀπειρογάμου
Μητρὸς μορφὴν δούλου λαβών,
καὶ σχέσιν πρὸς τοὺς ἰδίους δού-
λους ἐσχηκώς, ἐν ταῖς αὐτῶν
καρδίαις ἐπισπείρει τὰ δόξαντα·
ἔνθεν καὶ τὸν Ἔγκλειστον δοῦλον
αὐτοῦ, πρὸς τὰ τῆς Ἐγκλείστρας
ἀνώτερα νοερῶς ἀνελθεῖν, καὶ τα-
μεῖον ἡσύχιον ἀνεγεῖραι ὑπετί-
θετο. Τούτῳ ὁ ἀντίπαλος τιτρω-
σκόμενος, μηχαναῖς ἐπειρᾶτο
ἀθετῆσαι τὸ ἐγχείρημα. Ἀλλὰ
τούτου ἀποτυχών, φόνον διὰ
κρημνοῦ τε καὶ λίθου δολίως ὁ
δόλιος μεμελέτηκεν. Ἀλλ’ ἡ μη-
τρόθεος Δέσποινα καὶ ὁ γεννη-
θεὶς ἐξ αὐτῆς ἄχραντος Λόγος,
προσκληθέντες ταχέως καταρ-
γοῦσι τὸν τύραννον, καὶ ὁ θάνα-
τος οἴχεται, καὶ ὁ τούτου θερά-
πων θαυμαστῶς διασώζεται. Ὃς
καὶ τότε καὶ νῦν, σὺν ἡμῖν ἐκβοᾷ·



Ἔσωσέ με ἡ δεξιά σου Κύριε,
δόξα τῷ κράτει σου”.

Ἐλᾶτε, ἂς ὑψώσουμε φωνὲς
ἀγαλλιάσεως (= ὑπερβολικῆς
χαρᾶς) πρὸς τὸν Κύριο (Ψαλμ.
94,1), διηγούμενοι τὸ παρὸν μυ-
στήριο. Διότι ὁ ἄναρχος Λόγος
τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ Ὁποῖος
πῆρε τὴ μορφὴ δούλου ἀπὸ μη-
τέρα ἀπειρόγαμο (= ἀνύμφευτη,
ποὺ δὲν εἶχε ἐμπειρία γάμου) καὶ
ἀπέκτησε σχέση μὲ τοὺς δικούς
του δούλους, ἐνσπείρει στὶς καρ-
διές τους αὐτὰ ποὺ ὁ Ἴδιος κρί-
νει. Γι’ αὐτὸ καὶ παρεκίνησε τὸν
Ἔγκλειστο δοῦλο Του νὰ ἀνέλ-
θει νοερῶς πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν
Ἐγκλείστρα καὶ νὰ ἀνεγείρει
ἥσυχο τόπο προσευχῆς (τὴν
Ἀνωτέρα Ἐγκλείστρα). Ὁ ἀντί-
παλος διάβολος, θέλοντας νὰ τοῦ
προξενήσει βλάβη, προσπαθοῦσε
μὲ διάφορους τρόπους νὰ ἀκυ-
ρώσει τὴν προσπάθεια. Ἀλλὰ μὴ
μπορώντας νὰ τὰ καταφέρει,
σχεδίασε μὲ δόλιο τρόπο ὁ δόλιος
φόνο διὰ τοῦ γκρεμοῦ καὶ τοῦ λί-
θου. Ὅμως, ἡ Δέσποινα Μητέρα
τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἄχραντος (= ἀμό-
λυντος, καθαρὸς) Λόγος ποὺ
γεννήθηκε ἀπὸ αὐτήν, ἀφοῦ
προσκλήθηκαν, ἀμέσως καταρ-
γοῦν τὸν τύραννο, καὶ ὁ θάνατος
χάνεται καὶ ὁ ὑπηρέτης τοῦ
Θεοῦ Λόγου διασώζεται μὲ θαυ-

μαστὸ τρόπο. Αὐτὸς καὶ τότε καὶ
τώρα, ἀναφωνεῖ μαζί μας· μὲ ἔσω-
σε ἡ δεξιά Σου, Κύριε, δόξα στὴν
ἐξουσία Σου. 

Ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀνα-
κομιδῆς, ἤτοι τῆς Εὑρέσεως τοῦ
Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου
τοῦ Ἐγκλείστου, ποὺ ψάλλεται
στὶς 28 Σεπτεμβρίου, θὰ παρα-
θέσουμε, ἐπίσης, χωρὶς ἄλλο
σχολιασμό, τὸ Δοξαστικὸ τῆς
Λιτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ σὲ ἦχο
πλάγιο τοῦ Δ΄: 

“Ἀσκήσεως ὁ κανὼν καὶ τῶν
ἀρετῶν ἡ στάθμη, Νεόφυτε θεῖε
πάτερ, ὥσπερ ἐν γῇ ἀγγελικῶς
πολιτευόμενος, ὁδηγὸς γέγονας
θρεμμάτων λογικῶν, καὶ ὡς μάν-
δραν τὴν Ἐγκλείστραν μονήν
σου περιεποιήσω, ἐκ τοῦ νοητοῦ
λύκου τοῦ ἐχθροῦ ἀλώβητον,
οὕτω καὶ νῦν διὰ τῆς τῶν σεβα-
σμίων λειψάνων σου νεοφανείσης
ἡμῖν παροχῆς, τῇ χορηγίᾳ τῆς ἐξ
αὐτῶν ἀναδιδομένης χάριτος,
ἀπέλασον πάντα πειρασμὸν ἐξ
αὐτῆς, καὶ ὑμνεῖν τὸν σὲ δοξά-
σαντα τοὺς ἐν αὐτῇ περιφρού-
ρησον, παρέχων τοῖς αἰτοῦσι τὴν
ἴασιν καὶ τοῖς ἐκ πόθου ἀσπα-
ζομένοις τὴν σεβασμίαν κάραν
σου. ῾Ρύου δὲ ταύτην ταῖς ἀλή-
κτοις πρεσβείαις σου, καὶ τὴν
νῆσον πᾶσαν ἐκ λοιμοῦ, λιμοῦ,
ἀκρίδος καὶ χαλάζης καὶ πάσης
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ἐπερχομένης διὰ τὰς
ἁμαρτίας ἡμῶν κακώσε-
ως, ὡς παῤῥησίαν κε-
κτημένος πρὸς Θεόν, τὸν
σὲ ἡμῖν ἐπιβραβεύσαν-
τα”. 

Θεῖε πατέρα μας, Νε-
όφυτε, ποὺ ἀποτελεῖς
κανόνα τῆς ἀσκήσεως καὶ
στάθμη τῶν ἀρετῶν, ὅπως ζών-
τας ἐπὶ τῆς γῆς μὲ ἀγγελικὴ ζωὴ
ἔγινες ὁδηγὸς λογικῶν προβάτων
καὶ κατέστησες τὴν Ἐγκλεί-
στρα μονή σου ὡς μάνδρα ἀλώ-
βητη ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ
νοητοῦ λύκου τοῦ ἐχθροῦ (τοῦ
διαβόλου), ἔτσι καὶ τώρα μὲ τὴν
προσφάτως φανερωθεῖσα δωρεὰ
τῶν σεβασμίων σου λειψάνων
διῶξε κάθε πειρασμὸ ἀπὸ αὐτὴν
(τὴ Μονή σου), μὲ τὴ χορηγία
τῆς θείας χάριτος ποὺ ἀναδίδε-
ται ἀπὸ αὐτὰ (τὰ Τίμια Λείψα-
νά σου), καὶ περιφρούρησε
ὅσους ζοῦν σ’ αὐτὴν (τοὺς μο-
ναχούς της), ὥστε νὰ ὑμνοῦν
Ἐκεῖνον ποὺ σὲ δόξασε, παρέ-
χοντας τὴν ἴαση
σ’ ἐκείνους ποὺ
τὴν ζητοῦν καὶ
ἀσπάζονται μὲ
πόθο τὴ σεβασμία
κάρα σου. Ἀπάλ-
λαξε δὲ αὐτὴν (τὴ
Μονή σου) μὲ τὶς

ἀκατάπαυστες πρεσβεῖες σου,
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴ νῆσο Κύ-
προ, ἀπὸ ἀσθένειες, πείνα,
ἀκρίδα καὶ χαλάζι καὶ ἀπὸ
κάθε δυστυχία ποὺ ἐπέρχεται
γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, ὡς ἔχων
παρρησία πρὸς τὸν Θεό, ποὺ σὲ
χάρισε ὡς βραβεῖο σ’ ἐμᾶς. 

Σήμερα, περισσότερο ἀπὸ
ποτὲ ἄλλοτε, ἔχουμε ἀνάγκη
ἀπὸ τὶς ἀκατάπαυστες πρε-
σβεῖες τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου
τοῦ Ἐγκλείστου, ἀλλὰ καὶ ὅλων
τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ δια-
λαμψάντων Ἁγίων, τοὺς ὁποίους
χάρισε σ’ ἐμᾶς ὡς βραβεῖο καὶ ὡς
δῶρο ἡ χάρις τοῦ Παναγάθου
Τριαδικοῦ Θεοῦ. 



Ὁἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλει-
στος ἀφιερωμένος στή μο-

ναχική του κλήση, ἄφησε δια-
κριτά ἴχνη θεολόγου. Σέ μία πε-
ρίοδο τῆς ἱστορίας, ὄχι ἰδιαίτε-
ρης ἄνθησης, ἄφησε ἕνα
ὀγκῶδες καί ποιοτικά ἐνδιαφέ-
ρον συγγραφικό ἔργο, ἡ ἔκταση
τοῦ ὁποίου ἐντυπωσιάζει. Πέρα
ἀπό τό ἐκκλησιαστικοϊστορικό,
λαογραφικό, κατηχητικό, ἑρμη-
νευτικό καί ἐποικοδομητικό ὑλι-
κό τοῦ ἔργου του, προσφέρει σέ
ἀρκετά σημεῖα καί πλούσιο δογ-
ματικό ὑλικό. Ὡς δογματικός θε-
ολόγος ὁ ἅγιος Νεόφυτος μένει
πιστός στήν παράδοση, τήν
ὁποία ἐκφράζει μέ τόν δικό
του ἰδιάζοντα λόγο. Εἶναι ἐντυ-
πωσιακό ὅτι, ἐνῶ γνωρίζει καί
ἀναφέρεται στήν καθιερωμένη
δογματική ὁρολογία δέν διστά-

ζει νά χρησιμοποιήσει καί γλωσ-
σικά σχήματα τῆς ἐποχῆς καί
τοῦ περιβάλλοντός του. Ἐξάλλου
βασικό μέλημα τοῦ Νεοφύτου
ἦταν ἡ κατήχηση τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ, καί στό πλαίσιο αὐτό
μποροῦμε νά διακρίνουμε τό
ἐνδιαφέρον του γιά τήν προ-
άσπιση τοῦ δόγματος. Μέ τόν
τρόπο του ὁ θεοδίδακτος Νεό-
φυτος συνέβαλε στή διάσωση
τῆς παραδεδομένης πίστεως. Τό
ἔργο του ἀπευθύνεται τόσο σ’
αὐτούς πού ἐπέλεξαν τή μονα-
χική ἀφιέρωση, ὅσο καί σέ ἐκεί-
νους πού δοκιμάζονται στήν
καθημερινότητα τῆς κοινωνίας.
Εἶναι μία διδασκαλία ζωῆς καί
παρηγοριά στίς περιπέτειες τῆς
ἐποχῆς.

Σ’ αὐτό τό πλαίσιο πρέπει νά
ἐκτιμηθεῖ ἡ συμβολή τοῦ ἁγίου

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

«Τό τριδένδριον 
καί σεβάσμιον ξύλον τοῦ Σταυροῦ

τύπος τῆς ἀχωρίστου Τριάδος» 

Σπουδή στήν περί Ἁγίας Τριάδος διδασκαλία
τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου

Μιχάλη Νικολάου
Θεολόγου
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Νεοφύτου στά
δογματικά ζητή-
ματα. Προφανῶς
ἡ δογματική του
διδασκαλία  δέν
εἶναι συστημα-
τική, ἀλλά

μᾶλλον ἐντάσσε-
ται στή γενικώτε-

ρη διδακτική, κα-
τηχητική καί ποιμαν-

τική του μέριμνα. Ἔτσι,
ἄλλοτε μέν ἀναφέρεται

περιστασιακά σέ δογματι-
κά ἐρωτήματα, ἄλλοτε πάλι

ἀφιερώνει κάποιους λόγους
ἤ κατηχήσεις του γιά νά ἐξη-

γήσει συγκεκριμένα κεφάλαια
τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
δογματική διδασκαλία, ὅπως
τήν ἀντιλαμβάνεται καί τήν προ-
βάλλει ὁ ἅγιος Νεόφυτος, δέν
εἶναι μία αὐτοτελής θεωρητική
ἔκθεση, ἀλλά εἶναι ἐκκλησια-
στικό κήρυγμα ζωτικό για τον
κάθε πιστό και ἐνδιαφέρει ἄμε-
σα τόν λαό τοῦ Θεοῦ γιατί χω-
ρίς τό ὀρθό δόγμα ἡ εὐσέβεια δέν
μπορεῖ νά παράγει σωτηρία1. 

Ἀπό τήν ποικιλία καί τήν
ἔκταση τῆς διδασκαλίας τοῦ
ἁγίου Νεοφύτου ἐπιλέγουμε τόν

ὄγδοο Λόγο ἀπό τήν A΄ Πανη-
γυρική τοῦ Ἁγίου πού ἀναφέ-
ρεται στήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Πρόκειται
γιά τόν δεύτερο ἀπό τούς δύο
θεολογικότατους Λόγους τῆς
συλλογῆς του πού ἀφιερώνει
στήν ἑορτή αὐτή, κατά τήν
ὁποία, ὡς γνωστόν, πανηγύριζε
ἡ Ἐγκλείστρα, ἀφοῦ ὁ ναός
της ἦταν ἀφιερωμένος στόν Τί-
μιο Σταυρό, διότι κατά τήν ἡμέ-
ρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως
καί συγκεκριμένα στίς 14 Σε-
πτεμβρίου 1160 ὁ Ὅσιος εἶχε πε-
ρατώσει τίς ἐργασίες τῆς λά-
ξευσης τοῦ σπηλαιώδους ἀσκη-
τηρίου του. Εἶναι αὐτονόητο,
λοιπόν, γιά μία τέτοια ἑορτή
ὅπως εἶναι ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ γιά τήν ὁποία ἔχουν
γραφεῖ πολλοί Λόγοι καί Ἐγκώ-
μια, ὅτι δέν θά ὑπολειπόταν ὁ
ἅγιος Νεόφυτος στό θέμα αὐτό,
ἀφοῦ εἶναι γνωστή ἡ στενή
σχέση τοῦ Ἁγίου μέ τό ἱερό σύμ-
βολο, μία σχέση ἡ ὁποία προ-
φανῶς νά εἶναι καί ἀπόρροια
τῶν προσκυνηματικῶν ἐμπει-
ριῶν τοῦ Νεοφύτου στούς Ἁγί-
ους Τόπους. Ἀξιοσημείωτο εἶναι,
ἐπίσης, καί τό γεγονός ὅτι πέν-

1. Πρακτικά A΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος Ἱστο-
ρία – Θεολογία – Πολιτισμός, Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 2010.



τε χρόνια μετά τήν ἐγκατάστα-
σή του στήν Ἐγκλείστρα, ὁ
Ἅγιος ἀναζήτησε καί βρῆκε τε-
μάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου, τό
ὁποῖο καί τοποθέτησε σέ σταυ-
ρόσχημη ἐσοχή τοῦ ἀνατολικοῦ
τοίχου τῆς Ἐγκλείστρας. Ἡ ἐσο-
χή αὐτή σώζεται μέχρι σήμερα,
ἀλλά τό τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύ-
λου ἔχει χαθεῖ2.

Στηριζόμενοι στόν Λόγο τοῦ
Ἐγκλείστου γιά τήν ἑορτή τῆς
Παγκοσμίου Ὑψώσεως, ὅπως
διαφαίνεται καί ἀπό τόν τίτλο
τοῦ παρόντος ἄρθρου, θά προ-
σπαθήσουμε νά παρουσιάσουμε
τά ὅσα ἀναφέρει ὁ Ἅγιος γιά τό
σεβάσμιο Ξύλο τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ ἐν σχέσει μέ τό τριαδολογι-
κό δόγμα τῆς πίστεώς μας, κα-
ταβάλλοντας  κάθε προσπάθεια,
ὥστε νά διασωθεῖ, κατά τό δυ-
νατόν, τό ὕφος καί πρό πάντων
τό ἦθος τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου
Νεοφύτου. 

Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ἐγκωμιά-
ζοντας τή μεγάλη ἑορτή τῆς
Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ ἀναφέρει κάτι

γιά τό ὁποῖο θά λέ-
γαμε ὅτι πρωτοτυπεῖ
καί ἐντυπωσιάζει στή
θεολογία του. Συγκε-
κριμένα, τονίζει ὅτι ὁ
σταυρός εἶναι τύπος
τῆς ἀχωρίστου
Τριάδος, «ἔστιν
οὖν τῆς ἁγίας
καί ἀδιαιρέτου
καί προανάρχου καί ὑπερθέ-
ου τρισυποστάτου μιᾶς θεό-
τητος ὁ σταυρός ὁ τίμιος
σύμβολον»3. Γιά τό ἴδιο θέμα
κάνει μικρή ἀναφορά καί
στόν ἕβδομο Λόγο (πού
εἶναι ἀφιερωμένος καί πάλι
στόν Τίμιο Σταυρό). Προ-
κειμένου ὅμως νά ἐπεκτα-
θεῖ περισσότερο καί νά
ἀναπτύξει διεξοδικά τή σκέψη
του αὐτή, στόν ὄγδοο Λόγο, ὁ
Ἅγιος ἀρχίζει μέ ἀναφορά στήν
Ἁγία Τριάδα, «τήν ἐν προσώποις
τριττεύουσα, τῇ δέ φύσει μονά-
ζουσα»4, ἐπικαλεῖται, μάλιστα,
τόν φωτισμό της γιά νά ὑμνήσει
ἀξίως τό Τίμιον Ξύλον.

Ἀκολούθως, ὁ θεοφόρος Νε-

2. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα Β΄, Τυπική Διαθήκη,
ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος
1998, 5, 1-3.

3. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα  Γ΄, Πανηγυρική Α΄,
ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 

1999, 8, 34.
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όφυτος, χρησιμοποι-
ώντας τό παράδειγμα
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
προσπαθεῖ νά ἐξηγή-
σει, κατά τό δυνατόν,
τό πέρα ἀπό κάθε
νοητική ἀντίληψη μυ-
στήριο τῆς ἑνότητας
καί τῆς τριαδικότητας
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος θε-
ωρεῖ τό σεβάσμιο ξύλο
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
τύπο τῆς ἀχωρίστου Τριάδος
στηριζόμενος στό γεγονός τῆς
τριδενδρίας τοῦ Σταυροῦ, δη-
λαδή στό ὅτι τό Τίμιο Ξύλο
ἀπαρτίζεται ἀπό τρία εἴδη ξύλου
ἀπό πεύκη, κέδρο καί κυπά-
ρισσο τά ὁποία εἶναι ἑνωμένα
μεταξύ τους σέ μία ἀδιαίρετη
ἕνωση. Ἔτσι μέ αὐτό τόν τρόπο,
κατά τόν Ἅγιο, ἐκκαλύπτεται
«τό τῆς Τριάδος μυστήριον».
Ὅπως τό μονοειδές ξύλο τοῦ
Σταυροῦ ὑπερφυῶς ἀπαρτίζεται
ἀπό τρία ξύλα καί ἔχει ἀδιαίρετη
τήν ἕνωση, ἔτσι καί ὁ Τριαδικός
Θεός εἶναι τρία πρόσωπα ὁ Πα-
τήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα,
τά ὁποία ἔχουν τήν ἴδια καί τήν
αὐτή φύσιν, δηλαδή εἶναι ὁμο-

ούσια μεταξύ τους. Σύμφωνα καί
μέ τούς λόγους τοῦ ἴδιου τοῦ
Ἁγίου «οὗτος γάρ ὁ Θεός καί
Πατήρ οὐκ ἦν ἄλλος τῇ οὐσία
καί ἄλλος ὁ Υἱός καί ἄλλος τό
Πνεῦμα τό ἅγιον, ἀλλά μίαν δι-
δασκόμεθα ἑκατέρων τήν φύσιν
ἐν τρισίν ὑποστάσεσι»5. Διότι,
ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος, διαιρού-
μενος ὁ Τίμιος Σταυρός ὡς πρός
τά ὀνόματα σέ κυπάρισσο καί
πεύκη καί κέδρο γίνεται σύμ-
βολο «τῆς ὑπερθέου καί τρισυ-
ποστάτου μιᾶς θεότητος» καί
δηλώνει ἔτσι τίς τρεῖς ὑποστά-
σεις τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ
ἀδιαίρετος ἕνωσις τῶν τριῶν
ξύλων δηλώνει «τό τῆς θείας φύ-

4. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα  Γ΄, Πανηγυρική Α΄ 8, 1.
5. Ὅ.π., 8, 24.
6. Ὅ.π., 8, 34.



σεως ἄτμητον»6.
Συνεχίζοντας ὁ Ἔγκλειστος

καί ἐπεκτείνοντας τή σκέψη
του αὐτή, πολύ εὔστοχα διερ-
μηνεύει  τό μυστήριο τῶν ἀΐδιων
ὑπαρκτικῶν ἰδιωμάτων (τῶν
ὑποστατικῶν χαρακτηριστικῶν)
τῶν θείων προσώπων τῆς Ἁγίας
Τριάδας, κατοχυρώνοντας, ἔτσι,
τό διακριτό τῶν προσώπων, τό
πραγματικό τοῦ προσώπου τους,
τό ἐνυπόστατον καί τήν ἰσότι-
μη ἀλληλοπεριχώρησή τους καί
ἀπορρίπτοντας ὁποιαδήποτε
αἱρετική ἀντίληψη περί σύγχυ-
σης ἤ συναλοιφῆς τῶν τριῶν θεί-
ων ὑποστάσεων, ὅπως αὐτή
τοῦ τροπικοῦ ἤ τοῦ δυναμικοῦ
μοναρχιανισμοῦ, οἱ ὁποῖοι θεω-
ροῦσαν τά θεία πρόσωπα ὡς
προσωπεῖα ἤ δυνάμεις. Ἀναφέ-
ρει συγκεκριμένα: Καί ὅπως
ἀκριβῶς ἡ κέδρος δέν εἶναι κέ-
δρος καί πεύκη μαζί καί κυπά-
ρισσος, οὔτε ἡ πεύκη πεύκη καί
κέδρος μαζί καί κυπάρισσος,
οὔτε ἡ κυπάρισσος πάλι κυπά-
ρισσος καί πεύκη μαζί, ἀλλά ἡ
κέδρος εἶναι ἐνυπόστατος καί ἡ
πεύκη ὁμοίως καί ἡ κυπάρισσος,
ἔτσι κατά τόν ἴδιο τρόπο οὔτε
ὁ Πατήρ λέγεται Πατήρ καί συ-
νάμα Υἱός καί ἅγιον Πνεῦμα,
οὔτε πάλι ὁ Υἱός (λέγεται) Υἱός

καί συνάμα Πατήρ καί ἅγιον
Πνεῦμα, οὔτε τό Πνεῦμα (λέγε-
ται) καί Πνεῦμα καί Υἱός καί
Πατήρ, «ἀλλ’ ἔστιν Πατήρ ὁ
γεννήτωρ Πατήρ καί ἄναρχος,
καί ἔστιν Υἱός ὁ ἐξ αὐτοῦ γεν-
νηθείς Υἱός καί κατά θείαν φύ-
σιν συνάναρχος, καί ἔστι τό
Πνεῦμα τό ἅγιον ἐνυπόστατον
ἅγιον Πνεῦμα (ὡς ὁ Πατήρ καί
ὁ Υἱός) προϊόν ἐκ τοῦ Πατρός
καί συνάναρχον»7. 

Στηριζόμενος στόν συμβολισμό
τοῦ τριδένδριου ξύλου τοῦ Σταυ-
ροῦ, ὁ Ἅγιος, κατοχυρώνει, ἐπί-
σης, τήν ἑνότητα καί τό κοινό
τόσο τῆς οὐσίας ὅσο καί τῆς
ἐνέργειας τῶν τριῶν θείων προ-
σώπων. Διότι, σύμφωνα μέ τόν
Ἅγιο, ὅπως ἀκριβῶς κανείς δέν
μπορεῖ νά διαιρέσει τήν ὑπερ-
φυεστάτην ἕνωση καί ἐνέργεια
τῶν τριῶν ξύλων τοῦ Σταυροῦ
ἔτσι δέν διαιρεῖται, οὔτε χωρί-
ζεται ἡ ὑπερούσιος φύσις τῆς
ἁγίας Τριάδος, ἀλλά οὔτε καί ἡ
ἐνέργεια διαιρεῖται ὥστε ἄλλη νά
θεωρεῖται ἐνέργεια τοῦ Πατρός,
ἄλλη τοῦ Υἱοῦ καί ἄλλη τοῦ ἁγί-
ου Πνεύματος. Τονίζει ἐμφαντι-
κά ὁ Ἔγκλειστος «ὥσπερ ἀμή-
χανον τάς τρεῖς ὑποστάσεις συ-
νάψαι εἰς ἕν, οὕτως πάλιν ἀμή-
χανον τήν μίαν φύσιν (τῆς ὑπερ-

7. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα  Γ΄, Πανηγυρική Α΄ 8, 34.
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θέου Τριάδος) εἰς τρία κατα-
διελεῖν… ὅν τρόπον πάλιν τό τρι-
σόλβιον ξύλον συμβολικῶς ἀνω-
τέρω σαφεστάτως ἐδήλωσε»8.
Πρός ἐπίρρωση τῆς ὀρθότητας
τῆς θεολογικῆς αὐτῆς σκέψης
του ὁ ἅγιος Νεόφυτος παρα-
πέμπει καί σέ ἀρκετά ἁγιογρα-
φικά χωρία, μέ τά ὁποῖα δηλώ-
νεται ἡ ἑνότητα τῆς οὐσίας
ἀλλά καί τῆς ἐνέργειας τῶν
τριῶν θείων Ὑποστάσεων. 

Γενικά, στήν ὅλη ἔκτασή του,
ὁ ὄγδοος Λόγος, ἀναφέρεται
στήν Ἁγία Τριάδα καί στίς ἀΐδιες
ὑπαρκτικές σχέσεις τῶν θείων
προσώπων, γι’ αὐτό καί θεω-
ρεῖται ἕνας ἀπό τούς θεολογι-
κώτερους λόγους τοῦ Ἐγκλεί-
στου καί εἶναι ἰδιαίτερα σημαν-
τικός γιά τό κεφάλαιο τῆς Τρια-
δολογίας.  Ἄν μάλιστα, ληφθεῖ
ὑπόψη ὅτι τά θέματα τοῦ δόγ-
ματος ἀπαιτοῦν λεπτές καί
ἀκριβεῖς  προσεγγίσεις, τότε ὁ
Ἅγιος Νεόφυτος, μέ τίς τριαδο-
λογικές τοποθετήσεις του, ἀνα-
δεικνύεται ἐμβριθής γνώστης
τῆς σύνολης ἐκκλησιαστικῆς πί-
στης καί τῆς πατερικῆς παρά-
δοσης, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό τριαδι-

κό δόγμα.
Ἐν κατακλείδι, ν’ ἀναφέρουμε

ὅτι ὁ θεολογικώτατος αὐτός
Λόγος τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου
προφανῶς εἶχε ἀποδέκτες τούς
Ἐγκλειστριῶτες πατέρες τῆς
Μονῆς του. Ὁ Ὅσιος ἐπικα-
λεῖται τήν προστασία τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ γιά τόν ἴδιο, τήν
ἀδελφότητά του ἀλλά καί γιά
τούς προσκυνητές τῆς Μονῆς
του καί στή συνέχεια περατώνει
τόν Λόγο μέ ἐξαίσιους χαιρετι-
σμούς πρός τόν Τίμιο Σταυρό. 

Περαίνοντας τό ἐν λόγῳ
ἄρθρο ἀποθέτουμε ἕνα δεῖγμα
ἀπό τούς χαιρετισμούς αὐτούς
στό ὁποῖο ἀντικατοπτρίζεται
τό τριδένδριον τοῦ Τιμίου Ξύλου,
ἡ σχέση του μέ τήν Ἁγία Τριά-
δα ἀλλά καί ἡ σωτηριολογική
ἀξία καί σημασία του γιά τόν κα-
θένα μας. 

«Χαίροις, τό κεδροπευκοκυ-
πάρισσον τρισόλβιον ξύλον, ὡς
τῆς Τριάδος ἰσάριθμον, ἐν ᾧ καί
ἐτάθη σαρκί τῆς Τριάδος ὁ εἷς
καί θανών ἑκουσίως τοῦ θανά-
του τό κράτος τελείως κατέλυ-
σε»9.

8. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα  Γ΄, Πανηγυρική Α΄ 8, 36.
9. Ὅ.π., 8, 45.



Οἱ πληροφορίες πού τά ἱερά
Εὐαγγέλια διασώζουν γιά τή

Θεοτόκο δέν εἶναι πολλές, μιά καί
τά Εὐαγγέλια δέν ἔχουν τόν χαρα-
κτήρα ἱστορικῶν βιογραφιῶν τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν προσώπων
πού συνδέονται μέ αὐτόν. Ἐπικεν-
τρώνονται στά κύρια γεγονότα τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καί στά σωτη-
ριολογικά μηνύματα τῶν γεγονότων
αὐτῶν καί τῆς διδασκαλίας Του. Οἱ
λίγες ἀναφορές, πού γίνονται γιά τή
μητέρα τοῦ Ἰησοῦ, εἶναι πάντα σέ
σχέση μέ τό πρόσωπό Του1.

Εἰδικότερα, στό Εὐαγγέλιο τοῦ
Ἰωάννη, γίνονται τέσσερις ἀναφορές
στή Θεοτόκο καί συνδέονται μέ τήν
παρουσία της στό γάμο στήν Κανά
(β΄, 1-11), μέ τά γεγονότα ἀμέσως
μετά ἀπό αὐτόν (β΄, 12), μέ μία συ-
ζήτηση τοῦ Ἰησοῦ μέ τούς Ἰουδαί-
ους (στ΄, 42) καί μέ τίς ὧρες τοῦ πά-
θους τοῦ Χριστοῦ στόν Γολγοθά (ιθ΄,
25-30)2. Οἱ ἀναφορές αὐτές εἶναι λι-
τές καί ταυτόχρονα εὔγλωττες καί

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ἡ Θεοτόκος
στό κατά
Ἰωάννην
εὐαγγέλιο

Πρωτοπρ. Κυριάκου
Κυριάκου
Θεολόγου

Μέρος Α΄

1. Ἰωάννη Καραβιδόπουλου, «Οἱ πλη-
ροφορίες τῶν Ἀπόκρυφων χριστιανικῶν
κειμένων γιά τήν Παναγία», Βιβλικές Μελέτες
Γ΄ , Θεσσαλονίκη 2008, σ. 260.

2. Ἰωάννη Γαλάνη, «Ἡ Θεοτόκος στόν
Εὐαγγελιστή Ἰωάννη», Βιβλικές Ἑρμηνευ-
τικές καί Θεολογικές Μελέτες, Θεσσαλονί-
κη 2004, σ. 374.
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πολύ σημαντικές. Διαφαίνε-
ται, πώς ἤδη ἡ ἀρχέγονη
Ἐκκλησία περιποιοῦσε σε-
βασμό πρός τό πρόσωπό της
καί πώς ἡ παρουσία της
συνδέεται γενικότερα μέ τό
μεσσιανικό σχέδιο γιά τή σω-
τηρία τοῦ κόσμου. 

1. Ἡ Θεοτόκος στόν ἐν
Κανᾶ Γάμο (Ἰω. β΄, 1-11)
Ἡ Θεοτόκος ἀναφέρεται

γιά πρώτη φορά στό τέταρτο
Εὐαγγέλιο, στόν «γάμο τῆς
Κανᾶ». Γιά τήν τοποθεσία τῆς
Κανᾶ, «χωριό ἀφανές καί
ἀπομακρυσμένο ἀπό τήν
Ἱερουσαλήμ»3, ὑπάρχει διχο-
γνωμία μεταξύ τῶν ἐρευ-
νητῶν. Ἀλλοῦ ἀναφέρεται ὅτι
εὑρίσκεται ἐκεῖ ὅπου ἡ ση-
μερινή Kefr Kenne, ἑφτά χι-
λιόμετρα Β.Α. τῆς Ναζαρέτ4,
ἐνῶ ἀλλοῦ ὅτι πρόκειται γιά
τήν Qirbet Qana5, πού ἀπεῖχε
14 χιλιόμετρα ἀπό τή Ναζα-
ρέτ, τόπο τῆς μέχρι τότε δια-

μονῆς τοῦ Ἰησοῦ καί τῆς μη-
τέρας του. Ἡ κοντινή, ἐν
πάσῃ περιπτώσει, ἀπόσταση
τῆς Κανᾶ ἀπό τή Ναζαρέτ,
ἐνισχύει τήν πιθανότητα τῆς
στενῆς φιλικῆς, ἤ καί συγγε-
νικῆς σχέσης τῆς Θεοτόκου μέ
τήν οἰκογένεια ἑνός τουλάχι-
στον τῶν μελλονύμφων.

Ὁ γάμος αὐτός λαμβάνει
χώρα τήν τρίτη ἡμέρα μετά τή
δημόσια ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ
στόν Ἰορδάνη γιά νά βαπτι-
στεῖ ἀπό τόν Ἰωάννη. Πολλοί
ἑρμηνευτές ταυτίζουν τήν
ἀναφορά τοῦ εὐαγγελιστῆ ὡς
μία προσπάθεια συμβολικοῦ
συσχετισμοῦ μέ τήν τριήμερη
ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Φαίνεται ὅτι ἡ παρουσία
τῆς Θεοτόκου προηγεῖται τῆς
ἄφιξης τοῦ Ἰησοῦ στόν γάμο6.
Ἡ Θεοτόκος ἤδη βρισκόταν
στόν οἶκο ὅπου θά γινόταν ὁ
γάμος, ὡς στενή συγγενής
καί οἰκεῖο πρόσωπο βοη-
θώντας πιθανότατα καί στίς

3. Σεραφείμ Παπακώστα, Τά θαύματα τοῦ Κυρίου, Ἀθῆναι 1950, σ. 9.
4. Σάββα Ἀγουρίδη, Τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο Α΄ , Θεσσαλονίκη 2005,

σ. 242. 
5. Χρήστου Καρακόλη, Ἡ θεολογική σημασία τῶν θαυμάτων στό κατά

Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 95.
6. Σ. Παπακώστα, ὅ.π., σ. 9.
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σχετικές προετοιμασίες. Αὐτό
συμπεραίνεται καί ἀπό τίς
παρακάτω συνάφειες, ὅπου
ἀπό τή μία τήν ἀνησυχεῖ ἡ
ἔλλειψη πού παρουσιάστηκε
στό κρασί (Ἰω. β΄, 3) καί ἀπό
τήν ἄλλη, ἡ ἄνεση μέ τήν
ὁποία δίνει ἐντολή στούς
ὑπηρέτες (Ἰω. β΄, 5)7. Ἡ ἄνε-
ση αὐτή σέ σχέση μέ τόν σε-
μνό χαρακτήρα της, ὅπως
αὐτός διαγράφεται ἀπό τόν
εὐαγγελιστή Λουκᾶ (α΄, 26-
38), ἐνισχύει τήν ὕπαρξη
στενῆς οἰκογενειακῆς σχέσης
μέ τούς μελλονύμφους. Ἀκό-
μα, ἔστω καί μέ τόν δωρικό
τοῦτο τρόπο διήγησης, χωρίς
περιττά λόγια καί ἐπεξηγή-
σεις, ὁ Ἰωάννης κρατᾶ στό
πρῶτο πλάνο τῆς διήγησής
του τό σωτηριολογικό στόχο
τῆς παρουσίας τοῦ ἐνανθρω-
πήσαντος Λόγου τοῦ Θεοῦ
ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.

Ἡ ἀναφορά δέ στήν πα-
ρουσία τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν
ἀρχή τῆς διήγησης ἀκολουθεῖ
τήν πάγια τακτική τοῦ εὐαγ-

γελιστῆ Ἰωάννη, νά ἀναφέρει
στήν ἀρχή τῶν διηγήσεών
του τούς πρωταγωνιστές τοῦ
σχετικοῦ περιστατικοῦ8, ἀφοῦ
ὄντως στό γεγονός αὐτό ἡ Θε-
οτόκος ἔχει πρωταγωνιστικό
ρόλο, ἀμέσως μετά τόν Χρι-
στό.

Ἡ μή ἀναμενόμενη ἔλλειψη
οἴνου στό τραπέζι τοῦ γάμου
παρακινεῖ τή μητέρα τοῦ Χρι-
στοῦ νά ἀπευθυνθεῖ σέ αὐτόν
μέ τρόπο ἁπλό καί λιτό:
«οἶνον οὐκ ἔχουσιν» (Ἰω. β΄, 3).
Ἡ ἐπισήμανση πώς «εἰς τήν
ἔλλειψιν συνετέλεσε καί ἡ
ἀπροσδόκητος ἔλευσις τοῦ
Ἰησοῦ μετά τῶν μαθητῶν
του, οἵτινες δέν εἶχον προ-
ϋπολογισθῆ εἰς τόν ἀριθμόν
τῶν κεκλημένων»9, ἔρχεται
σέ ἀντίθεση μέ ὅσα σαφῶς
μᾶς λέει τό εὐαγγέλιο, ὅτι δη-
λαδή,  «ἐκλήθη καί ὁ Ἰησοῦς
καί οἱ μαθηταί αὐτοῦ εἰς
τόν γάμον» (Ἰω. β΄, 2). Ἄλλες
ἑρμηνεῖες πάλι, μέ ἄστοχη πι-
θανολόγηση, ἐξηγοῦν τή φρά-
ση τῆς Θεοτόκου ὡς προ-

7. Χ. Καρακόλη, ὅ.π., σ. 99. 
8. Ὅ.π.
9. Παναγιώτη Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ἰωάννην

Εὐαγγέλιον, Ἀθῆναι 1991, σ. 87. 
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τροπή πρός τόν Ἰησοῦ εἴτε
νά φροντίσει νά ἀγοράσει
κρασί -μία καί δέν ἔφερε
δῶρο στό γάμο- στέλνοντας
τούς ὑπηρέτες νά φέρουν, ἤ
νά ἀπέλθει μαζί μέ τούς μα-
θητές του ἀπό τόν γάμο, γιά
νά μήν ἐπιτείνουν τό πρό-
βλημα μέ τήν παρουσία
τους10. Αὐτές οἱ ἑρμηνεῖες
δέν ἔχουν κανένα ἔρεισμα
στό ἱερό κείμενο. Τά λόγια
τοῦ Ἰησοῦ, ὅμως, πού θά
ἀκολουθήσουν, δέν ἀφήνουν
καμιά ἀμφιβολία πώς τό ζη-
τούμενο εἶναι ἕνα σημεῖο11.

Διερωτᾶται στό σημεῖο
αὐτό ὁ Θεόδωρος Μοψουε-
στίας: «πόθεν οὖν ἐπῆλθεν τῇ
μητρί μέγα φαντασθῆναι περί
αὐτοῦ;12» Ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος μέ μία θαυμάσια συλ-
λογιστική λέει πώς πῆρε τό
θάρρος νά τόν προτρέψει νά
θαυματουργήσει, διότι γνώρι-
ζε τά γεγονότα πού προηγή-
θηκαν μέ τόν Βαπτιστή καί
εἶχε ἐνώπιόν της τούς πρώ-

τους του μαθητές. Γι’ αὐτό
καί ἀντιλήφθηκε ὅτι ἀρχίζει,
πλέον, ἡ δημόσια δράση του:
«ἀποκαλύπτεσθαι λοιπόν
ἤρχετο, καί ἐξ Ἰωάννου κα-
τάδηλος ἦν, καί ἀπό τῶν
πρός τούς μαθητάς εἰρημένων
αὐτῷ… Ἐπειδή δέ ἤκουσεν,
ὅτι Ἰωάννης δι’ αὐτόν ἦλθε,
καί ὅτι αὐτῷ ἐμαρτύρησεν
ἅπερ ἐμαρτύρησε, καί ὅτι
μαθητάς ἔσχε, τότε λοιπόν
θαρροῦσα παρακαλεῖ…».  Αὐ-
τή, ἡ Θεοτόκος Μαριάμ, ἦταν
ἄλλωστε πού ἔζησε τόν εὐαγ-
γελισμό καί τήν ὑπερφυσική
σύλληψη, τά γεγονότα τῆς
γεννήσεως καί τή θαυμαστή
παρουσία του ὡς δωδεκαε-
τοῦς στό ναό. Λέει χαρακτη-
ριστικά ὁ χρυσορρήμων Πα-
τήρ: «ἤκουσε γάρ, φησί, πάν-
τα περί τοῦ παιδός. Καί συ-
νετήρει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς»13.
Εἶχε λοιπόν μία ἐσωτερική
πληροφόρηση, ἤ καί βεβαι-
ότητα ὅτι μποροῦσε νά ἀντα-
ποκριθεῖ, ἀποκαλύπτοντας

10. Χ. Καρακόλη, ὅ.π., σ. 101, ὅπου παρατίθεται ἡ σχετική βιβλιογραφία
καί Σ. Ἀγουρίδη, ὅ.π., σ. 243.

11. Ἰω. Γαλάνη, ὅ.π., σ. 378.
12. Τεμάχια εἰς τό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, PG 66 740.
13. Ὑπόμνημα εἰς τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν ἀπόστολον καί Εὐαγγελιστήν,

PG. 59,130. 



καί τή μεσσιανική του ἰδιό-
τητα. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν
λόγο πιό κάτω (Ἰω. β΄, 5), θά
πεῖ στούς γνωστούς σέ αὐτήν
ὑπηρέτες νά ἀκολουθήσουν
μέ ἀκρίβεια τίς ὁδηγίες του.

Ἡ μορφή τῆς ἀπάντησης
τοῦ Χριστοῦ, «Τί ἐμοί καί σοί,
γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου»
(Ἰω. β΄, 4), ἐκ πρώτης ὄψεως,
φαίνεται νά ἐνέχει ἀποτομία.
Ὡστόσο, ἡ προσφώνηση «γύ-
ναι» οὔτε ἀπότομη μπορεῖ νά
θεωρηθεῖ, οὔτε προσβλητική
πρός τή Θεοτόκο, ἀλλά ὑπο-
δηλοῖ μᾶλλον σεβασμό14. Ὁ
ἴδιος ἐπί τοῦ σταυροῦ, ἀπευ-
θύνεται στή μητέρα του μέ
τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο: «Γύ-
ναι, ἴδε ὁ υἱός σου» (Ἰω. ιθ΄,
26). Μέ τήν ἴδια προσφώνη-
ση καλεῖ ἔμπλεος θαυμα-
σμοῦ καί τή Χαναναία (Μάτθ.
ιε΄, 28), ἀλλά καί τήν Σαμα-
ρείτιδα (Ἰω. δ΄, 21).

Τό «τί ἐμοί καί σοί, γύναι»
(Ἰω. β΄, 4) εἶναι, πράγματι, μία
ἔμμεση ἄρνηση πρός τήν
ἐκφρασμένη μέ «κώδικα», πα-
ράκληση τῆς Παναγίας. Ἡ

ἄρνηση αὐτή συνδέεται ἀφ’
ἑνός μέν μέ τήν ἀμέσως ἑπό-
μενη φράση «οὔπω ἥκει ἡ
ὥρα μου» (Ἰω. β΄, 4), ἀφ΄ ἑτέ-
ρου δέ, μέ τόν ἀπόλυτα ἀνε-
ξάρτητο τρόπο δράσης τοῦ
Ἰησοῦ. Πάντα ὁ Χριστός, σέ
ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀποστολή
του στούς ἀνθρώπους, ἔχει
τήν πρωτοβουλία τῶν κινή-
σεων καί δέν ἐπηρεάζεται
ἀπό ἐξωγενεῖς παράγοντες.
Δωδεκαετής ἀκόμα στό ναό,
εἶχε αὐτήν τήν ἀνεξαρτησία
(Λουκ. β΄, 49) ἀπέναντι στή
μητέρα του καί στόν Ἰωσήφ.
Ὅταν, ὅμως, ἐπιστρέφει στή
Ναζαρέτ, ζεῖ «ὑποτασσόμενος
αὐτοῖς» (Λουκ. β΄, 51). Ἡ
ζωή του μέχρι τήν ἐνηλικίω-
σή του, δέν σχετιζόταν ἄμεσα
μέ τήν ἀποστολή του.  Ἁρμό-
διοι γιά τό σωτηριολογικό
του ἔργο ἦταν ὁ Πατήρ καί
Αὐτός15. Ἄν γίνει μία σύγκρι-
ση ἀνάμεσα στούς δύο
αὐτούς διαλόγους βλέπουμε
πώς ἐξαίρεται ἡ ἀνεξαρτησία
τοῦ Ἰησοῦ ἀπό αὐτόν τόν κό-
σμο, ἄρα καί ἀπό τή μητέρα

14. Σ. Παπακώστα, ὅ.π., Ἀθῆναι 1950, σ. 14.
15. Ὅ.π.,  σ. 13.
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του, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑπο-
γραμμίζεται ἔντονα ἡ θεϊκή
του ἀποστολή16.

Ὅπως ἐπισημαίνεται,
πρῶτος ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος ἐντοπίζει αὐτό τό
«ὀντολογικῶν διαστάσεων
χάσμα»17. Ὁ Ἰησοῦς στό
πρῶτο μέρος τῆς φράσης
θέλει νά ἐξηγήσει στή μη-
τέρα του ὅτι ἡ ἀποστολή
του καθορίζεται ἀπό τό θέ-
λημα τοῦ οὐράνιου πατέρα
καί δέν μπορεῖ νά ἔχει
σχέση μέ τήν ἀνθρώπινη
πρωτοβουλία της, ἤ μέ συ-
ναισθηματισμούς. Παρά
ταῦτα, ἐπιτελεῖ τό θαῦμα,
εὐλαβούμενος καί τιμώντας
τή μητέρα του18, ἡ ὁποία
εἶχε κάθε λόγο νά γνωρίζει
καί νά διαισθάνεται ποιός
ἦταν τελικά ὁ Ἰησοῦς19. Ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος σημειώνει σχετικά:

«σφόδρα αὐτήν ἐτίμα20…
τιμῶν τήν μητέρα, ἵνα μή
διά παντός ἀντιλέγειν αὐτῇ
δόξῃ, ἵνα μή ἀσθενείας
λάβῃ δόξαν, ἵνα μή αἰσχύνῃ
τήν τεκοῦσαν παρόντων
τοσούτων21». Κάτι παρό-
μοιο ἀναφέρει καί ὁ Κύ-
ριλλος Ἀλεξανδρείας: «πολ-
λήν ἔχουσα τήν ροπήν εἰς
τό γενέσθαι τό θαῦμα νε-
νίκηκεν ἡ γυνή πείθουσα
διά τό πρέπον ὡς υἱόν τόν
Κύριον».

Ἡ ἔννοια τῆς «ὥρας»
στό «οὔπω ἥκει ἡ ὥρα
μου» (β΄, 4)
ἔχει συζη-
τηθεῖ εὐ-
ρύτατα,
μιά καί ἀνα-
φέρεται σέ
πολλά σημεῖα
ἀπό τόν Ἰωάννη.
Αὐτό συνδέεται μέ τήν

16. Ἰω. Γαλάνη, ὅ.π., σ. 376.
17. Χ. Καρακόλη, ὅ.π., σ. 103.
18. Ι. Καραβιδόπουλου, «Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἀκο-

λουθίας τοῦ γάμου», Βιβλικές Μελέτες Γ΄,  Θεσσαλονίκη 2008, σ.
201.

19. Σ. Ἀγουρίδη, ὅ.π., 243.
20. Ὑπόμνημα εἰς τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν ἀπόστολον καί Εὐαγ-

γελιστήν, PG 59, 131.
21. Ὅ.π., PG 59, 134.



ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ καί ἰδιαίτερα μέ τό πάθος του ἐπί
τοῦ σταυροῦ, ὅπου καί πάλι εὑρίσκεται ἡ μητέρα του.
Ἡ ἀρχική σημασία τῆς φράσης εἶναι ὅτι δέν ἔφτασε ἀκό-
μα ἡ κατάλληλη στιγμή γιά νά ἀποκαλύψει ἐνώπιον πάν-
των τήν ταυτότητά του. Παράλληλα, ὅμως, ὑποδηλώ-
νεται καί ἡ σταδιακή ἀποκάλυψη τῆς «δόξας» πού ἀρχί-
ζει ἀπό τό παρόν καί φθάνει ὥς τά ἔσχατα22.   

Ἡ ἄνεση πού εἶχε ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ στόν οἶκο
τῶν νεονύμφων, ἐκδηλώνεται μέ τήν ἐντολή πρός

τούς ὑπηρέτες: «Ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε»
(Ἰω. β΄, 5). Ἡ ἀντίφαση πού παρουσιάζεται
μεταξύ τῆς ἀρνητικῆς ἀντίδρασης τοῦ Ἰησοῦ
καί τῆς ἐπιμονῆς τῆς μητέρας του νά προ-
χωρήσει, ἑδράζεται στό γεγονός ὅτι αὐτή δέν
ἀμφιβάλλει γιά τή  θεϊκή ἰδιότητα καί τή
μεσσιανικότητά του, ἀλλά συμβάλλει στήν
ἀποκάλυψή τους. Ἡ ἀρχή τῶν σημείων

προκαλεῖται ἀπό τήν
Παναγία, ἡ ὁποία μπο-
ρεῖ νά χαρακτηρισθεῖ
ὡς ἡ «ἠθική αὐτουργός

τοῦ θαύματος». Πρώτη
αὐτή «ὡς ὄργανο τῆς θείας

οἰκονομίας, ἐνεργεῖ γιά τή δημό-
σια ἐκδήλωση τοῦ λυτρωτικοῦ
ἔργου τοῦ Χριστοῦ»23. 

(Συνεχίζεται)

22. Χ. Καρακόλη, ὅ.π., σσ. 103-105.
23. Ι. Γαλάνη, ὅ.π., σ. 388.
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Ὁἅγιος Νεόφυτος ὁ
Ἔγκλειστος1 ἀποτελεῖ

μία ἀπό τίς μεγαλύτερες προ-
σωπικότητες τῆς ἁγιοτόκου
Κύπρου. Γεννήθηκε τό 1134
μ.Χ. στό χωριό Λεύκαρα, πού
βρίσκεται κοντά στήν ὀροσει-
ρά τοῦ Τροόδους καί προερ-
χόταν ἀπό πτωχή καί πολυ-
μελῆ οἰκογένεια. Εἶχε ἑπτά
ἀδέλφια καί οἱ δύσκολες οἰκο-
νομικές συνθῆκες ἐμπόδισαν
τούς γονεῖς του, Ἀθανάσιο
καί Εὐδοξία, νά τοῦ παρέχουν
σχολική μόρφωση. Γιά νά βοη-
θήσει τήν οἰκογένειά του νά
κερδίσει τά πρός τό ζῆν, ὁ
ἅγιος Νεόφυτος ἐργαζόταν
στά χωράφια, ἐπιδιδόμενος

ἰδιαίτερα στήν τέχνη τῆς ἀμπε-
λουργίας.

Ὅταν ὁ ἅγιος Νεόφυτος
ἔγινε δεκαεπτά ἐτῶν, οἱ γονεῖς
του τόν ἀρραβώνιασαν καί
ἑτοιμάζονταν νά τόν παντρέ-
ψουν. Παρ’ ὅλη ὅμως τή σπου-
δή τῶν γονιῶν του νά τόν παν-
τρέψουν, αὐτός ἐπιθυμοῦσε
τή μοναχική ζωή. Γι’ αὐτό ἔλυ-
σε τούς ἀρραβῶνες καί πῆγε
νά μονάσει στή Μονή τοῦ ἁγί-
ου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου
στό ὄρος Κουτσοβέντη στόν
Πενταδάκτυλο. Ἐκεῖ παρέμει-
νε γιά ἑπτά χρόνια, διάστημα
κατά τό ὁποῖο ἔλαβε κάποια
στοιχειώδη μόρφωση καί ἀπο-
στήθισε ὁλόκληρο τό Ψαλτήρι.

Ἀντώνιου Χαραλάμπους
Θεολόγου

1. Γιά τή ζωή καί τήν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου βλέπε περισ-
σότερα στά Συγγράμματά του, πού ἐξέδωσε τό μοναστήρι του στήν Πάφο,
καθώς καί τά Πρακτικά τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου πρός τιμή τοῦ Ἁγίου,
πού ἔγινε στήν Πάφο τό 2009.
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Ἡ ζωή
τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου
τοῦ Ἐγκλείστου



Στή συνέχεια, θέλησε νά
βρεῖ κάποιο ἥσυχο μέρος γιά
νά ἀσκητέψει. Μετά ἀπό με-
γάλη ἀναζήτηση, ὁ ἅγιος Νεό-
φυτος βρῆκε μία ἐρημική σπη-
λιά, πού ἦταν φωλιά διαφόρων
πουλιῶν, στήν περιοχή Με-
λισσόβουνο τῆς Πάφου, σέ
ἀπόσταση δέκα χιλιομέτρων
ἀπό τό λιμάνι. Ἀπ’ ἐκείνη τή
στιγμή (24 Ἰουνίου 1159 μ.Χ.)
καί μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς
του, ἡ σπηλιά τῆς Πάφου ἔγι-
νε τόπος ἡσυχίας καί ἄσκησης.
Ὁ Ἔγκλειστος ἀφιέρωσε ὅλες
του τίς δυνάμεις καί ὁλόκλη-
ρη τή ζωή του στήν καλλιέρ-
γεια τῆς ἀγαπημένης του ἡσυ-
χίας. Μάλιστα, διέγλυψε καί
τόν τάφο του στά ἐνδότερα
τοῦ σπηλαίου καί ἔπηξε θυ-
σιαστήριο στό ὄνομα τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ, ὥστε νά μήν
ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τή Θεία
Κοινωνία τοῦ Σώματος καί
τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Δέκα χρόνια, μετά τήν ἐγκα-
ταβίωση στήν Ἐγκλείστρα, ὁ

Ἐπίσκοπος
Πάφου Βα-
σ ί λ ε ι ο ς
Κίνναμος
ἔ π ε ι σ ε
τόν Ἅγιο
νά κάνει

τό ἀσκη-

τήριο τῆς Ἐγκλείστρας μονα-
στήρι. Ὁ Ἔγκλειστος δέχτηκε
κι ἄλλους μοναχούς καί χει-
ροτονήθηκε ἱερέας καί ἡγού-
μενος, ἱδρύοντας κοινόβιο μο-
ναστήρι μέ κοινή λατρεία, τρά-
πεζα καί ζωή. Ἡ ζωή τῶν μο-
ναχῶν ὀργανώθηκε κατά τίς
διατάξεις τῆς Τυπικῆς Διαθή-
κης πού ἔγραψε ὁ Ἅγιος, σύμ-
φωνα μέ τή μοναστική παρά-
δοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας. Τά κτήρια τῆς Ἐγκλεί-
στρας ἐπεκτάθηκαν, δημιουρ-
γήθηκε βιβλιοθήκη καί ἀπο-
κτήθηκαν εἰκόνες, ἱερά σκεύη
καί ἅγια λείψανα μαρτύρων καί
ὁσίων. Ἀκόμη, τό 1183 μ.Χ.
ἁγιογραφήθηκε ἡ Ἐγκλείστρα
ἀπό τόν Θεόδωρο Ἀψευδῆ
καί καθιερώθηκε ναός τοῦ
πανσέπτου Σταυροῦ στόν δι-
πλανό λαξευμένο γκρεμό.

Μετά τήν κατάληψη τῆς
Κύπρου ἀπό τούς Φράγκους
τό 1191 μ.Χ., ὁ Ἔγκλειστος
ἀσκητής τῆς Πάφου ἀποφα-
σίζει λόγω καί τοῦ μεγαλύτε-
ρου ἀριθμοῦ προσκυνητῶν
πού ἐπισκέπτονταν τήν
Ἐγκλείστρα, νά ἀρχίσει ἕνα
αὐστηρότερο ἐγκλεισμό, μέ
σκοπό νά μήν ἀπολέσει τήν
ἀγαπημένη του ἡσυχία. Γι’
αὐτό, τό 1197 μ.Χ. λαξεύει νέα
σπηλιά, τήν Ἀνωτέρα Ἐγκλεί-

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
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στρα, ὅπου ἀσκεῖται ἐντονότε-
ρα στήν ἡσυχία, τήν προσευχή
καί τήν ἄσκηση, μιμούμενος
ἔτσι τή ζωή τῶν στυλιτῶν
ἀσκητῶν, πού ἔστρεφαν τήν
ἐλπίδα τους ἀποκλειστικά στόν
Θεό. 

Ἡ νέα αὐτή περίοδος τῆς
ζωῆς τοῦ Ἐγκλείστου, πού
διήρκεσε μέχρι καί τόν θάνατό
του τό 1219 μ.Χ., ἦταν ἡ πιό γό-
νιμη περίοδος τῆς ζωῆς του καί
ἀποτέλεσε τήν προσωπική
ἀπάντησή του στόν ἐξανδρα-
ποδισμό τῆς πατρίδας του.
Κατά τήν περίοδο αὐτή ὁ Ἅγιος
συνέγραψε τά περισσότερα καί
σπουδαιότερα ἔργα του, ὅπως
εἶναι ἡ «Βίβλος τῶν Κατηχήσε-
ων» (1211) καί ἡ δεύτερη «Τυ-
πική Διαθήκη» (1214) καί με-
γάλωσε τό μοναστήρι τῆς
Ἐγκλείστρας μέ νέα κτήρια,
συνδυάζοντας ἔτσι τόν αὐστη-
ρό ἐγκλεισμό καί τήν ἡσυχία μέ
τήν ἀληθινή κοινωνικότητα
πρός τούς συμμοναστές του,
τούς συμπατριῶτες του καί
ὅλο τόν κόσμο. Ὅπως γράφει ὁ
π. Παῦλος Ἐγγλεζάκης, «πρό-
κειται διά τήν μεγίστην πνευ-

ματικήν προσφοράν τῆς ὀρθο-
δόξου Κύπρου δι’ ὅλης τῆς
Φραγκοκρατίας, ἀλλά καί τήν
μεγίστην ἐν γένει προσφοράν
τῆς Κύπρου εἰς τόν ὀρθόδοξον
μοναχισμόν»2.

Μέσα ἀπό τή ζωή καί τό
ἔργο του, ὁ ἅγιος Νεόφυτος
ἀναδείχτηκε σέ μία μεγάλη
προσωπικότητα γιά τήν Κύπρο
καί ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία. Τά ἔργα του καί τό μονα-
στήρι τῆς Ἐγκλείστρας, καθώς
καί τά χαριτόβρυτα λείψανά του
μαρτυροῦν μέχρι τίς μέρες μας
γιά τήν ἁγιότητά του, ἡ ὁποία
ἀναγνωρίστηκε μετά τόν θάνα-
τό του. Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Νε-
οφύτου ἑορτάζεται στίς 24
Ἰανουαρίου, ἡμέρα ὅπου γίνε-
ται ἡ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος
τῆς Θεοσημείας. Ἀκόμη, στίς 12
Ἀπριλίου ἑορτάζεται ἡ κοίμησή
του καί στίς 28 Σεπτεμβρίου ἡ
ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του,
ἑορτή πού καθιερώθηκε λίγο
μετά τήν εὕρεση τῶν λειψάνων
του τό 1750 μ.Χ.

«Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου πρε-
σβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον
καί σῶσον ἡμᾶς· Ἀμήν».
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2. Βενέδικτου Ἐγγλεζάκη (ἀρχιμ. Παύλου), Εἴκοσι μελέται διά τήν Ἐκκλη-
σίαν Κύπρου (4ος ἕως 20ός αἰών), ἔκδ. Ἱδρύματος Α.Γ. Λεβέντη καί Μορφω-
τικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθῆναι 1996, σ. 291.



Αὐτό τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖται
σήμερα εἶναι ἡ ἰδεολογι-

κοποίηση τῆς ἡδονῆς καί μά-
λιστα αὐτῆς πού προέρχεται
ἀπό παρά φύσιν σχέσεις καί
ἐνέργειες. Ὅπως ἀναφέραμε
καί πιό πάνω, εἶναι δικαίωμα
κάποιου νά ἀκολουθήσει τόν
δικό του προσανατολισμό.
Ὅμως, δέν μποροῦμε νά ἀντι-
ληφθοῦμε γιατί ὅλοι πρέπει,
ἀκόμη καί διά νομοθεσίας, νά
τόν δεχθοῦμε ὡς ὀρθό ἤ ἀκό-
μα καί κοινωνικά ὠφέλιμο.
Μήπως αὐτό ἀποτελεῖ μία
σύγχρονη ἐκτροπή ἀπό τήν
πνευματική ὡριμότητα στήν
νεο-ειδωλολατρία (ἀπολυτο-
ποίηση τῶν παθῶν καί ἀνθρω-

πίνων ἀδυναμιῶν);
Ἀπό καθαρά Θεολογική

ἄποψη, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι
ἁμαρτία. Γιά νά κατανοήσουμε
τή θέση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας,
πρέπει νά ἑρμηνεύσουμε τά
σχετικά χωρία τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, πού ἀναφέρονται σ’
αὐτό τό θέμα καί γενικά στήν
αἰχμαλωσία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό
τά λεγόμενα σαρκικά πάθη.

Τό πρῶτο χωρίο προέρχεται
ἀπό τήν πρός Ρωμαίους Ἐπι-
στολή του (Ρωμ. α΄, 18-32). Ἡ
τοποθέτηση τοῦ Ἀπ. Παύλου
ξεκινᾶ ἀπό τό γεγονός τῆς
νοητικῆς διαστροφῆς τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος, ἐπει-
δή δέν μπόρεσε νά νοήσει (κα-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΜΕΡΟΣ Β΄
(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Ἐπισκόπου Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρου
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τανοήσει) ὀρθά τόν Θεό, ἀπο-
λυτοποίησε – θεοποίησε τά
φθαρτά καί ὑλικά πράγματα τοῦ
κόσμου αὐτοῦ. Αὐτό εἶχε καί
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά στραφεῖ
ὁ ἄνθρωπος ἐρωτικά (παθια-
σμένα) πρός αὐτά, μέ ἀποτέλε-
σμα νά ἀδειάσει ἐσωτερικά ἀπό
κάθε ἔννοια πνευματική, ἀνώ-
τερη καί νά ἀγνοεῖ τή δόξα τοῦ
Θεοῦ.

Ἡ Θεο-εγκατάλειψη, ἡ πνευ-
ματική ἄγνοια, ἐπιφέρει μέσα
στό κέντρο τῆς καρδιᾶς τοῦ
ἀνθρώπου ἐπιθυμίες, πού εἶναι
στήν οὐσία τους ἀκαθαρσίες,
πού τόν ἀτιμάζουν ὡς προσω-
πικότητα. Ὁπότε ὁ ἄνθρωπος
λατρεύει (ὑπηρετεῖ, ποθεῖ, ἐπι-
διώκει) τήν κτίση παρά τόν Κτί-
σαντα. Τό ἐσωτερικό κενό, πού
δημιουργεῖται μέσα στόν ἄνθρω-
πο, πού ἀπό τή φύση του
εἶναι δημιουργημένος νά βιώνει
τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ, τό
καταλαμβάνουν τά «πάθη τῆς
ἀτιμίας». Δηλαδή, πρόκειται
γιά ἐσωτερικές – ψυχικές -
πνευματικές ἀσθένειες πού δια-
στρέφουν τήν ἐπιθυμία (ψυχική
δύναμη τοῦ ἀνθρώπου): «διό καί
παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός ἐν
ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν
αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτι-
μάζεσθαι τά σώματα αὐτῶν ἐν
αὐτοῖς», μέ ἀποτέλεσμα νά

ἀλλάζει τό φρόνημα καί ὁ τρό-
πος ζωῆς. 

Συνεπῶς, εἶναι ἁμαρτία, διό-
τι ἀπολυτοποιεῖται μία σαρκική
ἐπιθυμία, ἡ ὁποία γίνεται πάθος
(ἀρρώστια, κατάσταση) τῆς
ψυχῆς, τό ὁποῖο ἐμποδίζει τόν
ἄνθρωπο νά φθάσει στήν ἐπί-
γνωση τοῦ Θεοῦ (ἀφοῦ ἤδη
ἔχει Θεο-ποιήσει τό σαρκικό πά-
θος) καί στερεῖται τῆς ἀφθάρ-
του δόξης καί ἐμπειρίας τοῦ
ὄντος Θεοῦ. Ἡ ψυχική αὐτή κα-
τάσταση ἔχει, σύμφωνα μέ τόν
Ἀπ. Παῦλο, ὑπαρξιακά καί
ὀντολογικά ἀποτελέσματα πάνω
στήν ψυχοσωματική κατάσταση
τοῦ ἀνθρώπου: «καί καθώς οὐκ
ἐδοκίμασαν τόν Θεόν ἔχειν ἐν
ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτούς ὁ
Θεός (λόγῳ τῆς κατάστασης
πού δημιούργησαν διά τοῦ ἰδί-
ου τρόπου ζωῆς) εἰς ἀδόκιμον
νοῦν, ποιεῖν τά μή καθήκοντα,
πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ,
πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ,
κακίᾳ, μεστούς φθόνου, φόνου,
ἔριδος, δόλου, κακοηθείας, ψι-
θυριστάς, καταλάλους, θεο-
στυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφά-
νους, ἀλαζόνας, ἐφευρετάς
κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυ-
νέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους,
ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας».

Ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς
ἡδονῆς, ὡς σκοποῦ καί στόχου



τῆς ζωῆς ὁδηγεῖ στήν ὀδύνη. Ἡ
ὀδύνη ἀρχίζει ἐσωτερικά, ἀλλοι-
ώνει τήν ψυχική κατάσταση
τοῦ ἀνθρώπου, ὑποφέρει μέσα
του (βλέπε ἀθεράπευτα ψυχο-
λογικά προβλήματα) καί ἡ ἐσω-
τερική αὐτή κατάσταση μετα-
φέρεται ὡς πράξη-ἐνέργεια μέσα
στήν κοινωνία μας. Μελετώντας
κάποιος προσεκτικά τήν πιό
πάνω ψυχική ἀκτινογραφία τοῦ
Ἀποστόλου ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι
περιγράφει μέ ἀπόλυτη ἀκρί-
βεια, τήν παθολογκή κατάστα-
ση τῆς ἐποχῆς μας. Δέν εἶναι πι-
στεύω, τυχαῖο τό γεγονός ὅτι
πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι τά
χειρότερα ἐγκλήματα εἶναι τά
λεγόμενα σεξουαλικά, πού προ-
έρχονται κυρίως ἀπό παρά φύ-
σιν ἐνέργειες.

Δεύτερον, ἡ ἁμαρτία (πράξη,
λόγος, ἐπιθυμία, αἰχμαλωσία
τοῦ νοῦ πού γίνεται ψυχική κα-
τάσταση) ἀποκλείει τόν ἄνθρω-
πο ἀπό τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διευκρι-
νίζει ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
εἶναι τρία βασικά πράγματα,
πού διαμορφώνουν τήν ψυχική
κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου:
Εἰρήνη ἐσωτερική, δικαιοσύνη
(δηλαδή ἡ ἐνάρετη ζωή ἡ ὁποία
μᾶς δικαιώνει ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ) καί ἁγιασμός (μετοχή
τοῦ ἀνθρώπου στή Χάρη τοῦ

Θεοῦ). Ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐσωτε-
ρικῆς κατάστασης τοῦ ἀνθρώ-
που, λόγῳ τῆς αἰχμαλωσίας
ἀπό τά διάφορα πάθη, ἀποτε-
λεῖ τήν κόλαση τοῦ ἀνθρώπου,
ὁ ὁποῖος ὑποφέρει λόγῳ στέ-
ρησης τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιο-
σύνης καί τοῦ ἁγιασμοῦ. Γι’
αὐτό καί γράφει μέ βεβαιότητα
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Μή
πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι, οὔτε
εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί, οὔτε
μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται
(ὁμοφυλόφιλοι), οὔτε πλεονέ-
κται, οὔτε κλέπται, οὔτε μέθυ-
σοι, οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες
βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομή-
σουσι» (Α΄ Κορ. στ΄, 9-10).

Τρίτον, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ἀπευθυνόμενος πρός τούς πι-
στούς, οἱ ὁποῖοι ἐβαπτίσθηκαν,
τούς ὑπενθυμίζει μία πνευματι-
κή πραγματικότητα. Μέσα τους
ἐνεργεῖ ὀντολογικά ἡ Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί κατά συ-
νέπεια τά σώματά τους εἶναι
Ναός τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη παρα-
τηρεῖ ὅτι τά σώματά  μας δέν τά
ἐξουσιάζουμε, γιά νά τά κάνου-
με ὅ,τι θέλουμε, διότι δέν εἶναι
αὐτοδημιούργητα. Τά ἔχουμε
ἀπό τόν ἴδιον τόν Θεό. Συ-
νεπῶς, τά σώματά μας δέν εἶναι
σκεῦος ἡδονῆς καί ἐνδοκο-
σμικῶν ἀπολαύσεων, ἀλλά μέ-
σον, ἐργαλεῖον πού μᾶς ὁδηγεῖ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

469ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



470 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

στό νά πραγματώσουμε τή φύση
μας. Νά τήν καταστήσουμε γνή-
σια, αὐθεντική, ἁγία, ὅπου θά
συνδοξάζεται μέσα στή δόξα τοῦ
Θεοῦ. «Φεύγετε τήν πορνεί-
αν...ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα
ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου
Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπό
Θεοῦ, καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν;
ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς· δοξάσα-
τε δή τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι
ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν,
ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ.
στ΄, 18-20).

Ὡς ἐπίλογο τῶν πιό πάνω θέ-
σεων θά ἤθελα νά χρησιμοποι-
ήσω τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου
Παῦλου, ὁ ὁποῖος σεβόμενος τήν
ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου γρά-
φει: «Πάντα μοι ἔξεστιν» (ὅλα
μοῦ ἐπιτρέπονται). «Ἀλλ’ οὐ
πάντα συμφέρει» (ὅμως δέν
εἶναι ὅλα πρός τό συμφέρον
μου). 

Ἡ ἰδεολογικοποίηση τῆς ὁμο-
φυλοφιλίας εἶναι ἀποτέλεσμα
τῆς φιλαυτίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ
ὁποῖος ἔχει  αἰχμαλωτιστεῖ στά
πλοκάμια τῆς σύγχρονης ἐκκο-
σμικευμένης – εἰδωλολατρικῆς
μαγείας. Ἡ δομή τῆς σύγχρονης
ἐκκοσμικευθείσας κοινωνίας μοι-
άζει περισσότερο μέ τή δομή
μίας μηχανῆς, πού παράγει ἡδο-
νή, παρά ἑνός ζωντανοῦ ὀργα-
νισμοῦ, πού δημιουργεῖ προ-

οπτική μέσα στή ζωή τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁπότε ὁ μηχανο-
ποιημένος ἄνθρωπος ἀγνοεῖ ὅτι
ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐνέργεια τῆς
ἀνθρώπινης βούλησης, πού στήν
οὐσία της εἶναι ἀποτυχία τοῦ
ἀνθρώπου νά ἐπιτελέσει τή
φύση του ὡς πρόσωπο καί ὄχι
ὡς μία ἁπλή δυνατότητα, τήν
ὁποία ἔχει στή φύση του καί
μπορεῖ νά τή χρησιμοποιήσει ἐν
ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας. Ἀγνοεῖ
ὅτι τό κακό, δηλαδή ἡ ἁμαρτία
εἶναι ἐνέργεια ὄχι κατά φύσιν,
ἀλλά κατά  (ἐνάντια) τῆς φύ-
σεως. 

Κατά συνέπεια, τό δικαίωμα
νά κινηθεῖ κάποιος ἐνάντια στή
φύση του παραμένει ἀναφαίρε-
το. Μήπως ὅμως πρέπει νά με-
λετηθεῖ καί ἡ δυνατότητα τῆς
ὑπέρβασης (ὄχι κατάργησης) ἤ
καλύτερα τῆς θεραπείας τῆς φύ-
σεως, ὥστε νά κινεῖται κάποιος
φυσικά καί ὑπέρ φύση καί νά
εἶναι ἀναπαυμένος γι’ αὐτό πού
κάνει καί νά μή ζητᾶ δικαίωση
μέσῳ διαδηλώσεων «Ὑπερηφα-
νείας» καί νομοθετικῶν ρυθμί-
σεων; 

Διότι, ἐάν μιλοῦμε γιά κάτι τό
ὁποῖο εἶναι φυσικό καί κοινω-
νικά ἀποδεκτό, τότε γιατί χρει-
άζονται τά κινήματα καί οἱ
ἀγῶνες φυσικῆς καί κοινωνικῆς
θεμελίωσης καί ἀποδοχῆς του;



Τή σύγχρονη ἐποχή, πού
τά πλεῖστα παραδοσιακά

σχήματα ἀμφισβητοῦνται,
ἀναζητεῖται ἡ ἐλπίδα πού θά
ἀναζωογονήσει τόν κόσμο. Οἱ
ἄνθρωποι τῆς «νέας ἐποχῆς»
ὑποτιμοῦμε πολλούς θε-
σμούς, πού ἄλλοτε ἀποτε-
λοῦσαν τήν καρδιά τῆς κοι-
νωνίας καί σήμερα προσπα-
θοῦμε νά τούς ἀποβάλουμε
σάν ἄχρηστα νεκρά κύτταρα.
Ἀν ἴσως ἀφιερώναμε ἐλάχι-
στο χρόνο γιά ἐνδοσκόπηση,
θά ἀναγνωρίζαμε τήν τραγι-
κότητα τῆς κατάστασής μας.

Σέ κάθε γειτονιά κάθε
κοινότητας ὑπάρχουν ἄνθρω-
ποι πού πεινοῦν, γιατί ἡ
οἰκονομική κρίση τούς ἔπλη-
ξε ἐπαγγελματικά μέ ἀδιέξο-
δες οἰκογενειακές συνέπειες·

ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού
πονοῦν, γιατί ἀνίατες ἀσθέ-
νειες τούς ταλαιπωροῦν·
ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού
πάσχουν ἀπό κατάθλιψη,
γιατί δέν βρίσκουν ἀνάπαυ-
ση σέ τίποτε πιά· ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πού δέν εἶναι
ἄνθρωποι, γιατί συνθλίβονται
ἀπό τόν ὁδοστρωτήρα τοῦ
μοιραίου συστήματος τῆς
καθημερινότητας. Νά κοντο-
σταθεῖ κανείς νά παρακο-
λουθήσει τίς εἰδήσεις, θά
ἐνημερωθεῖ γιά δολοφονίες,
ἀνατινάξεις, δυστυχήματα,
φιλονικίες, δολοπλοκίες, ἐνῶ
ὁπωσδήποτε θά κεντήσει
ἀνεπαίσθητα τή συνείδησή
του ἡ διάχυτη ὑποκρισία
τῶν ἐχόντων καί κυβερνών-
των.

Εὐδόκιου Δημητρίου
Θεολόγου

Μέρος Α΄
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Εἶναι γιά νά διερωτόμαστε:
«πῶς κατάντησα ἔτσι;».
Πράγματι, μόνο μέ αὐτόν
τόν τρόπο εἶναι δυνατόν νά
καταλάβουμε ὅτι ὁ ἑαυτός
μας ὄζει πνευματική δυσο-
σμία, ἐξαιτίας τῆς προσω-
πικῆς διαφθορᾶς μας. Νά
δοῦμε, λοιπόν, τό ἄτομό μας.
Δέν φτάνει ὅμως νά κοιτα-
χτοῦμε στόν καθρέφτη. Ὅταν
ἀντιληφθοῦμε τούτη τήν τρα-
γική κατάσταση πού σύραμε
τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, τότε
ἴσως ὑποψιαστοῦμε πώς δέν
εἶναι ζήτημα νοσηρῆς κατά-
στασης, μά νοσηρῆς φύσεως.
Ἡ βλάβη δέν εἶναι στά ἄψυ-
χα καί ἄλογα ἀντικείμενα.
Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εἴμαστε ψυ-
χοβλαβεῖς καί σωματοβλα-
βεῖς, ἐφόσον μέ τήν ψυχή καί
τό σῶμα μας δροῦμε ἀρρω-
στημένα. Αὐτό εἶναι τό βα-
σικό πρόβλημα: ἡ ἔννοια
«ἀρετή».

Ἡ ἀρετή ὡς ἡ «κατά
φύσιν» κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου

Στή διήγηση τῆς Γενέσεως
τοῦ κόσμου, διαβάζουμε

«Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’
εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’
ὁμοίωσιν»1. Ἐνῶ τά ὑπόλοι-
πα κτίσματα ἔγιναν μέ μία
ἁπλή θεϊκή ἐντολή, προφο-
ρικά, ὁ ἄνθρωπος δημιουρ-
γήθηκε μέ τή σύμπραξη τῆς
Ἁγίας Τριάδας, μετά ἀπό
ἰδιαίτερη θεία ἐνέργεια. Εἴμα-
στε δημιουργημένοι σύμφω-
να μέ τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ,
λοιπόν, κατά τή μορφή Του.
Ἄσαρκη μέχρι τότε ἡ μορφή
Του, ἐνσαρκωμένη μετά ἀπό
αἰῶνες πολλούς, στό πρό-
σωπο τοῦ θεανθρώπου Κυ-
ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τέ-
λειος Θεός καί τέλειος
ἄνθρωπος. Κάθε ἀγαθό προ-
βάλλεται ἀπό τό θεϊκό Του
πρόσωπο, ἀφοῦ Αὐτός εἶναι
ἡ προσωποποίηση τῆς Ἀγα-
θότητας, τοῦ Κάλλους καί
τῆς Ἀρετῆς. Ἀπό τό θεϊκό
Του πρόσωπο πηγάζει ὁ κό-
σμος ὡς κόσμημα, κι ὁ
ἄνθρωπος ἀπό τόν Πανάγα-
θο ἀγαθοποιεῖται καί ἀπό
τόν Ἅγιο ἁγιοποιεῖται.

Ρίζα τοῦ ἀνθρώπινου
ὄντος εἶναι ὁ Χριστός· ἀπό
αὐτή τήν ρίζα τρεφόμαστε,

1. Γέν. 1, 26.



δυναμώνουμε, καρποφοροῦμε
ἤ, μέ τίς ἄστοχες ἐπιλογές
μας, ἀτροφοῦμε καί μαραι-
νόμαστε. Πάντως ἕνα εἶναι τό
δεδομένο· ὁ ἄνθρωπος πλά-
στηκε σύμφωνα μέ τήν
ἔνσαρκη μορφή τοῦ Θεοῦ·
ἐννοεῖται πώς κληρονόμησε
τόσο τά σωματικά χαρακτη-
ριστικά Του ὅσο καί τά ψυ-
χικά. Ὅπως ἐξηγεῖ καί ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκη-
νός, «ἐποίησεν ὁ Θεός τόν
ἄνθρωπον (…) πάσῃ ἀρετῇ
κατηγλαϊσμένον, πᾶσιν ἀγα-
θοῖς κομῶντα»2.

Τό γεγονός πώς ἐξ ἀρχῆς
τῆς ὕπαρξής του ὁ ἄνθρω-
πος ἔχει τόσο στή φύση του
ὅσο καί στήν κλήση του τό
καθρέφτισμα τῆς θείας εἰκό-
νας, σημαίνει ἀκριβῶς πώς τό
θεϊκό πλάσμα ἔγινε τέλειο μέ
προοπτική τό θεϊκό. Ἡ ἀρχι-
κή –πρό τῆς πτώσεως- κα-
τάσταση τοῦ δημιουργημένου

κόσμου χαρακτηρίστηκε
«λίαν καλή» στίς σελίδες
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης· οἱ
ἐκκλησιαστικοί Πατέρες δέ
τή χαρακτήρισαν παράλληλα
καί ὡς «ὑγεία»3, δηλαδή ὡς
φυσιολογική κατάσταση. 

Ἐτυμολογικά, ἡ λέξη «ἀρε-
τή» παράγεται ἀπό τό ἑλλη-
νικό ρῆμα «ἀραρίσκω», πού
σημαίνει «φέρνω μαζί»4, συ-
νενώνω καί συνάπτω. Τοῦτο
μᾶς ἀφήνει νά αἰσθανθοῦμε
πώς ἀρετή εἶναι καθετί τό
συνημμένο μέ τήν ἀνθρώπι-
νη φύση. Ἐκεῖνα τά χαρα-
κτηριστικά πού φέρει ὁ κάθε
ἄνθρωπος πού γεννᾶται,
εἶναι οἱ ἀρετές του· φέρει
μαζί του τήν ἀθωότητα, τήν
ἁγνότητα, τήν πραότητα, τήν
ἁπλότητα, τήν ἀγαθότητα,
ὅλα ὅσα συμπληρώνουν τήν
παιδικότητα. Αὐτά βρίσκον-
ται ταυτισμένα μέ τή φύση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν πρώ-

2. Ἔκθεσις ἀκριβής, 2, 12. «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρω-
πον (…) κεκοσμημένον πάση ἀρετή», Δωροθέου Γάζης, Διδασκαλία 1, 1.

3. «Οἱ Πατέρες καί ὅλη ἡ Παράδοση παρατηροῦν τήν ὑγεία (Σ.τ.μ.: ἰσο-
δύναμοι ὄροι ὡς πρός τήν κατανόηση: ἀγαθότητα, ἁγιότητα, καθαρότητα, ἀνα-
μαρτησία) τῆς ἀνθρώπινης φύσης στήν ἀρχέγονη ἀδαμιαία κατάσταση», Jean
Claude Larchet, Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, τόμ. Α΄, ἔκδ.
Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα, 20092, σ. 11.

4. Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικολάου, Ἀπό τό καθ’ ἡμέ-
ραν στό καθ’ ὁμοίωσιν, ἐκδ. Ἐν πλῷ, 2008, σ. 184.
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τη κιόλας στιγμή τῆς ζωῆς
του. Γι’ αὐτό κάποτε καί οἱ
Πατέρες, ἀντί γιά ἀρετές, κά-
νουν λόγο «γιά φῶς ἤ δόξα
τοῦ Πατρός, ἄλλοτε χάρη,
φῶς ἤ δόξα τοῦ Υἱοῦ καί
ἄλλοτε χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα,
ὡς Φορέας καί Δωρητής τῶν
χαρίτων, τῶν ἀρετῶν ἤ τῶν
ἄκτιστων ἐνεργειῶν παίρνει
μερικές φορές τό ὄνομα τῶν
ἀρετῶν καί ἔτσι καλεῖται:
Πνεῦμα Χάριτος, Πνεῦμα
Σοφίας, Πνεῦμα Δυνάμεως,
Πνεῦμα Δόξας, Πνεῦμα Γνώ-
σεως, Πνεῦμα Φόβου τοῦ
Θεοῦ, Πνεῦμα Ἀληθείας»,
κατά τόν Jean Claude Lar-
chet5. 

Οἱ ἀρετές εἶναι σύμφυτες
μέ τήν ψυχή, ἐφόσον «ἔγκειν-
ται γάρ ἡμῖν ἐκ δημιουρ-

γίας»6, ὅπως σημειώνει ὁ
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογη-
τής. Βέβαια, τόσο οἱ ἐκ δη-
μιουργίας προδιαγραφές τοῦ
ἀνθρώπου ὅσο καί ἡ προ-
οπτική τῆς ζωῆς του εἶναι
ὑψηλές. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
πλασμένος, γιά νά εἶναι θε-
οειδής. Αὐτό θεμελιώνεται
ἀπό αὐτήν τήν ὑπόσταση
τοῦ Χριστοῦ διά τῶν δύο φύ-
σεών Του· ἡ σάρκωση τοῦ
Θεοῦ ἔγινε γιά τήν ἐπιστρο-
φή τοῦ ἀνθρώπου στήν πρώ-
τη του φύση7. 

Καλλιεργώντας τίς ἀρε-
τές, ὁ ἄνθρωπος μεταμορ-
φώνεται, ἀλλοιώνεται ἐν
Χριστῷ, προσομοιώνεται μέ
Αὐτόν. Ἀλλά πάντα, μέσα σέ
αὐτή τή μεταμόρφωση τοῦ
ἀνθρώπου ἀντικατοπτρίζεται
ὁ Θεός. Γιατί πηγή τῆς
ἀρετῆς εἶναι ὁ Θεός. Καί ρίζα

5. Ὅ.π., σ. 47.
6. Διάλογος μετά Πύρρου, PG91, 309C.
7. «Ὁ Χριστός ἔρχεται μέ τή διπλή Του φύση ὡς Θεάνθρωπος, νά ἐπιβε-

βαιώσει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι προορισμένος νά εἶναι ἄνθρωπος-θεός: “Ὁ Θεός
γάρ ἐνηνθρώπησεν, ἴνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν”, διακηρύσσουν οἱ Πατέρες», Jean
Claude Larchet, ὅ.π. σ. 35.

8. «“Πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· τά τρία ταύτα”. Αὐτά τά τρία ἀποτελοῦν καί
τό θεμέλιο τοῦ αὐθεντικοῦ βιώματος τοῦ κάθε χριστιανοῦ. Αὐτά τά τρία εἶναι
πού συνθέτουν τήν “ἄλλη” λογική. Αὐτή ἡ λογική τόν κάνει λεπτό καί εὐγενῆ
στή φύση, λιτό στούς τρόπους καί λανθάνοντα στίς ἐπιλογές. Γίνεται διεισ-



τοῦ ἀγαθοῦ εἶναι ὁ Πανά-
γαθος. Γι’ αὐτό καί μέσα ἀπό
τόν Χριστιανό, πού ζεῖ χρι-
στιανικά, ἐνάρετα, ἀποκα-
λύπτεται ὁ Χριστός8. Ὅπως
ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μέ τόν ἐνά-
ρετο βίο του χάραξε τόν
Θεό στήν καρδιά του καί
ἐπωνομάστηκε Θεοφόρος,
ἔτσι κι ὁ κάθε φιλάρετος πι-
στός χρειάζεται νά ἀγωνιᾶ
καί νά προετοιμάζεται γιά τά
αἰώνια καί ἄφθαρτα. Ὁ θε-
οφόρος φέρει τόν Θεό στή
ζωή του, στήν καρδιά του,
στή σύνολη ὕπαρξή του.
Ὅταν οἱ Ρωμαῖοι ἔσκυψαν νά
δοῦν ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τόν
Ἅγιο, μετά τό μαρτυρικό του
τέλος, διάβασαν ἐκεῖνο πού
ἀναγραφόταν στήν καρδιά
του καί ἀνακάλυψαν ταυτό-
χρονα τήν πηγή τῆς πνευ-
ματικῆς δύναμής του: ὁ Θεός.

Ἔτσι καί ὁ Χριστιανός πού
ζεῖ τήν ἀρετή, ἐπιβεβαιώνει
τή Χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τό
φρόνημά του στήν καθημε-
ρινότητα, μέ κάθε σκέψη
καί προοπτική του9. Ἀκόμα
καί ἡ καλοσύνη τῶν «κακῶν
ἀνθρώπων» ἔχει ἀναμφισβή-
τητη πηγή τόν Θεό10, ἀφοῦ ἡ
καλοσύνη – ἀγαθότητα εἶναι
ἔμφυτη στήν ἀνθρώπινη
φύση μέ σύμφυτο τόν πόθο
γιά κάτι πνευματικά ἀνώτε-
ρο καί πιό οὐσιαστικό11. 

Κατά τήν Παράδοση, φέ-
ροντας στήν ἀγκαλιά του ὁ
θεάνθρωπος Χριστός τόν
ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο,
εἶπε στούς μαθητές Του ὅτι
προϋπόθεση γιά τήν εἴσοδο
τοῦ ἀνθρώπου στή βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν εἶναι νά μοι-
άσει σέ ἐκεῖνο τό παιδί. Τά
μικρά παιδιά, ἀπονήρευτα

δυτικός, διορατικός καί διαφανῆς. “Πάντα ἀνακρίνει καί ὑπ’ οὐδενός ἀνακρί-
νεται”. Ἀλλά στό πρόσωπό του κατοπτρίζεται ὁ Θεός, ἀπό μέσα του διαθλᾶται
ἡ χάρις Του», Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικολάου, Ἄνθρω-
πος μεθόριος, ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα, 20063, σ. 155.

9. Τοῦ ἰδίου, Ἀπό τό καθ’ ἡμέραν στό καθ’ ὁμοίωσιν, ὅ.π., σ. 71.
10. Τοῦ ἰδίου, Ἄνθρωπος μεθόριος, ὅ.π., σσ. 58-59.
11. Τοῦ ἰδίου, Ἀπό τό καθ’ ἡμέραν στό καθ’ ὁμοίωσιν, ὅ.π., σσ. 17-18.
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καί ἀγαθά, διατηροῦν ἁπλό
τόν νοῦ τους· ἀνεπιτήδευτα
καί αὐθόρμητα ζοῦν καί
ἐκπέμπουν εἰλικρίνεια καί
ἀλήθεια. Μεγαλώνοντας ὁ
ἄνθρωπος μαθαίνει τό ψέμα
καί τό ἴδιον συμφέρον, ὁ
νοῦς γίνεται σύνθετος συν-
δυάζοντας γεγονότα καί κα-
ταστάσεις, συχνά πρός πρό-
κληση παρεξηγήσεων· ἡ διε-
στραμμένη αὐτή κατάσταση
κατά τήν ἐνηλικίωση ἐκπέμ-
πει εἰρωνία, ὑποκρισία, ὑπο-
τίμηση τοῦ ἄλλου καί ὑπερ-
τίμηση τοῦ ἑαυτοῦ του.
Ἔτσι, χάνει ὁ ἄνθρωπος τά
ἁπλά ἐκεῖνα χαρακτηριστικά
τῆς παιδικότητας πού ἀνε-
παίσθητα τόν ὁδηγοῦσαν
στόν Θεό. Πρός τοῦτο καί ἡ
διάκριση νεότητας καί γή-
ρατος διαφοροποιεῖται ἀπό
τήν ἔννοια πού δίδεται ὡς
ἐπί τό πλεῖστον σήμερα· οἱ
ἔννοιες ἀποδεσμεύονται ἀπό
τά ἡλικιακά ὅρια καί τή δια-

δοχή τῶν ἐποχῶν καί σχετί-
ζονται, πλέον, μέ τήν πνευ-
ματική κατασταση12. Μέ αὐτά
τά δεδομένα ὁ ἄνθρωπος
πού νοιώθει πώς ἔχασε ἐκεί-
νη τήν ἀγαθότητα καί ἁπλό-
τητα τοῦ παιδιοῦ, θά ἀνα-
παυθεῖ ὅταν ἐπανεύρει αὐτή
τήν πρώτη, ὡραία κατάστα-
ση πού εἶχε ζήσει προηγου-
μένως. Καί τότε θά ἀντιλη-
φθεῖ πώς αὐτή ἡ παιδικό-
τητα εἶναι ὀσμή καί πρό-
γευση τῆς αἰωνιότητας13. Γι’
αὐτό καί δέν εἶναι τυχαῖο
πού ἀκοῦμε συχνά πώς τά
παιδιά εἶναι τό μέλλον μας.
Ἡ παιδικότητα εἶναι ἡ δια-
τήρησή μας σ’ αὐτή τή ζωή,
πού ἐπεκτείνεται ἐν Χριστῷ
ὑπερβαίνοντας τόν χρόνο.
Βέβαια, ἄν καί εἶναι γεγονός
πώς ἡ σωματική ἐπιστροφή
στόν πρότερο χρόνο δέν
εἶναι ἐφικτή, στήν περίπτω-
ση τῆς ψυχῆς, αὐτή ἡ δυνα-
τότητα τῆς ἐπιστροφῆς στήν

12. Ἀρχιμ. Χριστοδούλου, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, Κά-
τοπτρα ζωῆς, ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος, 2003, σσ. 89-
90.

13. «Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τήν παιδικότητα, στήν οὐσία δέν ἐπιζητᾶ
τίποτα λιγότερο ἀπό τήν αἰωνιότητα. Τήν αἰώνια ζωή, τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ
τή συνδέει ὁ Χριστός μέ τήν ἁπλότητα καί τήν ἀνεξικακία τῆς ἀδιάφθορης
παιδικῆς ἡλικίας», ὅ.π., σσ. 90-91.



πρότερη καί αὐθεντική κα-
τάσταση τῆς παιδικότητας
εἶναι ὄχι μόνον ὑπαρκτή
ἀλλά καί ἐπαναλαμβανόμενα
ἐφικτή καί μάλιστα ἀναγκαία.
Ἡ πνευματική ἀνακαίνιση
τῆς ἀσθενούσας ἀνθρώπι-
νης φύσης μας μπορεῖ νά γί-
νεται καθημερινά καί ἀνά
πᾶσα στιγμή, ἀρκεῖ νά εἶναι
διαρκής προσπάθεια καί
ἀδιάκοπη ἐπιδίωξή μας14. Ἐν
ὀλίγοις, ἡ νήψη σ’ αὐτό συ-
νοψίζεται· ἡ ψυχή γρηγο-
ροῦσα νά ἐπιμένει νά ζεῖ
αὐθεντικά ἀνθρώπινα, δη-
λαδή μέ τήν προπτωτική
ἁγνότητα τῶν πρωτοπλά-
στων καί τήν ἀθωότητα καί
ἐμπιστοσύνη τῶν παιδιῶν15. 

Ἡ κακία ὡς ἡ «παρά φύ-
σιν» κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου

Μετά τήν ἁμαρτία καί τήν
πτώση τῶν πρωτοπλάστων,
ἀφοῦ ἐπιφορτίστηκε ἡ

ἀνθρώπινη φύση τίς συνέ-
πειες, ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι
κάτι νέο καί μοιραῖο συνέβη.
Ζεῖ πιά ὁ ἄνθρωπος τή νέα
μεταπτωτική πραγματικότη-
τα, ἀντιμετωπίζοντας τήν
ἁμαρτία, τήν κακία, τή φθο-
ρά καί τόν θάνατο· αὐτά
ἦταν τά καινούργια σημάδια
στήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώ-
που, τά ὁποῖα σήμαναν τό
πλῆγμα τῆς πρώτης κατά-
στασης, τῆς ὑγείας.

Βέβαια, ἡ πτώση δέν κα-
τέστρεψε ὁλοσχερῶς τήν
ἀνθρώπινη φύση. Ὅπως ἕνας
τεχνίτης νοιάζεται καί προ-
στατεύει τό δημιούργημά του
καί ὅταν παραστεῖ ἀνάγκη τό
ἐπιδιορθώνει, γιά νά ἀπο-
καταστήσει τήν πρώτη του
κατάσταση, ἔτσι καί ὁ Θεός
δέν ἐπέτρεψε τόν ὁλοσχερῆ
ὄλεθρο τοῦ ἀνθρώπου. Τά
χαρακτηριστικά πού τοῦ
ἔδωσε κατά τή δημιουργία,
οὔτε τά ἀνακάλεσε, οὔτε

14. «(...) ἐνῶ γιά τή σωματική φύση εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπιστροφή, γιά τήν πε-
ρίπτωση τῆς ψυχῆς εἶναι δυνατόν νά ἐπανέλθη ἡ πρώτη λαμπρότητα. Ἔχου-
με τό χάρισμα ἀπό τόν Θεό νά ἀνακαινιζώμεθα καθημερινά καί κάθε στιγμή,
ἀφοῦ, καθώς λέει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὅποιος ἔχει τόν Χριστό, ἔχει τήν
ζωή. Γινόμεθα ἕνα μέ τόν Χριστό», ὅ.π., σ. 97.

15. Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικολόυ, Ἄνθρωπος μεθό-
ριος, ὅ.π., 159-160
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τοῦ τά στέρησε. Ἀκόμα καί
μετά τήν πτώση, ὁ ἄνθρωπος
διατηρεῖ τό «κατ’ εἰκόνα καί
καθ’ ὁμοίωσιν», ἔχοντας ὅμως
μία διαφορά. Ἐξ ὑπαιτιότη-
τας τῆς ἀνθρώπινης εὐθύνης
γιά τό προπατορικό ἁμάρ-
τημα, τό «κατ’ εἰκόνα» ἀμαυ-
ρώθηκε καί τό «καθ’ ὁμοί-
ωσιν» φάνηκε πιό ἀπομα-
κρυσμένο16. Δέν ἀπωλέστηκε
ὁ δρόμος γιά τήν ὁμοίωση μέ
τόν Θεό· μία ὁμίχλη ὅμως,
πού σκέπασε τό ἀνθρώπινο
περιβάλλον μετά τό γεγονός
τῆς πτώσης, δυσκολεύει τό
ἐγχείρημα. Ἡ ὁμίχλη τῆς
ροπῆς στήν ἁμαρτία ἐμποδί-
ζει τήν καθαρή θέα τοῦ
Θεοῦ· περιορίζει τήν προσ-
δοκία τῆς ὁμοίωσης – ἕνωσης
μέ τόν Θεό. 

Ἡ διαστροφή τῆς πρώτης
κατάστασής μας, τῆς δημι-
ουργίας, εἶναι ὅ,τι χαρακτη-
ρίζουμε «κακό». Δέν δημι-
ουργήθηκε ἐκ Θεοῦ, μά προ-
κλήθηκε ἀπό ἀνθρώπινη δια-

στροφή, μέ ἀποτέλεσμα τά
χαρακτηριστικά ἐκεῖνα τῆς
πρώτης σύστασής μας νά τά
μετατρέψουμε σέ πάθη. Μέ
τήν πλέον δυνατή σαφήνεια
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης
διακρίνει σέ αὐτά τά χαρα-
κτηριστικά τήν κατά φύσιν
καί τήν παρά φύσιν κατά-
στασή τους: τή σπορά γιά τε-
κνογονία μετατρέψαμε σέ
πορνεία, τόν θυμό ἐναντίον
τοῦ διαβόλου στρέψαμε πρός
τόν συνάνθρωπό μας, τόν
ζῆλο γιά τίς ἀρετές τόν προ-
σανατολίσαμε στό κακό.
Ἀκόμα καί ἡ φιλοδοξία εἶναι
συστατικό τοῦ κατά φύσιν,
ἀλλά ὡς ἀγάπη γιά τήν
πνευματική δόξα· καί ἡ ὑπε-
ρηφάνεια, ἀλλά ἐναντίον τοῦ
διαβόλου· καί ἡ χαρά, ἀλλά
γιά τόν Χριστό καί τόν συ-
νάνθρωπο· καί ἡ τροφή,
ἀλλά ὄχι ὡς λαιμαργία ·
ἀκόμα καί ἡ μνησικακία,
ἀλλά ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν
τῆς ψυχῆς17. Ὁ ἄνθρωπος
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16. Χρυσόστομου Α. Σταμούλη, Κάλλος τό Ἅγιον, ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα, 2004,
σ. 160.

17. «Κακόν μέν ὁ Θεός οὔτε πεποίηκεν οὔτε δεδημιούργηκεν· ἠπατήθησαν
δέ τινές φήσαντες φυσικά εἶναι τινά τῶν παθῶν ἐν τῇ ψυχῇ, ἀγνοήσαντες ὅτι



ὅμως μετέτρεψε τή μνησικα-
κία σέ μῖσος τῆς δικαιοσύνης
καί κατ’ ἐπέκτασιν τήν ἀπώ-
λεια τῶν ἀρετῶν18. Μέ αὐτά
τά δεδομένα, ἡ ἁμαρτία συμ-
βαίνει ὅποτε δέν συμπερι-
φερόμαστε κατά φύσιν,
ἀνθρώπινα, ἀλλά συμπερι-
φερόμαστε παρά φύσιν,
ἀπάνθρωπα19· κάθε φορά

πού ξεφεύγουμε ἀπό τόν
πραγματικό προορισμό μας,
κάθε φορά πού ἀποπροσα-
νατολιζόμαστε καί χάνουμε
τή γνησιότητά μας. Ἐκείνη
τήν αὐθεντικότητα τῶν πρω-
τοπλάστων πρό τῆς πτώσε-
ως.

(Συνεχίζεται)

τά συστατικά τῆς φύσεως ἰδιώματα ἡμεῖς εἰς πάθη μετηνέγκαμεν. Οἶον· φύ-
σει ἐν ἡμῖν ἡ σπορά διά τήν τεκνογονίαν, μετεποιήσαμεν δέ ἡμεῖς αὐτήν εἰς
πορνείαν· φύσει ἐν ἡμῖν ὁ θυμός κατά τοῦ ὄφεως, κεχρήμεθα δέ ἡμεῖς αὐτῷ
κατά τοῦ πλησίον· φύσει ἐν ἡμῖν ὁ ζῆλος διά τό τάς ἀρετάς ζηλοῦν, ἡμεῖς δέ
ἐπί κακῷ ζηλοῦμεν· φύσει τῇ ψυχῇ τό δόξης ἐπιθυμεῖν, ἀλλά τῆς ἄνω· φύσει
τό ὑπερηφανεύεσθαι, ἀλλά κατά τῶν δαιμόνων· ὁμοίως ἡ χαρά, ἀλλά διά τόν
Κύριον, καί τήν τοῦ πλησίον εὐπραγίαν· εἰλήφαμεν καί μνησικακίαν, ἀλλά κατά
τῶν ἐχθρῶν τῆς ψυχῆς· εἰλήφαμεν ἔφεσιν τροφῆς, οὐ μέντοι ἀσωτίας», Ἁγί-
ου Ἰωάννη Σιναΐτη, Κλίμαξ, Λόγος ΚΣτ΄ β΄: Περί Διακρίσεως, ἔκδ. Ἱ. Μονή Πα-
ρακλήτου, Ἀττική, 20029, σ. 318.

18. Ὅ.π., Λόγος Θ΄: Περί Μνησικακίας, σ. 166. 
19. «Τό “ἁμαρτία” μή νοήσης τήν γενομένην ἐν ἡμῖν, οἶον μοιχείαν, ἤ ἀδι-

κίαν, ἤ ἄλλο τί τοιοῦτον, ἀλλ’ ὅ λέγει, τοιοῦτόν ἐστι. Τοῦ ἀγαθοῦ καί τῆς κατά
φύσιν κινήσεως, ἤτοι τάξεως, ἀποτυγχάνοντες, φερόμεθα εἰς τήν παρά φύσιν
ἄλογον καί παντελῆ καί ἀνούσιον ἀνυπαρξίαν· ὅθεν καί μηδαμή μηδέν ὅν λέ-
γει τό κακόν», Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητή, Εἰς τό Περί θείων ὀνομάτων, Εἰς
τό Κεφάλαιον Δ΄.
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14 τοῦ Σεπτέμβρη, μέ τό
τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας σκέφτηκε νά πάει
κατευθείαν στό γηροκο-
μεῖο νά δεῖ τή γιαγιά Σταυ-
ρούλα κι ὕστερα νά πάει
σπίτι. Στήν πραγματικότη-
τα δέν εἶχε καί πολλή
ὄρεξη γιά κουβέντες. Βαριά
ἔνιωθε τήν ψυχή της αὐτές
τίς μέρες, ἀλλά τό ἤξερε ὅτι
ἄν πήγαινε πρῶτα σπίτι,
μᾶλλον δέ θά ἔμενε περι-
θώριο καί γιά τή γιαγιά.
Ἀδικημένη τήν εἶχαν πάν-
τα, ἀλλά ἐκείνη ποτέ δέν
εἶχε ἀπαίτηση. Χαιρόταν
τόσο, ὅταν τούς ἔβλεπε,
ἀλλά δέν παραπονιόταν
ποτέ ἄν ἀργοῦσαν νά πᾶνε. 

Σήμερα, μιά πού γιόρ-
ταζαν κι οἱ δύο τους, ἔπρε-
πε νά πάει. Ἀπό τή γιαγιά
Σταυρούλα πῆρε τo ὄνομά
της ἡ ἴδια κι εἶχαν ἰδιαίτε-
ρη ἀδυναμία ἡ μία στήν
ἄλλη. «Καί τί νά τῆς
εὐχηθῶ»; σκεφτόταν. «Τά
χρόνια πολλά σάν ἀστεῖο
ἀκούγεται». Τά εἶχε τά
πολλά χρόνια στήν πλάτη
ἡ γιαγιά καί δέν ἐπιθυ-
μοῦσε περισσότερα. «Καλό
παράδεισο» ἤ «καλή ὑπο-
μονή» ἤθελε νά τῆς εὔχον-
ται, ἰδιαίτερα τούς τελευ-

Νίκης Τρακοσιῆ 
Φιλολόγου

Βασισμένο
σέ πραγματικά γεγονότα



ταίους μῆνες, πού βασανιζόταν
πολύ ἀπό τίς ἀρρώστιες πού
ἔφθειραν σιγά-σιγά τό ἐξα-
σθενημένο σῶμα της.

Μέ τόν βασιλικό πού τῆς
ἔδωσε ὁ Ἱερέας μπῆκε στό δω-
μάτιό της. Φωτίστηκε τό πρό-
σωπο τῆς γιαγιᾶς, σάν παιδάκι
ἔκανε ἀπ’ τή χαρά της. Πῆρε
τό βασιλικό καί τό φιλοῦσε, νά
πάρει κι αὐτή λίγη χάρη,
ὅπως ἔλεγε. «Τήν εὐχή μου νά
’χεις πού μοῦ ἔφερες λίγη
χάρη τοῦ Σταυροῦ, Σταυρού-
λα μου».

-Πῶς εἶσαι, γιαγιά;
-Καλά, κόρη μου, καλά

δόξα νά  ̓χει ὁ Κύριος. Ἐκεῖνος
καλά μᾶς ἔχει. Ἐμεῖς δέν εἴμα-
στε καλοί.

«Ἄχ, γιαγιά», σκέφτηκε.
«Τόσα βάσανα στή ζωή σου…
ὅσα ξέρουμε δηλαδή, γιατί
μόνη σου τά τραβοῦσες καί
πάντα μέ τό δόξα σοι ὁ Θεός.
Κι ἄν δέν ἤσουν καλή, δέν
ξέρω ἐμεῖς ποῦ θά βρισκόμα-
στε τώρα. Ποιός θά κρατοῦσε
τό βάρος στή δική μας οἰκο-
γένεια, ἄν θά βρίσκαμε ἐμεῖς
τά ἐγγόνια σου, ἕνα ἀπο-
κούμπι στίς μεγάλες φουρ-
τοῦνες τῆς δικῆς μας παιδικῆς
ζωῆς. Ἄχ, γιαγιάκα! Ἄν δεν
ἤσουν καλή»! Βούρκωσαν τά
μάτια της, ἄθελά της, γιατί

αὐτές τίς μέρες πεθύμησε
τόσο νά ἔχει ἕνα ἀποκούμπι
σάν ἐκεῖνο τῆς γιαγιᾶς... Πολύ
δύσκολα κυλοῦσε ἡ δική της
ζωή. Κόπος πολύς, ἀσυνεν-
νοησία, εὐθύνες ὑπερβολι-
κές… Οἱ ἄλλοι φαίνονταν ἀνέ-
μελοι, ἡ ἴδια ἔνιωθε πολύ
φορτωμένη… Πολύ βαρύς τῆς
φαινόταν ὁ δικός της σταυρός.
Μέ κάποιο παράπονο ἄκουσε
σήμερα στό Εὐαγγέλιο τό,
«ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ…» 

Ἄρχισαν τήν κουβέντα τους,
ρωτοῦσε ἡ γιαγιά γιά τά δι-
σέγγονα καί γιά τά ἐγγόνια,
ἀλλά δέν μπόρεσαν νά μιλή-
σουν γιά πολύ. Ἡ διπλανή
γιαγιά ἄρχισε νά φωνάζει γε-
μάτη θυμό, νά παραπονιέται
γιά τίς φροντίστριες, νά ἀπαι-
τεῖ νά τίς φωνάξουν ἀμέσως…
Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού
γινόταν αὐτό, ἀλλά σήμερα
ἦταν ἰδιαίτερα ἔντονες οἱ φω-
νές της. 

Πρόβαλε στήν πόρτα μία
φροντίστρια, γιά νά δεῖ τί συ-
νέβαινε.

-Χαρά στήν ὑπομονή της!
εἶπε δείχνοντας μέ τό βλέμμα
τή γιαγιά Σταυρούλα.  Ὅλη τή
νύχτα φωνάζει καί δέν τήν
ἀφήνει νά ἡσυχάσει κι αὐτή
ἄρρωστη γυναίκα. Καί δέν
λέει λέξη, δέν ἀπαντᾶ, δέν πα-
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ραπονιέται. Ἄλλη θά μᾶς ἔκα-
νε χίλια παράπονα γιά νά τήν
πάρουμε ἀλλοῦ.

Αὐτό δέν τό γνώριζε. Ἔτσι,
λοιπόν! Κι ἐκεῖ, μεσ’ τήν τα-
λαιπωρία ἡ γιαγιά; Σηκώθηκε
ἀμέσως ἀπό τή θέση της.

-Ποῦ πᾶς; Φεύγεις κιόλας;
-Ὄχι, πάω μία στιγμή ἔξω

καί ἔρχομαι.
Πῆγε κατευθείαν στήν διευ-

θύντρια, γιά νά ἀπαιτήσει νά
ἀλλάξουν συγκάτοικο στή για-
γιά. Δέν γίνεται καί τώρα στό
τέλος τῆς ζωῆς της νά μήν μπο-
ρεῖ νά ἡσυχάσει ἕνα βράδυ.
Ἀρκετά βάσανα πέρασε στή
ζωή της. Λίγη ἄνεση στό τέλος,
εἶχε δικαίωμα νά τή ζητήσει. 

Καλά καλά δέν τελείωσε
τήν πρότασή της στήν διευ-
θύντρια καί πῆρε τήν ἀπάντη-
ση.

-Ἐγώ ἡ ἴδια στενοχωριέμαι γι’
αὐτή τήν κατάσταση. Ἐδῶ πα-
ραπονιοῦνται ἀπό πλαϊνά δω-
μάτια… Ψές ἄδειασε ἕνα κρε-
βάτι. Πῆγα ἀμέσως καί εἶπα
στή γιαγιά σου ὅτι θά μετακό-
μιζε, γιά νά εἶναι πιό ἥσυχη. Ξέ-
ρεις τί μοῦ ἀπάντησε; «εὐχα-
ριστῶ, κόρη μου, ἀλλά ἀφῆστε
με ἐκεῖ πού εἶμαι. Ἐγώ σέ λίγο
θά πεθάνω. Θά βρεθῶ μπροστά
στόν Κύριο, θά δώσω λόγο γιά
ὅλα. Ἄν μοῦ πεῖ ὅτι τόν τε-

λευταῖο σταυρό μου δέν τόν
ἄντεξα, δέν τόν κράτησα; Εἶναι
καί τοῦ Σταυροῦ αὔριο. Ὅστις
θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν
ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ». Τῆς
εἶπα ὅτι δέν θά δυσκόλευε κα-
νέναν. Ἦταν σίγουρη γι’ αὐτό
πού ἤθελε. «Μπορεῖ σήμερα-
αὔριο νά ἔλθει κάποια ἄλλη.
Ποῦ θά τή βάλετε; Μπορεῖ νά
μήν ἀντέχει τίς φωνές. Ἐγώ
ἀντέχω…».

Γύρισε πίσω στό δωμάτιο τῆς
γιαγιᾶς. Ἡ ἄλλη συνέχιζε τήν
γκρίνια. Κύλησε τό τροχοκάθι-
σμα τῆς γιαγιᾶς νά πᾶνε «βόλ-
τα» καί κάθισαν στό σαλονάκι,
ὅπου ἦταν κι ἄλλες «φιλενά-
δες». Ἄλλες καταγίνονταν μέ
κάποιο ἐργόχειρο, ἄλλες βυθι-
σμένες στόν «κόσμο» τους.
Ἐκεῖ ἦταν καί ἡ γιαγιά Ἑλένη,
χαρούμενη πού εἶχε κοντά της
τόν ἐγγονό της. Τῆς προκάλε-
σε κάποια ἔκπληξη ἡ παρου-
σία του, γιατί ὡς τώρα δέν εἶχε
δεῖ κάποιο παιδί τῆς γιαγιᾶς
Ἑλένης καί ἀπό λεπτότητα
δέν τή ρώτησε ποτέ. 

-Ἔχεις τόσο μεγάλο ἐγγονό,
κυρία Ἑλένη! Νά τόν χαίρεσαι! 

-Τρεῖς ἔχω, ὁ Θεός νά τούς
ἔχει καλά. Ἔρχονται ὅποτε
μποροῦν, πότε ὁ ἕνας, πότε ὁ
ἄλλος.

-Γιά μᾶς ἡ γιαγιά ἦταν τό με-



γάλο στήριγμα. Τῆς χρωστοῦμε
πολλά. Εἶπε ὁ ἐγγονός, χωρίς
νά ἀκούσει ἡ γιαγιά. Καί δεί-
χνοντας μέ τό βλέμμα του τή
γριά, πρόσθεσε. Μεγάλη ἡρωί-
δα αὐτή πού βλέπετε.

Τῆς κίνησαν τήν περιέργεια
τά λόγια του. 

-Πόσα παιδιά ἔχεις, κυρία
Ἑλένη; 

-Ὁ γιός μου ὁ Ἀντρέας εἶναι
ἀγνοούμενος ἀπό τήν εἰσβολή…
Δόξα σοι ὁ Θεός! Ὁ γιός μου ὁ
Ἰάκωβος πέθανε τριανταπέντε
χρονῶν καί μᾶς ἄφησε τοῦτα τά
τρία παιδιά. Δόξα νά ̓χει ὁ Κύ-
ριος. Δέν παραπονέθηκα ποτέ.
Μέ τή νύφη μου τά μεγαλώ-
σαμε, μέ στερήσεις, μέ δυσκο-
λίες… Ὅμως, νά τρεῖς λεβέντες
μέ τή μόρφωσή τους, μέ τή δου-
λειά τους, καλοί καί χρυσοί
ἄνθρωποι. Δόξα νά ̓χεις, Κύριε!

-Γιά κάτι τέτοιες ἡρωίδες
ἔπρεπε νά φτιάχνουν μνημεῖα
στίς πλατεῖες, νά περνοῦμε νά
ὑποκλινόμαστε. Συμπλήρωσε
τήν κουβέντα του ὁ ἐγγονός
σιγά, νά μήν ἀκούσει ἡ γιαγιά.

Τή συζήτηση παρακολου-
θοῦσε κι ἡ φροντίστρια σιω-
πηλή ὡς ἐκείνη τή στιγμή.
Στράφηκε σέ μία ἄλλη γιαγιά
πού καθόταν σέ ἀναπηρικό κά-
θισμα. «Ἄλλη ἡρωίδα τῆς ὑπο-
μονῆς καί τῆς ἀνεξικακίας

αὐτή», εἶπε καί τήν προκάλε-
σε.

-Πές τίποτα κι ἐσύ, κυρία
Ἐλπινίκη. 

-Τί νά πῶ, κόρη μου; Οἱ νέοι
νά μᾶς ποῦν τά δικά τους.
Ἐμεῖς τελειώσαμε, πήραμε δρό-
μο…

-Μέ τό καροτσάκι πῆρες
τόν δρόμο; Τήν ἀστείεψε μία
ἄλλη.

-Μέ τό καροτσάκι θά μπεῖ
στόν παράδεισο, συνέχισε ἡ
φροντίστρια καί τή ρώτησε
ξανά. Τί ἔπαθες, κυρία Ἐλπι-
νίκη καί δέν μπορεῖς νά περ-
πατήσεις;

-Ἀφοῦ σοῦ εἶπα ἄλλη φορᾶ.
Εἶχα ἕνα ἀτύχημα. Τώρα… πέ-
ρασαν καί δέκα χρόνια. Περα-
σμένα ξεχασμένα. Εὐτυχῶς πού
ὑπάρχουν καί τά τροχοκαθί-
σματα καί δέ μένουμε σ’ ἕνα
κρεβάτι μιά ζωή. Δόξα σοι ὁ
Θεός.

-Τήν κτύπησε κάποιος μέ τό
αὐτοκίνητο καί τήν ἄφησε
ἀβοήθητη στόν δρόμο. Συμ-
πλήρωσε μέ κάποια δόση θυ-
μοῦ ἡ φροντίστρια. Ἀλλά αὐτή,
ὅλο «δόξα σοι ὁ Θεός».

-Δόξα νά ᾽χεῖς, Κύριε, ἐπα-
νέλαβε σάν ἠχώ ἡ γιαγιά Σταυ-
ρούλα. Καί τόν σταυρό πού μᾶς
ἔδωσες νά τόν κρατήσουμε ὡς
τό τέλος. 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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-Μά κάποτε, εἶναι πολύ βα-
ρύς, γιαγιά. Δέν ἀντέχουμε. 

-Βαρύς εἶναι. Πιό βαρύς ἀπό
τοῦ Χριστοῦ μας δέν εἶναι. Κι
Ἐκεῖνος δέν εἶχε ἀνάγκη νά
σταυρωθεῖ. Γιά μᾶς σταυρώ-
θηκε.

-Καί νά μή θέλουμε, τά βά-
σανα κι ὁ σταυρός ἐδῶ εἶναι.
Εἶπε ἡ φροντίστρια μέ ἕναν
ἀναστεναγμό, πού ἔδειχνε ὅτι
σκεφτόταν κι ἐκείνη τά δικά
της βάσανα.

-Κι ὅμως, εἶναι φορές πού
προσπαθοῦμε κι ἴσως καί τόν
ἀποτινάζουμε, ἐπενέβηκε ἄλλη
ἐπισκέπτρια. Μήπως σήμερα
ἰδιαίτερα, μέ ὅλα τά μέσα πού
ἔχουμε, μέ τίς λύσεις πού δί-
νουμε στά προβλήματά μας, μέ
τή διεκδίκηση τῶν δικαιωμάτων,
τῆς ἄνεσης, τῆς προσωπικῆς
ζωῆς… ὄχι ἐκεῖ πού πρέπει καί
εἶναι θεμιτό, ἀλλά καί μέ ἁμαρ-
τωλούς τρόπους ἀκόμη, καί μέ
λύσεις τόσο ἀντίθετες μέ τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ, αὐτό δέν κά-
νουμε; Ἀποτινάζουμε τόν σταυ-
ρό μας. Κι ὕστερα φτιάχνουμε
μόνοι τό δικό μας Γολγοθά…

-Ἄν γινόταν νά τόν ἀλλάζα-
με; Ρώτησε ἡ φροντίστρια,
ἀλλά κανένας δέν τῆς ἀπάν-
τησε. 

Ἡ Σταυρούλα σκέφτηκε λίγο.
Σάν ἀστραπή πέρασε ἀπό τό

μυαλό της ἡ σκέψη, «ἄν εἶχα
ἐγώ τόν σταυρό τῆς γιαγιᾶς
Σταυρούλας ἤ τῆς Ἑλένης ἤ
τῆς Ἐλπινίκης»... Ἔδιωξε ἀμέ-
σως τή σκέψη σάν γρουσουζιά.
«Ἄχ, τό δικό μου σταυρό πρέ-
πει νά κρατῶ», εἶπε μέσα της.

-Γιαγιά, ποῦ βρῆκες τήν τόση
ὑπομονή σου; Πῶς ἀντέχεις;
Ρώτησε τή γιαγιά Σταυρούλα. 

-Τί σημαίνει πῶς ἀντέχω;
Τόσον καιρό δέν ἔμαθες; Ἅμα
κρατᾶς τόν Θεό ἀπ’ τό χέρι τί
ἔχεις νά φοβηθεῖς; Ἅμα βλέπεις
μπροστά σου τόν Χριστό σταυ-
ρωμένο, τολμᾶς νά παραπονε-
θεῖς; Γιά τήν ἀγάπη Του θά ση-
κώσεις κι ἐσύ τό δικό σου
σταυρό, κι ἅμα φοβᾶσαι ὅτι δέν
θά ἀντέξεις, θά Τοῦ ζητᾶς νά
σοῦ δώσει ὑπομονή. Κοίταξε
στίς εἰκόνες τούς Μάρτυρες,
πού κρατοῦν ἕναν σταυρό ὁ
καθένας. Πόσο σφικτά καί
σταθερά τόν κρατοῦν, ἀλλά καί
κοιτάζουν ψηλά, στόν Κύριο.
Ἄχ! ἄν ἀγαπούσαμε τόν Χριστό,
ἄν θέλαμε νά εἴμαστε κοντά
Του στή βασιλεία Του, ποιός
σταυρός καί ποιός ἀγώνας θά
μᾶς φαινόταν βαρύς; Μέ χαρά
θά προχωρούσαμε κι ἄς μά-
νιαζαν τά κύματα τῆς ζωῆς
γύρω μας. Νά ̓χεις πάντα ὑπο-
μονή, Σταυρούλα μου.



Κεφάλαιο Γ΄
Θεολογική θεώρηση,

ἠθικοί προβληματισμοί

Ὁλόκληρος ὁ χριστια-
νικός κόσμος στά-
θηκε ἐξαρχῆς ἀπό

ἐπιφυλακτικός ὡς σαφῶς
ἀρνητικός ἀπέναντι στήν πα-
ρεμβατική ἀναπαραγωγή. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔλα-
βε ἐπίσημα θέση γιά τήν
ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγω-
γή παρ’ ὅλο πού ὀρθόδοξοι
θεολόγοι διατύπωσαν κατά

καιρούς τίς ἀπόψεις τους,
ἐκφράζοντας ἔντονες ἐπιφυ-
λάξεις ἤ καί ἀπορρίπτοντας
ἐντελῶς τή διαδικασία αὐτή1.
Θά μποροῦσε, λοιπόν,
ἐξαρχῆς νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ
παρεμβατική ἀναπαραγωγή
στό σύνολό της θεωρεῖται
προβληματική ἀπό θεολογική
σκοπιά, ὁποιεσδήποτε καί
ἄν εἶναι οἱ λύσεις πού μπο-
ρεῖ νά δώσει σέ ἐπιμέρους
ἀνθρώπινα προβλήματα. Καί
αὐτό δέν ὀφείλεται σέ κάποια
προκατάληψη ἤ ἀκαμψία τῆς

Ἰωάννας Νικολάου
Θεολόγου

Μέρος Β΄
(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

1. Βλ. Β. Γ. Φανάρα, Ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή, ἠθικοκοινωνική προ-
σέγγιση, ἔκδ. «Τό Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 121-138.
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θεολογίας, ἀλλά στήν εἰκόνα
πού ἔχει γιά τόν ἄνθρωπο καί
τή ζωή. Βεβαίως, ἡ Ἐκκλησία,
ἄν καί  δέν εἶναι ὑπέρ τῶν
παρεμβατικῶν ἐφαρμογῶν τῆς
ἀναπαραγωγῆς, ἐπειδή ὅμως
ἀποτελεῖ δεδομένο μίας πραγ-
ματικότητας  πού δέν δημι-
ουργήθηκε ἀπό αὐτήν, καί
ἐφαρμόζεται ἀνεξάρτητα ἀπό
τή θέληση ἤ  τήν ἐπιθυμία
της, ἀντιμετωπίζει τό πρό-
βλημα στό ἐπίπεδο τῆς ποι-
μαντικῆς οἰκονομίας. Ἔτσι,
μποροῦμε νά ἀναφέρουμε
σχετικά κάποιες τοποθετή-
σεις καί ἐπιφυλάξεις τῆς
ὀρθόδοξης θεολογίας γιά τό
θέμα τῆς ὑποβοηθούμενης
ἀναπαραγωγῆς.

Κατ’ ἀρχάς τονίζουμε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα
τοῦ Θεοῦ, ὅτι διαφέρει ἀπό
τά ζῶα, καί ὅτι ὁ σκοπός του
εἶναι ἡ θέωση καί ἡ κοινωνία
μέ τόν Θεό. Μέσα σ’ αὐτό τόν
σκοπό βλέπει ἡ Ἐκκλησία τήν
ἐπευλόγηση τῶν σχέσεων με-
ταξύ τοῦ ἀνδρογύνου καί τό
μυστήριο τοῦ γάμου, ἀλλά καί
τή γονιμοποίηση καί τήν κυο-
φορία τοῦ ἐμβρύου, καθώς
καί τή γέννηση τῶν παιδιῶν.
Ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν δέν
εἶναι αὐτοσκοπός γιά τούς

γονεῖς, οὔτε τά παιδιά γεν-
νιοῦνται γιά κοινωνικούς λό-
γους καί γιά τήν κοινωνική
καταξίωση τῶν γονέων, ἀλλά
γιά νά γίνουν τά ἀνδρόγυνα
συνεργοί τοῦ Θεοῦ στή δημι-
ουργία καί τή σωτηρία τῶν
παιδιῶν τους. Ὁπότε, οὔτε ἡ
φυσική ἀτεκνία στερεῖ κάτι
ἀπό τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που, οὔτε καί ἡ γέννηση
πολλῶν παιδιῶν δημιουργεῖ
πληρότητα στόν ἄνθρωπο,
ὅταν καί ἐφ’ ὅσον δέν ἱκανο-
ποιεῖται πλήρως ὁ σκοπός
τῆς ὑπάρξεώς του. Ἄν ὁ
ἄνθρωπος δέν ἐκπληρώσει
τόν βαθύτερο στόχο του, πού
εἶναι νά φθάσει στή θέωση,
τότε θά εἶναι  ἕνα ἀποτυχη-
μένο ὄν, παρ’ ὅλες τίς ἐπίγειες
κατακτήσεις καί ἐπιτυχίες
του. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἐνδιαφέρεται κυρίως, γιά τόν
τρόπο πού ὁ ἄνθρωπος ἀπό
τό κατ’ εἰκόνα θά ὁδηγηθεῖ
στό καθ’ ὁμοίωσιν, πού εἶναι
ὁ τελικός σκοπός του. Συ-
νεπῶς, κάθε θέμα τρεχούσης
σημασίας, πρέπει νά τό
ἐντάσσει μέσα ἀπό τήν προ-
οπτική αὐτή τῆς σωτηρίας
τοῦ ἀνθρώπου πού εἶναι ὁ
ὕψιστος σκοπός. 

Τό πλαίσιο στό ὁποῖο το-



ποθετεῖ ἡ θεολογία τή
γέννηση καί τήν ἀνάπτυ-
ξη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ
ἀγάπη2. Ὁ τρόπος μέ τόν
ὁποῖο ἀρχίζει ἡ ζωή εἶναι
ἱερός. Εἶναι ἔκφραση ἀγά-
πης τῶν δύο συζύγων καί
καταξιώνει μέ τόν καλύ-
τερο τρόπο τό ἀνθρώπι-
νο σῶμα3. Ἡ ἀναπαρα-
γωγική λειτουργία εἶναι ἡ

μόνη μή ἀντανακλαστική
ἀλλά αὐτεξούσια λειτουργία
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.
Εἶναι κατ’ ἐξοχήν ψυχοσω-
ματική λειτουργία. Καί γιά τήν
ὁλοκλήρωσή  της ἀπαιτεῖται
καί τό ἕτερο φύλο. Κατά τόν
καθηγητή θεολογίας Γεώργιο
Μαντζαρίδη: «Τίς τελευταῖες
δεκαετίες μάλιστα εἶχε προ-
βληθεῖ ὁ ἔρωτας χωρίς παι-
διά. Τώρα προβάλλονται τά
παιδιά χωρίς ἔρωτα»4.

Ἡ παρεμβατική ἀναπαρα-

γωγή βγάζει τήν ἀρχή τῆς
ζωῆς ἀπό τή ζεστασιά  καί τό
σκοτάδι τοῦ μητρικοῦ σώμα-
τος στήν ψύχρα τοῦ δοκιμα-
στικοῦ σωλήνα καί στά κρι-
τήρια τῆς ἀτομικῆς λογικῆς5.
Μέ τήν παρεμβατική ἀναπα-
ραγωγή ἡ γέννηση καί ὁ θά-
νατος τοῦ ἀνθρώπου ἀποφα-
σίζεται ἀπό εἰδικούς. Ἡ ἀρχή
τῆς ζωῆς μεταφέρεται ἀπό τή
μοναδικότητα τῆς παρουσίας
τῶν δύο γονέων στήν ἀπου-
σία τους καί τήν ἀντικατά-
στασή τους ἀπό τό ἰατρικό
προσωπικό. Παράλληλα εὐτε-
λίζεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζεται
ὡς ζωντανή μηχανή. 

Ἡ ἑτερόλογη γονιμοποί-
ηση μέ ὁποιαδήποτε μέθοδο
ἀναπαραγωγῆς δημιουργεῖ
ἔντονες ἠθικές ἀναστολές,
γιατί ἔχει τήν ἴδια βιολογική
βάση μέ τή μοιχεία6. Ἡ μοιχεία

2. Βλ.  Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, ἔκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσα-
λονίκη 2003, σσ. 578 - 579.

3. Βλ. Νικόλαου Γ. Κόιου, Βιοηθική, Συνοδικά κείμενα ὀρθοδόξων ἐκκλη-
σιῶν, ἔκδ. Σταμούλη Α.Ε., Ἀθήνα 2007, σ. 93.

4. Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ. 579.
5. Βλ. Ὅ.π., σ. 591.
6. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ. 586. Γιά περισσότερα βλ. Β. Φανάρα, ὅ.π.,

σσ. 150-151.

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

487ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



488 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

χαρακτηρίζεται ὡς «νοθεία
τοῦ γένους»7. Τό ἴδιο γίνεται
καί μέ τήν ἑτερόλογη γονιμο-
ποίηση. Ἄν καί ἀπουσιάζει ἡ
συνουσία,  μπορεῖ νά θεωρη-
θεῖ καί ὡς μοιχεία μέ τήν
ἔννοια ὅτι τό δανεικό σπέρ-
μα ἤ ὠάριο τοῦ ἑνός συζύγου
εἶναι ξένο.

Ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ κά-
ποια κλίμακα διαβαθμίσεως,
κατά τήν ποιμαντική ἀντιμε-
τώπιση τῶν πιστῶν πού
ἔχουν καταφύγει στήν πα-
ρεμβατική τεκνοποιία. Ἔτσι,
ἀντιμετωπίζεται ἐπιεικέστερα
ἡ ἐνδοσωματική σπερματέγ-
χυση ἀπό τήν ἐξωτερική
σπερματέγχυση, καί ἡ ὁμό-
λογη γονιμοποίηση ἀπό τήν
ἑτερόλογη. Ἡ ἰατρική βοήθεια
γιά τεκνοποιία δέν ἀπορρί-
πτεται ἀπό τήν χριστιανική
ἠθική, ἀφοῦ ὑπάρχει τό στοι-
χεῖο τῆς ἀμοιβαίας προσω-
πικῆς δωρεᾶς τοῦ ἑνός συ-
ζύγου πρός τόν ἄλλο. Ἡ ὁμό-
λογη ἐξωσωματική γονιμο-
ποίηση θά μποροῦσε νά θε-
ωρηθεῖ ὡς, ἀπό πλευρᾶς τῆς

ἐπιστήμης, βοήθεια τῆς συ-
νουσίας τῆς συζυγικῆς πρά-
ξεως, πού ὁλοκληρώνει καί
ἐκφράζει τήν πληρότητα τῆς
διαπροσωπικῆς σχέσεως τῶν
συζύγων πού τείνει ἀπό τή
φύση της στή δημιουργία τέ-
κνων8.

Κατά τόν καθηγητή θεο-
λογίας Γεώργιο Μαντζαρίδη,
ἡ ὑποβοηθούμενη ἀναπαρα-
γωγή εἶναι παρέμβαση στή
δημιουργία,  ἀναφέρει χαρα-
κτηριστικά: «Ἡ ἀναπαραγω-
γή τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν τε-
χνητή γονιμοποίηση δέν εἶναι
κάποια ἁπλή ἀναπαραγωγι-
κή πράξη ἀλλά καινοφανής
παρέμβαση στή δημιουργία.
Γι’ αὐτό καί ὁ ὅρος ὑποβοη-
θούμενη ἀναπαραγωγή, πού
συνήθως χρησιμοποιεῖται δέν
ἀποδίδει πλήρως τά πράγ-
ματα …ἡ ἀναπαραγωγή αὐτή
θά μποροῦσε νά χαρακτηρι-
σθεῖ ὡς παρεμβατική τεκνο-
ποίηση… ἀλλά καί κάθε πα-
ρέμβαση στήν παραγωγή κά-
ποιας μορφῆς ζωῆς εἶναι πα-
ρέμβαση στή δημιουργία»9.

7. Βλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 37,8, PG 36, 292C.
8. Βλ. Ὅ.π., σσ. 596-597.
9. Βλ.  Ὅ.π., σ. 579.



Ὁ ἄνθρωπος κατάφερε
νά προβάλλεται ὡς δημι-
ουργός, ἀλλά καί ταυτό-
χρονα, νά μεταβάλλεται
καί σέ πρώτη ὕλη γιά τήν
κατασκευή δεύτερης φύ-
σεως.

Ἡ ὑπογονιμότητα δέν
ἀποτελεῖ ἀναπηρία ἤ πα-
ράγοντα ἀθεράπευτης
κοινωνικῆς ἀδυναμίας.

Ζευγάρια πού δυσκολεύονται
νά τεκνοποιήσουν ἀποτε-
λοῦν ἀφορμή πλούσιας πνευ-
ματικῆς  γονιμότητας γιά τόν
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος δέχεται
τήν ἐνεργό παρουσία τοῦ
Θεοῦ στή ζωή του καί ἀπο-
δέχεται μέ ταπείνωση καί
ὑπακοή τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ10. Χαρακτηριστική εἶναι
καί ἡ ἄποψη τοῦ ἱεροῦ Χρυ-
σόστομου: «τό τεκεῖν ἄνωθεν
ἔχει τήν ἀρχήν, ἀπό τῆς τοῦ
Θεοῦ προνοίας καί οὔτε γυ-
ναικός φύσις, οὔτε συνουσία,
οὔτε ἄλλο οὐδέν αὔταρκες
πρός τοῦτό ἐστιν»11.  Ἐξάλλου
ἔχουμε παραδείγματα στήν

Ἐκκλησία μας ὅπως ὁ Ἰωάν-
νης ὁ Πρόδρομος καί ἡ Θεο-
τόκος, οἱ ὁποῖοι γεννήθηκαν
ἀπό στείρους γονεῖς.

Στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ
πνευματική θεώρηση, ὅτι ὁ
πόνος καί ἡ ἀσθένεια  εἶναι
μέσα στό πλαίσιο τῆς πτώ-
σεως τοῦ ἀνθρώπου  καί ὅτι
ἀποτελοῦν δοκιμασίες, ἀφορ-
μές σωτηρίας καί εὐκαιρίες
γιά ἐξαγιασμό. Ἡ Ἐκκλησία
κατανοεῖ τήν ἀδυναμία καί
τήν ἐπιθυμία τῶν συζύγων
πού ἀδυνατοῦν νά σηκώ-
σουν τό βάρος τῆς ἀτεκνίας,
γι’ αὐτό καί δικαιολογεῖται
στή χριστιανική συνείδηση ἡ
ἀντιμετώπιση μέ ἐπίμονη
προσευχή, πίστη, ταπείνωση,
ἀλλά καί ἡ καταφυγή στήν
ἰατρική ἐπιστήμη γιά τή θε-
ραπεία παθολογικῶν κατα-
στάσεων ὅπως ἡ στειρότητα12.
Στό 38ο κεφάλαιο τοῦ βιβλί-
ου Σοφία Σειράχ  ἀναφέρεται:
«τέκνον, ἐν ἀρρωστήματί σου
μή παράβλεπε (τούς ἰατρούς
καί τά φάρμακα) ἀλλ’ εὖξαι

10. Βλ.  Γ. Μαντζαρίδη, «Θεολογική Θεώρηση τῆς Ὑποβοηθούμενης Ἀνα-
παραγωγῆς», ΕΕΘΣΑΠΘ, τόμ. 10, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 101.  

11. Βλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Γένεσιν, PG 54, 639.
12. Βλ.  Γ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ. 102.
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Κυρίῳ καί αὐτός ἰάσεταί σε».
Ἰδιαίτερα ἐπιτακτική προ-

βάλλει γιά τήν Ἐκκλησία ἡ
πλήρης καί ὑπεύθυνη ἐνημέ-
ρωση τῶν ἐνδιαφερομένων
γιά τίς ἐπιπτώσεις τῆς πα-
ρεμβατικῆς ἀναπαραγωγῆς σέ
ὅλα τά ἐπίπεδα. Ὁ κάθε πι-
στός ἀντιμετωπίζει μέ δια-
φορετικό τρόπο τό πρόβλη-
μα τῆς ἀτεκνίας, γι’ αὐτό χρει-
άζεται σωστή ἐνημέρωση13.
Ὑπάρχουν ἄτομα πού δέν
ἀντέχουν τό βάρος τῆς ἀτε-
κνίας καί δέχονται ψυχολο-
γικές πιέσεις καί κάνουν βε-
βιασμένες κινήσεις καταφεύ-
γοντας στήν ἐπιστήμη καί
ἄλλα ἄτομα κινδυνεύουν νά
διαλύσουν τό γάμο τους. Ἄν
ἀναλογιστοῦμε, ὅμως, στήν
πρώτη περίπτωση  ἡ ἐπι-
στήμη δέν εἶναι πάντα καί ἡ
πιό ὀρθή λύση, γιατί  ἐκμε-
ταλλεύεται τό πρόβλημα τῆς
στειρότητας δίνοντας ἐλπίδες
σέ ἄτομα μέ κίνητρο τό οἰκο-
νομικό συμφέρον, ἐνῶ στή
δεύτερη περίπτωση παρά νά
διαλυθεῖ ἕνας γάμος, ὁ ὁποῖος

εἶναι πρᾶγμα ἱερό καί εὐλο-
γημένο ἀπό τήν Ἐκκλησία,
καλύτερα νά καταφύγει τό
ζευγάρι στήν ἐπιστήμη. Ἡ σω-
στή καί συνεχής ἐνημέρωση
τῶν πιστῶν καί τῶν ποιμένων
τῆς Ἐκκλησίας, σέ συνεργα-
σία μέ τούς εἰδικούς, εἶναι
ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιά
νά ἀντιμετωπίζεται ὀρθά τό
πρόβλημα τῆς ἀτεκνίας καί νά
δίνονται οἱ ἀπαραίτητες κα-
θοδηγήσεις στούς ἀνθρώπους
πού κουβαλοῦν τόν συγκε-
κριμένο σταυρό.  Πολλές φο-
ρές, ἡ Ἐκκλησία σέ συνεργα-
σία μέ τούς ποιμένες καί
τούς πιστούς, καθώς καί μέ
τή βοήθεια εἰδικῶν,  μπορεῖ
νά ἐπιλύσει κάποιες αἰτίες
τῆς στειρότητας, ὅπως τά
ψυχολογικά αἴτια, τά ὁποῖα
ἐξαλείφονται μέ τήν κατάλ-
ληλη πνευματική καθοδήγη-
ση καί στήριξη τῶν συζύγων14.

Ἀξίζει ν’ ἀναφέρουμε, ἐπί-
σης, καί τό γεγονός ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν
υἱοθεσία γιά τήν κάλυψη τῆς
ἀτεκνίας. Μερικοί ἀποδέχον-

13. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, ὅ.π., σ. 597.
14. Βλ. Τοῦ ἰδίου, «Θεολογική Θεώρηση τῆς Ὑποβοηθούμενης Ἀναπαρα-

γωγῆς», ὅ.π., σ. 102.



15. Βλ.  Ὅ.π., σ. 107.
16. Βλ. Ὅ.π., σ. 103.
17. Βλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Κατ’ Εὐνομιανῶν, PG 36, 234A. 

ται καί τήν υἱοθεσία κα-
τεψυγμένων ἐμβρύων·
ἔτσι συμβάλλουν στή μή
καταστροφή μίας ἀνθρώ-
πινης ζωῆς15.

Εἶναι ἀπαραίτητο, ἐπί-
σης, γιά τήν ἀντιμετώπι-
ση τῶν πρακτικῶν προ-
βλημάτων πού δημιουργεῖ
ἡ ὑποβοηθούμενη ἀνα-
παραγωγή νά φροντίσει ἡ

πολιτεία  γιά τήν κατάλληλη
νομοθεσία, μέ βάση τίς θεμε-
λιώδεις ἀρχές τῆς οἰκογένει-
ας καί τῆς κοινωνίας καί νά
μήν ἀποδέχεται στρεβλές κα-
ταστάσεις.

Τέλος, στίς τεχνικές μεθό-
δους ἀναπαραγωγῆς ἀπου-
σιάζει ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη,
τήν ὁποία προβάλλει ἡ
Ἐκκλησία, γιατί καθοδη-
γοῦνται ἀπό οἰκονομικά συμ-
φέροντα ὡς συνήθως, καί
ὄχι ἀπό ἀγάπη πρός τόν
ἄνθρωπο16. Ἡ ἀνιδιοτελής
ἀγάπη εἶναι ἄπειρη καί δέν
μπορεῖ νά μετρηθεῖ. Τήν ἀγά-
πη αὐτή πρῶτος ἔδειξε στόν
κόσμο ὁ Χριστός καί διαφέ-

ρει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κό-
σμου, ἡ ὁποία συνήθως δια-
κρίνεται ἀπό τήν ἰδιοτέλεια
καί τήν ἐπιδίωξη τοῦ ἀτομι-
κοῦ συμφέροντος.  Τό οἰκο-
νομικό κέρδος κατευθύνει ὡς
συνήθως τούς ἰατρικούς ἐπι-
στήμονες, οἱ ὁποῖοι νοθεύουν
τήν ἁγνή ἐπιθυμία τῶν γονέ-
ων, νά προβοῦν σέ ἐφαρμογές
τῆς γενετικῆς ἐπιστήμης,
δῆθεν γιά τό καλό τοῦ ἀσθε-
νοῦς. Ἡ ἐπιδίωξη τοῦ χρή-
ματος μέσῳ τέτοιων ἐφαρ-
μογῶν μέ πρόσχημα τό καλό
τοῦ ἀσθενοῦς, ὑποκρύπτει
ὑποκρισία καί ἰδιοτέλεια.
Ὅταν αὐτά τά δύο χαρακτη-
ρίζουν τίς ἀνθρώπινες πράξεις
δέν μπορεῖ νά γίνονται γιά τό
καλό τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας διδά-
σκουν: «τό καλόν οὐ  καλόν,
ὅταν μή καλῶς γίγνηται» 17.  

Συμπεράσματα
Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας

μας δέν συγκρούεται μέ τήν
ἐπιστήμη οὔτε ἀπορρίπτει
τήν ἐξέλιξή της, ἀντιθέτως,
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ἀναγνωρίζει τήν προσφορά
της σέ ἀρκετούς τομεῖς, διό-
τι κινοῦνται σέ δύο διαφορε-
τικά ἐπίπεδα. Ἡ ἐπιστήμη
ἐρευνᾶ τά κτιστά πράγματα
καί προσπαθεῖ νά  τά ἑρμη-
νεύσει καί νά βοηθήσει τόν
ἄνθρωπο μέσα στά κτιστά
ὑλικά του ὅρια. Ἡ θεολογία
εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ
μέσα στή ζωή μας καί ἡ βίω-
ση τῆς ἀκτίστου Του ἐνέρ-
γειας μέ σκοπό νά φθάσει ὁ
ἄνθρωπος στή θέωση. Ἔτσι,
ἡ θεολογία παρακολουθών-
τας τίς τεχνολογικές ἀνακα-
λύψεις, χωρίς νά τίς ἀπορρί-
πτει, ὁριοθετεῖ τήν ἐν Χριστῷ
ζωή πού διασφαλίζει τήν πέ-
ραν τῆς παρούσης ζωῆς
ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, τήν
προσδοκώμενη, δηλαδή τήν
Αἰώνια Ζωή. Ἐνῶ ἡ Ἐπιστή-
μη φτιάχνει τόν ἄνθρωπο
τοῦ ἐδῶ καί τώρα, ἡ Ἐκκλη-
σία ἐπεξεργάζεται τό αἰώνιο
πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου,
πού ἔχει τή σφραγίδα τῆς
ἀθανασίας ἀπό τήν ἀρχή τῆς

δημιουργίας του καί πού ὁ
φυσικός χῶρος του εἶναι ἡ
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ἀρχί-
ζει ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο.

Ἡ ὀρθόδοξη βιβλική καί
πατερική θεολογία ἔχει τήν
δυνατότητα νά προβάλλει
προοπτική καί κλίμακα στήν
ἀντιμετώπιση τῶν προβλη-
μάτων τῆς ἀτεκνίας ἀπό τούς
συζύγους. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει
«τό εἶναι δεδανεισμένον»18,
δέν εἶναι αἴτιος τῆς ὑπάρξε-
ώς του, δέν δημιουργεῖ οὔτε
μπορεῖ νά δημιουργήσει ἐκ
τοῦ μηδενός. Αὐτό πρέπει νά
λαμβάνεται ὑπόψη καί νά
προσδιορίζει  τό ἦθος καί τή
συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώ-
που19. Ὁ Θεός εἶναι ὁ χορη-
γός τῆς ζωῆς. Ὅταν δέν πα-
ραγνωρίζεται καί δέν παρα-
μερίζεται ἡ πίστη στήν παν-
τοδυναμία καί στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ γιά τή στειρότητα,
εἶναι δυνατό νά βρίσκονται
ἀποδεχτές λύσεις γιά τήν
ἐπίτευξη τῆς τεκνογονίας.

18. Βλ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Ἑρμηνεία εἰς τό Πάτερ ἡμῶν, PG 90, 893C. 
19. Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, «Θεολογική Θεώρηση τῆς Ὑποβοηθούμενης Ἀνα-

παραγωγῆς», ὅ.π., σ. 93.



Γεγονότα 
κατά τή Σύνοδο

Ὁἀπόστολος Λουκᾶς
ἀφιερώνει ἕνα ὁλόκληρο

κεφάλαιο ἀπό τό βιβλίο τῶν
Πράξεων, γιά νά μᾶς ἐξιστο-
ρήσει τά γεγονότα πού ἔλα-
βαν χώρα κατά τήν Ἀποστο-
λική Σύνοδο. Στή Σύνοδο
λαμβάνουν μέρος οἱ ἀπόστο-
λοι καί οἱ πρεσβύτεροι τῆς
Ἱερουσαλήμ. Μέ τόν ὅρο
«ἀπόστολοι» δέν καταδει-
κνύονται συγκεκριμένα πρό-

σωπα. Μόνο ἔμμεσα μπο-
ροῦμε νά ταυτίσουμε τόν ὅρο
μέ τόν κύκλο τῶν δώδεκα
Ἀποστόλων. Οἱ πρεσβύτεροι
μέχρι καί σήμερα παραμένουν
ἀκαθόριστη ὁμάδα προσώ-
πων1. Αὐτό συμβαίνει, γιατί ὁ
Λουκᾶς ἐνδιαφέρεται μόνο
γιά τό πρόβλημα πού ἐμφα-
νίστηκε, τῆς σωτηρίας, καί ὄχι
γιά τήν ἱστορία.

Ὅταν οἱ Βαρνάβας καί
Παῦλος ἔφτασαν στά Ἱερο-
σόλυμα τούς ὑποδέχτηκαν
τά μέλη τῆς ἐκκλησίας, οἱ

1. Βλ. Β. Στογιάννου, «Ἡ Ἀποστολική Σύνοδος», Ἐπιστημονική Ἐπετη-
ρίδα Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, τόμος 18, 1973, σ. 144.

H ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Νίκου Κασσῆ
Θεολόγου

Μέρος Β΄
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
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2. Βλ. Β. Στογιάννου, ὅ.π., σ. 146.

πρεσβύτεροι καί οἱ ἀπόστο-
λοι. Αὐτοί τούς ἀνήγγειλαν
ὅσα ἔκανε ὁ Θεός μέσω
αὐτῶν καί ὅτι ἔδωσε καί
στούς ἐθνικούς τή δυνατότη-
τα νά πιστέψουν (Πράξ. ιε΄,
4). Τό γεγονός αὐτό προκά-
λεσε τήν ἀντίδραση μερικῶν
ἀπό τήν παράταξη τῶν Φα-
ρισαίων. Ἔτσι, μέ τόν στίχο 5,
τίθεται πάλι τό πρόβλημα
ἐνώπιον ὅλης τῆς ἐκκλησίας
«ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν
ἀπό τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρι-
σαίων πεπιστευκότες, λέ-
γοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν
αὐτούς παραγγέλλειν τε τη-
ρεῖν τόν νόμον Μωϋσέως»2. Τό
κέντρο τοῦ προβλήματος δέν
βρίσκεται στήν τήρηση τῶν
διατάξεων τοῦ νόμου, ἀλλά
στή συνέχιση τῆς περιτομῆς.
Αὐτό πρακτικά θά σήμαινε
τήν ἔνταξη τοῦ χριστιανι-
σμοῦ στόν ἰουδαϊσμό. Οἱ χρι-
στιανοί πού κατάγονταν ἀπό
τίς τάξεις τῶν Φαρισαίων
ἔθεσαν ἐπί τάπητος τό θέμα,
γιατί προφανῶς δέν συμμερί-
ζονταν τήν ἄποψη τοῦ Λουκᾶ
γιά τήν ἀποδεικτική ἰσχύ

πού εἶχε ἡ ἐπιτυχία τοῦ κη-
ρύγματος μεταξύ τῶν ἐθνικῶν
γιά τήν εἰσδοχή τους στήν
Ἐκκλησία χωρίς νά περιτμη-
θοῦν. Γιά τόν λόγο αὐτό «συ-
νήχθησαν δέ οἱ ἀπόστολοι καί
οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περί τοῦ
λόγου τούτου» (Πράξ. ιε΄, 6).
Μαζί μέ τούς ἀποστόλους καί
τούς πρεσβύτερους πρέπει νά
ἦταν καί οἱ ἀπεσταλμένοι
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιόχει-
ας.

Ἀπό τόν στίχο 7 ξεκινᾶ ἡ
διήγηση γιά τά γεγονότα τῆς
Συνόδου. «Πολλῆς δέ συζη-
τήσεως γενομένης ἀναστάς
Πέτρος εἶπεν πρός αὐτούς·
ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπί-
στασθε ὅτι ἀφ’ ἡμερῶν ἀρχαί-
ων ὁ Θεός  ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο
διά τοῦ στόματός μου
ἀκοῦσαι τά ἔθνη τόν λόγον
τοῦ εὐαγγελίου καί πι-
στεῦσαι» (Πράξ. ιε΄, 7). Ἀφοῦ
ἔγινε συζήτηση ἀπό τούς πα-
ρισταμένους, τόν λόγο πῆρε ὁ
Πέτρος, ὄχι ὡς ὁ πρόεδρος
τῆς Συνόδου, ἀλλά ὡς ὁ κα-
ταλληλότερος. Ὁ Πέτρος
ἀπευθύνεται πρός ὅλους τούς



3. Βλ. Ὅ.π., σ. 150-152.
4. Βλ. Π. Ν. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἔκδ.

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι ²1977, σ. 429.

παρισταμένους. Ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος ἐκφράζει τήν ἄπο-
ψη ὅτι διά τοῦ Πέτρου μιλᾶ
ὁ Θεός. Ὁ Πέτρος μιλᾶ καί
φέρνει ὡς παράδειγμα τόν
ἑαυτό του λέγοντας «ἐξελέ-
ξατο ὁ Θεός» γιά νά κηρύξει
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στά ἔθνη
χωρίς περιτομή3. Καί συνεχί-
ζει στόν στίχο 8 καί λέει ὅτι
ὅπως ἔδωσε σέ ἐμᾶς τό
«Πνεῦμα τό Ἅγιον», τό ἔδω-
σε καί σέ αὐτούς. Δέν ἔκανε
καμία διάκριση ἀνάμεσα σ’
ἐμᾶς καί σ’ αὐτούς, ἀλλά κα-
θάρισε μέ τήν πίστη τίς καρ-
διές τους (Πράξ. ιε΄, 9). Ἀφοῦ
ὁ Πέτρος ἔδειξε ποιό εἶναι τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ρωτᾶ για-
τί δυσπιστοῦν στή σαφῆ φα-
νέρωση τοῦ θελήματός Του,
ζητώντας νά ἀλλάξει γνώμη ὁ
Θεός γιά νά ἐπιβάλουν τόν
τράχηλο τῆς τήρησης τῶν
διατάξεων τοῦ μωσαϊκοῦ νό-
μου, πού οὔτε οἱ πρόγονοί
τους ἀλλά οὔτε καί οἱ ἴδιοι
κατάφεραν νά τηρήσουν
(Πράξ. ιε΄, 10). Ὁ ἀπόστολος

Πέτρος μᾶς παρουσιάζει ὅτι
τόσο οἱ Ἰουδαῖοι, ὅσο καί οἱ
ἐθνικοί θά σωθοῦν μόνο διά
τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ
(Πράξ. ιε΄, 11). Οἱ στίχοι 10 -
11 ἀποσκοποῦν ἀκριβῶς στό
νά μᾶς καταδείξουν τήν ἀντι-
κειμενική ἀδυναμία τοῦ
ἀνθρώπου νά πληρώσῃ τόν
νόμο καί νά διασφαλίσει ἔτσι
τή σωτηρία του.

Ἔπειτα, πῆραν τόν λόγο οἱ
ἀπόστολοι Βαρνάβας καί
Παῦλος, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλ-
λεύτηκαν τή σιγή πού ἐπι-
κράτησε μετά τόν λόγο τοῦ
Πέτρου, καί παρέθεσαν «ὅσα
ἐποίησεν ὁ Θεός σημεῖα καί
τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι’
αὐτῶν» (Πράξ. ιε΄, 12)4.

Οἱ στίχοι 13 καί 14 μᾶς πα-
ρουσιάζουν τόν ἀπόστολο
Ἰάκωβο νά ἔχει τόν λόγο,
ἀφοῦ πρῶτα τελείωσαν οἱ
Βαρνάβας καί Παῦλος. Ἐξη-
γεῖ στούς παρισταμένους
αὐτά πού τούς διηγήθηκε ὁ
Πέτρος καί ὅτι σ’ αὐτά συμ-
φωνοῦν καί οἱ λόγοι τῶν
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5. Βλ. Β. Στογιάννου, ὅ.π., σ. 160.
6. Βλ. Π. Ν. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ. 435.

προφητῶν (Πράξ. ιε΄, 14 -15).
Στούς στίχους 16, 17 καί 18
συνεχίζει νά ὁμιλεῖ ὁ Ἰάκωβος
καί νά τούς ἀποδεικνύει μέσα
ἀπό τούς προφῆτες αὐτά
πού λέει5. Μετά τή θεολογι-
κή θεμελίωση τῆς ἔνταξης
τῶν ἐθνικῶν στόν λαό τοῦ
Θεοῦ, ὁ λόγος τοῦ Ἰακώβου
συνεχίζεται στούς στίχους 19
– 20. Σ’ αὐτούς τούς στίχους
μᾶς παρουσιάζει καί τήν πρό-
τασή του γιά τή λύση τοῦ
ὅλου θέματος· νά σταλεῖ δη-
λαδή μία ἐπιστολή στούς
ἐθνικούς πού ἐπιστρέφουν
στόν Θεό καί νά τούς καθο-
ρίζει νά φυλάγονται ἀπό τούς
μολυσμούς (Πράξ. ιε΄, 19-20).
Δικαιολογεῖ τά πιό πάνω,
γιατί ὅπως λέει αὐτά τά γνω-
ρίζουν, διότι διαβάζονταν στίς
Συναγωγές ἀπό τούς Ἰου-
δαίους κάθε Σάββατο (Πράξ.

ιε΄, 21)6.
Εἶναι φανερό ὅτι ὁ στίχος

22  ἀποτελεῖ καί τό τέλος τῆς
διηγήσεως. Μᾶς παρουσιάζε-
ται ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου
νά ἐκλεγοῦν οἱ ἀπόστολοι
Παῦλος καί Βαρνάβας καί νά
τούς ἀκολουθήσουν ὁ Ἰούδας
καί ὁ Σίλας, μέ σκοπό νά με-
ταφέρουν καί τήν ἐπιστολή
πού θά γραφόταν (Πράξ. ιε΄,
23). Ἄξιο προσοχῆς εἶναι ὅτι
ἡ ἀπόφαση λαμβάνεται ἀπό
τούς ἀποστόλους, τούς πρε-
σβύτερους καί ὅλη τήν ἐκκλη-
σία τῆς Ἱερουσαλήμ, ἔστω καί
ἄν δέν ἀναφέρεται στήν ἐπι-
στολή. Ἡ Ἀποστολική Σύνο-
δος ἀποτέλεσε τό πρότυπο
γιά τήν Ἐκκλησία. Ἡ Σύνοδος
εἰσάγει ὡς θεσμό τό συνοδι-
κό σύστημα στήν Ἐκκλησία
γιά πρώτη φορά, πού εἶναι
καί τό θεμέλιο τῆς κάθε



7. Βλ. Β. Στογιάννου, ὅ.π., σ. 179.
8. Βλ. Β. Φειδᾶ, Βλασίου Φειδᾶ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α΄, ἔκδ. Γραφι-

κές Τέχνες, Ἀθήνα 1992, σ. 42.

ὑγιοῦς Ἐκκλησίας7.
Οἱ στίχοι 24 – 27 μᾶς δεί-

χνουν γιά ποιό σκοπό γρά-
φτηκε ἡ ἐπιστολή αὐτή. Οἱ
στίχοι αὐτοί ἀποτελοῦν μία
σύνοψη τῶν ἤδη γνωστῶν πε-
ριστατικῶν πού συνέβησαν
στήν Ἀντιόχεια καί Ἱεροσό-
λυμα. Οἱ στίχοι 28 καί 29 ἀνα-
φέρονται στό κυρίως περιε-
χόμενο τῶν ἀποφάσεων τῆς
Ἀποστολικῆς Συνόδου, «ἔδο-
ξε γάρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι
καί ἡμῖν μηδέν πλέον ἐπιτί-
θεσθαι ὑμῖν βάρος πλήν τῶν
ἐπάναγκες τούτων, ἀπέχε-
σθαι εἰδωλοθύτων καί αἵμα-
τος καί πνικτοῦ καί πορνεί-
ας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυ-
τούς εὖ πράξετε· ἔρρωσθε»
(Πράξ. ιε΄, 28-29). Ἡ ἀπόφα-
ση τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου
ἀποτελοῦσε θρίαμβο τοῦ
πνεύματος ἐλευθερίας στό

ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ, τό
ὁποῖο διακήρυξε ὁ Παῦλος μέ
τό ἀποστολικό του ἔργο στόν
ἑλληνορωμαϊκό κόσμο8. 

Ὁμοιότητες καί διαφορές
τῶν δύο διηγήσεων

(Γαλάτας κεφάλαιο 2 καί
Πράξεων κεφάλαιο 15)

Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀποστο-
λικῆς Συνόδου διασώθηκε
στίς Πράξεις ἀμέσως καί
ἐμμέσως στήν πρός Γαλάτας.
Τά δύο κείμενα παρουσιάζουν
οὐσιαστικές διαφορές. Ὁ μέν
Παῦλος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ μό-
νος ὅρος πού τέθηκε στούς ἐξ
ἐθνῶν χριστιανούς ἦταν ἡ
ὑποχρέωσή τους νά ἐνισχύουν
τούς φτωχούς (Γαλ. β΄, 10).
Κατά τίς Πράξεις, ὅμως, οἱ
ὑποχρεώσεις αὐτές ἦταν πε-
ρισσότερες (Πράξ ιε΄, 29). Τή
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9. Βλ. Ὅ.π., σ. 43.
10. Βλ. Β. Στογιάννου, ὅ.π., σ. 190.

διαφορά αὐτή ἐπεδίωξε νά
λύσει ὁ Η. Lietzmann (KG., I,
1932, 107). Ὑποστήριξε ὅτι ἡ
ἀρχική ἀπόφαση τῆς Συνόδου
ἀπάλλασσε ἀφ’ ἑνός τούς ἐξ
ἐθνῶν χριστιανούς ἀπό τήν
περιτομή καί ἀφετέρου ἐπέ-
βαλλε τήν οἰκονομική ἐνί-
σχυση τῆς ἰουδαιοχριστια-
νικῆς κοινότητας τῶν Ἱερο-
σολύμων (Γαλ. β΄, 9-10). Οἱ
ὅροι πού τέθηκαν στίς Πρά-
ξεις (ιε΄, 20) θεωρεῖται ὅτι
ἀποφασίστηκαν μετά τήν
ἀναχώρηση, τῶν Βαρνάβα καί
Παύλου καί τούς ἀνακοινώ-
θηκαν μέ ἐπιστολή (Πράξ. κα΄,
25). Ὁ Λουκᾶς  συνδύασε τίς
δύο ἀποφάσεις σέ μία. Αὐτή
τήν ἄποψη δέχεται καί ὁ Β.
Στεφανίδης (Ἐκκλ. Ἱστορία,
32-33)9. 

Ὁ Β. Στογιάννος χωρίζει
τίς διαφορές τῶν δύο κειμέ-
νων σέ τρεῖς κατηγορίες. Στήν
πρώτη κατηγορία μποροῦμε
νά ἐντάξουμε τίς πληροφορίες
πού ἀναφέρονται μόνο στή
μία πηγή. Στή δεύτερη κατη-
γορία ἀνήκουν τά γεγονότα

πού παρουσιάζονται νά ἔχουν
διαφορές λόγω τῆς ἑρμηνείας.
Καί στήν τρίτη κατηγορία
ἀνήκουν τά γεγονότα πού
ἔρχονται σέ ἀντίφαση10.  

Οἱ ὁμοιότητες τῶν δύο βι-
βλίων μποροῦν νά συνοψι-
στοῦν ὡς ἑξῆς: Μετά ἀπό
ἱκανό χρόνο ἱεραποστολικῆς
δράσεως στούς ἐθνικούς, οἱ
ἀπόστολοι Παῦλος καί Βαρ-
νάβας ἦρθαν στά Ἱεροσόλυ-
μα γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προ-
βλήματος πού προέκυψε (Γαλ.
β΄, 1· Πράξ. ιε΄, 2). Στά Ἱερο-
σόλυμα συνάντησαν τήν ἀντί-
δραση ὁρισμένων ἰουδαιοχρι-
στιανῶν πού ἐπέμεναν στήν
ἀναγκαιότητα τῆς περιτομῆς
τῶν ἐθνικῶν (Γαλ. β΄, 4· Πράξ.
ιε΄, 5) καί ἐξέθεσαν τή δράση
τους κατά τήν ἱεραποστολή
(Γαλ. β΄, 2· Πράξ. ιε΄, 4). Ἐπει-
δή ἀπαιτεῖτο σαφής λύση
στό δημιουργηθέν πρόβλη-
μα, συνῆλθαν οἱ ἀπόστολοι
καί οἱ ἡγέτες τῆς ἐκκλησίας
τῶν Ἱεροσολύμων σέ σύσκε-
ψη (Γαλ. β΄, 2· Πράξ. ιε΄, 6),
στήν ὁποία ὁ Πέτρος καί ὁ



11. Βλ. Ὅ.π., σ. 189.

Ἰάκωβος διαδραμάτισαν ση-
μαντικό ρόλο (Γαλ. β΄, 9·
Πράξ. ιε΄, 7-21). Τό ἀποτέλε-
σμα τῆς Συνόδου ἦταν ἡ
ἀναγνώριση τῶν ἐξ ἐθνῶν
χριστιανῶν καί ἡ ἀπόρριψη
τῆς περιτομῆς ὡς ἀπαραίτη-
της προϋπόθεσης γιά τήν
ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας (Γαλ.
β΄, 6)11.  

Ἡ ἀπόφαση 
τῆς ὑλοποίησης 

τῆς Συνόδου 
στήν Ἀντιόχεια

ἀπό τόν ἀπόστολο 
Βαρνάβα καί Παῦλο

Μέ ἀπόφαση τῆς Ἀπο-
στολικῆς Συνόδου ἐπιλέγηκαν
δύο ἄτομα νά συνοδεύσουν
τούς Βαρνάβα καί Παῦλο
στήν Ἀντιόχεια, γιά νά ἀνα-
κοινώσουν τίς ἀποφάσεις τῆς
Συνόδου. Τά δύο ἄτομα πού
ἐπιλέγηκαν ἦταν ὁ Ἰούδας, ὁ
ἀποκαλούμενος καί Βαρ-
σαβᾶς, καί ὁ Σίλας (Πράξ. ιε΄,
22). Αὐτοί θά ἦταν καί οἱ κο-
μιστές τῆς ἐπιστολῆς πού

γράφτηκε ἀπό τή Σύνοδο. Τό
περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς
μᾶς τό φανερώνουν οἱ στίχοι
28 καί 29: «κρίθηκε καί ἀπο-
φασίστηκε ὡς ὀρθό καί ἀλη-
θές ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί
ἐμᾶς, νά μή σᾶς ἐπιβάλουμε
κανένα ἄλλο βάρος πλήν ἀπό
αὐτά, πού εἶναι ἀπαραίτητα
καί ἀναγκαῖα· δηλαδή, νά
ἀπέχετε ἀπό τά εἰδωλόθυτα
καί ἀπό τό αἷμα καί ἀπό τό
πνικτό καί ἀπό τήν πορνεία.
Ἀπό αὐτά ἐάν φυλάττετε
τούς ἑαυτούς σας καθαρούς,
θά προοδεύσετε εἰς τήν εἰρη-
νική κατά Χριστόν ζωή. Χαί-
ρετε» (Πράξ. ιε΄, 28-29). Φτά-
νοντας στήν Ἀντιόχεια παρέ-
δωσαν τήν ἐπιστολή καί ἀφοῦ
τήν ἀνέγνωσαν χάρηκαν γιά
τόν φωτισμό, τήν ἀνακούφι-
ση καί τήν εἰρήνευση πού
τούς προξένησε. Ἡ ἐπιστολή
εἶχε διττό χαρακτήρα, παρη-
γορητικό καί  διδακτικό. Δί-
δασκε στούς Ἰουδαίους πι-
στούς τί πρέπει νά ζητοῦν
ἀπό τούς ἐθνικούς καί στούς
ἐξ ἐθνῶν χριστιανούς σέ ποιά
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σημεῖα πρέπει νά συμβου-
λεύονται τούς ἰουδαιοχρι-
στιανούς. Ἀφοῦ ἔμειναν γιά
πολύ χρόνο στήν Ἀντιόχεια,
ὅπου στήριζαν καί δίδασκαν
τούς πιστούς, τούς δόθηκε
ἄδεια νά ἐπιστρέψουν στά
Ἱεροσόλυμα (Πράξ. ιε΄, 33). Ὁ
Σίλας παρέμεινε. Οἱ δέ
Παῦλος καί Βαρνάβας ἔμειναν
διδάσκοντας καί κηρύττοντας,
μαζί μέ πολλούς ἄλλους, τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ στούς πιστούς
(Πράξ. ιε΄, 34-35)12. Μετά ἀπό
λίγες μέρες ὁ ἀπόστολος
Παῦλος προέτρεψε τόν Βαρ-
νάβα νά ἐπιστρέψουν στίς
πόλεις πού προηγουμένως
κήρυξαν τόν Θεῖο λόγο καί νά
δοῦν πῶς ζοῦν (Πράξ. ιε΄, 36).
Μέ ὅπλο τόν θαυματουργό
λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν πείρα
ἀπό τήν πρώτη ἱεραποστολή,
ἀλλά καί τήν ἀπόφαση τῆς
Συνόδου ἄρχισε ἡ δεύτερη
ἱεραποστολική περιοδεία.      

Συμπερασματικά, ἡ Ἀπο-
στολική Σύνοδος ἀποτέλε-
σε, μέ τήν ἀπόφασή της,
κεντρικό σταθμό στήν ἐξέλι-
ξη τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ

Χριστιανισμοῦ γενικότερα. Μέ
τήν πράξη τους αὐτή, τόσο οἱ
Ἀπόστολοι, ὅσο καί οἱ ἡγέτες
τῶν δύο μεγάλων κέντρων πί-
στεως κατέδειξαν ὅτι ὁ Χρι-
στιανισμός εἶναι διαφορετικός
ἀπό τόν ἰουδαϊσμό καί τήν
εἰδωλολατρία. Πέραν ὅμως
ἀπό τή σπουδαιότητα τῆς
δογματικῆς θεμελίωσης τῆς
πίστης πού μᾶς παρέδωσε ἡ
Σύνοδος, μᾶς παρέδωσε ἀκό-
μα κάτι πολύ σημαντικό: τό
πρότυπο τόσο γιά τή διοίκη-
ση ὅσο καί γιά τή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας. Μᾶς παρέδωσε τό
συνοδικό σύστημα, πού μέχρι
σήμερα διέπει ὅλες τίς Ὀρθό-
δοξες Ἐκκλησίες. Σέ ἀντίθε-
ση μέ τή Ρωμαιοκαθολική
Ἐκκλησία, πού ὑποστηρίζει
τό ἀλάθητο τοῦ πάπα, γιά
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τό
ἀλάθητο βρίσκεται στή Σύ-
νοδο, τήν ὁποία διατρέχει τό
ἀλάθητο τοῦ Θεοῦ. Γιά ὅλες
τίς διαφορές καί διαμάχες
πού κατά καιρούς προκύ-
πτουν στήν Ἐκκλησία, ἡ
λύση βρίσκεται στήν ὑπακοή
στό θέλημά Του.

12. Βλ. Ὅ.π., σ. 441-442.



Κ
ατά τόν 6ον μ.Χ. αἰώνα
πρωτοεμφανίζεται ὁ ὅρος
«Αὐτοκέφαλον» γιά τήν

ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησία. Ὁ τίτλος
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
φαίνεται ὅτι ἄρχισε νά χρησι-
μοποιεῖται, κατά μία ἐκδοχή,
περίπου ἀπό τό 488 μ.Χ., ὅταν
εἶχαν δοθεῖ ἀπό τόν αὐτο-
κράτορα Ζήνωνα τά γνωστά
τρία ἀρχιεπισκοπικά προνόμια
στόν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο
Κύπρου. Κατά μία ἄλλη ἐκδο-
χή, ὁ τίτλος τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που ἄρχισε νά ἀναφέρεται
κατά τά τέλη τοῦ 5ου ἤ τίς
ἀρχές τοῦ 6ου μ.Χ. αἰώνα,
ὅταν ἡ Κωνσταντία θεωρήθη-
κε ἡ πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ

καί ὁ Ἐπίσκοπός της ὡς ὁ
ἐπικεφαλῆς τῶν Ἐπισκόπων.
Ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος πού
ἀναφέρεται νά χρησιμοποιεῖ
τόν τίτλο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
εἰκάζεται ὅτι εἶναι ὁ Φιλόξε-
νος (τό ὄνομά του σημειώνεται
σέ σχετική ἐπιγραφή πού
ἐντοπίστηκε στήν περιοχή τῆς
Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα). Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φι-
λόξενος δέν ἦταν Κύπριος
καί ἀρχικά εἶχε ἀσπαστεῖ τήν
αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ
(ὅταν ἦταν Ἐπίσκοπος στήν
Συρία). Στή συνέχεια ἐπέ-
στρεψε στήν Ὀρθόδοξη πίστη
καί ἀνέλαβε περί  τό 533 μ.Χ.
τήν Ἐπισκοπή Κωνσταντίας.

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία 
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας
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Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 4ου – 9ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Ζ΄

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων καί ἡ ἐποχή του
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Δυσερμήνευτο γεγονός τῆς πε-
ριόδου ἐκείνης ἀποτελεῖ ἡ πα-
ρουσία ἑνός μόνο Κύπριου
ἱεράρχη (τοῦ Διονυσίου Ἀμα-
θοῦντος) στή Σύνοδο τῆς
Ἱερουσαλήμ τό 536 μ.Χ. (ἐπί
αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ Α΄)
καθώς καί ἡ παντελής ἀπου-
σία Κυπρίων ἱεραρχῶν ἀπό τήν
Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο πού
πραγματοποιήθηκε τό 553 μ.Χ.
στήν Κωνσταντινούπολη. Οἱ
Κύπριοι Ἀρχιεπίσκοποι εἶχαν
ἀναμιχθεῖ ἐνεργά στή δημι-
ουργία ἔργων κοινῆς ὠφελείας.
Ὁ Ἅγιος Πλούταρχος, Ἀρχιε-
πίσκοπος Κύπρου περίπου
ἀπό τό 590 μέχρι τό 625/626
μ.Χ., ἀναφέρεται σέ ἐπιγραφές
πού σχετίζονται μέ τήν κατα-
σκευή ὑδραγωγείου στήν Κων-
σταντία καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό
τά παραδείγματα τῆς μέριμνας
τῶν Ἀρχιεπισκόπων νά βοη-
θήσουν πνευματικά ἀλλά καί
ὑλικά (π.χ. μέ ἔργα ἀνάπτυξης)
τό ποίμνιό τους.  Κατά τή διάρ-
κεια τῶν χρόνων τοῦ αὐτο-
κράτορα Ἰουστινιανοῦ Α΄ (527-
565 μ.Χ.) σημειώθηκε ἀξιόλογη
δραστηριοποίηση στόν τομέα
τῶν τεχνῶν (π.χ. ἀνοικοδόμηση
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σο-
φίας στήν Κωνσταντινούπολη
κ.ἄ.) πού περιελάμβανε καί τήν
Κύπρο (π.χ. τό γνωστό ψηφι-

δωτό τῆς Παναγίας τῆς Κανα-
καριᾶς, ἀνοικοδόμηση βασι-
λικῶν κ.ἄ.). Ἀξιοσημείωτη εἶναι
καί ἡ περίπτωση τοῦ θησαυ-
ροῦ τῆς Λάμπουσας πού ἀνή-
κει περίπου στήν ἴδια περίοδο
(6ο-7ο αἰώνα μ.Χ.). Πρόκειται
γιά δύο ὁμάδες πολύτιμων
ἀντικειμένων μεταξύ τῶν ὁποί-
ων περιλαμβάνονται ἔργα ἐξαί-
ρετης χριστιανικῆς ἀργυροχοΐ-
ας. Δυστυχῶς, τό μεγαλύτερο
τμῆμα τοῦ θησαυροῦ τῆς Λάμ-
πουσας βρίσκεται στό ἐξωτε-
ρικό (στό Βρετανικό Μουσεῖο
καί στό Μητροπολιτικό Μου-
σεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης). Ἐλά-
χιστα ἐκθέματα διασώθηκαν
καί παρέμειναν στήν Κύπρο
(φυλάσσονται στό Κυπριακό
Μουσεῖο). Ἡ σύνδεση τοῦ
αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ Α΄
μέ τό πρόγραμμα πραγματο-
ποίησης χριστιανικῶν ἔργων
στήν Κύπρο πιθανόν νά σχε-
τίζεται μέ τή σύζυγό του αὐτο-
κράτειρα Θεοδώρα ἡ ὁποία,
κατά πᾶσα πιθανότητα, εἶχε
κυπριακή καταγωγή. Ἡ ἐν
λόγῳ αὐτοκράτειρα ὅμως, φαί-
νεται ὅτι εἶχε στά θέματα πί-
στης μονοφυσιτικές ἀποκλίσεις,
ἀφοῦ ὑποστήριζε τόν Ἰάκωβο
Βαραδαῖο, μονοφυσίτη ἱδρυτή
τῆς αἵρεσης τῶν Ἰακωβιτῶν στή
Συρία.  



Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Ε΄, Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὁ ἐπο-
νομαζόμενος Ἐλεήμων, κατα-
γόταν ἀπό τήν Ἀμαθούντα, πε-
ριοχή κοντά στή σημερινή Λε-
μεσό. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν
εὔπορη καί ἐπιφανής. Ὁ πα-
τέρας του ὀνομαζόταν Ἐπιφά-
νιος καί φαίνεται ὅτι ἦταν δι-
οικητικός ἀξιωματοῦχος τῆς
περιοχῆς Ἀμαθούντας. Σέ παι-
δική ἡλικία (15 ἐτῶν) ὁ Ἅγιος
εἶδε σέ ὄνειρο μία πανέμορφη
κόρη, λαμπρή ὑπέρ τήν ἀκτι-
νοβολία τοῦ ἡλίου, ἡ ὁποία τοῦ
εἶπε ὅτι, ἄν γίνει φίλη του θά
τόν παραστήσει ἐνώπιον τοῦ
Βασιλέα. Τοῦ ἐξήγησε ὅτι ἔχει
τό θάρρος νά μιλᾶ στόν Βασι-
λέα, γιατί αὐτή Τόν ἔκανε νά
πάρει τήν ἀνθρώπινη φύση καί
νά σώσει τόν κόσμο (ἀναφε-
ρόταν στόν Χριστό). Ἡ κόρη
πού εἶδε ὁ Ἅγιος ἦταν ἡ Συμ-
πόνια καί ἡ Ἐλεημοσύνη. Ἡ
ἐμπειρία αὐτή ἐπηρέασε γιά
πάντα τόν Ἅγιο Ἰωάννη πού
προσοικειώθηκε πλέον τήν
ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης. Ὁ
Ἅγιος, μετά ἀπό πίεση τῶν γο-
νέων του, νυμφεύθηκε καί
ἀπόκτησε τέκνα τά ὁποῖα
ὅμως ἀπέθαναν νωρίς. Σύντο-
μα κοιμήθηκε καί ἡ σύζυγός
του ὁπότε ὁ Ἅγιος ἀφιερώθη-
κε, πλέον, ὁλοκληρωτικά στόν

Θεό. Τό 609/610 μ.Χ., μετά
ἀπό ἀπαίτηση τῶν Χριστιανῶν
τῆς Ἀλεξάνδρειας, ἔγινε Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας καί δια-
κρίθηκε στήν ἀντιμετώπιση
τῶν Μονοφυσιτῶν ἀλλά κυρίως
στήν προστασία, φροντίδα καί
βοήθεια τῶν ἐμπερίστατων καί
πτωχῶν. Λόγῳ τῆς ἀπεριόρι-
στης φιλανθρωπίας του καί
τοῦ τεράστιου ἔργου του γιά
τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἔνδειας
ἔλαβε τήν ὀνομασία Ἐλεήμων. 

Τό 614 μ.Χ. (ἐπί τοῦ αὐτο-
κράτορος Ἡρακλείου, 610-641
μ.Χ.) τά Ἱεροσόλυμα καταλή-
φθηκαν ἀπό τούς Πέρσες καί
πλῆθος προσφύγων κατέφυγε
στήν Ἀλεξάνδρεια. Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης, παρόλες τίς ἀνάγκες
καί τό μέγεθος τῆς πίεσης,
ἀνταποκρίθηκε ἄριστα στίς
ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν του σάν
«ἕτερος Νεῖλος δαψιλεῖ τῷ
ρεύματι τῆς ἐλεημοσύνης οὐ
τήν Αἴγυπτον ὡς ἐκεῖνος ἄρδων
μόνην, ἀλλά καί αὐτήν τήν
σύμπασαν, ὡς εἰπεῖν περιρρέ-
ων», ὅπως σημειώνει ὁ Συμεών
ὁ Μεταφραστής (PG 114, 900 C,
Βίος Ἰωάννου Ἀλεξανδρείας).
Ὀργάνωσε  συσσίτια, ἰατρική
περίθαλψη καί ξενοδοχεῖα φι-
λοξενίας, ὥστε καθημερινά νά
φροντίζει περίπου 7500 ἀνθρώ-
πους. Παράλληλα, φρόντισε
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γιά τήν ἀποστολή οἰκονομικῆς
βοήθειας, τροφίμων καί τε-
χνιτῶν στά Ἱεροσόλυμα, ὥστε
νά ἀνακουφισθοῦν οἱ κάτοικοι
τῆς ἱερᾶς πόλης καί νά πραγ-
ματοποιηθεῖ ἡ ἀνοικοδόμηση
τῶν καταστραφέντων ἱερῶν
ναῶν. Στή συνέχεια, οἱ Πέρσες
ἀπείλησαν καί τήν ἴδια τήν
Ἀλεξάνδρεια καί κατόπιν προ-
τροπῆς τοῦ διοικητῆ τῆς Αἰγύ-
πτου Νικήτα, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
μετέβη στήν Κύπρο ὅπου καί
ἀπέθανε τό 619 μ.Χ. (κατά
ἄλλους τό 620 μ.Χ.). Ὁ ἀρχικός
προορισμός τοῦ Ἁγίου, μετά τή
φυγή του ἀπό τήν Ἀλεξάν-
δρεια, ἦταν ἡ Κωνσταντινού-
πολη ἀλλά, καθ’ὁδόν, εἶδε
ὅραμα μέ τό ὁποῖο ὁ «ὁ Βασι-
λεύς τῶν βασιλευόντων» τόν
καλοῦσε κοντά Του. Αὐτό τό
ἐξέλαβε ὡς μήνυμα γιά ἐπικεί-
μενη ἀναχώρησή του ἀπό τά
ἐγκόσμια καί προτίμησε νά
κατευθυνθεῖ στήν πατρώα γῆ.
Ἄξια μνείας εἶναι καί ἡ ἀνα-
φορά ὅτι γιά ἄγνωστο λόγο, κά-
ποιο μυστηριῶδες πρόσωπο
ὀνόματι Ἰσαάκιος, ἐπιχείρησε
στήν Κύπρο νά δολοφονήσει
τόν Ἅγιο χωρίς ὅμως νά τά κα-
ταφέρει. Ἡ μνήμη του ἑορτά-
ζεται στίς 12 Νοεμβρίου. Ὁ
Ἅγιος ἔγραψε τό βίο τοῦ Ἁγί-
ου Τύχωνος (τό ἔργο, ὅμως, δέν

διασώθηκε πλήρως) καί ἐτάφη
στόν ὁμώνυμο ναό τοῦ Ἁγίου
Τύχωνα στήν Ἀμαθούντα. Ἕνα
μεγάλο θαῦμα πού ἔγινε κατά
τήν ταφή τοῦ Ἁγίου καί τό εἶδε
πλῆθος πιστῶν ἦταν ἡ μέ θαυ-
ματουργικό τρόπο μετακίνηση
δύο λειψάνων ἱεραρχῶν πού
προϋπῆρχαν στόν τάφο, ὅπου
θά τοποθετοῦσαν τό σκήνωμα
τοῦ Ἁγίου. Τό ἕνα λείψανο με-
τακινήθηκε ἀπό μόνο του ἀρι-
στερά, τό δέ ἄλλο δεξιά, ὥστε
νά γίνει χῶρος στή μέση γιά νά
ὑποδεχθοῦν σέ ἔνδειξη σεβα-
σμοῦ τό σῶμα τοῦ σεπτοῦ
ἱεράρχη. 

Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἁγί-
ου συνέβηκε ἀκόμη ἕνα θαῦμα
πού ἀφοροῦσε ἕνα σοβαρό
ἁμάρτημα κάποιας γυναίκας.
Συγκεκριμένα, πέντε μέρες πρίν
ἀπό τήν ἀναχώρηση τοῦ Ἁγί-
ου ἀπό τόν ἐπίγειο βίο, ἡ γυ-
ναίκα αὐτή προσῆλθε στόν
Ἅγιο καί τοῦ ὁμολόγησε ὅτι
εἶχε διαπράξει ἕνα ἐξαιρετικά
μεγάλο ἁμάρτημα τό ὁποῖο
δέν μποροῦσε νά πεῖ. Παρόλες
τίς προτροπές τοῦ Ἁγίου, ἡ γυ-
ναίκα δέν ἐξομολογήθηκε τό
ἁμάρτημα καί παρακαλοῦσε
τόν Ἅγιο νά μεσιτεύσει στόν
Κύριο νά τῆς συγχωρεθεῖ τό
ἁμάρτημα χωρίς νά τό πεῖ. Ὁ
Ἅγιος τότε τῆς εἶπε νά τό γρά-



ψει, νά τό τοποθετήσει σέ
φάκελο καί νά τοῦ τό παρα-
δώσει. Ἡ γυναίκα συμφώνησε
καί ἔπραξε ὅπως τῆς εἶπε ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης. Ὅταν ὅμως ὁ
Ἅγιος κοιμήθηκε, ἡ γυναίκα πε-
ριῆλθε σέ τεράστια ἀγωνία καί
στενοχώρια, γιατί δέν ἤξερε τί
ἔγινε ἡ ἐπιστολή της καί φο-
βήθηκε ὅτι τό ἁμάρτημα θά γι-
νόταν γνωστό. Πῆγε λοιπόν
στόν τάφο τοῦ Ἁγίου καί τόν
παρακαλοῦσε νά τῆς ἀποκα-
λύψει τί ἔγινε τό γράμμα ὥστε
νά ἠρεμήσει. Γιά τρία μερόνυ-
κτα προσευχόταν στόν τάφο
τοῦ Ἁγίου μέ δάκρυα, νηστεία
καί ἀγρυπνία. Τήν τρίτη νύκτα
εἶδε ὁλοζώντανο τόν Ἅγιο νά
ἔρχεται κοντά της μαζί μέ δύο
ἄλλους ἱεράρχες καί νά τῆς
λέει: «Μέχρι πότε θά σταμα-
τήσεις νά βοᾶς καί νά μήν μᾶς
ἀφήνεις νά ἡσυχάσουμε; Πάρε
τό γράμμα καί ἄνοιξέ το γιά νά
δεῖς ἄν εἶναι ἐκεῖνο πού μοῦ
ἔδωσες καί γιά νά δοξάζεις τόν
Κύριο». Ταυτόχρονα, τῆς ἔδω-
σε τό γράμμα τό ὁποῖο, ὄντως
ἦταν αὐτό πού ἡ γυναίκα εἶχε
ἀφήσει στόν Ἅγιο. Τό ἄνοιξε
καί διαπίστωσε ἔκπληκτη καί
κατασυγκινημένη ὅτι ἡ ἁμαρτία
σβήστηκε καί τό χαρτί ἔγραφε:
«Διά Ἰωάννη τόν δοῦλον μου,
σοῦ ἐσυγχώρησα τό μέγα ἁμάρ-

τημα».
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐνόσω

ὑπηρετοῦσε στήν Ἀλεξάνδρεια
ἀλλά καί ὅταν ἐπέστρεψε στήν
Κύπρο ἐργάσθηκε μέ ζῆλο καί
ἱερά ἀφοσίωση γιά τήν ἀπε-
λευθέρωση χριστιανῶν πού
εἶχαν αἰχμαλωτισθεῖ ἀπό τούς
Πέρσες καί τήν ἀποκατάσταση
ἁγίων λειψάνων καί ἱερῶν κει-
μηλίων πού εἶχαν βεβηλωθεῖ
κατά τίς περσικές ἐπιδρομές.
Μεταξύ τοῦ 617 – 619 μ.Χ. ἀνοι-
κοδόμησε στήν Κύπρο ἱερό
ναό, στόν ὁποῖο ἐναπόθεσε τά
λείψανα τοῦ Πρωτομάρτυρος
καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου
καί τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου. 

Τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονα μετα-
φέρθηκε ἀργότερα στήν Κων-
σταντινούπολη ἐνῶ, στίς μέρες
μας, ἕνα τμῆμα τῶν ἱερῶν λει-
ψάνων τοῦ Ἁγίου βρίσκεται σέ
παρεκκλήσιο τοῦ καθεδρικοῦ
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου στή
Μπρατισλάβα (πρωτεύουσα
Σλοβακίας) καί ἄλλο τμῆμα τῶν
λειψάνων του βρίσκεται στό
ναό San Giovanni in Bragora
στή Βενετία.

Πρόσφατα, στή θέση «Κα-
ταλύματα τῶν Πλακωτῶν» στό
Ἀκρωτήρι καί ἐντός τῶν βρε-
τανικῶν βάσεων, ἐντοπίστηκε
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μία δεύτερη τρίκλιτη βασιλική,
ἡ ὁποία σχετίζεται μέ τόν
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα. Ἡ
θέση αὐτή, πού εἶχε ἐντοπιστεῖ
ἀρχικά ἀπό τό 1954 (ἀπό τόν
συνταγματάρχη J. Last), ἐντάχ-
θηκε σέ πρόγραμμα ἀνα-
σκαφῶν τό 1996. Οἱ καρποί
τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας
ἀπέδωσαν ἤδη τήν πρώτη τρί-
κλιτη βασιλική καί ἀπό τό 2013
γίνονται ἀνασκαφές στή δεύ-

τερη βασιλική. Ἡ πρώτη βα-
σιλική εἶναι «μαρτύριο» δηλα-
δή ταφικό μνημεῖο καί εἰκά-
ζεται ὅτι καί ἡ δεύτερη βασι-
λική εἶναι, ἐπίσης, ταφικό
μνημεῖο. Καί οἱ δύο βασιλικές
θεωροῦνται τμήματα ἑνός τε-
ράστιου ἐκκλησιαστικοῦ οἰκο-
δομήματος, τό ὁποῖο ἀνηγέρθη
περί τό 616-617 μ.Χ. καί ἔχει
σχέση μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν
Ἐλεήμονα.
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Τ ίς τελευταῖες μέρες ὁ
Μιχάλης κάτι ἔχει πά-
θει. Μόλις τελειώσουν

ἀπό τό μεσημεριανό φαγητό, βά-
ζει μπρός τή μητέρα του νά κα-
θαρίσει τό τραπέζι – βοηθᾶ κιόλας
συνήθως – γιά νά ἀρχίσει γρήγο-
ρα τό διάβασμα. Ἐκεῖ πού τά «Μι-
χάλη, τελείωνε» ἔδιναν κι ἔπαιρ-
ναν μέσα στό σπίτι ὅση ὥρα ἔκα-
νε τίς ἐργασίες του, ἐνῶ περνοῦσε
πάνω ἀπό μία ὥρα νά τελειώσει

Τό καινούργιο 
παιχνίδι 

τοῦ Μιχάλη
Ἑλένης Ἀναστασίου

Ἐκπαιδευτικοῦ

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

δουλειά εἴκοσι λεπτῶν,
αὐτή τή βδομάδα διαβάζει
μόνος του καί τελειώνει
γρήγορα καί χωρίς ἰδιαίτε-
ρα λάθη. Καί μετά, τρέχει
ἔξω γιά παιχνίδι. Δικαιολο-
γημένα... ὁ καιρός εἶχε χα-
λάσει γιά λίγες μέρες, πα-
ρόλο πού ἡ ἐποχή εἶναι κα-

λοκαίρι. Τώρα πού ἀνέβη-
κε πάλι ἡ θερμοκρασία,
τρέχει νά ἀναπληρώσει τό
χαμένο του παιχνίδι.

Σήμερα ἡ μητέρα του
ἀποφάσισε νά πάει ἔξω νά
τόν βρεῖ, νά δεῖ τί παιχνί-
δι ἀνακάλυψε πάλι πού
τόν ἔχει κάνει νά ἀφοσιω-
θεῖ τόσο πολύ. Τόν βρῆκε,
λοιπόν, στό διπλανό χω-
ράφι νά σκάβει σέ ἕνα
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λόφο ἀπό χῶμα. Εἶχε κάνει
ἕνα κούφωμα στό πλευρό
καί συνέχιζε τό ἔργο μέ τό
φτυαράκι του τῆς θάλασ-
σας. Στάθηκε λίγο πιό πίσω
καί προτοῦ τήν πάρει εἴδη-
ση τόν ἀπολάμβανε πού
ἔπαιζε, γιατί τόν ἔβλεπε νά
τό κάνει μέ ἰδιαίτερο ἐνθου-
σιασμό. Κάποια στιγμή
ὅμως τήν πῆρε χαμπάρι
καί τῆς χαμογέλασε.

Τί σκαρφίστηκες πάλι,
Μιχάλη μου; τόν ρώτησε.

Σκάβω γιά νά κάνω ἕνα
δωματιάκι.

Δωματιάκι; Στό χῶμα;
Ναί, θά ἔρχομαι νά μένω

κάποτε ἐδῶ, σάν τόν Ἅγιο
Νεόφυτο. Ἐγώ δέν μπορῶ
νά μείνω γιά πάντα, γιατί
θά σᾶς πεθυμήσω, ἀλλά με-
ρικές μέρες θά μένω ἐδῶ.

Καί γιατί;
Γιά νά γίνω ὅπως τόν

Ἅγιο Νεόφυτο. Νά ἀγαπῶ
τό Θεό καί Αὐτός νά μέ
βοηθᾶ στίς δυσκολίες μου.

Ὡραῖα! Ἔχεις ἀκόμα ἕνα
τέταρτο νά παίξεις καί νά
ἔρθεις γιά μπάνιο καί φα-
γητό.

Ἐντάξει, μαμά!
Τώρα ἐξηγοῦνταν πολλά

πράγματα. Τό περασμένο

Σαββατοκύριακο εἶχαν πάει
οἰκογενειακῶς στήν Πάφο γιά
τό τριήμερο καί μία ἀπό τίς
ἐπισκέψεις τους ἦταν τό μο-
ναστήρι καί ἡ ἐγκλείστρα τοῦ
Ἁγίου Νεοφύτου. Ἕνας ἀπό
τούς μοναχούς ἐκεῖ τούς μί-
λησε γιά τή ζωή τοῦ Ἁγίου καί
ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται τόν ἄγγιξε
τόν Μιχάλη. Ὁ Ἅγιος Νεόφυ-
τος εἶχε μεγάλο πόθο νά γίνει
μοναχός, νά ζήσει κοντά στόν
Θεό καί γιά τόν Θεό καί ὅταν
κατέληξε σ’ ἐκείνη τή μονή,
ἔσκαψε στούς βράχους ἕνα δω-
μάτιο, πού τό ὀνόμασε ἐγκλεί-
στρα γιά νά ζεῖ μόνος του καί
τελείως ἀφιερωμένος στόν Κύ-
ριο. Ὁ Μιχάλης προφανῶς
ἐντυπωσιάστηκε ἀπό αὐτό τό
θαυμαστό γεγονός καί θέλησε
νά τό ἀντιγράψει. Δέν ἤθελε νά
τοῦ χαλάσει τόν ἐνθουσιασμό
τή στιγμή πού τόν βρῆκε νά
παίζει ἔξω ἡ μητέρα του κι ἔτσι
τόν ἄφησε νά τελειώσει αὐτό
πού ἔκανε καί νά τοῦ μιλήσει
ἀργότερα. Ἔτσι κι ἔγινε. Μετά
τό μπάνιο, τήν ὥρα τοῦ βρα-
δινοῦ φαγητοῦ, ἀφοῦ εἶχε ἐξη-
γήσει καί στόν πατέρα του τί
ἔγινε τό ἀπόγευμα, ἡ μητέρα
ἄνοιξε συζήτηση.

Γιά πές μας, Μιχάλη μου,
πῶς σκέφτηκες νά ἀξιοποι-



ήσεις τό δωματιάκι πού φτιά-
χνεις στό διπλανό χωράφι;

Ἀφοῦ σοῦ εἶπα, μαμά, θά
μένω ἐκεῖ κάποιες μέρες.

Καί γιατί;
Γιά νά εἶμαι πιό κοντά

στόν Θεό, ὅπως ὁ Ἅγιος Νε-
όφυτος.

Ἄκου νά δεῖς, Μιχάλη μου.
Αὐτή ἡ ἱστορία μέ τό δωμα-
τιάκι σοῦ ἔχει κάνει πολύ
καλό. Κατ’ ἀρχάς, διαβάζεις
γρήγορα καί μόνος σου. (Ἐδῶ
ὅλοι χαμογέλασαν καί ὁ μι-
κρός κοκκίνισε). Καί κατά
δεύτερο, σκέφτεσαι τό πῶς νά
εἶσαι κοντά στόν Θεό. Αὐτά
μᾶς κάνουν πολύ περήφανους
γονεῖς. Καί μπορεῖς νά συνε-
χίσεις νά φτιάχνεις τόν χῶρο
σου στό λόφο μέ τό χῶμα ἐδῶ
δίπλα, ὄχι ὅμως γιά νά μένεις
ἐκεῖ. Μπορεῖς νά πηγαίνεις
ὅποτε θέλεις, κατά τή διάρ-
κεια τῆς μέρας, τά ἀπογεύ-
ματα ἀφοῦ τελειώνεις τά μα-
θήματά σου καί τά πρωινά
στίς διακοπές καί μπορεῖς νά
παίρνεις μαζί σου ἕνα βιβλίο
καί νά διαβάζεις. Ἤ ἀκόμα νά
κάθεσαι νά σκέφτεσαι ἤ καί
νά προσεύχεσαι. Αὐτές θά
εἶναι οἱ δικές σου ὧρες. Ἄν
αὐτό θά σέ κάνει χαρούμενο,
νά τό κάνεις. Ἀλλά τή μεγα-

λύτερη χαρά θά τήν παίρ-
νεις, ὅταν εἶσαι κοντά στόν
Θεό μέ τόν τρόπο ζωῆς
σου. Νά Τόν ἀγαπᾶς καί νά
ἀγαπᾶς κι ὅλους τούς
ἀνθρώπους γύρω σου, νά
πηγαίνουμε μαζί τακτικά
στήν ἐκκλησία καί νά κοι-
νωνεῖς, νά πάρουμε βιβλία
πού νά μιλοῦν γι’ Αὐτόν καί
γιά μεγάλες προσωπικότη-
τες τῆς Ἐκκλησίας, νά τά
διαβάζεις, ὅταν ἔχεις ἐλεύ-
θερο χρόνο, νά προσεύχεσαι
συχνά καί γιά τά πάντα.
Ἔτσι θά εἶσαι κοντά Του
καί θά εἶναι κοντά σου. Κι
ὁ Ἅγιος Νεόφυτος αὐτά
ἔκανε. Ἁπλά ἐπέλεξε νά τά
κάνει στήν ἐγκλείστρα του,
ἐπειδή εἶχε μία ξεχωριστή
χάρη ἀπό τόν Θεό κι ἐπει-
δή ἦταν μεγάλος σέ ἡλικία
καί ὥριμος νά ἀντιμετωπί-
σει τίς δυσκολίες πού θά
ἔβρισκε στό δρόμο πού
ἐπέλεξε. Ἐσύ μπορεῖς νά
ἀκολουθήσεις τό παρά-
δειγμά του μιμούμενος τή
ζωή του ἀπό τό σπίτι μας.
Κι ὅποτε θέλεις, μποροῦμε
νά πηγαίνουμε ἐκδρομή στό
μοναστήρι του νά τοῦ μιλᾶς
καί νά τόν παρακαλᾶς νά
σέ βοηθάει.

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
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510 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

«Ἕνας θησαυρός καλά κρυμμένος»

-«…Ἔχω ἕνα σχέδιο». Εἶπε μέ σιγανή φωνή ὁ Θάνος.
«Ἀπόψε τό ἀπόγευμα ὁ παπα-Γιώργης ἔχει μία βάφτιση. Ὁ
κύρ-Δημήτρης, ὁ γείτονάς μας, βαφτίζει τόν ἐγγονό του. Ἐμεῖς
θά χωθοῦμε στήν ἐκκλησία τήν ὥρα τῆς βάφτισης καί θά μεί-
νουμε ἐκεῖ μέχρι νά φύγουν ὅλοι… Ἔτσι θά ἔχουμε ὅλο τό χρόνο
δικό μας νά ψάξουμε τά μέρη τοῦ ναοῦ γιά τόν θησαυρό. Τί
λέτε;». 

Ἀμέσως ὅλοι μέ χαρά καί θαυμασμό συμφώνησαν. Ἔτσι ὁ
Νικόλας, ὁ Γρηγόρης, ὁ Θάνος, καί ἡ Μαρία, γεμάτοι ἐνθου-
σιασμό ἔδωσαν ραντεβού γιά τήν πρώτη καί ξεχωριστή περι-
πέτειά τους μέσα στό ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν...

Ἡ μικρή αὐτή περιπέτεια ἔχει γραφτεῖ ἀπό τήν Πηνελόπη
Μωραΐτου μέ περισσή ζωντάνια, ὅπου κάθε πρόταση εἰκονίζει
μέ κινηματογραφική παραστατικότητα τό νόημα τῶν λέξεων.
Τό μικρό βιβλιαράκι πού ἐξιστορεῖ αὐτή τή σύντομη καί χαρι-
τωμένη ἱστοριούλα, εὔκολα μπορεῖ νά ἀγγίξει τίς ἀγαθές ψυχές
τῶν μικρῶν παιδιῶν πού εἴτε βρίσκονται κοντά στήν Ἐκκλησία,
εἴτε περνοῦν, ἴσως, ἀδιάφορα καί ἀπόμακρα, μή γνωρίζοντας

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«ΤΟ ΦΩΣ»

Παρουσίαση νέων ἐκδόσεων



τί εἴδους θησαυρό μπορεῖ νά τούς
προσφέρει…

Τό βιβλιαράκι αὐτό ἔχει σκοπό
νά βοηθήσει τά παιδιά νά γνωρί-
σουν τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἀπό ποιά
μέρη ἀποτελεῖται ὁ ναός, ποιά ἡ
σημασία τῶν εἰκόνων καί τῶν
ἄλλων λατρευτικῶν ἀντικειμένων
ἐντός τοῦ ναοῦ. Μέ τό βιβλιαράκι
αὐτό οἱ ἐκδόσεις Πορφύρα ἔχουν
ἐκδώσει συνοδευτικά ἕνα ἀμφί-

πλευρο χαρτόνι δραστηριοτήτων μεγέθους Α3, τό ὁποῖο περιέχει
ἕνα ἐπιτραπέζιο παιχνίδι σχετικό μέ τή διήγηση τῆς περιπέτειας
τοῦ κρυμμένου θησαυροῦ καί ἄλλες δραστηριότητες.   

Τό βιβλιαράκι μέ τό ἐπιτραπέζιο παιχνίδι πωλοῦνται μαζί σέ
πλαστικό περιτύλιγμα καί εἶναι διαθέσιμα ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο
μας, μέ τήν ἐλπίδα ὅπως ἀποτελέσει μία εὐλογημένη εὐκαιρία,
γιά νά ἀνακαλύψουν τά παιδιά μας τήν «κεκρυμμένη» ἀλλά
συνάμα «ἀποκεκαλυμμένη» δόξα τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ μας.
Ἀμήν.  

Διεύθυνση: 
Βιβλιοπωλεῖο 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου «Τό 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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