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σοπεντηκοστῆς.
Ἡ Μεσοπεντηκοστή, ὡστό-

σο εἶναι καί ἑορτή τῆς τοῦ
Θεοῦ Σοφίας, ἀφοῦ ὁ Μεσσίας
εἶναι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι
Αὐτός πού, ἐνῶ δέν ἤξερε
γράμματα, κατεῖχε τό πλήρωμα
τῆς σοφίας. Γι’ αὐτό ἔκανε
ἐντύπωση ἡ διδασκαλία Του
στό Ἱερό κατά τήν προανα-
φερθεῖσα ἰουδαϊκή ἑορτή. Στή
Βιβλικοπατερική μας παρά-
δοση ἡ λέξη «σοφία» ἔχει ἐνυ-
πόστατο χαρακτήρα καί ἀνα-
φέρεται στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ
πού ἐνανθρώπησε γιά τή σω-
τηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἅγιος
Ἐπιφάνιος λέει: «ἡ σοφία τοῦ
Πατρός, ὁ ἐνυπόστατος Θεός
Λόγος». Δέν εἶναι λοιπόν μία
ἀφηρημένη σοφία, ἀλλά πάρε-
δρος μέ τό Θεό. Κάθεται στό
θρόνο τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί
βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο, γι’ αὐτό
καί ὁ σοφός Σολομών παρα-
καλεῖ τόν Κύριο τῆς δόξης:
«ἐξαπόστειλον αὐτήν ἐξ ἁγίων
οὐρανῶν καί ἀπό θρόνου δό-
ξης σου πέμψον αὐτήν, ἵνα
συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ καί
γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστι παρά
σοί» (Σοφ. Σολ. θ΄, 10). Ἡ Σο-
φία τοῦ Θεοῦ βρίσκεται πάν-
τοτε ἑνωμένη μέ τό Θεό, γνω-

ρίζει τή βουλή Του καί συμμε-
τεῖχε στήν δημιουργία τοῦ κό-
σμου. Ὁ Χριστός ἑπομένως
εἶναι ἡ ἐνυπόστατη καί πραγ-
ματική Σοφία τοῦ Θεοῦ πού
χαρίζει τό ὕδωρ τό πνευματικό
σ’ ὅλους τούς διψασμένους,
πού εἶναι τό φῶς πού φωτίζει
τή ζωή μας καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν
ἀλήθεια.

Ὕστερα ἀπό ὅσα ἔχουμε
ἀναφέρει ἔγινε ἀπόλυτα σαφές
πώς ἡ Μεσοπεντηκοστή εἶναι
μία – ἀπό ἄποψη περιεχομένου
– σπουδαία ἑορτή τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Εἶναι ἡ ἑορτή, κατά
τήν ὁποία ἀνυμνοῦμε τό Μεσ-
σία Χριστό πού ταυτόχρονα
ἀποτελεῖ τήν ἐνυπόστατη Σο-
φία τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς ὅμως,
ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει,
λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἱστορικοῦ
ὑποβάθρου ἡ ἑορτή στερήθηκε
τόν ἀπαραίτητο ἐκεῖνο λαϊκό
χαρακτήρα, πού θά τήν ἔκανε
προσφιλῆ. Εἶναι καιρός, λοι-
πόν ν’ ἀνακαλύψουμε καί πάλι
τό νόημα καί τό περιεχόμενό
της. Νά συμμετέχουμε στή χα-
ρά τῆς πανηγύρεως αὐτῆς, γιά
νά λάβουμε ὡς ἀντίδωρο τῆς
ἀγάπης Του τό ὕδωρ τό πνευ-
ματικό, τό Ἅγιο Πνεῦμα πού
θά μᾶς χαρίσει ζωή αἰώνια.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ
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ὈὈρρθθόόδδοοξξηη  ΠΠααρράάδδοοσσηη  
κκααίί  ΔΔυυττιικκήή  ΠΠααρράάδδοοσσηη

Εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νά συνειδη-
τοποιήσουμε τήν τεράστια διαφορά,
ἡ ὁποία ὑπάρχει μεταξύ τῆς Ὀρθό-
δοξης-Ἀνατολικῆς-Πατερικῆς Παρά-

δοσης καί τῆς Παπικῆς-
Προ τεσταντικῆς-Δυτικῆς
Παράδοσης. Ἡ ἀναγκαιό-
τητα αὐτή προ κύπτει μέσα

ἀπό τήν ἔνταξη ἀμιγῶς ὀρθο-
δόξων κρατῶν (π.χ. Ἑλλάδας,
Κύ πρου, Ρου μανίας, Βουλγα-
ρίας κ.τ.λ.) στήν Ἑνωμένη
Εὐρώπη. Πρέπει νά γνω ρίζουμε
ποι ά εἶναι ἡ βάση, πάνω στήν
ὁποία στηρίζονται τά δυτικά
παπικά καί προ τε σταντικά
κράτη καί ποιά εἶναι ἡ βάση,
πάνω στήν ὁποία θεμελιώνον-
ται τά δικά μας Ὀρ θόδοξα
Κράτη.

Ὅπως χαρακτηριστικά ση-
μειώνει ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ
περασμένου αἰ ώνα, π.
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἡ Εὐρώ-
πη κυριαρχεῖται ἀπό δύο βα-
σικές τάσεις καί ἐπιδιώξεις: Τόν
πόθο τῆς ἐξουσίας καί τῆς
ἡδονῆς καί ἀπό τήν τάση γιά
ἀπόκτηση τῆς κοσμικῆς γνώ-
σης. Ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη
«εἶναι ἡ ἐπιθυμία καί ὁ πόθος

τῆς ἐξουσίας καί τῆς ἡδονῆς καί ἡ
γνῶσις. Ἀμφότερα ἀνθρώπινα: Ἡ
ἀνθρώπινη ἐπιθυμία καί πόθος καί
ἡ ἀνθρώπινη γνῶσις». Ὁλόκληρη ἡ
Εὐρώπη προσωποποιεῖται ἀπό τόν
Πάπα καί τόν Λούθηρο: «Ὁ εὐρω-
παϊκός πάπας εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἐπι-
θυμία τῆς ἐξουσίας. Ὁ εὐρωπαϊκός
Λούθηρος, ἡ πείσμων ἀπόφασις τοῦ
ἀνθρώπου τά πάντα νά κατανοηθοῦν
καί νά ἐξηγηθοῦν μέ τόν νοῦν του. Ὁ
Πάπας ὡς κυβερνήτης τοῦ κόσμου
καί ὁ ἐπιστήμων ὡς κυρίαρχος τοῦ
κόσμου». 

Αὐτό εἶναι τό κατασκεύασμα, τό
ὁποῖο σήμερα ἀποκαλοῦμε Ἑνωμένη
Εὐ ρώπη. Ἡ βάση της εἶναι ἡ νοο-
τροπία, κατά κόσμον παράδοση, τήν
ὁποία ἀν έπτυξαν ὁ Πάπας καί ὁ
Λούθηρος. Ὁ μέν Πάπας, μέ τήν
ἀπαίτηση νά τοῦ ἀνα γνωρισθεῖ ἀφε-
νός τό «ἀλάθητο» καί ἀφετέρου τό
πρωτεῖο καί ἡ ἄσκηση κοσμικῆς
ἐξουσίας, ἔθεσε τήν βάση ὥστε στήν
Δύση κέντρο τῶν πάντων νά εἶναι ὁ
ἄνθρωπος. Ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος Πά-
πας αὐτοανακηρύσσεται «Ἀλάθη-
τος» (Θεός) καί «Καί σαρας», δη-
λαδή γίνεται ἄρχων τοῦ κόσμου τού-
του, παύει πλέον στήν Δύση νά εἶναι
τό κέντρο ὁ Θεάνθρωπος καί οἱ φί-
λοι Του (οἱ ἅγιοι) καί γίνεται κέντρο
ὁ ἄν θρωπος μαζί μέ τίς ἐπιθυμίες του.
Ὁ δέ Λούθηρος, ὁ ὁποῖος ἀπέρριψε

τίς ἀξιώσεις τοῦ Πάπα, ἔπεσε σ’ ἄλ -
λο μεγάλο σφάλμα, στό νά προσδώ-
σει στόν κάθε ἄνθρωπο τίς ἰδιότητες
τοῦ Πάπα. Ἐνῶ ὁ Πάπας διακηρύτ-
τει  ὅτι μόνο αὐτός εἶναι ἀλάθητος, ὁ
Λούθηρος (Προτεσταντισμός) δια-
κηρύττει ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι
ἀλάθητος καί μπορεῖ νά κατανοήσει
τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό μό-
νος του, μέ τόν νοῦ του. Ἔτσι ἔχου-
με ἀπολυτοποίηση τοῦ μυαλοῦ τοῦ
ἀνθρώπου, τό ὁποῖο σημαίνει στήν
οὐσία αὐτοθεοποίηση. Mέσα ἀπό
αὐτή τήν θεώρηση μποροῦμε νά κα-
τανοήσουμε γιατί στόν Προτεσταν-
τισμό καί στόν Παπισμό ἡ “θεολογία”,
ἀπό βίωση τῆς ἄκτιστης ἐνέργειας
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, δηλαδή θέωση
τοῦ ἀνθρώπου, κατάντησε μία στεῖρα
ἐπιστημονική, φιλο λογική καί ἑρμη-
νευτική προσέγγιση τῶν ἱερῶν κει-
μένων. Δυστυχῶς, τέτοια ἦταν καί
εἶναι ἡ ἐπίδραση, ὥστε σήμερα οἱ
Ὀρθόδοξες Θεο λογικές Σχολές νά κα-
τα ντήσουν Πανεπιστημιακές Σχο-
λές, οἱ ὁποῖες μεταδίδουν στούς
φοιτητές γνω σιολογικές, ὀρθολογι-
στικές γνώσεις πού δέν ἔχουν καμία
σχέση μέ τήν ἐμπειρία τῶν ἁγίων,
ὅπως αὐτή βιώνενται μέσα ἀπό τήν
Ὀρθόδοξη Παράδοση. Αὐτό ἔχει ὡς
συνέπεια τό μάθημα τῶν θρησκευ-
τικῶν νά περάσει μέσα στήν ἐκπαί-
δευση, ὡς ἕνα μάθημα, τό ὁποῖο πα-
ρέχει γνώσεις καί ὄχι μετάγγιση τῆς
ὄντως ζωῆς, τόν Χριστό. 

Σήμερα, λοιπόν, ἐπιχειρεῖται νά δη-
μιουργηθεῖ καί νά ἑδραιωθεῖ ἀνάμε-
σα στά εὐρωπαϊκά κράτη ἡ νέα εὐρω-
παϊκή κουλτούρα (τρόπος ζωῆς), ἡ
ὁποία θά ἔχει ὡς βάση της τήν κο-
σμική γνώση, τήν ἡδονή, τήν ἐξουσία,

δηλαδή τόν ἄνθρωπο καί τήν ἱκανο-
ποίηση τῶν κοσμικῶν του ἐπιδιώξε-
ων μέ ἀποκορύφωμα τόν ἀτομικισμό.
Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτή ἡ νέα κουλ-
τούρα ἔχει ἐπιστρατευθεῖ, μεταξύ
ἄλλων, καί ἡ ἐκπαίδευση σ’ ὅλες της
τίς βαθμίδες (Δημοτική, Μέση, Ἀνώ-
τερη), καθώς καί κάθε λογῆς προ-
παγάνδα τῆς Δύσεως. 

Ὅπως διαπιστώνεται, στόν τομέα
τῶν σχολικῶν προγραμμάτων, ἀνα μέ-
νεται νά δημιουργηθοῦν τρεῖς πυ -
ρῆνες μαθημάτων κατά τήν διάρκεια
τῆς βασικῆς ἐκπαίδευσης. Τόν πρῶτο
πυρήνα θά ἀποτελοῦν μαθήματα
πού θά στοχεύουν στήν προώθηση
τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰδέας καί στή δημι-
ουργία εὐρωπαϊκῆς συνείδησης, ὅπως
Ἱστορία τῆς  Εὐρώπης μέ ἔμφαση
στήν κοινή πολιτιστική παράδοση
τῶν Εὐ ρωπαϊκῶν Ἐθνῶν, ἀνάλυση
τῶν πολιτικῶν θεσμῶν τῆς Κοινότη-
τας καί διδασκαλία τῶν ἰσχυρῶν κοι-
νοτικῶν γλωσσῶν. Τόν δεύτερο πυ-
ρήνα θά ἀποτελοῦν μαθήματα ἐπι-
στημονικῆς καί τεχνολογικῆς φύσης
(Μαθηματικά, Φυσικές Ἐπιστήμες,
Μα θήματα Ὑγιεινῆς, Φιλοσοφίας,
Ψυχολο γίας, Κοινωνιολογίας, Πλη-
ροφορικῆς κ.τ.λ.) καθώς καί μαθή-
ματα Φυσικῆς καί Αἰσθητικῆς
Ἀγωγῆς, τῶν ὁποίων τό περιε -
χόμενο προοδευτικά θά τείνει
νά γίνει κοινό σέ ὅλες τίς εὐρω-
παϊκές χῶρες μέλη τῆς Κοινότη-
τας. Τόν τρίτο τέλος πυρήνα θά
ἀποτελοῦν μαθήματα πού θά
στοχεύουν στήν διατήρηση τῆς
συνέχειας τῆς ἐθνικῆς παράδοσης
καί κουλτούρας, ὅπως ἐθνική
γλῶσσα καί φιλολογία, ἐθνική
ἱστορία, λαϊκή παράδοση, θρη-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΗΗ  ΔΔIIAAΦΦOOPPAA  MMEETTAAΞΞYY

AANNAATTOOΛΛHHΣΣ  KKAAII  ΔΔYYΣΣHHΣΣ

ἘἘππιισσκκόόπποουυ  KKααρρππαασσίίααςς  κκ..  XXρριισσττοοφφόόρροουυ

ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΑΑ΄́
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σκεία κ.τ.λ.
Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι θά ἐπικρα-

τήσουν διάφορες τάσεις καί στήν
χώρα μας πάνω στό κρίσιμο αὐτό
θέμα. Ἀφενός μέν θά ἐπιχειρεῖται ἡ
προσαρμογή μας στήν νέα εὐρωπαϊ-
κή συνείδηση καί στήν υἱοθέτηση
κοινῶν προτύπων, ἀφετέρου δέ θά
ἐπικρατήσει καί θά κυριαρχήσει ἡ
ἀντίδραση, δηλαδή ἡ προσπάθεια
βιώσεως τῆς δικῆς μας παραδόσεως,
πού εἶναι τά ἀντισώματα τοῦ πνευ-
ματικοῦ μας ὀργανισμοῦ, τά ὁποῖα θά
μᾶς βοηθήσουν νά μή χάσουμε τήν
ταυτότητά μας καί νά μήν ἀφομοι-

ωθοῦμε στήν νέα πραγμα-
τικότητα μέ φοβερές συνέ-
πειες στήν ζωή μας.  

Ἤδη ἐδῶ καί ἀρκετά χρό-
νια, πρίν ἀκόμα ἐνταχθοῦμε ἐπί-
σημα στήν Eὐρωπαϊκή Ἕνωση,
ἤ ὅπως ἦταν γνωστή στήν
ἀρχική της μορφή Eὐρωπαϊκή
Oἰκονομική Kοινότητα (E.O.K.),
εἶχαν ἀκουστεῖ διαφορετικές
ἀπόψεις καί ἐκτιμήσεις γιά
τήν σχέση μεταξύ Ὀρθόδοξης
Ἀνατολῆς καί Παπικῆς-Προ-
τεσταντικῆς Δύσεως. Ἡ μία
ἄποψη ἦταν ὅτι τό πνεῦμα τῆς
Eὐρώπης, τό ὁποῖο διαφέρει
ριζικά ἀπό τῆς Ἀνατολῆς, θά
ἀλλοιώση ὁλοκληρωτικά τό
φρόνημά μας. Mιά ἄλλη ἄπο-
ψη, αἰσιόδοξη, προέβαλλε τόν
ἰσχυρισμό ὅτι εἶναι δυνατό ἡ
συμμετοχή τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς νά ἐπη-
ρεάσει τήν ἐκκοσμικευμένη
Δύση. Ὡς ἐπιχείρημα ἔφερναν
τήν ἐπίδραση τοῦ ἀρχαίου φι-
λοσοφικοῦ ἑλληνικοῦ πνεύμα-

τος ἐπί τῆς Eὐρώπης.
Φυσικά, κανείς δέν μπορεῖ νά κά-

νει ἀσφαλεῖς προβλέψεις γιά τό τί
μπορεῖ νά συμβεῖ στό μέλλον. Ἐ κεῖ -
νο, τό ὁποῖο ὅμως διαφαίνεται πρός
τό παρόν, μέσα ἀπό τήν πρα κτική
τῆς Eὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης διά νομο-
θετημάτων καί ἄλλων μέσων, εἶναι νά
ἐπιβάλει στήν Ἀνατολή τόν δικό της
τρόπο ζωῆς. Ἤδη παρατηροῦμε μία
ραγδαία ἀλλαγή στό φρόνημα τῶν
Ὀρθοδόξων, ἡ ὁποία ἀλλαγή ἔχει ἐπι-
φέρει τρομακτικά ἀρνητικά ἀποτε-
λέσματα ὅσον ἀφο ρᾶ στήν πνευμα-
τική κατάσταση καί τήν συγκρότηση
τῆς προσωπικότητας τῶν ἀν θρώπων.

Ἀπό ὅσα θά ἀναφέρουμε στή συ-
νέχεια, πιστεύω, ὅτι θά διαφανεῖ αὐτή
ἡ ἐπικίνδυνη καί μεθοδευμένη, κατά
τήν ἄποψή μας, ἀλλαγή. Aὐτό πού
ἀπομένει εἶναι ἀφενός νά τό συνει-
δητοποιήσουμε καί ἀφετέρου νά
ἀμυνθοῦμε, παρά νά κάνουμε σκέψεις
γιά ἐπίθεση. Ἐάν ἐμεῖς σταθεροποι-
ηθοῦμε στήν Ὀρθοδοξία καί τήν
βιώσουμε σύμφωνα μέ τήν ζων τανή
παράδοση τῶν Ἁγίων μας, τότε ἡ ἐπί-
δραση στήν ταλαιπωρημένη ἀπό τήν
ἐκκοσμίκευση Δύση θά ἐπέλθει ἀπό
μόνη της. Eἶναι βασική ἀρχή ὁ ἄρρω-
στος νά ζητᾶ βοήθεια  ἀπό τόν ὑγιή.
Ἐάν ἐμεῖς ὑγιαίνουμε πνευματικά, οἱ
δυτικοί θά ἔλθουν ἀπό μόνοι τους νά
ἀνακαλύψουν τήν ὑγεία τους. Ὅπως
θά δοῦμε ἀκριβῶς παρακάτω, ὁ λό-
γος τῆς ἀσθένειας τῆς Δύσεως εἶναι
γιατί ἔχασε τήν θεραπευτική μέθοδο
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ σκοπός καί στό-
χος εἶναι νά μή τή χάσουμε καί ἐμεῖς
καί νά καταντήσουμε ἄρρωστοι πνευ-
ματικά μέ ὅλα τά συνεπακόλουθα
ἀποτελέσματα.

ΚΚυυρριιαακκῆῆςς  ΒΒιιλλάάννοουυ
ΦΦιιλλοολλόόγγοουυ

Ἡ ἱστορία τοῦ τόπου μας σημαδεύτηκε - ὅσο λίγες στόν παγκόσμιο χάρ-
τη - ἀπό μία σειρά κα τακτήσεων, ἐξαιτίας τῶν γνω στῶν γεωγραφικῶν δε-
δομένων πού καθιστοῦσαν τό νησί μῆλο τῆς ἔριδος γιά τίς ἑκάστοτε δυ-
νάμεις. «Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο, κάνω τόν πόνο σου

νά πῶ καί προσκυνῶ καί μένω», γρά-
φει ὁ Γιάννης Ρίτσος. Κι ὁ Κώστας
Μόντης, στό ποίημα «ΚΚύύππρροοςς»»,, σχο-
λιάζει τήν ἐπίκαιρη θέση τοῦ νησιοῦ
καί τήν ἀπόστασή του ἀπό τή μη-
τροπολιτική Ἑλλάδα μέ τή δική του
χαρακτηριστική εὐστοχία:

Ὅλα τά φταῖς, τά φταῖς ἐσύ, 
ἄκου με τώρα τί σοῦ λέω, 
τρελό, παράξενο νησί, 
πού ξέκοψες ἀπ’ τό Αἰγαῖο, 
πού ‘πες πώς πέφτατε πολλά 
σ’ ἕνα μικρούλη μαχαλά 
κι ἔτσι ἀσυλλόγιστα μιά μέρα 
ξεκίνησες γιά παραπέρα 
καί γιά ἄλλες γειτονιές 
μπαρκάρεις 
νά γίνεις δῆθεν κανακάρης.

Μά κοντά στίς συμφορές καί τίς κα-
τακτήσεις, ἀπαντοῦν στήν ἱστορία τοῦ τόπου μας κι ἐκεῖνες οἱ πράξεις
τοῦ ἡρωισμοῦ καί τοῦ μεγαλείου – τοῦ συχνά ἀνυπέρβλητου. Οἱ στιγμές
πού κάποιες ψυχές ὑψώθηκαν πάνω ἀπό τό μπόι τους καί πάνω ἀπό
τό μπόι τοῦ τόπου κι ἀνέβασαν τό λαό ὁλόκληρο σέ ἕνα ἄλλο ὕψος κι
ἕναν ἄλλο θόλο· τόν οὐράνιο. Κι οἱ λογοτέχνες (οἱ ποιητές πρωτίστως),
προσλαμβάνοντας τό μαῦ ρο καί τό ἄσπρο πού χρωματίζουν τήν ἱστορία
μας, ἔκτιζαν ἀνέκαθεν τήν ποίησή τους μέ λέξεις φτιαγμένες ἀπό αὐτά
τά κομμάτια τοῦ πόνου καί τῆς λαχτάρας, τῆς κατάκτησης καί τῆς ἐλευ-

ΚΚααίί  ττίί  θθάά  γγίίννεειι  ττώώρραα,,
θθάά  σσχχίίσσοουυμμεε  ττάά  ππααλλιιάά  μμααςς  ττεεττρράάδδιιαα
πποούύ  ’’τταανν  γγεεμμάάτταα  χχρρωωμμααττιισσττήή  ««ἝἝννωωσσηη»»,,
θθάά  σσχχίίσσοουυμμεε  ττάά  ππααλλιιάά  μμααςς  σσχχοολλιικκάά  ττεε--

ττρράάδδιιαα
πποούύ  ’’τταανν  γγεεμμάάτταα  ««ἝἝννωωσσηη»»  δδιιαακκοοσσμμηημμέέννηη

μμέέ  γγιιαασσεεμμιιάά  κκααίί
λλεεμμοοννααννθθοούύςς  κκααίί  μμααρργγααρρίίττεεςς,,
θθάά  σσχχίίσσοουυμμεε  ττάά  ππααλλιιάά  ἀἀννααγγννωωσσττιικκάά  ττῶῶνν

ππααιιδδιιῶῶνν  μμααςς
μμέέ  ττίίςς  ἑἑλλλληηννιικκέέςς  σσηημμααῖῖεεςς,,
θθάά  ππεεττάάξξοουυμμεε  ττ’’  ἀἀγγααππηημμέέννοο  ἀἀννααμμννηησσττιικκόό

σσκκοουυφφίί  ττοοῦῦ  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ
μμέέ  ττήήνν  ««ἝἝννωωσσηη»»  σσττόό  γγεεῖῖσσοο,,
θθάά  ππεεττάάξξοουυμμεε  ττόό  χχάάρραακκάά  ττοουυςς
κκααίί  ττήήνν  ττσσάάνντταα  κκααίί  ττήή  μμππάάλλαα  κκααίί  ττόό  πποο--

δδήήλλααττοο  πποούύ  ’’γγρρααφφαανν  ««ἝἝννωωσσηη»»;;
ἈἈλλήήθθεειιαα,,  ππέέσσττεε  μμοουυ,,  ττίί  θθάά  γγίίννεειι  ττώώρραα;;

((««ΚΚύύππρροοςς  11997744--11997766»»
ΚΚώώσστταα  ΜΜόόννττηη))
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δύσκολο νά σκοτώσουν 
αὐτά τά χαμόγελα;

ΚΚυυππρριιαακκήή  ἐἐππααννάάσστταασσηη
Εὐτυχῶς πού τό αἷμα δέν παίρνει

ὁδηγίες ἀπ’ τό μυαλό,
εὐτυχῶς πού μονάχα μέ τήν καρ-

διά ἔχει νά κάνη,
πού ἡ καρδιά τό κινεῖ,
γιατί ποιός ξέρει τί τσιγγουνιές

ἐκεῖνο θά μᾶς ἔκανε,
τί ὑπολογισμούς στίς πιό κρίσιμες

στιγμές
ὅταν θάπρεπε ὁπωσδήποτε νά βά-

ψουμε τήν ἄσφαλτο κόκκινη,
ὅταν θάπρεπε ὁπωσδήποτε νά πι-

τσιλλύσουμε τούς τοίχους κόκκινους.

Κι ὅταν ὁ ἀγώνας τελείωσε, κι ὁ
ποιητής, μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τήν
ἱστορική εὐαισθησία του, διέκρινε
ἔγκαιρα ὅτι τά ἰδανικά πού ἐνέ-
πνευσαν τόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ πα-
ρέμειναν ἀδικαίωτα, ἔγραψε τό ποί-
ημα πού συμπυκνώνει ὅλο τό σπα-
ραγμό καί τήν πικρία τῆς διάψευσης
τοῦ ἐθνικοῦ ὁράματος τῶν Ἑλλήνων
τῆς Κύπρου:

ΚΚύύππρροοςς  11997744  --11997766
Καί τί θά γίνει τώρα,
θά σχίσουμε τά παλιά μας τε-

τράδια
πού ’ταν γεμάτα χρωματιστή

«Ἕνωση»,
θά σχίσουμε τά παλιά μας σχολι-

κά τετράδια
πού ’ταν γεμάτα «Ἕνωση» διακο-

σμημένη μέ γιασεμιά καί
λεμονανθούς καί μαργαρίτες,
θά σχίσουμε τά παλιά ἀναγνω-

στικά τῶν παιδιῶν μας
μέ τίς ἑλληνικές σημαῖες,
θά πετάξουμε τ’ ἀγαπημένο ἀνα-

μνηστικό σκουφί τοῦ Γυμνασίου
μέ τήν «Ἕνωση» στό γεῖσο,
θά πετάξουμε τό χάρακά τους
καί τήν τσάντα καί τή μπάλα καί

τό ποδήλατο
πού ’γραφαν «Ἕνωση»;
Ἀλήθεια, πέστε μου, τί θά γίνει

τώρα;

«Ὁ Μόντης μπορεῖ νά συλλαμβά-
νει καί νά μᾶς κάνει νά νιώθουμε τά
πράγματα τοῦ τόπου του, ἀπό τά
πιό καθημερινά κι ἀνώδυνα, ἀλλά
ὄχι ἐπιπόλαια ἤ εὐτελῆ, ὥς τά πιό
διαρκῆ κι ἐπώδυνα, τά πιό δραμα-
τικά», γράφει ὁ Τίτος Πατρίκιος.
Αὐτή ἡ ἔκφραση τοῦ συλλογικοῦ
εἶναι καί ἡ ἀποστολή τοῦ ποιητῆ,
τήν ὁποία ὁ Μόντης ὑπηρέτησε μέ-
χρι τό τέλος τῆς ζωῆς του. Κι εἶναι
γι’ αὐτό πού, διαβάζοντας τήν ποί-
ησή του, νιώθει κανείς νά ξέρει πιό
πολλή ἱστορία. 

θερίας, τῆς θλίψης καί τῆς ἐλπίδας
πού συνόδευαν τήν ἱστορική πορεία
τοῦ τόπου μας. Ὄχι γιά νά γράψουν
ἱστορία (δέν εἶναι ἄλλωστε αὐτός ὁ
ρόλος τους), ἀλλά γιά νά ἐκ φράσουν
τό συλλογικό αἴσθημα καί τά ἐθνι-
κά χτυποκάρδια, προσφέροντάς μας
ἐφόδια γιά κάτι ἀνεκτίμητο: τήν
αὐτοκριτική καί τήν αὐτογνωσία. 

«Ἡ κυπριακή ποίηση ἔχει αἷμα
μέσα της», εἶχε γράψει ὁ Νικηφόρος
Βρεττάκος. Δέν θά μποροῦσε νά
εἰπωθεῖ καλύτερα, ἀφοῦ τό σύνολο
τῆς ποιητικῆς μας παραγωγῆς κου-
βαλᾶ μέσα του τήν αἱματόβρεχτη
ἱστορία μας. Ἄν θά ἔπρεπε, ὡστόσο,
νά γίνει ξεχωριστή μνεία γιά μία ποι-
ητική μορφή πού συγκεντρώνει ἔντο-
να αὐτό τό χαρακτηριστικό, αὐτή θά
ἦταν ὁπωσδήποτε ὁ Κώστας Μόντης,
ἡ ποίηση τοῦ ὁποίου ἔχει μέσα της,
πρῶτα καί κύρια, τό αἷμα τῶν πα-
λικαριῶν πού θυσιάστηκαν γιά τή
λευτεριά καί τήν Ἕνωση στόν κο-
ρυφαῖο – ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ κριτι-
κή ἀποτίμηση – ἀγώνα τοῦ τόπου
μας, στόν ἀγώνα τῆς καρδιᾶς μας…
στόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ. Ὁ ἴδιος
ἄλλωστε, στό ποίημά του «Τραγού-
δι γιά τό μεγάλο μας ἀδελφό»,
ἐκφράζει ξεκάθαρα τή συνειδητή του
προσπάθεια νά βαφτίσει τήν ποίηση
καί τούς ἀνα γνῶστες του στό αἷμα
τῶν ἡρώων μας:

Νά πάρουμε μία σταγόνα ἀπ’ τό
αἷμα σου

νά καθαρίσουμε τό δικό μας,

νά πάρουμε μία σταγόνα ἀπ’ τό
αἷμα σου

νά μπολιάσουμε τό δικό μας,
νά πάρουμε μία σταγόνα ἀπ’ τό

αἷμα σου
νά βάψουμε τό δικό μας
νά μή μπορέσει πιά ποτές
νά τό ξεθωριάσει ὁ φόβος.

Ὁ πολυγραφότατος Κώστας Μό -
ντης ἀφιέρωσε δεκάδες ἀπό τά γρα-
φόμενά του στή λαμπρή αὐτή πε-
ρίοδο τῆς σύγχρονης ἱστορίας τοῦ τό-
που μας· τόσο σέ ἥρωες ἀτομικά ὅσο
καί γενικότερα στόν ἀγώνα καί τήν
ἰδεολογία του. Χαρακτηριστικά εἶναι
τά ποιήματα πού ἀκολουθοῦν καί τά
ὁποῖα ἐκ φράζουν, σέ ἐλάχιστους
στίχους, ὅ,τι ὁ καθένας μᾶς βιώνει
ἐνδόμυχα, προσεγγίζοντας τίς μορ   φές
τῶν ἡρώων μας καί τό μεγαλεῖο τῆς
ἀνιδιοτελοῦς θυσίας τους.

ΓΓρρηηγγόόρρηηςς  ΑΑὐὐξξεεννττίίοουυ
Ἐκεῖνο τό “ὄχι”

δέν τό ἐπανέλαβε ἡ ἠχώ, 
ἦταν πολύ βαρύ

γιά νά τό μεταφέρει.

Εὐαγόρας Παλληκαρίδης
Ὅταν διάβασα τήν ἱστορία σου

τό βράδυ εἶχα πυρετό.

Τρεῖς ἀγχόνες στή Λευκωσία 
Ποῦ τρέχουν ὅλοι αὐτοί,
γιατί τόση ἀναταραχή,

γιά νά σκοτώσουν τρία παιδικά
χαμόγελα; 

Γιατί φοβοῦνται πώς εἶναι τόσο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΓΓεεννιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη
ἈἈππόό  ττάά  μμέέσσαα  ττοοῦῦ  ππρροοππεερραα--

σσμμέέννοουυ  ααἰἰώώνναα  ἐἐμμφφααννίίζζοοννττααιι  οοἱἱ
ἀἀννττιιλλήήψψεειιςς  γγιιάά  μμίίαα  κκοοσσμμιικκήή,,  ὑὑλλιι--
κκήή    κκααίί  χχιιλλιιεεττῆῆ  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριι--
σσττοοῦῦ..  ΟΟἱἱ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ἀἀννττιιλλήήψψεειιςς
ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ἀἀππόό  ττόόνν  ΚΚάάρροολλοο
ΡΡῶῶσσσσεελλ,,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  γγεεννννήήθθηηκκεε  ττόό
11885522  σσττόό  ΠΠίίττσσ  μμπποουυρργγκκ  ττῶῶνν  ΗΗΠΠΑΑ
κκααίί  θθεεωωρροοῦῦσσεε  ττόόνν  ἑἑααυυττόό  ττοουυ  ὡὡςς
ττόό  μμοοννααδδιικκόό  γγννώώσσττηη  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς
ΓΓρρααφφῆῆςς,,  ὡὡςς  ττόό  θθεεοοφφώώττιισσττοο  ἑἑρρμμηη--
ννεευυττήή  ττηηςς  κκααίί  ττόόνν  ἀἀλλάάθθηηττοο  δδιιδδάά--
σσκκααλλοο  ττῶῶνν  θθεείίωωνν  ἀἀλληηθθεειιῶῶνν..  ΑΑὐὐττόόςς
ἵἵδδρρυυσσεε  ττήήνν  ὀὀρργγάάννωωσσηη  ττῶῶνν  ««ΧΧιι--
λλιιαασσττῶῶνν»»  ἤἤ  ««ΣΣπποουυδδαασσττῶῶνν  ττῆῆςς
ΓΓρραα  φφῆῆςς»»,,  ἤἤ  ««ΜΜααρρττύύρρωωνν  ττοοῦῦ
ἸἸεεχχωωββᾶᾶ»»..  ἈἈππόό  ττόό  11993311  οοἱἱ  ΧΧιιλλιιαασσττέέςς
ὀὀννοομμάάζζοοννττααιι  ««ΜΜάάρρττυυρρεεςς  ττοοῦῦ
ἸἸεεχχωωββᾶᾶ»»,,  ἤἤ    --  ὅὅππωωςς  ὁὁ  λλααόόςς  ττοούύςς
ἀἀπποοκκααλλεεῖῖ  --  ««ἸἸεεχχωωββίίττεεςς»»  ἤἤ  ἁἁππλλῶῶςς
««ἸἸεεχχωωββάάδδεεςς»»..  ἩἩ  ἀἀππόόφφαασσηη  γγιιάά  ττόό
ὄὄννοομμαα  ααὐὐττόό  ππάάρρθθηηκκεε  σσέέ  δδιιεεθθννῆῆ
σσυυννέέλλεευυσσήή  ττοουυςς  σσττήήνν  ππόόλληη  ΚΚοο--
λλόόμμπποουυςς  ττοοῦῦ  ὈὈχχάάιιοο  ττῶῶνν  ΗΗΠΠΑΑ..  ΤΤόό
ὄὄννοομμάά  ττοουυςς  ττόό  ππῆῆρραανν  ἀἀππόό  ττήήνν  ΠΠαα--
λλααιιάά  ΔΔιιααθθήήκκηη  κκααίί  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα
ἀἀππόό  ττόόνν  ἩἩσσααΐΐαα  ((κκεεφφ..  μμγγ΄́,,  σσττίίχχ..  1100
--  1122))..  ΤΤεελλεευυττααῖῖαα  ββέέββααιιαα  ππρρόόσσθθεεσσαανν

κκααίί  ττόόνν  ττίίττλλοο  ««ΧΧρριισσττιιααννοοίί»»  σσττόό
««ΜΜάάρρττυυρρεεςς  ττοοῦῦ  ἸἸεεχχωωββᾶᾶ»»..  ΟΟἱἱ  ΧΧιι--
λλιιαασσττέέςς  ααὐὐττοοππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  μμέέ--
χχρριι  ττώώρραα  μμέέ  πποολλλλάά  ὀὀννόόμμαατταα::  ««ΧΧαα--
ρρααυυγγιισσττέέςς»»,,  ««ΣΣπποουυδδαασσττέέςς  ττῶῶνν
ΓΓρρααφφῶῶνν»»,,  ««ΜΜυυλλλλεερριισσττέέςς»»,,  ««ΛΛααόόςς
ἤἤ  ὀὀππααδδοοίί  ττῆῆςς  ΧΧααρρααυυγγῆῆςς  ττῆῆςς  ΧΧιι--
λλιιεεττηηρρίίδδοοςς»»,,  ««ΣΣῶῶμμαα  ΧΧρριισσττοοῦῦ»»,,
««ὉὉρρααττήή  ὈὈρργγάάννωωσσηη  ττοοῦῦ  ἸἸεεχχωωββᾶᾶ»»,,
««ΠΠννεευυμμααττιικκόόςς  ἸἸσσρρααήήλλ»»,,  ««ΚΚοοιιννωωννίίαα
ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ΚΚόόσσμμοουυ»»  κκ..ἄἄ..

ΟΟἱἱ  ΧΧιιλλιιαασσττέέςς  θθεεωωρροοῦῦνν  ττοούύςς  ἑἑ  --
ααυυττοούύςς  ττοουυςς  ὡὡςς  ττοούύςς  ἐἐκκλλεεκκττοούύςς,,
οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  φφέέρρννοουυνν  σσττήή  γγῆῆ  ττήήνν
κκααλλήή  εεἴἴδδηησσηη  γγιιάά  ττήήνν  ἐἐππιικκεείίμμεεννηη  χχιι--
λλιιεεττῆῆ  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  πποούύ
θθάά  ἐἐππιικκρρααττήήσσεειι  μμεεττάά  ττόό  θθρρίίααμμββοο
ττοοῦῦ  θθεεϊϊκκοοῦῦ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  δδιιαακκυυββέέ  --
ρρννηησσηηςς  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  σσέέ  ββάάρροοςς  ττοοῦῦ
σσυυσσττήήμμααττοοςς  ττοοῦῦ  ΣΣααττααννᾶᾶ..  ΣΣττήήνν
ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα  εεἶἶννααιι  μμίίαα  δδιιεε--
θθννήήςς  θθεεοοκκρρααττιικκήή  ὈὈρργγάάννωωσσηη  πποούύ
σσκκοοππόό  ἔἔχχεειι  ττήήνν  ἐἐγγκκααθθίίδδρρυυσσηη  ἐἐππίί
ττῆῆςς  γγῆῆςς  ἑἑννόόςς  θθρρηησσκκεευυττιικκόό--πποολλιι--
ττιικκοοῦῦ  θθεεοοκκρρααττιικκοοῦῦ  κκααθθεεσσττῶῶττοοςς..  

ΤΤάά  κκύύρριιαα  γγννωωρρίίσσμμαατταα  ττῆῆςς  ὈὈρρ  --
γγάάννωωσσήήςς  ττοουυςς  εεἶἶννααιι  ττάά  ἑἑξξῆῆςς::  αα))  ἩἩ
θθεεοοκκρρααττιικκήή  δδοομμήή  κκααίί  ὀὀρργγάάννωωσσηη
κκααθθώώςς  κκααίί  ἡἡ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  μμέέ  ττήή

μμοορρφφήή  μμεεττοοχχιικκῆῆςς  ἑἑττααιιρρεείίααςς..  ββ))  ἩἩ
ἰἰοουυδδααϊϊκκήή  ττοουυςς  σσυυννεείίδδηησσηη,,  ὅὅππωωςς
ααὐὐττήή  ἐἐμμφφααίίννεεττααιι  μμέέσσαα  ἀἀππόό  ττήή  δδιι--
δδαασσκκααλλίίαα  κκααίί  ττάά  ββιιββλλίίαα  ττοουυςς..  γγ))  ἩἩ
ἀἀπποοδδοοχχήή  κκααίί  υυἱἱοοθθέέττηησσηη  ττοοῦῦ  ὀὀννόό--
μμααττοοςς  ἸἸεεχχωωββάά  ὡὡςς  ττοοῦῦ  ππρρααγγμμααττιικκοοῦῦ
ὀὀννόόμμααττοοςς  γγιιάά  ττόό  ΘΘεεόό..  δδ))  ἩἩ  δδιιάά--
κκρριισσηη  ττῶῶνν  μμεελλῶῶνν  ττηηςς  σσέέ  δδύύοο  δδιιαα--
φφοορρεεττιικκέέςς  ττάάξξεειιςς,,  ααὐὐττήή  ττῶῶνν  ««ΧΧρριι--
σσμμέέννωωνν»»  ἤἤ  ««ΚΚυυββεερρννηηττῶῶνν»»,,  οοἱἱ
ὁὁπποοῖῖοοιι  εεἶἶννααιι  οοἱἱ  114444..000000  ττῆῆςς  ἈἈπποο--
κκάάλλυυψψηηςς,,  κκααίί  σσττήή  ττάάξξηη  ττῶῶνν  ««ΠΠρροο--
ββααττοοεειιδδῶῶνν  ἀἀττόόμμωωνν»»..  εε))  ἈἈππέέχχοουυνν
ττῆῆςς  κκοοιιννωωννιικκῆῆςς  κκααίί  φφιιλλααννθθρρωω--
ππιικκῆῆςς  ππρροοσσφφοορρᾶᾶςς..  σσττ))  ἈἈπποορρρρίί--
ππττοουυνν  ττήή  μμεεττάάγγγγιισσηη  ααἵἵμμααττοοςς,,  δδιιόό--
ττιι  θθεεωωρροοῦῦνν  ὅὅττιι  ααὐὐττήή  ἀἀννττίίκκεειιττααιι
σσττίίςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττῆῆςς  ΠΠααλλααιιᾶᾶςς  ΔΔιιαα--
θθήήκκηηςς..  ζζ))  ΔΔέένν  δδέέχχοοννττααιι  ττήή  δδιιδδαα--
σσκκααλλίίαα  ππεερρίί  ἉἉγγίίααςς  ΤΤρριιάάδδααςς,,  ττήήνν
ὁὁπποοίίαα  θθεεωωρροοῦῦνν  ὡὡςς  ἀἀππααρράάδδεεκκττηη,,
ἐἐννῶῶ  ὁὁ  ΧΧρριισσττόόςς  γγιι’’  ααὐὐττοούύςς  δδέένν  εεἶἶννααιι
ΘΘεεόόςς..  ἈἈπποορρρρίίππττοουυνν  ὅὅλλαα  ἀἀννεεξξααιι--
ρρέέττωωςς  ττάά  ὀὀρρθθόόδδοοξξαα  δδόόγγμμαατταα  κκααίί
ὅὅλληη  ττήή  μμυυσσττηηρριιαακκήή  κκααίί  λλααττρρεευυττιι--
κκήή  ζζωωήή  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ππρράάγγμμαα
πποούύ  δδεειικκννύύεειι  ττόόνν  ἀἀννττιιχχρριισσττιιααννιικκόό
χχααρραακκττήήρραα  ττῆῆςς  ὈὈρργγάάννωωσσήήςς  ττοουυςς..
ηη))  ἩἩ  ΚΚααιιννήή  ΔΔιιααθθήήκκηη  πποούύ  χχρρηησσιι--
μμοοπποοιιοοῦῦνν  εεἶἶννααιι  σσέέ  δδιικκήή  ττοουυςς  μμεε--
ττάάφφρραασσηη,,  σσττήή  λλεεγγόόμμεεννηη  ««ΜΜεεττάά--
φφρραασσηη  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ΚΚόόσσμμοουυ»»..  ΑΑὐὐττήή
ἔἔχχεειι  ἀἀννττιικκαατταασσττήήσσεειι  ὁὁπποοιιααδδήήπποο--
ττεε  ἄἄλλλληη  ἔἔκκδδοοσσηη  ττῆῆςς  ΚΚααιιννῆῆςς  ΔΔιιαα--
θθήήκκηηςς..  ἩἩ  χχρρήήσσηη  ττηηςς  γγίίννεεττααιι  σσύύμμ--
φφωωνναα  μμέέ  ττίίςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  ἀἀννττιιλλήήψψεειιςς
κκααίί  ττάά  δδιικκάά  ττοουυςς  σσυυμμφφέέρροονντταα..  θθ))

ἩἩ  δδιιάάθθεεσσηη  ἀἀππόό  ττάά  μμέέλληη  ττηηςς  ττῶῶνν
ππεερριιοοδδιικκῶῶνν  ττηηςς  ««ἩἩ  ΣΣκκοοππιιάά»»  κκααίί
««ΞΞύύππνναα»»..

ΠΠοοιιμμααννττιικκήή  ἀἀννττιιμμεεττώώππιισσηη
ἘἘκκ  ττῶῶνν  ππρρααγγμμάάττωωνν  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωω--

πποοιι  πποούύ  εεἶἶννααιι  μμππλλεεγγμμέέννοοιι  σσέέ  ααὐὐττόό
ττόόνν  κκυυκκεεώώνναα  ττῆῆςς  ααἱἱρρεεττιικκῆῆςς  κκαα--
κκοοδδοοξξίίααςς,,  ἐἐξξααιιττίίααςς  κκααίί  ττῆῆςς  ππλλύύσσηηςς
ἐἐγγκκεεφφάάλλοουυ  πποούύ  ὑὑφφίίσσττααννττααιι,,  ἀἀλλλλάά
κκααίί  ττοοῦῦ  ττρρόόπποουυ  μμέέ  ττόόνν  ὁὁπποοῖῖοο  ττοούύςς
ἀἀννααγγκκάάζζοουυνν  ννάά  ππρροοσσεεγγγγίίζζοουυνν  ττίίςς
ΓΓρρααφφέέςς,,  εεἶἶννααιι  φφααννααττιισσμμέέννοοιι,,  ππιι--
σσττεεύύοοννττααςς  ὅὅττιι  κκααττέέχχοουυνν  ττήήνν  ἀἀλλήή--
θθεειιαα  κκααίί  ἑἑπποομμέέννωωςς  δδύύσσκκοολλαα  δδέέ--
χχοοννττααιι  ππρροοττρροοππέέςς  κκααίί  ὑὑπποοδδεείίξξεειιςς..
ΠΠααρρόόλλαα  ααὐὐττάά  εεἶἶννααιι  κκααίί  ααὐὐττοοίί  εεἰἰκκόό--
ννεεςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,  εεἶἶννααιι  ««ἀἀπποολλωωλλόότταα
ππρρόόββαατταα»»  ((ββλλ..  ΜΜααττθθ..  ιι΄́,,  66)),,  κκααίί
ἑἑπποομμέέννωωςς  ἀἀπποοττεελλοοῦῦνν  μμέέρροοςς  ττῆῆςς
ἱἱεερρααπποοσσττοολλιικκῆῆςς  κκααίί  πποοιιμμααννττιικκῆῆςς
μμέέρριιμμννααςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..  

ΕΕἶἶννααιι  γγννωωσσττόό  ἀἀππόό  ττήήνν  ΠΠααττεερριι--
κκήή  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ὅὅττιι  ἡἡ  δδιικκήή  μμααςς  ἁἁγγιιοο--
ππννεευυμμααττιικκήή  κκααττάάρρττιισσηη  ἐἐκκφφρράάζζεεττααιι
ὡὡςς  ἔἔμμπποοννοο  ἐἐννδδιιααφφέέρροονν  ππρρόόςς  ὅὅλληη
ττήήνν  κκττίίσσηη,,  ἄἄψψυυχχηη  κκααίί  ἔἔμμψψυυχχηη..  ΟΟἱἱ
ππεεππλλααννεεμμέέννοοιι  ΜΜάάρρττυυρρεεςς  ττοοῦῦ  ἸἸεεχχωω--
ββάά  ππρρέέππεειι  ννάά  ἀἀπποοττεελλέέσσοουυνν  κκααίί
ααὐὐττοοίί  σσττόόχχοο  ττῆῆςς  ἀἀγγάάππηηςς  μμααςς..  ΕΕἰἰ  --
δδάάλλ    λλωωςς  ααὐὐττοοααννααιιρροούύμμαασσττεε..  ἩἩ  ααἵἵ  --
ρρεεσσήή  ττοουυςς  δδέένν  εεἶἶννααιι  δδιικκααιιοολλοογγίίαα
ττῆῆςς  ἀἀπποοσστταασσιιοοπποοίίηησσήήςς  μμααςς  ἀἀππόό
ττήήνν  εεὐὐθθύύννηη  ττῆῆςς  γγννήήσσιιααςς  ππρροοσσππάά--
θθεειιααςς  γγιιάά  μμεετταασσττρροοφφήή  ττοουυςς..  ΟΟὕὕττωωςς
ἤἤ  ἄἄλλλλωωςς  σσέέ  μμᾶᾶςς  ἀἀννήήκκεειι  μμόόννοο  ἡἡ
ππρροοσσππάάθθεειιαα,,  ἀἀφφοοῦῦ  κκααττάά  ττόόνν  ἈἈππόό--

ἈἈννδδρρέέαα  ΖΖααχχααρρίίοουυ
ΘΘεεοολλόόγγοουυ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ
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σσττοολλοο  ΠΠααῦῦλλοο  ἡἡ  ααὔὔξξηησσηη  κκααίί  ἡἡ  κκααρρ--
πποοφφοορρίίαα  ἀἀννήήκκεειι  ἀἀπποοκκλλεειισσττιικκάά
σσττόό  ΘΘεεόό::  «ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων
ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ’ ὁ
αὐ ξάνων Θεός» ((ΑΑ΄́  ΚΚοορρ..  γγ΄́,,  77))..
ΤΤοοῦῦττοο  λλοοιιππόόνν  μμεεττααφφρράάζζεεττααιι  ὡὡςς
ὑὑπποοχχρρέέωωσσηη  ττῶῶνν  ὈὈρρθθοοδδόόξξωωνν  ΧΧρριι--
σσττιιααννῶῶνν  --  ὡὡςς  φφοορρέέωωνν  ττῆῆςς  ἀἀλληηθθιιννῆῆςς
ππίίσσττηηςς  --  ννάά  ττοούύςς  εεὐὐααγγγγεελλίίσσοουυνν,,
ὥὥσσττεε  νν’’  ἀἀννττιιλληηφφθθοοῦῦνν  ττήήνν  ππλλάάννηη
ττοουυςς..  

ΓΓιιάά  ννάά  γγννωωρρίίσσοουυνν  ὅὅμμωωςς  ἐἐκκ
ννέέοουυ  ττήήνν  ὀὀρρθθήή  ππίίσσττηη,,  ππρρέέππεειι  κκάά--
πποοιιοοςς  ννάά  ττοούύςς  ττήήνν  ππρροοσσφφέέρρεειι  ((ββλλ..
ΡΡώώμμ..  ιι΄́,,  1144  --  1155))..  ΑΑὐὐττήή  δδέέ  ἡἡ  ππρροο--
σσφφοορράά  ππρρέέππεειι  ὡὡσσττόόσσοο  ννάά  γγίίννεειι
ὀὀρρθθάά  ((κκααίί  ὄὄχχιι  ὀὀρρθθοολλοογγιισσττιικκάά)),,
ἁἁγγιιοοππννεευυμμααττιικκάά,,  οοὐὐσσιιαασσττιικκάά,,  ππαα--
ττεερριικκάά  κκααίί  σσύύμμμμεεττρραα  μμέέ  ττίίςς  ππννεευυ--
μμααττιικκέέςς  ἀἀννάάγγκκεεςς  ττοουυςς..  ἩἩ  ἀἀππόό  μμέέ--
ρροουυςς  μμααςς  ὑὑπποοκκρριισσίίαα  ἤἤ  ἡἡ  εεἰἰρρωωννεείίαα
ἤἤ  ἡἡ  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ἐἐξξεευυττεελλιισσμμοοῦῦ
ττοουυςς,,  ττόό  μμόόννοο  πποούύ  θθάά  ἐἐππιιττύύχχεειι  θθάά
εεἶἶννααιι  ἡἡ  ἐἐννίίσσχχυυσσηη  ττῶῶνν  θθέέσσεεωωνν  κκααίί
ἀἀννττιιλλήήψψεεώώνν  ττοουυςς  ππεερρίί  ττῆῆςς  δδιικκῆῆςς
ττοουυςς  ὀὀρρθθόόττηηττααςς..  ΤΤοοῦῦττοο,,  ἀἀππόό  ττήήνν
ππλλεευυρράά  ααὐὐττοοῦῦ  πποούύ  θθάά  ττοούύςς  ἀἀννττιι--
μμεεττωωππίίσσεειι,,  σσηημμααίίννεειι  δδιιάάκκρριισσηη,,  ππρροο--
σσεευυχχήή,,  γγννώώσσηη  κκααίί  κκααττάάρρττιισσηη,,  μμααζζίί
μμέέ  ννηηφφααλλιιόόττηητταα,,  χχωωρρίίςς  ἀἀκκρρόόττηηττεεςς,,
ἀἀπποολλυυττόόττηηττεεςς  ἤἤ  κκααίί  ««ἐἐχχθθρριικκήή»»
ἀἀννττιιμμεεττώώππιισσήή  ττοουυςς..

ΘΘάά  ππρρέέππεειι  ββέέββααιιαα  ννάά  ττοοννίίσσοουυ--
μμεε  κκααίί  ττοοῦῦττοο::  ὍὍσσοοιι  ΧΧρριισσττιιααννοοίί
εεἶἶννααιι  ἀἀδδύύννααμμοοιι  σσττήήνν  ππίίσσττηη  κκααίί  δδέένν
ἔἔχχοουυνν  σσααφφῆῆ  κκααίί  ξξεεκκάάθθααρρηη  γγννώώσσηη
ττῆῆςς  ὈὈρρθθόόδδοοξξηηςς  ΘΘεεοολλοογγίίααςς,,  θθάά

ἦἦτταανν  κκααλλύύττεερραα  γγιι’’  ααὐὐττοούύςς  ννάά
ἀἀπποοφφεεύύγγοουυνν  ττήήνν  σσυυνναανναασσττρροοφφήή  μμέέ
ττοούύςς  ΜΜάάρρττυυρρεεςς  ττοοῦῦ  ἸἸεεχχωωββάά  γγιιάά  ννάά
μμήήνν  ππεερριιππέέσσοουυνν  σσττήήνν  ππλλάάννηη  ττοουυςς..
ΣΣέέ  ααὐὐττήή  ττήήνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ἰἰσσχχύύεειι
ααὐὐττόό  πποούύ  γγρράάφφεειι  ὁὁ  ΕΕὐὐααγγγγεελλιισσττήήςς
ἸἸωωάάννννηηςς::  «Πᾶς ὁ παραβαίνων
καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ
Χριστοῦ,  Θεόν οὐκ ἔχει; ὁ μέ-
νων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ,
οὗτος καί τόν Πατέρα καί τόν
Υἱόν ἔχει. Εἴ τις ἔρχεται πρός
ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ
φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς
οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέ-
γετε· ὁ γάρ λέγων αὐτῷ χαίρειν
κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς
πονηροῖς» ((ΒΒ΄́  ἸἸωω..  99  --  1111))..  ΓΓιι’’    ααὐὐττόό
ἐἐνν  ττοοιιααύύττῃῃ  ππεερριιππττώώσσεειι  ττόό  μμόόννοο
πποούύ  μμπποορροοῦῦνν  ννάά  κκάάννοουυνν,,  εεἶἶννααιι  ννάά
ππρροοσσεεύύχχοοννττααιι  γγιι’’  ααὐὐττοούύςς..

ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα
ὉὉ  ΧΧιιλλιιαασσμμόόςς  ἤἤ  ἀἀλλλλιιῶῶςς  οοἱἱ  ΜΜάάρρ--

ττυυρρεεςς  ττοοῦῦ  ἸἸεεχχωωββᾶᾶ  ἀἀπποοττεελλοοῦῦνν
ααἵἵρρεεσσηη,,  δδιιόόττιι  μμέέσσαα  ἀἀππόό  ττήή  δδιιδδαα--
σσκκααλλίίαα  ττοουυςς  ππααρρααχχααρράάσσσσοουυνν  ττάά
δδόόγγμμαατταα  κκααίί  ττήή  ζζωωήή  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληη--
σσίίααςς..  ΠΠααρράά  ττααῦῦτταα  ὀὀφφεείίλλοουυμμεε  ––
««ἑἑππόόμμεεννοοιι  ττοοῖῖςς  ἉἉγγίίοοιιςς  ΠΠααττρράάσσιινν»»
–– μμέέσσαα  σσ’’  ἕἕνναα  ππννεεῦῦμμαα  ἀἀγγάάππηηςς,,  δδιιάά--
κκρριισσηηςς,,  ππρροοσσεευυχχῆῆςς  κκααίί  ὀὀρρθθῆῆςς
γγννώώσσηηςς  ννάά  ττοούύςς  ββοοηηθθήήσσοουυμμεε  νν’’
ἀἀνναακκααλλύύψψοουυνν  ττήήνν  εεὐὐααγγγγεελλιικκήή  κκααίί
ππααττεερριικκήή  ἀἀλλήήθθεειιαα,,  ὅὅππωωςς  ααὐὐττήή
ββιιώώννεεττααιι  σσττόό  ΣΣῶῶμμαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,
ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα..

335588 ΠAPEMBAΣH ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκήή

Τά γεγονότα τῆς πρώτης ἔλευσης τοῦ
᾿Αποστόλου Βαρνάβα μαζί μέ τόν ̓Από-
στολο Παῦλο καί τόν Εὐαγγελιστή
Μᾶρκο στήν ἰδιαίτερη του πατρίδα Κύ-
προ μᾶς εἶναι γνωστά ἀπό τό βιβλίο τῶν
Πράξεων. ῾Η Α΄ αὐτή ἀποστολική πε-
ριοδεία στάθηκε καθοριστική γιά τόν
ἐκχριστιανισμό τοῦ νησιοῦ. Οἱ Ἀπόστο-
λοι Βαρνάβας καί Παῦλος, φεύγοντας
ἀπό τήν Κύπρο μέ πλοῖο ἀπό τήν Πάφο,
πῆγαν στήν Πέργη τῆς Παμφυλίας. ῾Ο
Μᾶρκος ὅμως δέν τούς ἀκολούθησε καί
ἐπέστρεψε στά ̔Ιεροσόλυμα. ̓́ Ετσι οἱ δύο
᾿Απόστολοι πῆγαν κατά σειρά στήν
᾿Αντιόχεια τῆς Πισιδίας, στό ̓ Ικόνιο, στά
Λύστρα, στή Δέρβη, στήν ̓Αντιόχεια τῆς
Συρίας, στήν Α΄ ̓Αποστολική Σύνοδο στά
῾Ιεροσόλυμα καί πάλιν στήν ᾿Αντιόχεια.

Στή συνέχεια τό βιβλίο τῶν Πράξεων
μᾶς διηγεῖται πώς: «῾Ο Παῦλος καί ὁ
Βαρνάβας ἔμεναν στήν ̓Αντιόχεια, δι-
δάσκοντας καί κηρύττοντας μαζί μέ
πολλούς τό λόγο τοῦ Κυρίου. ̔́ Υστε-
ρα ἀπό λίγες μέρες ὁ Παῦλος εἶπε στό
Βαρνάβα: «῎Ας ἐπιστρέψουμε νά ἐπι-
σκεφτοῦμε τούς ἀδελφούς μας σ’
ὅλες τίς πόλεις, ὅπου κηρύξαμε τό
λόγο τοῦ Κυρίου, νά δοῦμε πῶς
εἶναι». ῾Ο Βαρνάβας σκέφτηκε νά πά-
ρει μαζί καί τόν ̓Ιωάννη, πού λεγόταν
καί Μᾶρκος. ῾Ο Παῦλος ὅμως ἐπέμε-
νε νά μήν πάρουν μαζί τους αὐτόν,
πού τούς εἶχε ἐγκαταλείψει στήν
Παμφυλία καί εἶχε διακόψει τή συ-

νεργασία μαζί τους. Προκλήθηκε ζωη-
ρή διαφωνία ὥς τό σημεῖο νά χωρί-
σουν ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο. ῾Ο Βαρ-
νάβας πῆρε τό Μᾶρκο καί πῆγε μέ
πλοῖο στήν Κύπρο» (Πράξ. ιε΄, 35- 39).
᾿Από τό στίχο αὐτό τῶν Πράξεων, «τόν
τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τόν
Μᾶρκον ἐκπλεύσας εἰς Κύπρον»,
εἴμαστε πλέον σίγουροι πώς οἱ δύο ̓Από-
στολοι ἐπέστρεψαν στό Νησί τους, καί
ὁ Βαρνάβας καί ὁ ἀνεψιός του Μᾶρκος,
πρέπει νά εἶχαν τήν καταγωγή τους
μᾶλλον ἀπό τήν Σαλαμίνα τῆς Κύπρου.
῎Ετσι μποροῦμε νά μιλᾶμε καί ταυτό-
χρονα νά καυχόμαστε πώς δύο ᾿Από-
στολοι ἀνέλαβαν πλέον ὄχι
μόνον τόν ἐκχριστιανισμό
τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ,
ἀλλά καί τή στερέωση
τῆς πρώτης ᾿Εκκλησίας
τῆς Κύπρου, μιᾶς ἀπό
τίς πρῶτες Ἀποστολι-
κές ᾿Εκ κλη σίες. Στε-
ριωμένη τελικά πάνω
στό ἅγιο μαρτυρικό
καί ἀποστολικό
λείψανο τοῦ
Βαρ νάβα, ἑνός
τῶν ἑβδομήκοντα μα-
θητῶν τοῦ Χριστοῦ.

Τό τί ἔγινε καί πῶς ἔγι-
νε ὅλο αὐτό τό θαυμαστό
γεγονός δέν μᾶς περι-
γράφει τό βιβλίο τῶν

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΔρροοςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΚΚάάκκκκοουυρραα
ΘΘεεοολλόόγγοουυ
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Πράξεων. Τό διασώζει ἡ τοπική παρά-
δοση. Δύο ἔργα τό «Περίοδοι καί μαρ-
τύριον τοῦ ἁγίου Βαρνάβα τοῦ Ἀπο-
στόλου», ἔργο ἀπόκρυφο τοῦ 4ου
αἰώνα, καί τό «᾿Εγκώμιον εἰς Βαρνάβαν
τόν Ἀπόστολον», ἔργο τοῦ ̓Αλεξάνδρου
Μοναχοῦ Κυπρίου (6ος αἰώνας). Μπο-
ρεῖ κάποιος νά ἐπισημάνει ὡς πρός αὐτά
δύο πράγματα: α) ὅτι τόσο τό πρῶτο ὅσο
καί τό δεύτερο ἔργο διέσωσαν ἰσχυρή το-
πική παράδοση καί β) ὅτι τά δύο αὐτά
ἔργα διαμόρφωσαν τήν τοπική παράδο-
ση γιά τόν ᾿Απόστολο Βαρνάβα καί τήν
ἱεραποστολική του δράση στήν Κύπρο
ἀπό τό 50-57 μ.Χ. Πιστεύουμε πώς πρέ-
πει νά ἰσχύει ἡ πρώτη θέση νοουμένου
ὅτι μιά τέτοια ἰσχυρή μορφή - καινο-
διαθηκική, πρωτοχριστιανική - πού
ἔπαιξε σημαντικό ρόλο ὄχι μόνο στήν ̓Εκ-
κλησία τῆς Κύπρου, ἀλλά στήν Καθο-
λική ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δέν θά
ἀγνοεῖτο γιά τρεῖς αἰῶνες ἀρχικά, ὥστε
νά χρειασθεῖ ἕνα τέτοιο ἀπόκρυφο βιβλίο
γιά νά ἔρθει νά συμπληρώσει τό «κενό»
τῶν πληροφοριῶν γιά τόν ᾿Απόστολο
Βαρνάβα. Σίγουρα, πάντα μπροστά στίς
πληροφορίες τῶν ἀποκρύφων βιβλίων
καί διηγήσεων στεκόμαστε μέ προσοχή,
ἐπιφυλακτικότητα καί καμιά φορά καί
παντελῆ ἀπόρριψη. Στήν προκειμένη
ὅμως περίπτωση πιστεύουμε ὅτι δια-
σώζεται μιά ἔντονη τοπική παράδοση
πού ἄντεξε γιά 2000 χρόνια.

Στό «Περίοδοι καί μαρτύριον τοῦ
ἁγίου Βαρνάβα τοῦ Ἀποστόλου» φέ-
ρεται νά διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής
Μᾶρκος πῶς οἱ δύο ἔφτασαν στήν
Κρομμυακίτη (σημερινός Κορμακίτης)
πῆγαν στήν Λαμπαδιστοῦ, ὅπου συ-

νάντησαν καί τόν ̔Ηρακλείδιο, τόν ὁ ποῖο
χειροτόνησαν ἐπίσκοπο Ταμασοῦ, διέ-
σχισαν τά βουνά τοῦ Τροόδους καί ἔφ -
τασαν στήν Πάφο. ᾿Εδῶ δέν κατάφεραν
νά διδάξουν, γιατί τούς ἐμπόδισε ὁ μά-
γος ᾿Ελύμας, ἐπέστρεψαν μέσω τοῦ
Κου  ρίου, ὅπου καί θαυματούργησαν
κατά τῶν εἰδώλων καί τούς κυνήγησε καί
πάλιν ὁ μάγος ᾿Ελύμας. ῎Εφτασαν στήν
᾿Αμαθοῦντα, ὅπου κήρυξαν καί διά μέ-
σου τοῦ Κιτίου κατέληξαν στή Σαλαμί-
να. Μετά δύο μέρες φθάνει ὁ ᾿Ελύμας,
γιά νά κατηχήσει ̓Ιουδαίους καί τότε «θυ-
μωθείς συνῆξε πᾶν τό πλῆθος τῶν
᾿Ιουδαίων, καί κατασχόντες τόν Βαρ-
νάβαν ἐζήτησαν παραδοῦναι ̔Υπατίῳ
τῷ ἡγεμόνι τῆς Σαλαμίνης. Καί δή-
σαντες αὐτόν πρός τό ἀγαγεῖν πρός
τόν ἡγεμόνα, εὐσεβοῦς δέ ᾿Ιεβουσαί-
ου συγγενοῦς Νέρωνος καταντήσαν-
τος ἐν Κύπρῳ, μαθόντες οἱ ̓ Ιουδαῖ οι,
λαβόντες τόν Βαρνάβαν νυκτός ἔδη-
σαν ἐν σχοινίῳ κατά τοῦ τραχήλου,
καί σύραντες ἐπί τό ἱπποδρόμιον
ἀπό τῆς συναγωγῆς καί περάσαντες
ἔξω τῆς πύλης περιστάντες κατέ-
καυσαν αὐτόν πυρί, ὥστε καί τά
ὀστᾶ αὐτοῦ κονίαν γενέσθαι, εὐθέως
δέ αὐτῇ τῇ νυκτί λαβόντες τήν κονίαν
αὐτοῦ ἔβαλον ἐν σινδόνι, καί ἐν μο-
λύβῳ ἀσφαλισάμενοι ἐσκέπτοντο
κατά τοῦ πελάγους ρίψαι αὐτόν.
᾿Εγώ δέ (δηλ. ὁ Μᾶρκος) εὑρών καιρόν
τῆς νυκτός, καί τούτου μετά Τίμωνος
καί ῾Ρόδωνος βαστᾶσαι δυνηθείς,
ἤλθομεν ἐν τόπω τινί, καί εὑρόντες
σπήλαιον κατηγάγομεν αὐτόν ἐκεῖ,
ἔνθα τό ἔθνος τῶν ᾿Ιεβουσαίων τό
πρίν κατῴκει· ἀποκεκρυμμένον δέ

τόπον εὑρόντες ἐν αὐτῷ ἀποθέμεθα
σύν τοῖς μαθήμασιν οἷς παρέλαβεν
παρά Ματθαίου. ῏Ην δέ ὥρα τετάρ-
τη τῆς νυκτός δευτέρας σαββάτων».

Τό χαρακτηριστικό τῆς διηγήσεως ὡς
πρός τό μαρτυρικό τέλος τοῦ ᾿Αποστό-
λου Βαρνάβα εἶναι πώς, ἀφοῦ ἔδησαν
τόν ̓Απόστολο μέ σχοινιά ἀπό τόν τρά-
χηλο, τόν βασάνισαν καί τέλος ἔκαυσαν
τό ἅγιο σῶμα.

῾Η δεύτερη διήγηση («᾿Εγκώμιον»)
ὅμως ὡς πρός τό σημεῖο αὐτό, τοῦ μαρ-
τυρικοῦ τέλους, εἶναι πειστικότερη,
ἀφοῦ ὑπάρχουν καί ἀντικειμενικές ἱστο-
ρικές μαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξη τοῦ ἀπο-
στολικοῦ σώματος καί τοῦ τάφου του.
«Καί μετά ταῦτα, εἰσῆλθε Βαρνάβας
εἰς τήν συναγωγήν, καί ἐδίδασκε
τούς ̓Ιουδαίους, πείθων αὐτούς περί
τοῦ Κυρίου ̓ Ιησοῦ, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ
Χριστός, ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Πλησθέντες δέ θυμοῦ οἱ ἀπό Συρίας
᾿Ιουδαῖοι, ἀναστάντες ἐπέβαλον ἐπ’
αὐτόν τάς χεῖρας, καί ἔθεντο αὐτόν
ἐν οἴκῳ σκοτεινῷ ἐν τῇ συναγωγῇ ἕως
ἑσπέρας βαθείας. ᾿Εξαγαγόντες δέ
αὐτόν, καί βασανίσαντες ἱκανῶς, ἐκεῖ
αὐτόν κατέλευσαν (καταλιθοβόλη-
σαν) οἱ παράνομοι· καί ἅψαντες πυ-
ράν μεγάλην, ἔρριψαν ἐκεῖ τόν μα-
κάριον, πρός τό μηδέ λείψανον αὐτοῦ
εὑρεθῆναι. Προνοίᾳ δέ Θεοῦ ἀκέραι-
ον ἔμεινε τό σῶμα τοῦ ᾿Αποστόλου,
καί οὐδέν αὐτό ἔβλαψεν ἡ πυρά.
Μᾶρκος δέ, ἐξελθών ἔξω τῆς πόλεως
κατά δυσμάς, μετά τινων ἀδελφῶν,
κρυφῇ συνεκόμισαν τό λείψανον τοῦ
ἁγίου Βαρνάβα· καί θάψαντες ἐν
σπηλαίῳ, ὡς ἀπό σταδίων πέντε

τῆς πόλεως, ἀνεχώρησαν ποιήσαντες
κοπετόν μέγαν ἐπ’ αὐτῷ.

᾿Εγένετο δέ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
διωγμός μέγας ἐπί τήν ̓Εκκλησίαν τήν
ἐν Σαλαμίνι, καί πάντες διεσπάρησαν
ἀλλαχοῦ...».

῾Ο ̓Αλέξανδρος, μοναχός πιθανώτατα
τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα,
κοντά στήν ἀρχαία Σαλαμίνα, ἐκφώνη-
σε τό «᾿Εγκώμιον» ὡς λόγο στή γιορτή
τοῦ ̓Αποστόλου (2ο μισό 6ου αἰώνα). ̓Εγ-
κωμιάζει τή ζωή, τή δράση καί τό μαρ-
τυρικό θάνατο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνά-
βα στήν Κύπρο. Χαρακτηριστικό εἶναι
πώς γιά τό ἅγιο λείψανο τοῦ Βαρνάβα
ἀναφέρει, ὅτι αὐτό διατηρήθηκε ἄθικτο,
παρά τήν προσπάθεια ἐκείνων πού τόν
λιθοβόλησαν νά τό κάψουν. «Μέ πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ τό σῶμα τοῦ ̓Αποστό-
λου ἔμεινε ἀκέραιο καί ἡ φωτιά δέν
τό ἔβλαψε καθόλου».

῾Ο ἱστορικός Θεόδωρος ᾿Αναγνώστου
(; - 530) μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν ἀνεύ-
ρεση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ᾿Αποστό-
λου Βαρνάβα καί τοῦ «ἰδιογράφου τοῦ
Βαρνάβα» κατά Ματθαῖον εὐαγγελίου
(Ρ.G. 86, 1, 184).

᾿Επίσης ἄλλη μαρτυρία ἀναφέρει ὅτι
τό κατά Ματθαῖον χειρόγραφο εὐαγγέ-
λιο, πού βρέθηκε ἐπί τοῦ ἁγίου λειψά-
νου τοῦ ᾿Αποστόλου Βαρνάβα (489
μ.Χ.) καί μεταφέρθηκε ἀπό τόν ᾿Αρχιε-
πίσκοπο Κύπρου ᾿Ανθέμιο στήν Κων-
σταντινούπολη στόν Αὐτοκράτορα Ζή-
νωνα, ὑπῆρχε καί δεικνυόταν στόν ναό
τῶν ῾Αγίων ᾿Αποστόλων καί ἀπό τό
ὁποῖο διάβαζαν τά κείμενα γιά τά Πάθη
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ κατά τήν ̔Αγία καί
Μεγάλη Πέμπτη.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
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Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη. Ἐκεῖ δια-
κονεῖ ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Ἐξο-
μολόγου. Πλῆθος κόσμου ἐξομολο-
γεῖται κοντά του, γι’ αὐτό καί γί-
νεται ἰδιαίτερα ἀγαπητός. Στά χρό-
νια τῆς Κατοχῆς ὁ π. Χρυσόστομος
ἀναγκάζεται νά φύγει ἀπό τήν
Ἀθήνα καί νά ἐγκατασταθεῖ στήν
Ἔδεσσα, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Γενι -
κός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί ὡς
Πρωτοσύγγελος. Ἀκολούθως μετα-
τέθηκε στήν Κοζάνη, στή Θεσσα-
λονίκη καί στήν Ἀθήνα. Στήν Ἀθή-
να κατάφερε νά πάρει τό Ἀπολυ-
τήριο τοῦ Γυμνασίου καί πάλι ὡς
κατ’ οἶκον διδαχθείς. Στή συνέχεια
ἐγκαταστάθηκε ξανά στήν Ἱερά
Μο   νή Πετράκη, ὅπου καί παίρνει
τήν ἀπόφαση νά ἐγγραφεῖ στή Θε-
ολογική Σχολή Ἀθηνῶν. Στά πε-
νήντα πέντε  του χρόνια (1958) κα-
τάφερε νά πάρει τό πτυχίο πού
τόσο ἐπιθυμοῦσε. 

Κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν
του στήν Ἀθήνα, εἶχε ἔρθει σέ ἐπα-
φή μέ κάποιους Ἀφρικανούς συμ-
φοιτητές του, ἀπό τούς ὁποίους ἐ -
νη μερωνόταν γιά τήν Ἀφρική. Οἱ
ἐπαφές του αὐτές συνέβαλαν –προ -
νοίᾳ Θεοῦ– στό νά γεννηθεῖ μέ σα
τοῦ ὁ πόθος γιά ἱεραποστολή στήν
Ἀφρικανική Ἤπειρο. Τόν πό θο
του ἐνίσχυσε καί ἐνεθάρρυνε ὁ Γέ-
ρων Ἀμφιλόχιος Μακρῆς τῆς Πά-
τμου. Τόν συμβουλεύει νά μεταβεῖ

ὡς Ἱεραπόστολος στήν Οὐγκάντα.  
Στά πενήντα ἑπτά του χρόνια

παίρνει λοιπόν τήν ἀπόφαση νά με-
ταβεῖ στήν Ἀφρική. Ὅμως ὁ  τότε
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἀλλά καί
ὅλοι οἱ γνωστοί του, τόν ἀποθάρ-
ρυναν, προβάλλοντας ὡς δικαιολο-
γίες τό προχωρημένο τῆς ἡλικίας
του καί τήν ἀσθενική του ὑγεία. Τό
ἀρνητικό, στήν ἀπόφασή του, κλί-
μα ἀνέτρεψε μία ἐπίσκεψη στούς
Ἁγίους Τόπους. Ἐκεῖ συνάντησε τόν
τότε Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Χρι-
στοφόρο, μέ τίς εὐλογίες τοῦ ὁποί-
ου μετέβη στήν Ἀφρική γιά ν’ ἀρχί-
σει τό ἱεραποστολικό του ἔργο. Ἐκεῖ
τόν συνόδευσε ἡ ἀνιψιά του Ὄλγα
Παπασαράντου, Ἀδελφή τοῦ ἀντι-
καρκινικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν
«Ὁ Ἅγιος Σάββας». Ἀκούγοντας ὁ
π. Χρυσόστομος, σάν ἄλλος Παῦ -
λος, τό κάλεσμα «διαβάς βοήθησον
ἡμῖν...», σέ λίγες μέρες βρέθηκε στήν
Οὐγκάντα. 

Οἱ δυσκολίες πού συνά ντησε ἦ -
ταν πολλές.
Σέ κεί  με   νό
του γράφει:
« Φ θ ά σ α ς
ἐδῶ εὑρέ-
θην ὑπό δυ-
σ κ ό λ ο υ ς
π ε  ρ ι σ τά -
σεις. Οὔτε
κα το ικ ία ,

Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπα-
σαραντόπουλος -κατά κόσμον Χρῆ -
στος Παπασαραντόπουλος- γεννή -
θηκε τό 1903 στό χωριό Βασιλίτσι
τῆς Μεσσηνίας. Γονεῖς του ἦταν ὁ
Θεόδωρος Παπασαραντόπουλος
καί ἡ Σταυρούλα Τρυγουρέα. Ὁ π.
Χρυσόστομος ὑπῆρξε τό ἕβδομο
παιδί τῆς οἰκογένειας. Στά δέκα του
χρόνια ἔχασε τόν πατέρα του, ὁπό-
τε ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει τό
σχολεῖο (ἦταν στήν Τρίτη Δημοτικοῦ)
γιά νά δουλέψει. Στά δεκαπέντε του
χρόνια, προκειμένου νά ἱκανοποι-
ήσει τή δίψα του γιά μελέτη καί
ἡσυχία, φεύγει κρυφά ἀπό τήν οἰ -

κο γένειά του
καί ἐγκαθίστα-
ται στό μονα-
στήρι τῆς Κο-
ρώνης, τό
ὁποῖο ἐγκατα-
λείπει σύντο-
μα, ἐπειδή οἱ
δικοί του συ-
χνά τόν ἐπι-

σκέπτονταν, προσπαθώντας νά
τόν πείσουν νά ἐγκαταλείψει τή μο-
ναχική ζωή. Στή συνέχεια ἐγκαθί-
σταται στήν Καλαμάτα, στό τότε
γνωστό μοναστήρι τοῦ Παναγου-
λάκη. Ἐκεῖ κείρεται μοναχός καί
λαμβάνει τό ὄνομα Χρυσόστομος.

Ἔπειτα, ἀφοῦ ἐξετέλεσε τή
στρατιωτική του θητεία, χειροτο-
νήθηκε ἱερέας (4 Μαΐου 1926) καί
διορίστηκε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Γαρδικίου Μεσσηνίας. Μαζί
του πῆρε καί τή μητέρα του, τήν
ὁποία ἔκειρε μοναχή μέ τό ὄνομα
Σεβαστιανή. Γιά χρόνια ὑπηρέτησε
τά γύρω χωριά ὡς ἐφημέριος. Στή
Μονή αὐτή ὁ π. Χρυσόστομος βρῆ -
κε τό χρόνο νά μελετήσει καί νά τε-
λειώσει, ὡς κατ’ οἶκον διδαχθείς, τό
Δημοτικό καί νά μάθει τή γαλλική
γλῶσσα. Μετά ὅμως τή διάλυση τῆς
Μονῆς, λόγω ἔλλειψης πατέρων, με-
τατέθηκε στό Μετόχι τῆς Μονῆς
Βουλκάνου Χρυσοκελλαριᾶς. Στή
συνέχεια μεταβαίνει στήν Ἀθήνα,
ὅπου ἐγγράφεται ὡς ἀδελφός της

ΠΠρρωωττοοππρρ..  ΣΣάάββββαα  ΧΧααττζζηηϊϊωωννᾶᾶ
ΘΘεεοολλόόγγοουυ

ΜΟΡΦΕΣ
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οὔτε ναός, οὔτε κλῆρος μέ τήν
αὐτήν γλώσσαν […] Αἱ ὀλίγαι ἑλλη-
νικαί οἰκογένειαι, μίλια μακρυά ἡ
μία ἀπό τήν ἄλλην. Οἱ μαῦροι
Ὀρθόδοξοι, ὁμοίως διεσπαρμένοι
κατά δεκάδας καί ἑκατοντάδας μι-
λίων εἰς τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρί-
ζοντος. Οἱ ἰθαγενεῖς ἱερεῖς ἀδαέ-
στατοι καί ἐπτοημένοι…». Γι’ αὐτό
ἄρχισε ν’ ἀποστέλλει ἐπιστολές σέ
διαφόρους, ζητώντας βοήθεια.
Ἔγραφε σέ φίλους, συγγενεῖς καί
γνωστούς πού μποροῦσαν νά τόν
βοηθήσουν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο.
Ἔτσι, ἄρχισε σιγά - σιγά νά δέχε-
ται βοήθεια (ἐπιταγές, δέματα μέ
ρουχισμό, σκεύη κ.ἄ.) ἀπό τήν
Ἑλλάδα, τήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμε-
ρική.

Διαρκῶς ἔκανε ἐκκλήσεις μέσω
ἀλληλογραφίας πρός τήν Ἑλλάδα,
ὥστε ἄνθρωποι μέ ἱεραποστολικό
ζῆλο νά μεταβοῦν στήν Ἀφρική καί
νά βοηθήσουν τό ἔργο του - χωρίς
ὡστόσο ἀν ταπόκριση. Τό 1966 γρά-

φει σχετικά σ’ ἕνα κείμενό του, ἕνα
κείμενο πρόσκληση καί κάλεσμα
διαχρονικό: «Τό λοι πόν, ἄν εἶσαι πα-
λικάρι τοῦ Χριστοῦ μας καί τόν
ἀγαπᾶς μέ τήν ψυχή σου, τότε
μήν ὑπολογίσεις τίποτε. Πάρε τήν
ἀπόφασή σου καί πέσε στό πέλα-
γος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μας
καί μέ μία βουτιά, μέ πίστη, θά εἶσαι
ἐδῶ γρήγορα».

Παρόλο πού συνάντησε πάμ-
πολλες δυσκολίες, ἐντούτοις  μέ τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατάφερε νά ἑδ -
ραι ώσει τό ἱεραποστολικό του ἔργο.
Ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε: «Τό ἔργον προ-
χωρεῖ, ἡ Ὀρθοδοξία ἐξαπλοῦ ται».
Στήν Οὐγκάντα κατηχεῖ, διδάσκει
καί λειτουργεῖ. Πλῆθος ἰθαγενῶν βα-
πτίζεται ἐνῶ ἄλλους τούς προ-
ετοιμάζει καί τούς ὁδηγεῖ στήν Ἱε -
ρωσύνη. Τήν ἱεραποστολική του
δράση ἐξαπλώνει καί στίς γειτονι-
κές χῶρες τῆς Κένυας καί τῆς Τα -
ν  ζανίας. Στό Ναϊρόμπι τῆς Κένυας
δημιουργεῖ ἄλλον ἱεραποστολικό
σταθμό. Μεταφράζει ἀκόμα στά
Σουαχίλι τή Θεία Λειτουργία καί μία
σειρά ἀπό διάφορες προσευχές. 

Στή συνέχεια ξεκίνησε γιά τό
Κογκό, τή νεοπαγῆ Δημοκρατία
τοῦ Ζαΐρ. Ἐκεῖ συναντᾶ ἀκόμα με-
γαλύτερη ἀνταπόκριση ἀπό τούς
ἰθαγενεῖς. Ὡστόσο καί ἐκεῖ ὑπῆρχε
τεράστια ἔλλειψη συνεργατῶν,

ἀλλά καί ὑλικῆς βοήθειας.
Στίς 13 Δεκεμβρίου 1972, δυστυ -

χῶς, ἡ μεγάλη καί πλούσια δράση
τοῦ π. Χρυσοστόμου ἀνακόπηκε.
Κατά τή διαδρομή του ἀπό τήν Κα-
νάγκα στό Μπουζμάζι, τόν κατέβαλε
ἀκατάσχετη ρινορραγία. Ἐπέστρε-
ψε στήν Κανάγκα, ὅπου λειτούρ-
γησε γιά τελευταία φορά τά Χρι-
στούγεννα. Σέ λίγες μέρες (στίς 29
Δεκεμβρίου 1972) παρέδωσε τελικά
τό πνεῦμα του στό Νοσοκομεῖο τῆς
Κανάγκα.   

Ὁ π. Χρυσόστομος ἄνοιξε τό
δρό  μο γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραπο-
στολή στήν Ἀφρική. Ξεκίνησε ὁλο-
μόναχος, στά πενήντα ἑπτά του
χρόνια, χωρίς βοήθεια, ὑλική ἤ ἠ θική
- παραβλέποντας τά προβλήματα
ὑγείας του, ἀλλά καί ὅποιο ἄλλο
πρόβλημα πιθανόν θά συναντοῦσε
(γλώσσα, ἀντιμετώπιση ἀπό ἰθαγε-
νεῖς κ.ἄ.) - καί βρέθηκε στήν Ἀφρι-
κή νά κηρύττει τό Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ. Κοιμήθηκε στήν Ἀφρική,
ἔχοντας ἀρχίσει ἕνα τεράστιο ἔργο,
τό ὁποῖο συνεχίστηκε μέ μεγάλη
ἐπιτυχία ἀπό τόν, παλαιό φίλο καί
συνεργάτη του, π. Χαρίτωνα Πνευ-
ματικάκη, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἄφησε,
τό 1998, τήν τελευταία του πνοή
στήν Κανάγκα.

Σήμερα τό ἔργο τους συνεχίζει ὁ
π. Ἰγνάτιος Μανδελίδης, ὁ ὁποῖος
τό 2003 ἐξελέγη Μητροπολίτης

Κεντρώας Ἀφρικῆς. Ἤδη ἀρκετοί
Ἀφρικανοί ἀδελφοί μας, πού μορ-
φώθηκαν μέ τίς φροντίδες τῆς Ὀρ -
θό δοξης Ἱεραποστολῆς σέ Σχολές
τῆς Ἀφρικῆς καί Πανεπιστήμια
τῆς  Ἑλλάδας, στελεχώνουν τίς τά-
ξεις τῆς Ἐκκλησίας ὡς κληρικοί καί
διδάσκαλοι καί ἀγωνίζονται μέσα
ἀπό πολύ ἀντίξοες συνθῆκες δίπλα
στό Μητροπολίτη Ἰγνάτιο. Αὐτοί ἀ -
πο τελοῦν οὐσιαστικά τόν καρπό
τῆς ἱεραποστολικῆς προσπάθειας
τοῦ π. Χρυσοστόμου, ἀλλά καί τήν
ἐλπίδα τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραπο-
στο λῆς στήν Ἀφρική σήμερα.

Τό 1987, ἀνήμερα τῆς κοίμησης
τοῦ π. Χρυσοστόμου, ἡ Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν στήν ἐτήσια πανηγυρική
της συνεδρίαση ἀπένειμε τέσσερα
ἀπό τά ἑπτά μετάλλιά της σέ σύγ-
χρονους Ἕλληνες Ἱεραποστόλους.
Ἀνάμεσα στά τιμώμενα πρόσωπα
ὑπῆρξε, παρά τό γεγονός ὅτι ἐκοι-
μήθη ἀρκετά χρόνια πρίν, καί ὁ
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπασαραν-
τόπουλος. 

ΜΟΡΦΕΣ
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ἙἙλλέέννηηςς  ἈἈνναασστταασσίίοουυ  
ἘἘκκππααιιδδεευυττιικκοοῦῦ

Ὅλα τά κορίτσια στό Κατηχητικό θέλουν νά γίνουν «Μυροφό-
ρες» τή Μεγάλη Παρασκευή. Νά βάλουν τό ἄσπρο φόρεμα μέ τή
μόβ ζώνη, νά σταθοῦν σέ μία ἀπό τίς τέσσερις γωνιές τοῦ Ἐπιτα-
φίου καί νά περιμένουν μέ ἀνυπομονησία τό «Ἔρραναν τόν τάφον
αἱ Μυροφόροι μύρα» γιά νά πᾶνε γύρω γύρω καί νά τόν ραντίσουν
μέ τό ροδόσταγμα, πού μέ τόσο μεράκι ἔβαλε ἡ γιαγιά στό ἀσημέ-
νιο τους δοχεῖο. Ἤμουνα κι ἐγώ μία χρονιά «Μυροφόρα» καί τό
ξέρω αὐτό τό συναίσθημα. Καί ἤθελα, ἄν εἶναι δυνατόν, νά εἶμαι
κάθε χρόνο, ὅπως ἀκριβῶς καί τά ἄλλα κορίτσια τώρα.

Θυμᾶμαι ὅτι τό πρωί τῆς Μεγά-
λης Παρασκευῆς μᾶς εἶχαν μαζέ-
ψει καί μᾶς εἶχαν μιλήσει γιά τίς
Μυροφόρες: Ἦταν γυναῖκες πού,
κρατώντας μύρα, πῆγαν νά ἀλεί-
ψουν τό σῶμα τοῦ νεκροῦ Χρι-
στοῦ, γι’ αὐτό καί τίς λένε Μυ ρο -
φόρες. Ὡστόσο ἀργότερα – τό
Σάββατο πρίν τήν Κυριακή τῶν
Μυροφόρων, δηλαδή δύο βδομάδες
μετά τό Πάσχα – φτιάξαμε στό
Κατηχητικό μία χειροτεχνία μέ τή
σχετική εἰκόνα. Ἐκεῖ ἦταν πού σά-
στισα… Οἱ Μυροφόρες φοροῦσαν
φωτοστέφανο καί μιλοῦσαν μέ τό
Χριστό! Καί ὑπάρχει μία Κυριακή
ἀφιερωμένη ἀποκλειστικά σ’ αὐτές!
Τότε κατάλαβα πραγματικά ποιές
ἦταν οἱ Μυροφόρες. Ἦταν οἱ
πρῶ τες πού ἔμαθαν τό μήνυμα τῆς
Ἀνάστασης καί μάλιστα ἀπό ἕνα
Ἄγγελο. Καί ἦταν αὐτές πού ὁ

ἴδιος ὁ Χριστός, ἀναστημένος πιά, τούς εἶπε: «Χαίρετε»! Τί τιμή ἀλή-
θεια! Καί τί τιμή γιά μένα καί γιά ὅλα τά κορίτσια πού παίρνουμε
τό ρόλο τους γιά λίγες, ἔστω, ὧρες στήν ἐκκλησία!

Τώρα πού εἶμαι πιά λίγο μεγαλύτερη, δέν ἐπιθυμῶ νά ντυθῶ μέ
τό ἄσπρο φόρεμα, νά σταθῶ σέ μία ἀπό τίς γωνιές τοῦ Ἐπιταφίου
καί νά ρίξω ροδόσταγμα ἀπό τό ἀσημένιο δοχεῖο. Τώρα πιά ἀνα-
λογίζομαι τίς πραγματικές Μυροφόρες καί θέλω τέτοια νά εἶμαι.
Νά προσφέρω ἀπευθείας στό Χριστό τό μύρο μου. Δέν μπορῶ νά
τόν ἀλείψω μέ ἀρώματα, οὔτε μέ τό ροδόσταγμα τῆς γιαγιᾶς, γιατί
δέν εἶναι τό σῶμα Του ἐδῶ. Ἔβαλα λίγα εὐωδιαστά λουλούδια στήν
εἰκόνα Του, ἀλλά σέ λίγες μέρες θά μαραθοῦν. Θέλω νά προσφέρω
στό Χριστό μου ἕνα πολύ ξεχωριστό μύρο, μέ πολύ δυνατή μυρω-
διά πού θά κρατήσει γιά πολύ. Ξέρω ποιό εἶναι αὐτό: ἡ καθαρή
ψυχή μου! Μία καθαρή ψυχή μυρίζει ὡραιότερα ἀπό ὅλα τά ἀρώ-
ματα τοῦ κόσμου.

«Δέξου, Χριστέ μου, τή μετάνοιά μου καί πάρε ἀπό τήν ψυχή
μου ὅ,τι τήν ἔκανε νά χάσει τό μύρο της. Κάνε την πάλι καθαρή,
γέμισέ την μέ ἀρετές, κάν’ την νά εὐωδιάζει. Τότε θά εἶμαι πραγ-
ματική ‘Μυροφόρα’, θά κουβαλῶ πάνω μου συνέχεια αὐτό πού θά
μοσχοβολᾶ, μία καθαρή ψυχή! Ἴσως τότε ἀξιωθῶ κι ἐγώ νά νιώσω
τήν πραγματική καί βαθιά χαρά πού κάλεσες, Ἐσύ Χριστέ μου, τίς
Μυροφόρες νά νιώσουν, ὅταν τίς βρῆκες στό δρόμο καί τίς χαιρέ-
τησες μετά τήν Ἀνάστασή Σου».

Τέσσερα κορίτσια πᾶνε μέ τήν κατηχήτρια νά τούς δώσει τά
ἄσπρα φορέματα καί τίς μόβ ζῶνες. Εἶναι τόσο… χαρούμενα! Αὐτές
πού ἔμειναν πίσω δέν φαίνεται νά στεναχωριοῦνται. Μᾶλλον συμ-
φώνησαν πώς θά εἶναι ἡ σειρά τους τήν ἑπόμενη χρονιά. Γιατί ὅμως
νά περιμένουμε τήν ἑπόμενη χρονιά. Ἄς γίνουμε τώρα «Μυροφό-
ρες»! Ἄς βάλουμε τά λευκά ροῦχα στήν ψυχή μας κι ἄς τή γεμί-
σουμε μέ τό μύρο τῶν ἀρετῶν. Κι ἔτσι ἕτοιμες νά
πᾶμε κοντά στό Χριστό, στήν ἐκκλησία τή
μέρα τῆς Ἀνάστασης. Καί ποῦ ξέρετε;
Μπο ρεῖ στό δρόμο νά νιώσουμε τόση χαρά
πού νά εἶναι σάν νά Τόν συναντήσαμε καί
νά μᾶς εἶπε: «Χαίρετε!».

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ




