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Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ἩΒηθσαϊδά, ἡ ἄσημη κω-
μόπολη τῆς Γαλιλαί-
ας, εἶναι ἡ πατρίδα

του. Ἐκεῖ ἄνοιξε τά μάτια στό
φῶς τοῦ αἰσθητοῦ ἥλιου ὁ γιός
τοῦ Ἰωνᾶ καί ἀδελφός τοῦ Πέ-
τρου, ὁ Πρωτόκλητος Ἀνδρέας.
Ἐκεῖ μεγάλωσε καί στά ἥσυχα
νερά τῆς Τιβεριάδας ἄσκησε τό
ἐπάγγελμα τοῦ ψαρᾶ· τοῦ ἀνθρώ-
που πού περνᾶ τόν περισσότερο
καιρό στήν ξάστερη μοναξιά τοῦ
νεροῦ. Στίς ἀτέλειωτες ὧρες
αὐτῆς τῆς μοναξιᾶς, ὁ ψαρᾶς
μέσα στήν ἀπεραντοσύνη τῆς
θάλασσας καί κάτω ἀπό τόν
θόλο τοῦ καταγάλανου οὐρανοῦ
ἀνοίγει τά φτερά τοῦ νοῦ καί τῆς
ψυχῆς, πασχίζει νά ἀγκαλιάσει τό
ἄπειρο, στοχάζεται, φιλοσοφεῖ,
ἀναζητεῖ τήν ἀλήθεια, στρέφει τόν

νοῦ στόν Θεό, γίνεται νοσταλγός
μιᾶς ἄλλης ζωῆς. Ἑνός ἄλλου κό-
σμου ὅπου «δικαιοσύνη κατοι-
κεῖ»1. 

Κι ὁ «ἁλιεύς» Ἀνδρέας εἶναι
ἕνας ἀπό ἐκείνους τούς ἀνθρώ-
πους, πού διψοῦν καί ποθοῦν τήν
ἀλήθεια καί ὁδοιποροῦν πρός
τίς πηγές τῶν ὑδάτων. Γι᾽ αὐτό,
καί ὅταν ἀντήχησε ἡ φωνή τοῦ
«βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» στίς
ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη, ἔτρεξε ἀμέ-
σως κοντά στόν ἀσκητικό προ-
φήτη κι ἔγινε μαθητής του. Κον-
τά του ἔνιωσε νά ζωντανεύουν οἱ
μεσσιανικές ἐλπίδες του, νά παίρ-
νουν σάρκα καί ὀστᾶ οἱ ἅγιοι πό-
θοι του. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πού
κήρυσσε ὁ προφήτης, ὄργωσε
τήν ἁπλῆ καί καθαρή ψυχή, τή με-
γάλη καρδιά τοῦ φτωχοῦ βιοπα-

1. Β´ Πέτρ. γ´, 13.
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λαιστῆ πού ἐπάλλετο ἀπό τήν
προσδοκία καί τόν πανανθρώπινο
πόθο τῆς ἔλευσης τοῦ Λυτρωτῆ.

Ἡ ὥρα ἡ ποθητή ἦρθε. Ὁ Πρό-
δρομος μέ ὑψωμένο τό λιπό-
σαρκο χέρι δείχνει στούς μαθη-
τές του -καί τόν Ἀνδρέα- τόν
«ἀμνόν τοῦ Θεοῦ, τόν αἴροντα
τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»2.
Ἀμέσως ὁ «τῆς ἀνδρείας ἐπώ-
νυμος» τρέχει νά τόν ἀκολουθή-
σει. Ἀξέχαστη θά μένει στήν
ψυχή του ἡ πρώτη ἐκείνη συ-
νάντηση γιά τήν ὁποία ὁ συμ-
μαθητής του Ἰωάννης δεκαετίες

ἀργότερα θά καταγράψει στό
εὐαγγέλιό του καί τήν ὥρα πού
πραγματοποιήθηκε3.

Ἡ συνάντηση ἐκείνη ἄλλαξε
ὁριστικά τή ζωή τοῦ Πρωτοκλή-
του. Ἀμέσως τρέχει καί βρίσκει
«τόν ἀδελφόν τόν ἴδιον Σίμωνα»4

καί περιχαρής τοῦ λέγει: «εὑρή-
καμεν τόν Μεσσίαν». Ἡ Καινή
Διαθήκη στίς σελίδες της κατα-
γράφει ἐλάχιστα μέν γιά τόν
Ἀνδρέα, πολλά ὅμως γιά τόν Πέ-
τρο τόν «ὁποῖον ὁ Ἀνδρέας ὡδή-
γησεν εἰς τόν Χριστόν»5. Καί θέ-
τει τό ἐρώτημα ὁ βιογράφος
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2. Ἰωάν. α´, 36.
3. Ἰωάν. α´, 40.
4. Ἰωάν. α´, 42.
5. Π.Ν.Τρεμπέλα, Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας6, Άθῆναι 2013, σ. 20.



τοῦ Πρωτοκλήτου: «Ποῖος θά
ἠδύνατο νά εἴπῃ ὅτι ὁ Πέτρος
ἔκαμε διά τόν Χριστόν περισσό-
τερα παρ᾽ ὅσα ἔκαμεν ὁ Ἀνδρέ-
ας, ὅστις ἔφερε τόν Πέτρον εἰς
τόν Χριστόν;»6. Ἐκτός τοῦ Πέ-
τρου ὁ Ἀνδρέας ὁδήγησε καί
ἄλλους μαθητές στόν Χριστό.
Ἀνάμεσά τους καί τόν συμπα-
τριώτη καί φίλο του Φίλιππο.
Ἀχώριστοι πλέον ὁ Φίλιππος καί
ὁ Ἀνδρέας παρουσιάζονται μαζί
στήν περίπτωση διατροφῆς τῶν
πεντακισχιλίων μέ τόν πολλα-
πλασιασμό τῶν πέντε ἄρτων7.
Μαζί καί στήν περίπτωση πού
ἕλληνες προσήλυτοι ἐζήτησαν
κάποτε νά συναντηθοῦν μέ τόν
Χριστό8. Κατά τήν Ἀνάληψη τοῦ
Κυρίου ὁ Ἀνδρέας εἶναι παρών,
σύμφωνα μέ τή ρητή μαρτυρία
τοῦ εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ9. Χωρίς
ἀμφιβολία ὁ Ἀνδρέας ἦταν πα-
ρών καί στό ὑπερῶο τήν ἡμέρα
τῆς Πεντηκοστῆς καί ἦταν καί
αὐτός ἕνας ἀπό ἐκείνους, στούς

ὁποίους κατῆλθε τό Πνεῦμα τό
Ἅγιο «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσ-
σῶν»10. Πέρα ἀπ᾽ αὐτές τίς ἀνα-
φορές ἡ Ἁγία Γραφή δέν κάμνει
λόγο γιά τόν Πρωτόκλητο μαθη-
τή καί τήν ἀποστολική δράση
του. 

Ἡ παράδοση ὅμως ἀναφέρει
ὅτι ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἐκή-
ρυξε τό εὐαγγέλιο στίς περιοχές
γύρω ἀπό τή Μαύρη θάλασσα.
Σύμφωνα μέ τόν Ὠριγένη ὁ
Ἀνδρέας ἐκήρυξε στή Νίκαια, τή
Νικομήδεια, τή Βιθυνία καί τή
Γοτθία11. Γιά τό κήρυγμα τοῦ
ἁγίου Ἀνδρέα στή Σκυθία, τά πα-
ράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου καί
τῆς Προποντίδας, στήν Ἀμισσό,
τήν Τραπεζοῦντα, τήν Ἡράκλεια,
τή Σινώπη, τό Βυζάντιο κ.ἀ. κά-
μνει λόγο τό Συναξάρι τῆς Κων-
σταντινούπολης12. Στή Σινώπη
συνελήφθη ἀπό τούς ἀνθρωπο-
φάγους κατοίκους τῆς πόλης, οἱ
ὁποῖοι ἄρχισαν νά συσκέπτονται
προκειμένου νά βροῦν τόν πιό

6. Ὅ.π.
7. Ἰωάν. στ´, 7.
8. Ἰωάν. ιβ´, 21.
9. Πράξ. α´, 13-14.
10. Πράξ. β´, 3-4.
11. Π.Ν.Τρεμπέλα, ὅ.π. σ. 29.
12. Ὅ.π., σ. 30.

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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βασανιστικό καί σκληρό τρόπο μέ
τόν ὁποῖο θά τόν ἐθανάτωναν.
Παραλείποντας τά τοῦ μαρτυρί-
ου καί τῆς θαυμαστῆς διάσωσης
τοῦ Ἀποστόλου στή Σινώπη, τή
δράση του στήν περιοχή τῆς
Σκυθίας καί τόν παραθαλάσσιο
Πόντο τρέχουμε νά τόν συναντή-
σουμε στό Βυζάντιο, ὅπου ἐγκα-
τέστησε πρῶτο ἐπίσκοπο τῆς
πόλης τόν Στάχυ. Ἀπ’ ἐκεῖ πέ-
ρασε στήν Ἡράκλεια τῆς Θράκης
καί πάλιν ἀπό ἐκεῖ «διεπορεύε-
το τάς καθ᾽ ἕκαστον τόπον πόλεις
τῆς Μακεδονίας περιερχόμενος,
κηρύσσων, νουθετῶν, νοσοῦντας
ἰώμενος, ἱερεῖς τελειῶν καί πολ-
λούς πρός τήν σωτήριον τρίβον
καθοδηγῶν»13.

Ἀπό τή Μακεδονία ὁ Πρωτό-
κλητος κατέβηκε στήν πόλη τῶν
Πατρῶν ὅπου φιλοξενήθηκε στό
σπίτι τοῦ Σωσσία, τόν ὁποῖο θε-
ράπευσε ἀπό ἀνίατη ἀσθένεια. Τό
θαῦμα πού ἔγινε γνωστό σέ ὅλη
τήν πόλη τό πληροφορήθηκε καί
ὁ ρωμαῖος ἀνθύπατος Λέσβιος. Ἡ
πρώτη ἀντίδραση τοῦ εἰδωλολά-
τρη ἀξιωματούχου ἦταν ἀρνητι-

κή. Θεώρησε τόν ἀπόστολο «μά-
γον τινά καί ἀπατεῶνα». Μάλι-
στα κατέστρωσε σχέδιο σύλληψης
καί ἐξόντωσής του. Ξαφνική
ἀρρώστια ὅμως τόν ἀνάγκασε νά
ἀναζητήσει μέσα στή νύκτα τόν
Ἀπόστολο καί νά τόν φέρει κον-
τά του παρακαλώντας τον νά ἐλε-
ήσει «ἄνθρωπον πεπλανημένον
καί ταῖς τῶν ἁμαρτημάτων κηλῖσι
κατεστιγμένον»14. Ὁ Ἀπόστολος
τόν συμπόνεσε καί συγκινημένος
ἀπό τά δάκρυα τοῦ Λεσβίου τόν
θεράπευσε. Ὁ ἀνθύπατος ἔγινε
χριστιανός. Ἡ διδασκαλία τοῦ
ἀποστόλου, πού ἐπιβεβαιωνόταν
ἀπό τά θαύματα πού ἐνεργοῦσε
δι᾽ αὐτοῦ ὁ Κύριος, ἔφερε πλού-
σια καρποφορία. Τό γεγονός ἔγι-
νε γνωστό στή Ρώμη καί ὁ αὐτο-
κράτορας ἔπαυσε τόν Λέσβιο
ἀπό τό ἀξίωμά του στέλλοντας
ἀντικαταστάτη του τόν Αἰγεάτη.
Ὁ νέος ἀνθύπατος, παρ᾽ ὅλο πού
ὁ Πρωτόκλητος θεράπευσε τήν
ἑτοιμοθάνατη σύζυγό του Μαξι-
μίλλα, ἔμεινε ἀδιάφορος πρός τήν
ἀλήθεια. Ἡ ψυχή του δέν μαλά-
κωσε οὔτε ἀπό τή θεραπεία τῆς

13. Synaxarium  Constantinopolitanum, σ.177,785 ἐν Π.Ν.Τρεμπέλα, ὅ.π., σ. 38.
14. Πράξεις καί Περίοδοι τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου, § 34, σ. 336.



15. Μαρτύριον § 30, σ. 368.
16. Ὅ.π.

Μαξιμίλλας, οὔτε ἀπό τή μετα-
στροφή στήν πίστη τοῦ ἀδελφοῦ
του, τοῦ μαθηματικοῦ Στρα-
τοκλῆ. 

Ὁ Αἰγεάτης, τυφλωμένος ἀπό
τόν ἐγωϊσμό του, ὁδήγησε τόν
Ἀπόστολο στό ἰκρίωμα τοῦ σταυ-
ροῦ πού ἦταν «ἐμπεπηγμένος
πρός τό χεῖλος τῆς θαλασσίας
ψάμμου». Δεμένος πάνω στό
σταυρό ὁ ἀπόστολος ἔστρεψε
τό βλέμμα πρός τό λαό, ὁ ὁποῖος
παρακολουθοῦσε τό μαρτύριο
του καί εἶπε: «ἄνδρες οἱ ἐνταῦθα
παρεστῶτες, γυναῖκες καί παῖδες,
πρεσβῦται καί νέοι, δοῦλοι καί
ἐλεύθεροι ἀκούσατέ μου»15. «Μή
παρασύρεσθε ἀπό τήν ἀπάτην
τοῦ παρόντος βίου, ἀλλά παρα-
κινούμενοι ἀπό τό παράδειγμα
ἐμοῦ, ὁ ὁποῖος πρόκειται μετ᾽ ὀλί-
γον νά χωρισθῶ ἀπό τό σῶμα
τοῦτο, ὅπερ κρέμαται ἤδη διά τόν
Χριστόν, καταφρονήσατε τά βδε-
λυκτά εἴδωλα, προσδράμετε τῇ
ἀληθεῖ λατρείᾳ τοῦ ἀψευδοῦς
Θεοῦ ἡμῶν καί ποιήσατε ἑαυτούς
ναόν ἅγιον, ὅπως κατοικήσῃ εἰς

τάς καρδίας σας ὁ Χριστός σύν
τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι
καί μονήν παρ᾽ ὑμῖν ποιήσῃ· ἀπο-
τάξασθε πάσας τάς κοσμικάς
ἐπιθυμίας, ἀποτινάξασθε τήν ρα-
θυμίαν καί τόν ζόφον ἀπό τῶν
καρδιῶν ὑμῶν καί γίνεσθε κα-
θαροί καί τέλειοι, ἄμεμπτοι καί
ἀνεπίληπτοι τῷ καθαρῷ Θεῷ
ἡμῶν· ἁγνίσατε ἑαυτούς, ἵνα κλη-
ρονομήσητε τά οὐράνια ἀγα-
θά»16.

Τά παραπάνω λόγια ἀποτε-
λοῦν καί γιά μᾶς τή ζωντανή πα-
ρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.
Τό μήνυμά του, ἄκρως ἐπίκαιρο,
φθάνει ἀπό τίς ἀκτές τοῦ πα-
τραϊκοῦ κόλπου μέχρι τίς ἀκτές
τῆς Καρπασίας ὅπου δεσπόζει τό
Μοναστήρι του, τό ὁποῖο ἐφέτος
ἀνακαινισμένο καί εὐτρεπισμένο
γιορτάζει τά ἑκατόν πενῆντα
χρόνια ἀπό τόν ἐγκαινισμό του,
παραμένοντας φρουρός ἄγρυ-
πνος τῆς νήσου τῶν ἁγίων καί τῶν
θεοσεβῶν κατοίκων της. Αὐτό τό
μήνυμα ἄς διαποτίσει καί τίς δι-
κές μας ψυχές.

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ἩΠαιδεία στήν καθ’ ἡμᾶς
Ἀνατολή στηρίζεται πά-
νω σέ δύο βασικούς πυ-

λώνες: τή θύραθεν παιδεία καί τήν
κατά Θεόν παιδεία. Μέ τή θύρα-
θεν, τήν κατά κόσμον δηλαδή
παιδεία, ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τίς
βασικές γνώσεις τῶν αἰσθητῶν
πραγμάτων, πού τόν περιβάλ-
λουν. Αὐτή ἡ παιδεία εἶναι ἀπα-
ραίτητη γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ
ἀνθρώπου, διότι τόν βοηθᾶ νά συ-
νειδητοποιήσει τό περιβάλλον
μέσα στό ὁποῖο ζεῖ καί νά καθο-
ρίζει τήν πορεία του μέσα σ᾽
αὐτό, ἔχοντας συνείδηση καί ἀντί-
ληψη τῆς πραγματικότητας. Ἐπει-
δή τά κτιστά καί ὑλικά πράγμα-
τα μεταβάλλονται καί ἐξελίσσον-
ται συνεχῶς, ἡ ἐκπαίδευση-παι-
δεία τοῦ ἀνθρώπου κατά κόσμον

εἶναι καί ἀναγκαία καί
συνεχής, διά βίου μάθηση.

Μέ τήν κατά Θεό παιδεία, δηλα-
δή τήν ἀγωγή, ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ
πνευματική καλλιέργεια, ποιότη-
τα, ἐνάρετη κατάσταση, αὐτό πού
ἡ Ἐκκλησία μας χαρακτηρίζει ὡς
ἁγιότητα. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος
δίδοντας τόν ὁρισμό τῆς παιδείας
αὐτῆς λέγει χαρακτηριστικά ὅτι
«παιδεία ἐστί μετάληψις ἁγιότη-
τος». Ἡ ἁγιότητα-ἐσωτερική πνευ-
ματική ποιότητα βοηθᾶ τόν ἄνθρω-
πο ἀφ᾽ ἑνός νά κατανοήσει τόν
σκοπό καί τό νόημα τῆς ζωῆς του,
νά προσανατολιστεῖ σωστά μέσα
σ᾽ αὐτή καί ἀφ᾽ ἑτέρου, λόγῳ τῆς
πνευματικῆς καλλιέργειας καί τοῦ
φωτισμοῦ τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς
μπορεῖ νά διαχειριστεῖ ὀρθά τίς
γνώσεις καί τά πράγματα πού τόν
περιβάλλουν. Ὅπως θά ἔλεγε ὁ
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
«ἔχει τήν γνῶσιν ὅλων
τῶν ὄντων». Δηλαδή γνω-

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

Ἐπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου
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ρίζει λόγῳ τοῦ φωτισμοῦ
καί τῆς διάκρισης τήν
πραγματική ἀξία τῶν

πραγμάτων καί οὔτε τά ὑποτιμᾶ,
ἀλλά καί οὔτε τά ὑπερτιμᾶ. 

Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία ὅτι
στήν Ἐπισκοπή Καρπασίας, ἀπό
πολύ νωρίς, ἀναπτύχθηκαν καί συ-
νυπῆρξαν καί τά δύο αὐτά εἴδη
παιδείας. Αὐτό φαίνεται καθαρά
ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Μονή τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ἀποφάσισε
στις 15 Αὐγούστου τοῦ ἔτους
1917 νά ἱδρύσει καί νά στηρίξει
πλήρως τό Γυμνάσιο Ριζοκαρπά-
σου, ὥστε νά προσφερθοῦν στα
παιδιά τῆς Καρπασίας παράλλη-
λα μέ τήν ἐκκλησιαστική παιδεία
καί ζωή καί ἡ παιδεία καί ζωή τῶν
γνώσεων τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου,

καλλιεργώντας ταυτό-
χρονα τήν ἠθική καί πνευ-
ματική τους καλλιέργεια
καί νά θέσουν τήν Παιδεία αὐτή
κάτω ἀπό τήν ἀσφαλή προστασία
του Ἁποστόλου Ανδρέα. 

Τελειώνοντας, ἐπιτρέψετέ μου
νά τονίσω ὅτι δέν ἔχουμε τό δι-
καίωμα νά τήν ἀλλοιώσουμε ἤ νά
τήν μετατρέψουμε σέ κάτι κοσμι-
κό καί εὐκαιριακό. Ἄν θέλουμε νά
ἐλπίζουμε σέ κάτι καλύτερο γιά
τόν τόπο μας, τήν εἰρήνη καί
εὐημερία, θά πρέπει αὐτούς τούς
δύο χώρους νά συνεχίσουμε νά
τούς χρησιμοποιοῦμε ὡς πνευμα-
τικά φυτώρια, μέσα στά ὁποῖα θά
βλαστάνουν καί θά ὠριμάζουν
πνευματικά ἀναστήματα, ἅγιοι
καί φωτισμένοι ἄνθρωποι. 

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ὉἈπόστολος Ἀνδρέας ὁ
Πρωτόκλητος, τοῦ
ὁποίου τὴ μνήμη ἑορ-

τάζει ἡ Ἐκκλησία μας στὶς 30
τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου, εἶναι
χωρὶς ἀμφιβολία ἕνας οἰκου-
μενικὸς Ἅγιος. Τιμᾶται ὅλως
ἰδιαιτέρως σ’ ὁλόκληρη τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τόσο τὴν
ἑλληνόφωνη ὅσο καὶ τὴ σλαβό-
φωνη. Εἶναι ἀναρίθμητοι οἱ
ναοὶ καὶ τὰ παρεκκλήσια ποὺ
εἶναι ἀφιερωμένα σ’ αὐτὸν καὶ
πλῆθος οἱ ἄνθρωποι, ἄντρες

καὶ γυναῖκες, ποὺ φέρουν τὸ
εὐλογημένο ὄνομά του. Στὴν
ἰδιαίτερή μας πατρίδα τὴν Κύ-
προ δὲν ὑπάρχει καμιὰ οἰκο-
γένεια ποὺ νὰ μὴν ἔχει ὄχι ἕνα
ἀλλὰ περισσότερα μέλη της
ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά του.
Αὐτὴν τὴ μεγάλη ἀποστολικὴ
μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ
προσπαθήσουμε νὰ σκιαγρα-
φήσουμε σ’ αὐτό μας τὸ ἄρθρο
ὄχι μὲ δικά μας λόγια, ἀλλὰ
μέσα ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς
30ης Νοεμβρίου καὶ μέσα ἀπὸ
τοὺς λόγους τῶν θαυμασίων
τροπαρίων της. 

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἦταν
υἱὸς τοῦ Ἰωνᾶ καὶ κατὰ σάρκα
ἀδελφὸς τοῦ Σίμωνα, τοῦ με-

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας 

ὁ Πρωτόκλητος
μέσα ἀπὸ τὰ τροπάρια

τῆς Ἀκολουθίας του

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου
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τέπειτα Πρωτοκορυφαίου Ἀπο-
στόλου Πέτρου. Καταγόταν δὲ
ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαί-
ας. Ἡ ἄσημη αὐτὴ πόλη τῆς Γα-
λιλαίας ἔγινε γνωστὴ σ’ ὁλό-
κληρη τὴν οἰκουμένη ὡς ἡ γε-
νέτειρα τῶν δύο μεγάλων αὐτα-
δέλφων Ἀποστόλων. Γι’ αὐτὸ
καὶ στὸ πρῶτο Στιχηρὸ Προ-
σόμοιο τῶν Αἴνων ὁ ἱερὸς ὑμνο-
γράφος ἀναφωνεῖ: “Βηθσαϊδὰ
νῦν ἀγάλλου· ἐν σοὶ γὰρ ἤνθη-
σαν, ἐκ μυστικῆς λιβάδος,
εὐωδέστατα κρίνα, Πέτρος καὶ
Ἀνδρέας, κόσμῳ παντὶ τὸ τῆς
πίστεως κήρυγμα εὐωδιάζοντες
χάριτι τοῦ Χριστοῦ …”. Βηθ-
σαϊδά, μπορεῖς τώρα νὰ
καυχᾶσαι· διότι σ’ ἐσένα, σὰν
ἀπὸ μυστικὴ πηγή, ἄνθησαν
εὐωδέστατα κρίνα, οἱ Ἀπόστο-
λοι Πέτρος καὶ Ἀνδρέας. Αὐτοὶ
μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ
εὐωδίασαν σ’ ὅλο τὸν κόσμο τὸ
κήρυγμα τῆς πίστεως. 

Τόσο ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ὅσο καὶ ὁ ἀδελφός του Ἀπό-
στολος Πέτρος, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι
ἐκ τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου,
ὑπῆρξαν μαθητὲς τοῦ Τιμίου
Προδρόμου. Ἀφοῦ πρώτα μα-
θήτευσαν στὸν κορυφαῖο τῶν
Προφητῶν, ἀκολούθησαν στὴ

συνέχεια τὸν Σωτήρα Χριστό.
Πρῶτος ἀπ’ ὅλους ὁ Ἀπόστολος
Ἀνδρέας. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς κλή-
θηκε πρῶτος ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ
τὸν ἀκολουθήσει, γι’ αὐτὸ ὀνο-
μάστηκε Πρωτόκλητος. Τὸ συγ-
κεκριμένο περιστατικὸ μᾶς τὸ
περιγράφει στὸ πρῶτο κεφά-
λαιο τοῦ Εὐαγγελίου του (στ.
35-43) ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγ-
γελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος.
Ὁ Τίμιος Πρόδρομος κήρυττε,
ὡς γνωστόν, στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορ-
δάνη ποταμοῦ. Μιὰ μέρα, λοι-
πόν, βλέποντας τὸν Ἰησοῦ
Χριστὸ νὰ περνᾶ ἀπὸ ἐκεῖ,
ἀναφώνησε: “Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ
Θεοῦ”· αὐτὸς εἶναι δηλαδὴ ὁ
ἀναμενόμενος Μεσσίας, ὁ Σω-
τήρας τοῦ κόσμου, ποὺ ὡς
ἀμνὸς ἄμωμος θὰ θυσιαστεῖ
ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ
σωτηρίας. Πρῶτος πλησίασε,
τότε, τὸν Κύριο ὁ Ἀνδρέας
μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννη, τὸν ρώτη-
σαν ποῦ μένει, τὸν ἀκολούθη-
σαν καὶ ἔμειναν μαζί του ὅλη
τὴν ἡμέρα. Ἀκολούθως, ὁ
Ἀνδρέας βρῆκε τὸν ἀδελφό του
τὸν Σίμωνα, τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι
“εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν” καὶ
τὸν ὁδήγησε στὸν Κύριο.

Τὰ τρία Στιχηρὰ Προσόμοια

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀναφέρονται
μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴ μα-
θητεία τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέα στὸν Τί-
μιο Πρόδρομο καὶ στὴν ἑτοι-
μότητά του ν’ ἀκολουθήσει τὸν
ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ καὶ Λόγο
τοῦ Θεοῦ, τὸ φανερωθὲν ἐπὶ τῆς
γῆς “ἐνυπόστατον ἀπαύγασμα
τῆς πατρικῆς δόξης”. Ὁ Ἀπ.
Ἀνδρέας εἶναι “ὁ τῷ Προδρόμου
φωτὶ μεμορφωμένος”, αὐτὸς
ποὺ διαμορφώθηκε μὲ τὸ φῶς
τῆς διδασκαλίας τοῦ Τιμίου
Προδρόμου, εἶναι “ὁ τῆς Προ-
δρόμου φωνῆς ἐνηχημένος”,
αὐτὸς ποὺ διδάχθηκε ἀπὸ τὴ
φωνὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
εἶναι “ὁ τῷ ἐκ στείρας βλα-

στήσαντι φοιτήσας”, αὐτὸς
ποὺ μαθήτευσε σ’ ἐκεῖνον
ποὺ γεννήθηκε μὲ θαυ-
μαστὸ τρόπο ἀπὸ τὴ στεί-
ρα καὶ ὑπερήλικα Ἐλισά-
βετ. Πρῶτος ἀπ’ ὅλους
τοὺς μαθητὲς τοῦ Τιμίου
Προδρόμου ἔτρεξε στὸν
Σωτήρα τοῦ κόσμου ὁ Ἀπ.
Ἀνδρέας “καταυγασθεὶς
τὴν διάνοιαν, τελειοτάτῃ
μαρμαρυγῇ αὐτοῦ τῆς Θε-
ότητος”, ἀφοῦ δηλαδὴ φω-
τίστηκε ἡ διάνοιά του μὲ
τὴν τελειότατη λάμψη τῆς
Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Χρι-

στοῦ. Ἔχοντας προετοιμαστεῖ
κατάλληλα μὲ τὴ μαθητεία του
στὸν Βαπτιστὴ τοῦ Κυρίου,
ἦταν ἕτοιμος νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι
ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ἦταν
ψιλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Θεάν-
θρωπος Σωτήρας τοῦ κόσμου,
ὁ “δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ
διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν”
ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ.  

Ἡ κλήση τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέα
ἀπὸ τὸν Κύριο δὲν ἦταν μερο-
ληπτικὴ ἐπιλογὴ ἑνὸς ἐκ τῶν μα-
θητῶν τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
ἀλλὰ ἀποτέλεσμα τῶν πνευμα-
τικῶν ἀναζητήσεών του καὶ τῆς
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πνευματικῆς του δίψας. “Ἐζή-
τησας Χριστὸν τὴν ὄντως ζωήν,
καὶ ζητήσας πρῶτος εὗρες· καὶ
εὑρὼν μυστικῶς ἐδράξω”, ἀνα-
φέρει ἕνα τροπάριο τῆς ε΄ ᾨδῆς
τοῦ δευτέρου Κανόνος τοῦ Ἁγί-
ου. Ἕνα ἄλλο δὲ τροπάριο τῆς
γ΄ ᾨδῆς τοῦ πρώτου Κανόνος
τοῦ Ἁγίου συμπληρώνει: “Προ-
σέδραμες δίψει οὐ κληθείς,
Ἀνδρέα, ἀλλ’ αὐθαίρετος, τῇ τῆς
ζωῆς πηγῇ ὥσπερ ἔλαφος· καὶ
πᾶσι ταύτην εὑρὼν ἐκήρυξας,
καὶ πιὼν ἐπότισας, ἀφθαρσίας
νάματα, κεκμηκότα τῇ δίψει τὰ
πέρατα”. Ἀναζήτησες τὸν Ἰησοῦ
Χριστό, τὴν ὄντως ζωή, καὶ
ἀναζητώντας τον τὸν βρῆκες
πρῶτος· καὶ ἀφοῦ τὸν βρῆκες
τὸν ἅρπαξες μ’ ἕνα μυστικὸ
τρόπο. Προσέτρεξες στὴν πηγὴ
τῆς ζωῆς ἀπὸ μεγάλη δίψα,
ὅπως τὸ ἐλάφι, ὄχι γιατὶ ἐκλή-
θης, ἀλλὰ μὲ τὴ δική σου θέλη-
ση, ἑκουσίως, αὐτοπροαιρέτως.
Ἀφοῦ δὲ βρῆκες τὴν πηγὴ τῆς
ζωῆς τὴν κήρυξες σὲ ὅλους.
Ἀφοῦ πρῶτος ἤπιες ἀπὸ αὐτὴ
τὴν πηγή, πότισες μὲ τὰ νάμα-
τα τῆς ἀφθαρσίας τὰ πέρατα
τῆς οἰκουμένης, ποὺ ἦταν ἐξαντ-
λημένα ἀπὸ τὴν πνευματικὴ
δίψα. 

Ἡ ὁριστικὴ κλήση τῶν αὐτα-
δέλφων Ἀνδρέα καὶ Πέτρου
ἔγινε, ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὶς
σελίδες τῶν Εὐαγγελίων, στὶς
ὄχθες τῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας,
ὅπου ἐργάζονταν ὡς ψαράδες.
Τὸ σχετικὸ περιστατικὸ μᾶς τὸ
περιγράφει μὲ ἀρκετὲς λεπτο-
μέρειες ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς
στὸ πέμπτο κεφάλαιο τοῦ
Εὐαγγελίου του. Μετὰ ἀπὸ τὸ
περιστατικὸ αὐτὸ καὶ ἀφοῦ
τὰ δύο ἀδέλφια εἶχαν κυριευ-
θεῖ ἀπὸ δέος, ὁ Κύριος τοὺς κά-
λεσε νὰ τὸν ἀκολουθήσουν καὶ
τοὺς εἶπε ὅτι θὰ τοὺς κάνει ἀπὸ
τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς “ἁλιεῖς
ἀνθρώπων” (Ματθ. δ΄, 19). Τότε
τράβηξαν τὰ πλοῖα στὴ στεριά,
ἄφησαν τὰ πάντα καὶ τὸν ἀκο-
λούθησαν. Στὸ περιστατικὸ τῆς
ὁριστικῆς κλήσης τῶν αὐτα-
δέλφων Ἀνδρέα καὶ Πέτρου
στὶς ὄχθες τῆς λίμνης τῆς Γα-
λιλαίας καὶ στὰ ὅσα ἀκολού-
θησαν ἀναφέρεται τὸ Δοξα-
στικὸ τῶν Στιχηρῶν τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ, ποὺ ἀποδίδεται στὸν
Ἀνατόλιο, ἀλλὰ καὶ τὰ Στιχηρὰ
Ἰδιόμελα τῆς Λιτῆς, ποὺ ἀπο-
δίδονται στὸν Ἀνδρέα Ἱεροσο-
λυμίτη, στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα Κρή-
της δηλαδή. 

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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“Τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν κα-
ταλιπὼν Ἀπόστολε, ἀνθρώπους
σαγηνεύεις καλάμῳ τοῦ κη-
ρύγματος, χαλῶν ὥσπερ ἄγκι-
στρον τῆς εὐσεβείας τὸ δέλεαρ,
καὶ ἀνάγων ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς
πλάνης τὰ ἔθνη ἅπαντα.
Ἀνδρέα Ἀπόστολε, τοῦ Κορυ-
φαίου ὁμαίμων καὶ τῆς οἰκου-
μένης ὑφηγητὰ διαπρύσιε…”
(Δοξαστικόν). Ἀφοῦ ἐγκατέ-
λειψες, Ἀπόστολε, τὴν ἁλιεία
ψαριῶν, ἁλιεύεις πλέον ἀνθρώ-
πους μὲ τὸ καλάμι τοῦ κηρύγ-
ματος, ρίχνοντας σὰν ἀγκίστρι
τὸ δόλωμα τῆς εὐσεβείας καὶ
ἕλκοντας ἀπὸ τὸν βυθὸ τῆς
πλάνης ὅλα τὰ ἔθνη· Ἀνδρέα
Ἀπόστολε, ἐξ αἵματος ἀδελφὲ
τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστό-
λου Πέτρου καὶ διαπρύσιε κή-
ρυκα τῆς οἰκουμένης. 

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης
ἀναφέρει στὸ δεύτερο Στιχηρὸ
Ἰδιόμελο τῆς Λιτῆς: “οὗτος
γὰρ τὴν θάλασσαν δικτύοις
ἐρευνήσας ποτέ, ἰχθύας ἐζώ-
γρησε· νῦν δὲ τὴν οἰκουμένην τῷ
καλάμῳ σαγηνεύει τοῦ σταυροῦ
καὶ τὰ ἔθνη ἐκ πλάνης ἐπι-
στρέφει τῷ βαπτίσματι…”. Ὁ
Ἀπ. Ἀνδρέας ἐρευνώντας κά-
ποτε τὴ θάλασσα μὲ τὰ δίχτυα

αἰχμαλώτιζε ψάρια. Τώρα,
ὅμως, σαγηνεύει ὁλόκληρη τὴν
οἰκουμένη μὲ τὸ ξύλο τοῦ Σταυ-
ροῦ καὶ ὁδηγεῖ μὲ τὸ Μυστήριο
τοῦ βαπτίσματος τὰ ἔθνη ἀπὸ
τὴν πλάνη στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Στὸ τρίτο Στιχηρὸ Ἰδιό-
μελο τῆς Λιτῆς, ἐξάλλου, ἀνα-
φωνεῖ μὲ ἱερὸ δέος: “῍Ω θαῦμα
ξένον καὶ φοβερόν! ἡ πηλώδης
γλῶσσα, ἡ πηλίνη φύσις, τὸ
σῶμα τὸ χοϊκόν, τὴν νοερὰν καὶ
ἄϋλον ὑπεδέξατο γνῶσιν…”.
Εἶναι ὄντως θαῦμα παράδοξο
καὶ φοβερό! Ἡ γλώσσα ἑνὸς
κτιστοῦ χοϊκοῦ ἀνθρώπου, ἡ
κτιστὴ φύση ἑνὸς χοϊκοῦ ἀνθρώ-
που, τὸ χοϊκὸ σῶμα ὑπεδέχθη-
σαν τὴ νοερὴ καὶ ἄϋλη γνώση.
Ὁ Ἀπ. Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος,
ἕνας ἁπλὸς χοϊκὸς ἄνθρωπος
σὰν ὅλους ἐμᾶς, ἀξιώθηκε νὰ
καταστεῖ μύστης τῶν ἀρρήτων
καὶ θεωρὸς τῶν οὐρανίων. Καὶ
τοῦτο γιατὶ περιέφερε μέσα
στὴν καρδιά του τὸ πῦρ τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· “τῆς ἀγά-
πης τοῦ Χριστοῦ, ἐν καρδίᾳ σου
τὸ πῦρ περιφέρων…” (τροπά-
ριον στ΄ ᾨδῆς δευτέρου Κανό-
νος Ἁγίου).

Ὁ Ἀπ. Ἀνδρέας μετὰ τὴν
Πεντηκοστὴ κήρυξε τὸ Εὐαγ-
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γέλιο σὲ πολλοὺς τόπους, ὅπως
ὅλοι οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου.
Κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴ Βι-
θυνία, στὸν Εὔξεινο Πόντο καὶ
τὴ Μαύρη Θάλασσα, στὴ Θρά-
κη, τὴ Μακεδονία, τὴ Θεσσαλία
καὶ τὴν Ἀχαΐα. Ἀπ’ ὅλες τὶς πό-
λεις, στὶς ὁποῖες κήρυξε τὸ
Εὐαγγέλιο, ὄντως πόλη τοῦ
Ἀπ. Ἀνδρέα θεωρεῖται δικαίως
ἡ Πάτρα. Εἶναι ἡ πόλη, στὴν
ὁποία ἐργάστηκε ἱεραποστο-
λικὰ περισσότερο ἀπὸ κάθε
ἄλλη πόλη· εἶναι ἡ πόλη, στὴν
ὁποία μαρτύρησε μὲ σταυρικὸ
θάνατο (πάνω σὲ σταυρὸ σὲ
σχῆμα Χ)· εἶναι ἡ πόλη, στὴν

ὁποία διαφυλάσσεται ὡς πο-
λύτιμο θησαύρισμα ἡ Τιμία
Κάρα του καὶ ὁ σταυρὸς τοῦ
μαρτυρίου του. Τὸ τέταρτο
Στιχηρὸ Προσόμοιο τῶν Αἴνων
ἀναφέρεται στὴν ἰδιαίτερη αὐτὴ
τιμὴ τῆς πόλης τῶν Πατρέων:
“Ἡ τῶν Πατρέων σε πόλις Ποι-
μένα κέκτηται, καὶ πολιοῦχον
θεῖον, καὶ κινδύνων παντοίων
ρύστην καὶ φρουρόν σε, Ἀνδρέα
σοφέ, εὐχαρίστως τιμῶσά σε…”.
Ἡ πόλη τῶν Πατρέων σὲ ἔχει,
σοφὲ Ἀπόστολε Ἀνδρέα, Ποι-
μένα και θεῖον πολιοῦχο καὶ
σωτήρα καὶ φρουρὸ ἀπὸ τοὺς
ποικίλους κινδύνους καὶ σὲ

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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τιμᾶ μὲ πολλὴ εὐχαρίστηση. 
Σὲ ἀρκετὰ τροπάρια τῆς

Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου γίνεται
ἀσφαλῶς λόγος γιὰ τὸν μαρ-
τυρικὸ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ θάνα-
το τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστό-
λου. Στὸ τέταρτο Στιχηρὸ Ἰδιό-
μελο τῆς Λιτῆς ἀναφέρεται χα-
ρακτηριστικά: “…πόθῳ πόθον
προσθείς, διὰ σταυροῦ διαβαί-
νεις πρὸς ὃν ἐπόθησας, ὡς
ἀληθὴς μαθητής, καὶ σοφὸς μι-
μητὴς γενόμενος τοῦ διὰ Σταυ-
ροῦ αὐτοῦ πάθους”. Προσθέ-
τοντας πόθο στὸν πόθο, δια-
βαίνεις διὰ τοῦ σταυροῦ πρὸς
Ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖο ἐπόθησες,
ἀφοῦ ἔγινες ἀληθινός του μα-
θητὴς καὶ σοφὸς μιμητὴς τοῦ
διὰ Σταυροῦ Πάθους του. Ὁ
Ἀπ. Ἀνδρέας μὲ τὴν ὅλη του
ζωὴ καὶ μὲ τὸ μαρτυρικό του
τέλος ὑπερέβη κατὰ πολὺ τοὺς
ὅρους τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.
“Ἀνθρωπίνης φύσεως λαχών,
ἀναφέρει ἕνα τροπάριο τῆς η΄
ᾨδῆς τοῦ πρώτου Κανόνος τοῦ
Ἁγίου, τοὺς ταύτης ὑπερέβης
θεσμοὺς καὶ πρὸς τὴν Ἀγγέλων
μεταβέβηκας σκηνήν, Ἀνδρέα
Ἀπόστολε…”. Ὄντας χοϊκὸς
ἄνθρωπος, Ἀπόστολε Ἀνδρέα,

ὑπερέβης τοὺς ὅρους τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ μετέ-
βης πρὸς τὴ σκηνὴ τῶν Ἀγγέ-
λων. 

Κλείνουμε αὐτὴ τὴν περι-
διάβαση στὴν Ἀκολουθία τῆς
30ης Νοεμβρίου μὲ ἕνα ὡραι-
ότατο τροπάριο τῆς η΄ ᾨδῆς τοῦ
δευτέρου Κανόνος τοῦ Ἁγίου,
τὸ ὁποῖο ἐπίσης ἀναφέρεται στὸ
διὰ σταυροῦ μαρτυρικὸ τέλος
τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέα. “Τοῦ νοητοῦ
Ἡλίου ἐπὶ ξύλου δύναντος
αὐτεξουσίῳ βουλῇ, ὁ τοῦ ἡλίου
φωστὴρ συναναλύσαι ζητῶν,
καὶ δύναι εἰς Χριστόν, ἐν ξύλῳ
ἐκρεμάσθη σταυροῦ, Ἀνδρέας ὁ
μέγας λαμπτὴρ τῆς Ἐκκλη-
σίας”. Ὁ νοητὸς Ἥλιος τῆς δι-
καιοσύνης Ἰησοῦς Χριστὸς ἔδυ-
σε πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου μὲ
τὴ δική του θέληση, ἑκουσίως.
Ὁ Ἀπ. Ἀνδρέας, αὐτὸς ὁ μέγας
λαμπτήρας τῆς Ἐκκλησίας, ὡς
φωστήρας τοῦ νοητοῦ Ἡλίου
τῆς δικαιοσύνης, θέλοντας νὰ
ἀναχωρήσει ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια
καὶ νὰ ἑνωθεῖ αἰωνίως μὲ τὸν
Σωτήρα Χριστό, κρεμάστηκε
ἐπίσης πάνω στὸ ξύλο τοῦ
σταυροῦ. 
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Μέσα στό ἀναρίθμητο
πλῆθος τῶν Ἁγίων μας
ἐξέχουσα θέση κατέχει καί

ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ
Πρωτόκλητος. Αὐτός, πού πρῶτος
ἀπ’ ὅλους ἀξιώθηκε νά ἀκούσει τήν
πρόσκληση τοῦ Κυρίου μας καί νά
γίνει μαθητής Του, ἀνοίγοντας τόν
δρόμο γιά τήν προσαγωγή καί
ἄλλων στόν Χριστό. Ὁ πρωτόκλητος
μαθητής ὑπῆρξε μία μεγάλη πνευ-
ματική προσωπικότητα, παρέμεινε
γνήσιος Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, κή-
ρυξε τό Εὐαγγέλιό Του σέ διάφορα
μέρη τῆς γῆς καί στό τέλος δέχθη-
κε τό στεφάνι τοῦ διά σταυροῦ μαρ-
τυρίου, μιμούμενος τό πάθος τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ. 

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι ἕνας
ἰδιαίτερα ἀγαπητός καί λαοφιλής

ἅγιος, τόσο στόν εὐρύτερο χρι-
στιανικό χῶρο, ὅπου κήρυξε καί
μαρτύρησε,  ὅσο καί στήν Κύπρο
μας καί ἰδιαίτερα στήν περιοχή τῆς
μαρτυρικῆς Χερσονήσου τῆς Καρ-
πασίας, ὅπου βρίσκεται τό μο-
ναστῆρι πού εἶναι ἀφιερωμένο στό
ὄνομά του. Ὁ Ἅγιος συνδέεται μέ
τήν Κύπρο ἀπό τή μία, μέ μία το-
πική παράδοση, καί ἀπό τήν ἄλλη
μέ πλῆθος θαυμάτων1. 

Ἡ παράδοση φέρει τόν Ἅγιο νά
ἔχει περάσει, σέ μία ἀπό τίς πε-
ριοδεῖες του τόν 1ο αἰ. μ.Χ., ἀπό τό
νησί μας καί συγκεκριμένα ἀπό τό
βορειοανατολικό ἀκρωτῆρι τῆς Κύ-
πρου. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση
αὐτή, τό καράβι πού τόν μετέφερε
στήν Ἀντιόχεια ἀπό τήν Ἰόππη,
λίγο πρίν προσπεράσουν τό γνωστό

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διακόνου Μιχαήλ Νικολάου
Θεολόγου

1. Γεωργίου Κάκκουρα, «Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας», Παρέμβαση Ἐκκλησιαστική, τεῦχος
1, Σεπτ.-Δεκ. 2007, σσ. 28-31.
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ἀκρωτῆρι τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέα
καί τά νησιά, πού εἶναι  γνωστά
μέ τό ὄνομα Κλεῖδες, ἀναγκά-
στηκε νά σταματήσει σέ παρα-
κείμενο λιμανάκι λόγω νηνεμίας.
Τίς μέρες αὐτές τῆς  νηνεμίας τούς
ἔλειψε τό νερό. Ἔτσι, ὁ πλοίαρ-
χος βγῆκε στό νησί κι ἔψαχνε νά
βρεῖ νερό, παίρνοντας μαζί του καί
τόν Ἀπόστολο. Οἱ προσπάθειές
τους βγῆκαν ἄκαρπες καί ἔτσι κά-
ποια στιγμή, πού ἔφτασαν στή
μέση τῶν δύο ἐκκλησιῶν, πού
ὑπάρχουν σήμερα, (τῆς παλαιᾶς
καί τῆς καινούριας, πού 'ναι κτι-
σμένη λίγο ψηλότερα), ὁ ἅγιος γο-
νάτισε μπροστά σ’ ἕνα βράχο καί
προσευχήθηκε νά στείλει ὁ Θεός
νερό. Σηκώθηκε σφράγισε μέ τό
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τόν βράχο
καί τό θαῦμα ἔγινε. Ὁ Ἅγιος πο-
θοῦσε τό θαῦμα, γιά νά πιστέψουν
ὅσοι ἦταν ἐκεῖ στόν Χριστό. Από
τή ρίζα τοῦ βράχου βγῆκε ἀμέσως
μπόλικο νερό, τό ὁποῖο τρέχει μέ-
χρι σήμερα «μέσα σ' ἕνα λάκκο
τῆς παλαιᾶς ἐκκλησίας κι ἀπ' ἐκεῖ
προχωρεῖ καί βγαίνει ἀπό μία
βρύση κοντά στή θάλασσα»2.
Εἶναι τό γνωστό ἁγίασμα.

Τό εὐλογημένο αὐτό νερό πού
βγῆκε μέ θαυμαστό τρόπο θά
μποροῦσε νά προσφέρει καί θαύ-
ματα. Καί πράγματι αὐτό τό

νερό χάρισε τό φῶς στό τυφλό
παιδί τοῦ καπετάνιου, ἀλλά
συνεχίζει καί μέχρι σήμερα
νά ξεδιψᾶ, νά δροσίζει καί
νά παρηγορεῖ μυριάδες
ὁλόκληρες πού τό παίρ-
νουν μέ πίστη. Μετά καί
ἀπό τό δεύτερο θαῦμα, ὁ
ἀπόστολος ἄρχισε νά μιλᾶ
στούς παρευρισκόμενους
καί νά τούς διδάσκει γιά
τή νέα πίστη, τόν Ἀληθι-
νό Θεό πού ἔγινε ἄνθρω-
πος καί ἦρθε στόν κόσμο
γιά νά μᾶς σώσει. Τό τέ-
λος τῆς ὁμιλίας πολύ καρ-
ποφόρο. Ὅσοι τόν ἄκου-
σαν πίστεψαν καί βαπτί-
στηκαν καί πρῶτος ὁ κα-
πετάνιος μέ τό παιδί του,
πού πῆρε καί τό ὄνομα
Ἀνδρέας. Στήν συνέχεια τό
καράβι ἑτοιμάστηκε γιά νά συ-
νεχίσει τό ταξίδι του καί ὁ
ἀπόστολος ἀποχαιρέτησε καί
ἔδωσε τίς τελευταῖες συμβουλές
σέ ὅσους πίστεψαν. 

Ἔτσι, στήν Κύπρο ὀργανώθηκε
ἀκόμη μία ὁμάδα, μία ἐκκλησία
πιστῶν στόν ἕνα ἀληθινό Θεό.
Ἀργότερα, μετά ἀπό χρόνια, κτί-
στηκε στόν τόπο πού περπάτησε
καί ἁγίασε μέ τήν προσευχή, τά
θαύματα καί τόν ἱδρῶτα ὁ Πρω-

2. Ἰ. Τσικνοπούλλου, Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, 1967, σ. 21.
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τόκλητος μαθητής, τό
μεγάλο μοναστῆρι τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέα
στήν κατεχόμενη
Καρπασία, πού μέ
τόν καιρό εἶχε γίνει
παγκύπριο προσκύ-
νημα καί ἔγινε κα-
ταφύγιο γιά τούς
πονεμένους καί τα-
λαιπωρημένους πι-
στούς. Ὡς ἐκ τού-
του, ὁ Ἅγιος συν-
δέεται μέ τό νησί
μας καί μέ πολλά
θαύματα πού ἐπι-
τελεῖ σέ ὅσους προ-
στρέχουν μέ πίστη
στή χάρη του. Τό πιό
γνωστό  θαῦμα εἶναι
ἡ ἐπιστροφή τοῦ

ἀπαχθέντος Παντελῆ
Χατζηγεώργη, πρώην

Τούρκου Δερβίση, μέ τή
θαυματουργική ἐπέμβαση

τοῦ Ἁγίου. Εἶναι τό γνωστό
«θαῦμα τοῦ Ἀποστόλου

Ἀντρέα» γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει καί
παραδοσιακό κυπριακό τραγοῦδι. 

Συγκεκριμένα γύρω στό 1896,
οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἀπαγάγει στήν
πόλη Ἀλλαγιά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
τό μοναχογιό μίας φτωχῆς Ἑλλη-
νίδας, τῆς Μαρίας. Παρά τίς προ-
σπάθειες τῆς γυναίκας νά ἐπα-
νεύρει τόν γιό της, τοῦτο δυ-

στυχῶς δέν κατέστει δυνατό.
Ὁ μικρός Παντελής Χατζηγε-

ώργη εἶχε ὁδηγηθεῖ ἀπό τούς
ἀπαγωγεῖς του στίς στρατιωτικές
σχολές τοῦ κατακτητῆ καί τά
ἰσλαμικά τάγματα. Ἔκτοτε ἡ μη-
τέρα του ἐναπόθεσε στόν Θεό τίς
ἐλπίδες της γιά τήν ἀνεύρεσή του.
Ἀρκετά χρόνια ἀργότερα, τό 1912,
εἶδε στόν ὕπνο τῆς κάποιον
Ἀνδρέα, καί τῆς ἀνακοίνωσε ὅτι
σύντομα θά συναντοῦσε τό χαμένο
γιό της. Ἡ μάνα πεπεισμένη ὅτι
ὁ ἐπισκέπτης της δέν ἦταν ἄλλος
ἀπό τόν πρωτόκλητο μαθητή τοῦ
Χριστοῦ, ἀναχώρησε ἀμέσως μέ
τό αὐστριακό ἀτμόπλοιο πού
ἐκτελοῦσε τό δρομολόγιο Σμύρνης
- Λάρνακας γιά προσκύνημα στό
μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου, στήν Κύπρο.
Μέ τό ἴδιο καράβι ταξίδευαν
ἐπίσης πολλοί Κύπριοι – ἄνδρες
καί γυναῖκες – οἱ ὁποῖοι ἐργά-
ζονταν στή Μερσίνα καί στά
Ἄδανα ὡς ὑπάλληλοι γερμανικῆς
ἐταιρείας.

Στό καράβι ὑπῆρχε ἐπίσης καί
μία μικρή ὁμάδα ἀπό δερβίσηδες,
πού ἐπισκέπτονταν τήν Κύπρο γιά
νά διευθετήσουν διάφορες οἰκο-
νομικές ἐκκρεμότητες τῶν τεκκέ-
δων τοῦ νησιοῦ. Σέ κάποια στιγ-
μή, ἡ Μαρία διηγήθηκε τά συμ-
βάντα στίς ἄλλες γυναῖκες πού
συνταξίδευαν μαζί της καί ἐξέ-
φρασε τή βαθιά της πεποίθηση

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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πώς μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου θά
ἐπανεύρισκε τόν γιό της.

Τή διήγησή της ἀκροαζόταν μέ
πολύ ἐνδιαφέρον ἕνας ἀπό τούς
Δερβίσηδες, ὁ ὁποῖος παρατηροῦσε
προσεκτικά τή γυναῖκα. Τελικά τήν
πλησίασε καί τῆς ἀπηύθηνε τό
λόγο, διαπιστώνοντας ὅτι ἦταν ἡ
μητέρα του, ἀφοῦ ὅπως φαίνεται,
παρά τήν πολύχρονη παραμονή του
στά τουρκικά ἱεροδιδασκαλεῖα,
ἐξακολουθοῦσε νά διατηρεῖ ἐνθυ-
μήσεις ἀπό τήν παιδική του ζωή.

Ἀφαίρεσε τότε τό κάλυμα τῆς κε-
φαλῆς καί ἀφοῦ ντύθηκε μέ ἑλλη-
νικά ροῦχα, ὁμολόγησε τήν χρι-
στιανική του πίστη. Ἡ χαρά καί
τῶν δύο, ὅπως καί ὅσον ἄλλων Χρι-
στιανῶν ταξίδευαν μαζί τους, ἦταν

πολύ μεγάλη καί ξεπερνοῦσε τά
ὅρια τῆς συγκίνησης. Μόλις δέ τό
καράβι προσάραξε στή Λάρνακα,
μητέρα καί γιός ἔτρεξαν στόν ναό
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, ὅπου προ-
σευχήθηκαν θερμά καί εὐχαρίστη-
σαν τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Στή συ-
νέχεια ὁ Παντελής ὁμολόγησε γιά
δεύτερη φορά, μπροστά στόν ἱερέα
τοῦ ναοῦ παπᾶ Ἰωάννη Μακούλη,
πίστη στόν Τριαδικό Θεό. Ὁ παπά
Ἰωάννης σφράγισε τήν ἐπάνοδο τοῦ
Παντελῆ στό Χριστιανισμό μέ τήν
τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ χρί-
σματος. Ἀκολούθως ἐπισκέφθη-
καν τό μοναστῆρι τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέα, ὅπου προσκύνησαν τόν
Ἅγιο καί τόν εὐχαρίστησαν γιά τή
θαυμαστή βοήθειά του» (Ἐφημε-
ρίδα ΠΟΛΙΤΗΣ» ἡμερ. 14/2/1999).

Τό θαῦμα αὐτό συγκλόνισε τούς
κατοίκους τοῦ νησιοῦ καί αὔξησε
τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη τους
πρός τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί τό
μοναστῆρι του. 

Ἡ ἰσχυρή παράδοση καί τό
πλῆθος τῶν θαυμάτων εἶχε ὡς
ἀποτέλεσμα ἡ φήμη τοῦ Ἀποστό-
λου Ἀνδρέα νά διαδοθεῖ σέ ὁλό-
κληρο τό νησί καί τό μοναστῆρι του
νά καταστεῖ παγκυπρίως γνωστό.
Χωρίς ὑπερβολή, μετά ἀπό τήν Πα-
ναγία,  στήν Κύπρο ἔχει ἰδιαίτερη
τιμή ὁ Πρωτόκλητος μαθητής. Σέ
ὅλους τους ναούς τοῦ μαρτυρικοῦ
νησιοῦ μας θά βροῦμε τήν ἁγία
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εἰκόνα του καί τό ὄνομα τοῦ εἶναι
τό πιό συνηθισμένο καί τό πιό δια-
δεδομένο. Τή μέρα τῆς μνήμης τοῦ
γιορτάζει ὅλη ἡ Κύπρος. Ἀκόμη
καί στήν μακρινή, γεωγραφικά
ἀπό τό Μοναστῆρι του, ἐπαρχία
τῆς Πάφου, ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέ-
ας τιμᾶται ἰδιαίτερα στό νοτιο-
δυτικό ἄκρο τοῦ νησιοῦ, στήν πε-
ριοχή τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης
καί συγκεκριμένα στήν Πόλη Χρυ-
σοχοῦς, ὅπου ὑπάρχει μεγαλο-
πρεπής ναός ἀφιερωμένος στόν
Ἅγιο. Μαρτυρίες ἡλικιωμένων
κατοίκων τῆς περιοχῆς ἀναφέρουν
ὅτι πρίν τήν Εἰσβολή, ταξίδευαν
γιά μέρες, ἀκόμη καί μέ τά ζῷα
τους, κρατώντας τίς λαμπάδες καί

τά τάματά τους, γιά νά φθάσουν
στό Μοναστῆρι καί νά προσκυ-
νήσουν στή χάρη τοῦ Ἁγίου, στή
μεγάλη πανήγυρη πού γινόταν
κάθε καλοκαῖρι στίς 15 Αὐγού-
στου.

Τό παγκύπριο προσκύνημα
στήν Καρπασία πού κατέστησε
γνωστό τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα
στήν Κύπρο, ὡς γνωστό, ἐδῶ καί
43 χρόνια, μαζί μέ ὅλη τήν Βόρεια
Κύπρο ἔχει περιέλθει στήν κυ-
ριαρχία τῶν Τούρκων εἰσβολέων.
Μετά τό ἐπάρατο γιά τό νησί
1974, ἡ περίπυστη μονή του κα-
τέληξε σέ συγκινητικό σύμβολο
τοῦ ἀδούλωτου κυπριακοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ
καί τή χάρη τοῦ ἀποστόλου
Ἀνδρέα, μετά ἀπό διάφορες δια-
δικασίες τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου,
τά τελευταία χρόνια τελεῖται
Θεία Λειτουργία στό μοναστῆρι
στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου καί πλῆθος
πιστῶν καταφθάνει γιά νά τιμή-
σει τόν Ἅγιο. Ἄξιο ἀναφορᾶς εἶναι
καί τό γεγονός ὅτι ἐδῶ καί ἕνα
χρόνο ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ πρώτη
φάση τῆς ἀναστήλωσης τοῦ μο-
ναστηριοῦ, ὥστε νά στέκει ἐκεῖ
ἀγέρωχο σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας
καί εὔγλωττος μάρτυρας τῆς
ἑλληνικότητας τῆς ἀνατολικῆς
ἐσχατιᾶς αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς
καί αἱματοβαμμένης γῆς.

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Γ
ιά τήν ἵδρυση τοῦ φημι-
σμένου Μοναστηριοῦ
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα,

πού βρίσκεται στό ὁμώνυμο
ἀκρωτῆρι στήν κατεχόμενη
Καρπασία, ἐλάχιστα εἶναι γνω-
στά. Ἡ παράδοση φέρει τόν
Ἀπόστολο Ἀνδρέα νά ἔχει πε-
ράσει ἀπό τό μέρος ἐκεῖνο, τόν
1ο αἰώνα μ.Χ., ὅταν τό καρά-
βι μέ τό ὁποῖο ταξίδευε ἔμει-
νε ἀγκυροβολημένο γιά τρεῖς
ἡμέρες σέ παρακείμενο λιμα-
νάκι λόγῳ νηνεμίας. Ἐκεῖ ὁ
Ἀπόστολος δημιούργησε μία
πηγή στό βράχο ἀπό ὅπου
ἄρχισε νά ἀναβλύζει ἄφθονο
νερό, «πού τρέχει ἀπό τότε
στόν λάκκο τῆς Παλαιᾶς
Ἐκκλησίας καί ἀπό ἐκεῖ βγαί-
νει σάν Ἁγίασμα ἀπό βρύση

κοντά στή θάλασσα» (Ἰ. Τσι-
κνοπούλλου «Ὁ Ἀπόστολος
Ἀνδρέας», 1967, σ. 21). Αὐτό
θεράπευσε καί τό τυφλό παι-
δί τοῦ καπετάνιου τοῦ καρα-
βιοῦ, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ τήν
παράδοση, ἔκτισε στήν ἴδια
τοποθεσία ναό ἀφιερωμένο
στόν πρωτόκλητο μαθητή τοῦ
Χριστοῦ.

Τό 1103 μ.Χ. ὑπάρχει μία
πρώτη μαρτυρία γιά τήν ὀνο-
μασία τοῦ λιμενίσκου πού βρί-
σκεται κοντά στό μοναστῆρι,
ἀπό τόν Ἀγγλοσάξονα προ-
σκυνητή Seawolf, ὁ ὁποῖος τό
ἀποκαλεῖ «λιμανάκι τοῦ Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέα». Ἡ μαρτυρία
θεωρεῖται σημαντική, ἀφοῦ
συνδέει τό ὄνομα τοῦ Ἀποστό-
λου μέ τό ἀκρωτῆρι τῆς Καρ-

1

1. Ἀπό τήν ἱστοσελίδα: http://churchofcyprus.org.cy/9184 25/9/17
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πασίας ἀπό τά βυζαντινά χρό-
νια, ἔνδειξη ὅτι ἡ παράδοση γιά
τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα ὑπῆρχε
ἀπό τότε.

Μία ἄλλη σημαντική μαρτυ-
ρία μέ σαφῆ ἀναφορά, αὐτή τή
φορά, σέ ὕπαρξη μοναστηριοῦ
στήν περιοχή, γίνεται τό 1191
μ.Χ. ἀπό τόν Ἄγγλο ἱερωμένο
Benedictof Peterborough, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι ὁ τότε δι-
οικητής τῆς Κύπρου Ἰσαάκιος
Κομνηνός (1185-1191) συνελή-
φθη ἀπό τόν Ριχάρδο τόν Λε-
οντόκαρδο σέ πολύ καλά ὀχυ-
ρωμένο μοναστῆρι, πού ὀνο-
μαζόταν «Ἀκρωτήριον τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέα».

Ἐπίσης, τό ἀκρωτῆρι ἀνα-
φέρεται σέ παλαιούς χάρτες
τῆς Κύπρου, ἤδη ἀπό τό 1465,
ὡς ἀκρωτῆρι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα
(“CapodeSando Andrea”). Σε
παλαιούς χάρτες σημειώνεται
καί ἡ ὕπαρξη ἐκκλησίας στή
θέση τοῦ σημερινοῦ μοναστη-
ριοῦ, μέ τήν ὀνομασία Ἅγιος
Ἀνδρέας (“SandoAndrea”).

Παρόμοιες ἀναφορές γίνονται
καί ἀπό πολλούς περιηγητές
πού ἐπισκέφθηκαν τήν Κύπρο,
τόσο κατά τήν περίοδο τῆς λα-
τινοκρατίας (1191-1571) ὅσο

καί κατά τήν περίοδο τῆς τουρ-
κοκρατίας (1571-1878). Ὁ
Ἄγγλος περιηγητής Richard
Pococke, πού ἐπισκέφθηκε τό
νησί τό 1738, γράφει, «φθάσα-
με στό ἀνατολικότερο σημεῖο
τοῦ νησιοῦ, πού ὀνομαζόταν
ἀπό τούς παλαιούς Βοός Οὐρά.
Σήμερα ὀνομάζεται ἀκρωτῆρι
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ἐξαι-
τίας μοναστηριοῦ σέ βράχο
στό ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέα, στό ὁποῖο κατοικοῦν 2-
3 μοναχοί». (Ν.Γ. Κυριαζή
«Τά Μοναστήρια ἐν Κύπρῳ»,
1950, σ. 18).

Ἡ ἱστορία τοῦ μοναστηριοῦ
γίνεται οὐσιαστικά γνωστή πε-
ρίπου ἀπό τό 1855 ὅταν ὁ
παπά Ἰωάννης Νικόλα Διά-
κου ἀπό τό Ριζοκάρπασο ἄρχι-
σε τήν οἰκοδόμηση τοῦ και-
νούργιου ναοῦ, πού ἐγκαινιά-
στηκε στίς 15 Αὐγούστου 1867
ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Σωφρονίου.
Ὁ παπά Ἰωάννης θεωρεῖται ὁ
κτήτορας τοῦ σημερινοῦ μονα-
στηριοῦ.

Ὁ παλαιός καί ὁ καινούρ-
γιος ναός τῆς Μονῆς

Ἀπό τά κτίσματα τοῦ πρώτου
ναοῦ δέν διασώζονται καθόλου

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ἴχνη. Στή θέση τους ἀνεγέρθη-
κε ἀρκετά χρόνια ἀργότερα –
κατά τήν περίοδο τῆς Φραγ-
κοκρατίας τόν 15ο αἰώνα –
ναός, πού ὑπάρχει μέχρι σή-
μερα, ὄχι ὅμως καί τά κτήρια
πού τό περιέβαλλαν.

«Ἡ Παλαιά Ἐκκλησία, μέ τόν
οἰκοδομικό της ρυθμό, μέ τά
γραφικώτατα σταυροθόλιά της,
χτισμένη μάλιστα ἐπάνω στήν
πηγούλα πού φανέρωσε ὁ ὀνο-
μαστός Ἀπόστολος, πιστοποιεῖ,
μακρυά ἀπό κάθε ἀμφιβολία,
ὅτι εἶναι κτίσμα τοῦ δεκάτου
πέμπτου αἰῶνος. Εὔκολα ἐμεῖς
συμπληρώνουμε τήν ἀλάνθαστη
αὐτή πιστοποίησι, χωρίς νά
μπορῆ κανείς νά μᾶς διαψεύ-
ση. Γύρω στά 1430, ἐποχή

Φραγκοκρατίας, βρήκαμε οἱ
κάτοικοι τῆς περιοχῆς οἰκονο-
μική ἄνεσι τόση – ἄς μή ποῦμε
εὐρωστία – πού μᾶς ἐπέτρεψε
νά μεγαλώσουμε καί νά κά-
νουμε ὀμορφότερο τό Ἐκκλη-
σάκι τοῦ ἀγαπητοῦ μας Ψαρά
Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί ἀνα-
θέσαμε τό μεγάλωμα αὐτό τό
καλλιτεχνικό σέ τεχνίτη καλό,
πού καλά ἤξερε τά μυστικά τῆς
ἐκκλησιαστικῆς οἰκοδομίας»
(Τσικνοπούλλου, σ. 22).

Ὁ παλαιός αὐτός ναός, πού
εἶναι γοτθικοῦ ρυθμοῦ, βρί-
σκεται τριάμισι μέτρα χαμη-
λότερα ἀπό τό ἱερό τοῦ και-
νούργιου (σημερινοῦ) ναοῦ καί
οἱ εἴσοδοί του εἶναι δύο πε-
τρόκτιστες σκάλες. Το σχῆμα
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του εἶναι τετράγωνο καί ἡ
πύλη του, πού βρίσκεται στή
νότια πλευρά, εἶναι πετρόκτι-
στη καί ἀψιδόσχημη.

Ὁ καινούργιος ναός τοῦ μο-
ναστηριοῦ χρονολογεῖται στόν
19ο αἰώνα, μέ βάση ἐπιγραφή
ὅπου ἀναγράφεται ἡ ἡμέρα
τῶν ἐγκαινίων του, 15 Αὐγού-
στου 1867. Ὁ ναός εἶναι μονό-
κλιτος μέ καμαρόσχημη ὀροφή
ἐνισχυμένη μέ ἔξι κτιστές
ζῶνες. Ἡ μεγάλη θύρα τοῦ
ναοῦ βρίσκεται στόν νότιο
τοῖχο, ἐνῷ στόν βόρειο τοῖχο
ὑπάρχει δεύτερη θύρα μέ τήν
ἐπιγραφή τῆς ἡμέρας τῶν
ἐγκαινίων του.

Γιά τόν καινούργιο ναό, καί
γενικότερα γιά τό Μοναστῆρι
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, γράφει
ὁ ἱστορικός Σακελλαρίου: «Νο-
τιώτερον ὀλίγον τῶν Κλείδων
κεῖται παρά τήν ἀκτήν τό Μο-
ναστήριον τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Πρό τριακονταετίας ἐνταῦθα
δέν ὑπῆρχεν ἤ μικρός παλαιός
Ναός τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου·
ἔκτοτε ὅμως, χάρις εἰς τήν
ἐνεργητικότητα καί τιμιότητα
τοῦ τότε διορισθέντος Ἱερέως
τῆς μικρᾶς Ἐκκλησίας, νῦν δέ
Οἰκονόμου τῆς Μονῆς, ἐκτί-

σθη μέγας καί ὡραῖος Ναός καί
πολλά κάλλιστα πέριξ δωμάτια,
καί οὕτως ἐνταῦθα κατηρτίσθη,
προϊόντος τοῦ χρόνου, μία τῶν
ὡραιοτέρων ἐν τῇ Νήσῳ Μο-
νῶν» (Τσικνοπούλλου, σ. 25).

Τό εἰκονοστάσιο, πού καλύ-
πτει ὁλόκληρο τό πλάτος καί
ὕψος τοῦ καινούργιου ναοῦ,
εἶναι ξυλόγλυπτο καί ἐπίχρυσο,
ὅμως ἄγνωστης χρονολογίας
κατασκευῆς καί ἄγνωστου τε-
χνίτη. Ξυλόγλυπτοι εἶναι ἐπίσης
ὁ ἄμβωνας, ὁ θρόνος, καθώς καί
τό κεντρικό προσκυνητάρι. Στά
δεξιά τοῦ τέμπλου ὑπάρχει
ἐπίσης ξυλόγλυπτο, ἐπίχρυσο
καί καταστόλιστο προσκυνη-
τάρι, στό ὁποῖο βρίσκεται ἡ
προσκυνηματική εἰκόνα τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Στόν ναό
φυλάγονται, μεταξύ ἄλλων, με-
ρικές σχετικά παλαιές εἰκόνες
τοῦ 19ου αἰώνα, καθώς καί με-
ρικά κειμήλια τῆς ἴδιας ἐποχῆς.

Ὁ Κτήτορας τοῦ νέου ναοῦ:
Παπᾶ Ἰωάννης Νικόλα 
Διάκου (1827 – 1909)

Ὁ παπά Ἰωάννης Νικόλα
Διάκου ἀπό τό Ριζοκάρπασο
θεωρεῖται ὁ ἱδρυτής καί πρῶτος
οἰκονόμος τοῦ σημερινοῦ Μο-

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ



180 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

ναστηριοῦ. Ὁ παπά Ἰωάννης
ἄρχισε τήν ἀνέγερση τοῦ νέου
ναοῦ τό 1855, ἀφοῦ κατάφερε
νά συγκεντρώσει οἰκονομική
βοήθεια ἀπό τούς πιστούς μέ
ἐράνους στήν Κύπρο καί στό
ἐξωτερικό, «φέρων μαζί του
μία βαρύτιμη παλαιά Εἰκόνα
τοῦ Ἁγίου» (Τσικνοπούλλου, σ.
25). Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος
Μακάριος Α΄ (1854-1865) εἶχε
θέσει τό ὅλο ἔργο τῆς ἀνέγερ-
σης τοῦ ναοῦ κάτω ἀπό τήν
πνευματική του καθοδήγηση.

Ὁ παπά Ἰωάννης ἐργάστηκε
μέ ἀφοσίωση γιά τό φημισμέ-
νο Μοναστῆρι καί ὅταν πέθα-
νε στίς 4 Ἰουλίου 1909, σέ ἡλι-
κία 82 χρόνων, οἱ συμπα-
τριῶτες του τόν ἔθαψαν κοντά

στήν παλαιά Ἐκκλησία, ὅπου
ἀργότερα στήθηκε καί ἡ μαρ-
μάρινη προτομή του.

Γιά τό χαρακτῆρα καί τό
ἔργο τοῦ παπᾶ Ἰωάννη γράφει
ὁ ἱστορικός Φραγκούδης τά
ἀκόλουθα: «Ὁ τήν Μονήν δι-
ευθύνων Οἰκονόμος εἶναι σπά-
νιος τύπος ἱερέως. Μόνος ἐπι-
στατεῖ εἰς τήν καλλιέργειαν
τῶν κτημάτων, εἰς τήν εἴσπρα-
ξιν τῶν εἰσοδημάτων, αὐτός
ἐνήργησε συνδρομάς διά τήν
ἀνέγερσιν τῆς Μονῆς, τά εἰσο-
δήματα τῆς ὁποίας χρησιμο-
ποιεῖ εἰς διατήρησιν Σχολείου
ἀρρένων καί θηλέων ἐν Ριζο-
καρπάσῳ, εἰς φιλοξενίαν καί εἰς
διάφορα ἄλλα καλά διά τήν
ἐπαρχίαν, ἧς εἶναι ὁ δικαστής,
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ὁ ἀγαθός ἄγγελος. Τοιούτων
ἱερέων χρήζουσιν ἀληθῶς ὅλα
τά χωριά» (Τσικνοπούλλου, σ.
26).

Ἄλλοι γνωστοί μοναχοί ἐκτός
ἀπό τόν παπά Ἰωάννη ἦταν ὁ
οἰκονόμος Χριστόφορος Κυκ-
κώτης πού ὑπηρέτησε μεταξύ
1910 καί 1915, ὁ οἰκονόμος
Ἰωσήφ (1916-1926), ὁ οἰκονό-
μος Παγκράτιος (1926-1927), ὁ
οἰκονόμος Κλεόπας ἀπό τή
Μόρφου (περί τό 1931), ὁ οἰκο-
νόμος Φώτιος Μαχαιριώτης
ἀπό τό Φλαμούδι (1931-1934),
ὁ ἱερομόναχος Χρύσανθος Μα-
κρυγιάννης (1935-1937), ὁ ἱερο-
μόναχος Νικόλας Σανταμᾶς
(1942-1947), ὁ οἰκονόμος Λε-
όντιος Ἰακωβίδης (1948-1962)
καί ὁ οἰκονόμος Κλεόπας Κου-
ρουζίδης (1962).

Μεγάλος εὐεργέτης τῆς
Μονῆς ὑπῆρξε ὁ Ἀριστόδημος
Γιαννακού Παπαπέτρος (1897-
1967), ὁ ὁποῖος στή διαθήκη του
κληροδότησε στό Μοναστῆρι
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ὅλη τήν
περιουσία του, ἀξίας 50 χιλιά-
δων λιρῶν (τό 1967), γιά τήν
ἀνέγερση ξενώνων. Ἡ σωρός
του τάφηκε στόν χῶρο τῆς
Μονῆς.

Προσκύνημα 
στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα
Τό Μοναστῆρι τοῦ Ἀποστό-

λου Ἀνδρέα γιορτάζει κανονι-
κά στίς 30 Νοεμβρίου, ὅμως
ἐπειδή κατά τήν ἡμερομηνία
αὐτή ὁ καιρός εἶναι συνήθως
χειμωνιάτικος καί οἱ προσκυ-
νητές ταλαιπωροῦνταν σέ με-
γάλο βαθμό, καί ἀφοῦ σέ πα-
λαιότερες ἐποχές τό προσκύ-
νημα στό μοναστῆρι ἀπαιτοῦσε
ταξίδι πολλῶν ἡμερῶν, καθιε-
ρώθηκε ἡ 15η Αὐγούστου –
ἡμέρα πού ἐγκαινιάστηκε ὁ
νέος ναός τό 1867 – ὡς ἡμέρα
γιορτῆς γιά τό μοναστῆρι.

«Εἰς τήν μονήν τοῦ ἀποστό-
λου Ἀνδρέου δίς τοῦ ἔτους γί-
νεται πολυπληθής πανήγυρις.
Ἡ πολυπληθέστερα πανήγυρις
τελεῖται τήν 15ην Αὐγούστου,
ἡμέραν τῶν ἐγκαινίων τῆς
μονῆς, ὅτε ὁ καιρός εἶναι
ὡραῖος. Ἡ ἑτέρα πανήγυρις τε-
λεῖται τήν 30ην Νοεμβρίου,
ἡμέραν ἑορτῆς τοῦ ἁγίου, ὅτε
ὅμως διά τόν βροχερόν καιρόν
δέν δύναται νά μεταβοῦν πολ-
λοί προσκυνηταί». (Χ. Ταου-
σιάνη «Αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Ριζο-
καρπάσου», 1983, σ. 143).

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Ὅπως γράφει ὁ Γιάννης
Σταυρινός Οἰκονομίδης στήν
‘Ἱστορία τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέα τοῦ Ριζοκαρπάσου’,
«ἦταν θαυμαστό τό θέαμα νά
βλέπεις πλῆθος ἅμαξες συρό-
μενες ἀπό βόδια, μοῦλες, ἄλο-
γα, σκεπασμένες μέ πολύχρω-
μες τέντες, καβαλάρηδες, πε-
ζούς, νά διασχίζουν τούς χω-
ματένιους δρόμους τοῦ Καρ-
πασιοῦ ἐπί τρία μερόνυχτα
γιά νά φτάσουν στό μοναστῆρι
τήν 15η Αὐγούστου μέ τά ἀφιε-
ρώματά τους: τίς τεράστιες
λαμπάδες, τά ζωντανά πού
ἄλλα τά πρόσφεραν ἐνῷ ἄλλα
τά ἔσφαζαν ἐκεῖ γιά νά φᾶνε.
Το μοναστῆρι τούς προσέφερε

πλήρη φιλοξενία κι ἄφθονο
κρασί. Στό πανηγύρι ἔρχονταν
πολλοί διά θαλάσσης, ἐνῷ ἡ
καμπάνα τοῦ Ἁγίου τούς ὑπο-
δεχόταν μέ συνεχές χαρούμενο
χτύπημα». (Μ. Στυλιανοῦ
«Μία περιδιάβαση στά κατε-
χόμενα χωριά καί τίς πόλεις
μας», 2001 σ. 346)

Ὅταν τό αὐτοκίνητο ἄρχισε
νά χρησιμοποιεῖται ἐκτεταμέ-
να στήν Κύπρο, οἱ προσκυνητές
ἔφθαναν στό μοναστῆρι μέ λε-
ωφορεῖα, μά καί πάλι τό ταξί-
δι ἦταν μεγάλο καί διαρκοῦσε
δύο-τρεῖς ἡμέρες. Στό μο-
ναστῆρι μετέβαιναν πολύ τα-
κτικά, μέχρι καί τό 1974, καί
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πολλοί πιστοί γιά βαφτίσεις
παιδιῶν.

Μεταξύ τῶν χιλιάδων ἐπι-
σκεπτῶν τοῦ μοναστηριοῦ συγ-
καταλέγονταν καί πολλοί Τουρ-
κοκύπριοι, οἱ ὁποῖοι σέβονταν
τόν Ἅγιο καί ἔφθαναν ἐκεῖ
ἀπό πολλά μέρη τῆς Κύπρου
φέρνοντας μαζί τους τά τάμα-
τά τους.

Μετά τήν τουρκική εἰσβολή
τοῦ 1974 ἐπιτράπηκε γιά πρώ-
τη φορά στούς ἐγκλωβισμένους
τῆς Καρπασίας νά μεταβοῦν
στό μοναστήρι καί νά παρα-
κολουθήσουν τή λειτουργία, μέ
τήν εὐκαιρία τῆς γιορτῆς τοῦ
Ἁγίου, στίς 30 Νοεμβρίου 1978.

Ὁ Ἡγούμενος Κύκκου καί ὁ
τότε Οἰκονόμος τῆς Μονῆς Κλε-
όπας Κουρουζίδης ἐπισκέφθη-
καν τό μοναστήρι γιά πρώτη
φορά μετά τήν εἰσβολή στίς 30
Νοεμβρίου 1994, ἐνῷ ἀκριβῶς
ἕνα χρόνο ἀργότερα ἡγήθη-
καν προσκυνήματος ἀπό 40
Καρπασίτες πού ταξίδεψαν
στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα ἀπό τίς
ἐλεύθερες περιοχές μέ λεωφο-
ρεῖο. Ἐξάλλου, ἡ πρώτη μαζι-
κή ἐπίσκεψη στό μοναστῆρι,
ἀπό 600 Ἑλληνοκύπριους,

πραγματοποιήθηκε στίς 15
Αὐγούστου 1997, μετά ἀπό
ἐπίμονες ἐνέργειες τῆς Δια-
χειριστικῆς Ἐπιτροπείας τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέα
πρός τά Ἡνωμένα Ἔθνη καί τίς
κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ καί τῆς
Μεγάλης Βρετανίας.

Μετά τή μερική ἄρση τῶν πε-
ριορισμῶν στή διακίνηση ἀπό
καί πρός τά κατεχόμενα ἀπό τό
τουρκικό κατοχικό καθεστώς,
τόν Ἀπρίλιο 2003, χιλιάδες πι-
στοί συναθροίζονται στό κατε-
χόμενο μοναστήρι γιά νά
ἐκφράσουν τήν πίστη τους στόν
Ἅγιο. Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται
ὅτι σέ καταμέτρηση πού ἔγινε
τήν 1η Μαΐου 2003, ἀπό τούς
25.800 Ε/Κ πού εἶχαν μεταβεῖ
στά κατεχόμενα οἱ 24.000
εἶχαν γιά προορισμό τους τή
Μονή τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα.
Ἐπίσης, τρεῖς ἡμέρες μετά τή
μερική ἄρση τῶν περιορισμῶν
στή διακίνηση, στίς 26 Ἀπριλί-
ου 2003 πού ἦταν καί Μεγάλο
Σάββατο, ἔγινε στό μοναστήρι
λειτουργία Ἀναστάσεως, τήν
ὁποία κάλυψαν διεθνῆ τηλεο-
πτικά δίκτυα…

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Ἱστορικό Σχολείου
Τό Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

ἔχει μακρά καί λαμπρή ἱστορία.
Στίς 15 Αὐγούστου 1917 ἡ Ἱερά
Μονή τοῦ Ἀποστόλου Ἀντρέα,
γνωρίζοντας τήν ἀνυπολόγιστη
ἀξία τῆς παιδείας καί πιστεύον-
τας ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ ἀσφαλῆ
βάση πάνω στήν ὁποία μπορεῖ νά
στηριχθεῖ τό οἰκοδόμημα τῆς γε-
νικῆς ἀναπτύξεως ἑνός τόπου,
ἔλαβε τήν ἱστορική ἀπόφαση νά
ἱδρύσει στό Ριζοκάρπασο Ἀνω-
τέρα Πρακτική Σχολή.

Ἡ Ἐπιτροπή τῆς Σχολῆς ἀπο-
τελέσθηκε ἀπό τήν τότε διαχει-
ριστική Ἐπιτροπεία Ἀποστόλου
Ἀντρέα μέ πρόεδρό της τόν ἀεί-
μνηστο οἰκονόμο τῆς Μονῆς,

Ἰωσήφ, καί ἀπό τόν τότε πρόεδρο
τῆς Σχολικῆς Κοινοτικῆς Ἐπι-
τροπείας, Σολωμό Φαλᾶ.

Διευθυντής τῆς σχολῆς διορί-
στηκε ὁ Μιχαήλ Κουνᾶς μέ ἐτή-
σιο μισθό £90.

Οἱ μαθητές τοῦ πρώτου σχο-
λικοῦ ἔτους 1917 - 1918 ἦταν 13,
οἱ ἀκόλουθοι:

1. Ἀντώνης Ι. Χατζητάσου
2. Ἰδομενεύς Κ. Χατζήλακος
3. Ζαχαρίας Σ. Φαλᾶς
4. Παταπιός Χριστοδούλου
5. Ἰωάννης Παπανικολάου
6. Ἰωάννης Α. Βοῦρος
7. Πανάρετος Ἱερομονάχου
8. Ἐφραίμ Ι. Νικήτας
9. Πατάπιος Μάρκου
10. Ζαχαριάς Σ. Οἰκονομίδης

1. Ἀπό τήν ἱστοσελίδα http://gym-rizokarpaso-amm.schools.ac.cy/index.php?id=is-
toriko 6/9/2017. 

1
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11. Ἀνδρέας Ι. Στρόγγολος
12. Νικόλαος Ζ. Καντάρης
13. Ζαχαρίας Ι. Τζιαούρη

Κατά τό ἑπόμενο σχολικό ἔτος
1918-19 ἡ Σχολή λειτουργεῖ μέ
νέο διευθυντή, τόν ἀείμνηστο
Μενέλαο Πάροικο καί μέ 17 μα-
θητές, 10 στήν Α΄ καί 7 στή Β΄
τάξη. Λειτουργεῖ μέχρι τό 1921.

Ἡ Σχολή διέκοψε τή λειτουρ-
γία της τά ἑπόμενα 5 ἔτη. Ἀπό
τό 1926 ἐπαναλειτούργησε ὁρι-
στικά πιά χωρίς διακοπή μέχρι τό
1974. Ἀπό τό 1926 μέχρι τό
1930 λειτουργεῖ μέ τήν ἐπωνυμία
Ἀνωτέρα Σχολή Ριζοκαρπάσου μέ
διευθυντή τόν Παντελῆ Ταου-
σιάνη.

Τό Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου
συνάντησε πολλές δυσκολίες
κατά τή μακρόχρονη λειτουργία
του. Σκληροί καί δύσκολοι οἱ
ἀγῶνες πού καταβλήθηκαν ἀπό
τίς ἑκάστοτε διαχειριστικές ἐπι-
τροπές τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα,
ἀπό ὅλη τήν κοινότητα τοῦ Ρι-
ζοκαρπάσου, τούς Διευθυντές
καί καθηγητές, γιά νά φθάσει τό
σχολεῖο μέχρι τήν ὁλοκλήρωση
καί τήν ἀναγνώρισή του ἀπό τήν
Ἑλληνική Κυβέρνηση. Τό ἑξατά-
ξιο κλασικό Γυμνάσιο Ριζοκαρ-
πάσου ἀναγνωρίστηκε ὡς ἰσότι-
μο πρός τά Ἑλληνικά Γυμνάσια

παλαιοῦ τύπου μέ τά ἑξῆς Βα-
σιλικά διατάγματα: 13.1.54 (ΦΕΚ
7 Τ. Α΄) Τάξεις Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄, 4.1.55
(ΦΕΚ 2 Τ. Α΄) Τάξη Ε΄, 17.2.56
(Τ.Α. ΦΕΚ) Τάξη Στ΄.

Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέα ὑπῆρξε μέγιστος εὐερ-
γέτης τοῦ Γυμνασίου Ριζοκαρ-
πάσου. Ἀπό τό 1917 μέχρι καί τό
1961 ἡ Ἱερά Μονή κατέβαλλε
τούς μισθούς τῶν καθηγητῶν,
ἐπιπρόσθετα δέ ἔκτισε καί ἐξό-
πλισε τό κτηριακό συγκρότημα
τοῦ Σχολείου, μαζί μέ τήν Κοι-
νότητα τοῦ Ριζοκαρπάσου.

Τό 1969-70 ὁ Καθηγητικός
Σύλλογος καί ἡ Σχολική Ἐφορεία
ἀποφάσισαν κατά τήν ἐπίσημη
ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά
πενηντάχρονα τοῦ σχολείου νά
ἀνακηρύξουν τήν Ἱερά Μονή ὡς
ἱδρυτή καί Μέγιστο Εὐεργέτη τοῦ
Γυμνασίου καί νά τῆς ἀπονεμη-
θεῖ χρυσό μετάλλιο.

Τό 1974-75 ὑπολειτούργησε
μέ καθηγητές πού ἔτυχε νά πα-
ραμείνουν ἐγκλωβισμένοι στό
Ριζοκάρπασο καί μέ φυλλάδια
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας
μέσῳ τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Μαθητές
Ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Γυμνασί-

ου γίνονται δεκτοί ὡς μαθητές
ἀπόφοιτοι τῶν δημοτικῶν σχο-

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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λείων Ριζοκαρπάσου, Αἰγιαλού-
σης καί ἄλλων γειτονικῶν χω-
ριῶν ὅπως ἀπό τήν Κώμη Κεπήρ,
τό Γεράνι, τό Δαυλό, καί τόν
Ἅγιο Ἀνδρόνικο. Τό σχολικό
ἔτος 1936-37 γράφτηκαν στήν Α΄
τάξη καί τέσσερις Τουρκοκύ-
πριοι ἀπό τό χωριό Γαληνόπορ-
νη.

Τό 1941-42 γράφτηκαν στήν Α΄
τάξη καί δύο Τουρκοκύπριοι
ἀπό τή Γαληνόπορνη. Ὁ ἕνας συ-
νεχίζει τή φοίτηση καί κατά τό
ἔτος 1943-44.

Σχολικό κτήριο
Τά σχολικά ἔτη 1917 μέχρι τό

1921 ἡ Σχολή στεγαζόταν στήν
οἰκία τοῦ Παναγῆ Πεκλιβανᾶ, βο-
ρειοανατολικά τοῦ ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Συνεσίου.

Τό 1926-27 λειτουργεῖ σέ δω-
μάτιο πού παραχωρήθηκε ἀπό
τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Συνε-
σίου, τό λεγόμενο «Τσαμπρίν».

Τό 1927-28 ἡ σχολή μεταφέρ-
θηκε σέ μεγαλύτερο δωμάτιο
πού παραχωρήθηκε ἀπό τήν
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Ἀπό τό 1928 μέχρι τό 1944
λειτουργεῖ σέ κτίριο τοῦ Ἀπο-
στόλου Ἀντρέα.

Ἀπό τό 1951 μέχρι τό 1954
λειτούργησε σταδιακά στό ἰδιό-
κτητο κτήριο τοῦ Γυμνασίου, τό

ὁποῖο κτίστηκε μέ τή βοήθεια τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Ἀντρέα
καί τῆς κοινότητας Ριζοκαρπά-
σου.

Διευθυντές
1917 - 1918: Μιχαήλ Κούμας
1918 - 1919: Μενέλαος Πάροι-

κος
1919 - 1921: Κώστας Καπλάνης
1921 - 1926: δέν λειτούργησε ἡ

Σχολή
1926 - 1930: Παντελής Ταου-

σιάνης
1930 - 1966: Ζαχαρίας Κουλίας
1966 - 1971: Μόδεστος Σαμά-

ρας
1971 - 1972: Κωνσ ταντ ῖ ν ο ς

Καποδίστριας
1972 - 1973: Πάνος Λεβέντης
1973 - 1974: Πάνος Λεβέντης

καί Ἀντώνης Λοϊ-
ζίδης

1974 - 2004: Δέν λειτούργησε
κανένα σχολεῖο
Μέσης Ἐκπαί-
δευσης

2004 - 2007: Ξένια Ταουσιά-
νη Ἀρχοντίδου

2007 - 2008: Χρίστος Βαλέρκος
2008 - 2012  Λούση Λυσάνδρου
2012-2014 Πέτρος Μιχαήλ
2014-2016 Φάνης Σεργίου
2016-σήμερα Ἀλεξία Κουλία

Κουκότσικα
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Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη

(Α΄ Κορ. δ´, 9-16)

«9... ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπι-
θανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ
ἀνθρώποις. 10 Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι
ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς
δὲ ἄτιμοι. 11 Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν
καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ
κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλο-
γοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 13 βλασφημούμενοι παρα-
καλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάν-
των περίψημα ἕως ἄρτι. 14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα,
ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. 15 Ἐὰν γὰρ μυρίους
παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν
γὰρ Χριστῷ  Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.
16 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε».

* * *

Ἡἀποστολική περικοπή τῆς ἑορτῆς τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέα ἀποτελεῖ μιά συνοπτική πλήν ὅμως ἀκρι-
βέστατη περιγραφή τῆς ζωῆς ὄχι μόνο τοῦ ἁγίου Ἀπο-

στόλου Παύλου ἀλλά καί ὅλων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων· καί τοῦ
Πρωτοκλήτου Ἁγίου Ἀνδρέα. Μέ τά ὅσα γράφει ὁ Ἀπόστολος μᾶς
δίνει νά καταλάβουμε πώς τό εὐαγγελικό κήρυγμα πού ἄλλαξε
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τήν πορεία τοῦ κόσμου, εἶναι
πληρωμένο αἷμα, πόνο, δάκρυ,
ἀκόμη καί θάνατο μαρτυρικό.
Ἀντλεῖ τήν ἀνακαινιστική του δύ-
ναμη ἀπό τό Τίμιο Αἷμα τοῦ
Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ μας
Χριστοῦ. Τρέφεται ἀπό τούς
κόπους, τίς θυσίες καί τούς
διωγμούς πού ὑπέμειναν οἱ ἅγι-
οι Ἀπόστολοι, προκειμένου νά τό
μεταφέρουν στά πέρατα τοῦ
κόσμου καί νά συμβάλουν στήν
ἑδραίωσή του στίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων.  

Ἐσεῖς οἱ πιστοί, λέγει ὁ Ἀπό-
στολος, ἔχετε τά σπίτια σας, τίς
ἀνέσεις σας, ἔχετε τήν ἡσυχία
σας, τήν τιμή καί τή δόξα σας.
Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο καί
μέ μᾶς τούς Ἀποστόλους. Ἐμᾶς

ὁ Θεός μᾶς ἔβγαλε ἔξω στόν κό-
σμο καί μᾶς ἔδειξε μπροστά στά
μάτια ὅλων τῶν ἀνθρώπων σάν
τελευταίους, σάν τιποτένιους,
σάν καταδίκους, σάν ἀνθρώ-
πους πού δέν ἀξίζει νά ζοῦν, πού
δέν ἔχουμε προστασία καί γι᾽
αὐτό τραβοῦμε πρός τόν θάνα-
το. Γίναμε θέαμα σ᾽ ὅλο τόν κό-
σμο καί στούς ἀγγέλους καί
στούς ἀνθρώπους. Ἀπό τούς
ἄπιστους θεωρούμαστε ἠλίθιοι
καί ἀνόητοι γιά τό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ. Εἴμαστε ἀσθενεῖς καί
καταδιωκόμαστε ἀπό τούς
ἀνθρώπους. Στόν ἀγώνα μας γιά
τή διάδοση τοῦ εὐαγγελίου καί
πεινοῦμε καί ὑποφέρουμε ἀπό
δίψα στίς περιοδεῖες μας, καί
δέν ἔχουμε ἀρκετά ροῦχα, ὅταν
στή μέση τῶν ταξιδιῶν μᾶς πιά-
νει ξαφνικά ὁ χειμώνας· καί
δεχόμαστε κακομεταχειρίσεις
καί δέν παραμένουμε μόνιμα καί
σταθερά σ᾽ ἕνα μέρος, ἀλλά
διαρκῶς φεύγουμε ἐδῶ καί ἐκεῖ.
Κοπιάζουμε δουλεύοντας μέ τά
ἴδια μας τά χέρια. Οἱ ἄνθρωποι
πού ἀπιστοῦν στό εὐαγγελικό
μήνυμα, μᾶς ὑβρίζουν καί μᾶς
συκοφαντοῦν. Μᾶς καταδιώ-
κουν καί ζητοῦν νά μᾶς ἐξον-
τώσουν. Ἐμεῖς ὅμως τούς προ-
στατεύουμε ἀπό κινδύνους καί
τούς παρηγοροῦμε στά βάσανά
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τους. Πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι
τοῦ κόσμου μᾶς θεωροῦν σάν κα-
θάρματα, σάν σαρίδια τοῦ δρό-
μου καί ἀποβράσματα τῆς κοι-
νωνίας. Κι ἐμεῖς ὅλα τά ὑπομέ-
νουμε γιά τή δόξα τοῦ Κυρίου
καί τήν ψυχική οἰκοδομή καί σω-
τηρία τή δική σας.

Ἡ περιγραφή αὐτή τῶν θλί-
ψεων τῶν Ἀποστόλων ἦταν φυ-
σικό νά προκαλέσουν λύπη καί
ντροπή στούς χριστιανούς τῆς
Κορίνθου πού δέν εἶχαν ὑποφέ-
ρει ἀκόμη τίποτε γιά τήν πίστη
τους. Γι᾽ αὐτό καί στή συνέχεια
ὁ Ἀπόστολος τούς μιλεῖ μέ στορ-
γή καί προσπαθεῖ νά τούς ἐνι-
σχύσει, νά τούς ἑλκύσει σέ μί-
μηση τῆς ἀποστολικῆς του ζωῆς.
Σᾶς νουθετῶ, τούς λέγει, σάν
παιδιά μου ἀγαπητά. Ἴσως ἔχε-
τε πολλούς παιδαγωγούς πού
σᾶς δίδαξαν καί σᾶς παιδαγώ-
γησαν  κατά Χριστόν καί σᾶς
ἀνέπτυξαν τό Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ. Πνευματικός σας πα-
τέρας ὅμως εἶμαι ἐγώ. Ἐγώ σᾶς
γέννησα πνευματικῶς. Προσέξε-
τε τούς λόγους καί τό παρά-
δειγμά μου. Μιμηθεῖτε  ἐμένα
τόν πατέρα καί δάσκαλό σας.

* * *
Αὐτά τά λόγια, ἀγαπητέ ἀνα-

γνώστη, τά ἀπευθύνει καί σ᾽

ἐμᾶς ὄχι μόνο ὁ Παῦλος ἀλλά καί
ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος
Ἀνδρέας. Καί σ᾽ ἐμᾶς λέγει «μι-
μηταί μου γίνεσθε». Βέβαια τό
αἰώνιο καί ἀνυπέρβλητο πρότυ-
πο κάθε χριστιανοῦ εἶναι πάν-
τοτε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός. Αὐτός εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ
ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. ιδ´, 6).
Εἶναι ὁ Σωτήρας μας. Ἐκεῖνος
«ἔπαθεν ὑπέρ ἡμῶν, ἡμῖν ὑπο-
λιμπάνων ὑπογραμμόν» (Α´
Πέτρ. β´, 21), γιά νά ἀκολουθή-
σουμε τά ἴχνη Του. Καί ἀκολου-
θώντας τά «ἴχνη» τοῦ Λυτρωτοῦ
θά «φερώμεθα ἐπί τήν τελει-
ότητα» (Ἑβρ. στ´, 1).

Πῶς μποροῦμε ἀλήθεια ἐμεῖς
οἱ ἀτελεῖς καί ἀδύνατοι νά μι-
μηθοῦμε τούς ἥρωες αὐτούς τοῦ
Χριστοῦ; Τούς ἀγῶνες καί τά πα-
θήματά τους ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ;
Δέος μᾶς καταλαμβάνει  καθώς
ἀκοῦμε τό: «μιμηταί μου γίνε-
σθε»· καί τό δέος αὐτό γίνεται
ἀκόμη μεγαλύτερο, ὅταν ἀκού-
σουμε τό συμπλήρωμα τῆς φρά-
σης αὐτῆς πού λέγει: «καθώς
κἀγώ Χριστοῦ». Ἐγώ, λέγει,
ἐβάδισα στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ
καί σεῖς ὅταν ἀκολουθεῖτε τό πα-
ράδειγμά μου, μπορεῖτε νά εἶσθε
βέβαιοι ὅτι βαδίζετε «κατά Χρι-
στόν».

Μέ αὐτό τόν τρόπο ὄχι μόνο
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δέν παραμερίζεται ὁ Χριστός ὡς
τό ὑπέρτατο πρότυπο πού πρέ-
πει νά μιμηθοῦμε, ἀλλά ἀντίθε-
τα Αὐτός προβάλλεται στήν πρά-
ξη, μέ τή ζωή τῶν μιμητῶν Του,
ὅπως ὁ Παῦλος καί Ἀνδρέας.

* * *
Ἐντοπίζοντας τόν λόγο στόν

Ἀπόστολο Ἀνδρέα, στή μίμηση
τοῦ ὁποίου μᾶς καλεῖ ἡ μνήμη
του, θά ἐπισημάνουμε ἐλάχιστα
ἀξιομίμητα στοιχεῖα τῆς προσω-
πικότητάς του.

Ὅπως φαίνεται καθαρά μέσα
ἀπό τά εὐαγγέλια, ὁ Ἀπόστολος
Ἀνδρέας διακρινόταν γιά τά
πνευματικά ἐνδιαφέροντά καί
τήν καλοπροαίρετη διάθεσή του.
Ὅταν ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης
ἄρχισε τό κηρυκτικό ἔργο του, ὁ
Ἀνδρέας ἔτρεξε νά γίνει μαθητής
του. Καί ὅταν πάλι ἄκουσε τόν
δάσκαλό του νά λέγει τό: «ἴδε ὁ
ἀμνός τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. α´, 36),
ἔτρεξε νά συναντήσει τόν προσ-
δοκώμενο Χριστό. Καί στή συ-
νέχεια γεμάτος χαρά διακηρύσ-
σει: «εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν».
Αὐτή ἡ διακήρυξη εἶναι τό πρῶτο
κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα.
Ὁ Πρωτόκλητος ἀπηύθυνε μέ
αὐτές τίς τρείς λέξεις τό πρῶτο
του μήνυμα· τήν πρώτη πρό-

σκληση καί διαβεβαίωση πρός
τόν κόσμο, ὅτι ἦρθε αὐτός τόν
Ὁποῖο περίμεναν οἱ γενεές τῶν
ἀνθρώπων. Ἔδειξε πανηγυρικά
τή διάθεσή του νά ἀναγνωρίσει
χωρίς δισταγμούς καί νά ἀπο-
δεχθεῖ χωρίς ἐπιφυλάξεις τόν
Χριστό. Ἔδειξε δέ ἀμέσως καί
τήν προθυμία νά Τόν ἀκολουθή-
σει καί νά ἀφιερωθεῖ σ᾽ Αὐτόν.
Ταυτόχρονα δείχνει καί τήν καύ-
ση τῆς καρδίας του στό νά γνω-
ρίσουν καί ἄλλοι τόν Χριστό.  Τό
ἀπέδειξε μέ τό νά τρέξει ἀμέσως
νά καλέσει τόν «ἀδελφόν τόν
ἴδιον Σίμωνα» λέγοντάς του:
«εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν».

* * *
Μέσα στήν ψυχρή καί ἀδιά-

φορη κοινωνία μας ὄχι σπάνια δέ
καί ἐχθρική πρός τόν ὀρθόδοξο
εὐαγγελικό λόγο, καλούμαστε
μέ σταθερότητα νά ἀκολουθή-
σουμε, ὅπως ὁ Ἀνδρέας, τόν
Χριστόν, γιά νά βροῦμε κοντά
Του τή χαρά, τήν ἐλευθερία, τή
λύτρωση, τήν ὐπέρβαση τῶν
ἀδιεξόδων τῆς ζωῆς. Καί τότε ἡ
διάδοση τῆς εὐχάριστης ἀγγελίας
«εὐρήκαμεν τόν Μεσσίαν», θά
ἀποτελεῖ γιά μᾶς ἐπιτακτική
ἀνάγκη (Ρωμ. θ´, 16).



Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Πρωτ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Λουκ. ιη΄, 35-43)

«35 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις
ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν·  36 Ἀκούσας δὲ ὄχλου δια-
πορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.  37 Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ
ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.  38 Καὶ ἐβόησε λέγων·
᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με·  39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων
αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ,
ἐλέησόν με.  40 Σταθεὶς δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι
πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 41 λέγων·
τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.  42 Καὶ
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 43
Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν
Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ».

* * *

Πῶς ἀντιδρᾶ, ἀλήθεια ὁ τυφλός; Δέν εἶναι τά σωματικά μά-
τια. Δέν παρασύρθηκε στό ἀνούσιο πανηγύρι τοῦ λαοῦ. Προ-
σβλέπει στόν Ἰησοῦ μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς δυναμωμένα

ἀπό τήν πίστη στή θαυματουργική Του δύναμη καί στήν ἐλπίδα
γιά τή φιλευσπλαγχνία Του.

Δέν εἶναι παράξενο νά ἀπελπίζεται κανείς, ὅταν δέν ὑπάρχει ὁ
συλλυπούμενος στόν ἐπικίνδυνο στροβιλισμό τῶν συμφορῶν τοῦ
βίου.

Πόσοι καί πόσοι ἀπογοητευμένοι δέν προτιμοῦν μία ἀνεπα-
νόρθωτη ἐξέλιξη στό προσωπικό τους δρᾶμα ἀπό τήν ἐγκαρτέρηση,
τήν προσδοκία. Κι αὐτό, γιατί δέν ἀνακαλύπτουν μέσα τους τή
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ρίζα τῆς δυστυχίας τους, ἀλλά
καί τή θύρα τῆς εὐσπλαγχνίας
τοῦ Θεοῦ.

Στηρίζονται στό «ἐγώ», ἤ
στόν ἀδιάφορο ὄχλο. Κι αὐτό,
γιατί τό «ἐγώ» ἀντί νά ταπει-
νωθεῖ ἀναζητεῖ μέ μία ἀδημονία
μία μοιρολατρική διέξοδο. Ὑπο-
κύπτει στήν κατά κόσμον λύπην,
πού κατεργάζεται τήν ἀπελπι-
σία. Τήν ἀπόγνωση. Τόν θάνα-
το.

Ὁ τυφλός ἀντίθετα, πού δέ-
χεται χάρη στήν ὑπομονή του
τήν ἀκτῖνα τῆς θείας ἀγάπης, θε-
ολογεῖ στήν πράξη τό μυστήριο
τῆς πίστης καί τῆς ἐλπίδας.

Ὁμολογεῖ τή θεανθρώπινη
ὑπόσταση τοῦ Ἰησοῦ.

Ὁ τυφλός μέ τήν ὑπομονή του
ἐκβιάζει τή φιλανθρωπία τοῦ
Θεοῦ. Γίνεται ἐπαίτης τῆς χά-
ρης. Ἀπευθύνεται στόν Χριστό
μέσα ἀπό τίς τρικυμίες τοῦ
βίου του. Δέχεται τήν εὔκαιρη
βοήθειά του. Λυτρώνεται.

Ὁ Χριστός μέ τή σειρά του
δέν περιφρονεῖ τόν ἐπαίτη τῆς
εὐσπλαγχνίας Του.

Δέν προσέχει τή μᾶζα. Τόν
ὄχλο. Τούς πολλούς, πού ἄγον-
ται καί φέρονται ἀπερίσκεπτα.

Διοχετεύει τούς οἰκτιρμούς
στό πρόσωπο. Ἐκεῖνο πού προ-

σβλέπει σ’ Αὐτόν μέ συντε-
τριμμένο πνεῦμα. Ἐγκαρτέρη-
ση καί πίστη στή Θεία Πρόνοια.

Ὁ τυφλός, τελικά, ξεφεύγει
ἀπό τήν ἀπρόσωπη ὁμαδικότη-
τα.

Συντονίζεται μέ τούς παλμούς
τῆς θεανθρώπινης καρδιᾶς τοῦ
Χριστοῦ.

Χρειάζεται λοιπόν, ἐσωστρέ-
φεια, γιά νά βροῦμε τή γνήσια
πίστη καί ἐλπίδα πρός τόν Θεό.

Εἶναι ἡ μόνη λύση. Οἱ πειρα-
ματισμοί δέν θά ὁδηγήσουν
πουθενά.



Ἄν ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν
Θεό, ἡ κεφαλαία ὅμως ἀποκάλυψή Του εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Φαίνεται πτωχό καί λίγο ἴσως.

Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει πάντα
ἕτοιμος ν’ ἀγαπήση κι αὐτό πού

τόν κάνει κάποτε, ἴσως συ-
νήθως, ἀνίκανο, ν’ ἀγαπή-
ση εἶναι τό αἴσθημα, ἤ ἡ
πλάνη, ὅτι κανείς δέν
τόν ἀγαπᾶ αὐτόν.
«Ἀγαπᾶσαι, ὁ Θεός σου
σέ ἀγαπᾶ, σέ ἀγαπᾶ
πάντα, ἀδιάλειπτα, ἀκό-

ρεστα παρά τήν ἁμαρτία
σου, μέσα στό λάθος σου,

ἕνεκα τῆς πτωχείας σου»-
αὐτή εἶναι ἡ εὐφρόσυνη ἀγγελία, τό

εὐαγγέλιον τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
γιά τόν ἁμαρτωλό καί ἀπολωλότα, τόν πτωχό καί τόν νήπιο, τήν
πόρνη καί τόν τελώνη. Μία ἀγάπη ἀπρόσμενη, ἀνέλπιδη, παράλογη,
ἕνας «ἔρως μανικός» (κατά τήν ἔκφραση τοῦ μεγάλου βυζαντινοῦ
Νικολάου Καβάσιλα) πού δέν ἔπαψε ποτέ νά σκανδαλίζη τούς δι-
καιομένους καί αὐτό-ἱκανοποιημένους φαρισαίους. Γιατί γι’

Ἀρχιμ. Παύλου Ἐγγλεζάκη
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194 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

αὐτούς ὁ Θεός μποροῦσε, καί
μπορεῖ, νά ἀγαπᾶ τόν μετανοη-
μένο ἁμαρτωλό, μά γιά κανένα
λόγο καί ποτέ τόν ἁμαρτωλό ἔτσι
ἁπλῶς.

Στή φάτνη, ἐκεῖ ὅπου θρη-
σκευτικό δόγμα καί ποιητική
ἀλήθεια ἀγκαλιάζονται, αὐτό
εἶναι τό νόημα καί τό μήνυμα, τό
μέγα καί αἰώνιον εὐαγγέλιον: ὅτι
ὁ Θεός τόσο ἀγαπᾶ τόν κόσμο,
ὥστε ἔρχεται νά πεθάνη γι’
αὐτόν· καί ὅτι τίποτα δέν χωρί-
ζει τόσο τελειωτικά τόν ἄνθρω-
πο ἀπό τόν Θεό ὅσο ἡ αὐτοεγ-
γυημένη θρησκευτικότης. Τά
«Δόξα» τῶν οὐρανῶν γιά τή
φάτνη δέν εἶναι παρά ἡ σωτη-
ριολογική χαρά τοῦ Θεοῦ γιά τήν
ἀνατολή τοῦ καιροῦ τῆς ἀφέσε-
ως, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς
εἰρήνης. Ἡ ταραχή τοῦ Ἡρῴδη,

τίποτα παρά ὁ τρόμος τῆς
ἐγκόσμιας βασιλείας μπρός
στήν ἐπερχόμενη βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποψία τῶν
ἀρχιερέων καί τῶν γραμ-
ματέων τοῦ λαοῦ, τίποτα
παρά ἡ δικαία ἀνησυχία

τῶν δικαίων καί συνετῶν
γιά τήν ἄδικη ὑπερβολή καί

σπατάλη τοῦ Δεσπότου.
Τό φῶς τῆς φάτνης εἶναι ἔτσι

τό φῶς τῆς λυκαυγῆς. Τό νόημα
τῶν Χριστουγέννων τό ἐννοοῦμε
ἀρχίζοντας ἀπό τόν Γολγοθά
καί πηγαίνοντας πρός τά πίσω.
Γιατί τό ἄφωνο βρέφος πού γεν-
νιέται σήμερα γεννιέται γιά νά
πεθάνη γιά μένα, μαζί μέ μένα,
ἀπό ἀγάπη σέ μένα, ἀντί γιά
μένα. Γι’ αὐτό σαρκώνεται ὁ
Θεός, γιά νά πεθάνη γιά τόν
ἄνθρωπο, ἄνθρωπος αὐτός τέ-
λειος, καί νά λυτρώση τόν ἄνθρω-
πο ἀπό τόν θάνατο, τή φθορά καί
τόν διάβολο. Γι’ αὐτό σήμερα ὁ
Λόγος ἄφωνο βρέφος καί νήπιο
ἀδύναμο ὁ Δυνατός, γιά νά χα-
ρίση σ’ ὅσους ἀδύνατους (πού
ξέρουν ὅτι εἶναι ἀδύναμοι καί
ἀνήμποροι) τό θαῦμα τῆς ἐκ
νεκρῶν Ἀναστάσεως. Γιά τοῦτο,
οἱ ὕψιστοι οὐρανοί δοξάζουν
καί οἱ ὅσοι ταπεινοί γήϊνοι ἀγαλ-
λιάζονται σήμερα. «Ὅτι ἐτέχθη
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ἡμῖν σήμερον Σωτήρ». 
Καί τί εἶναι σωτηρία; Εἶναι ἡ

σωτηρία τοῦ Υἱοῦ, ἡ υἱοθεσία. Ἡ
καινή ἐποχή πού ἐγκαινιάζει ἡ
Βηθλεέμ στίς σχέσεις τοῦ κόσμου
μέ τόν Θεό εἶναι ἡ ἐποχή τοῦ
ἐσχατολογικοῦ δώρου τῆς υἱοθε-
σίας, τοῦ ἐσχατολογικοῦ δοσί-
ματος καί τῆς ἐσχατολογικῆς
ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ σάν
Πατέρα. Ἐσχατολογικοῦ γιατί τί-
ποτα δέν ὑπάρχει πάνω ἤ πέρα
ἤ μετά ἀπό αὐτό: Ἡ βεβαιότης
τοῦ μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ ὅτι ὁ
Θεός καί Πατέρας τοῦ Κυρίου
του εἶναι καί αὐτοῦ Πατέρας.
Αὐτή εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
– ὄχι μίσθωμα δούλων, ἀλλά ἡ
κληρονομία τῶν υἱῶν. 

Ὁ Χριστιανισμός πάλιν δέν
εἶναι ἡ «θρησκεία τοῦ πατέρα»,
δέν εἶναι ἡ λατρεία τοῦ ἰδιότρο-
που ἤ σαδιστικοῦ πατέρα θεοῦ
πού καταπνίγει τήν ἐλευθερία
τοῦ «παιδιοῦ του» γιά νά τό φυ-
λάξη ἔστω, νά τό σώση, νά τόν
ἀναγκάση νά ὀρθοδρομήση. Ἡ
πατρότης τοῦ Θεοῦ καί Πατρός
τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ὁ ἀντίποδας τῆς
πατριαρχικότητας τῶν Πει-
ραστῶν πού προσφέρουν ἕτοιμο
ἄρτο, θαῦμα, καί ἐξουσία μέ ἕνα
μικρομέγα ἀντάλλαγμα: τήν
ἐλευθερία. Ὁ Υἱός ἀρνήθηκε νά

δώση τό τίμημα καί ἔτσι ἀρνεῖται
γιά πάντα νά παραχωρήση στούς
ἀδελφούς καί τό ὄφελος. Τά τέ-
κνα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐλεύθερα για-
τί ξέρουν ν’ ἀγαποῦν, καί μπο-
ροῦν ν’ ἀγαποῦν γιατί εἶναι
ἐλεύθερα. Ἐλευθερωμένα ἀπό
ἕνα Πατέρα πού ὁ μόνος ἐξα-
ναγκασμός πού γνωρίζει εἶναι
ἐκεῖνος τοῦ Σταυροῦ, τοῦ ἰδικοῦ
Του σταυροῦ.

Οἱ τοῦ Χριστοῦ (καί μόνο
αὐτοί σύμφωνα μέ τή διδασκα-
λία τοῦ Ἰησοῦ) ἔχουν σάν πατέ-
ρα τόν Θεό, εἶναι οἱ «μικροί» καί
«ἐλάχιστοι», τά «μωρά τοῦ κό-
σμου» πού ὅμως τά διάλεξε ὁ
Θεός γιά νά καταισχύνη ὅσους
δέν θέλουν νά γίνουν «ὡς τά παι-
δία». Αὐτοί, πού τούς μακάρισε
ὁ Κύριος καί τούς ὠνόμασε τρι-
σευτυχισμένους, εἶναι ἁπλοί καί
δέν στηρίζουν ἀλλοῦ τήν ἐλπίδα
τους παρά στόν Θεό, τόν πατέ-
ρα τους. Γνωρίζουν κι αὐτοί τόν
ᾅδη τοῦ κόσμου καί τῆς ψυχῆς,
τόν βλέπουν, οἱ φλόγες του τούς
ἀγγίζουν κι αὐτούς. Ἀλλά δέν
ἀφήνονται στήν ἀπόγνωση αὐτοί,
δέν ἀπελπίζονται. «Κράτα τόν
νοῦ σου στόν ᾅδη καί μήν ἀπελ-
πίζεσαι» ἦταν ὁ λόγος τοῦ Χρι-
στοῦ σ’ ἕναν σύγχρονο ἅγιο.
Στήν κόλαση τοῦ ἀλλοτριωμένου
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ἀπό τόν Θεό καί ἀνέστιου
ἀνθρώπου, ὁ Χριστός καλεῖ τούς
ἀδελφούς του νά μήν ἀπελπί-
ζωνται, κι αὐτοί δέν ἀπελπίζον-
ται. Γιατί ξέρουν ὅτι «ὁ Θεός
ἀγάπη ἐστιν», «φῶς ἐστιν καί
σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδε-
μία». Καί ἡ γνώση αὐτή, καί ἡ
αἴσθηση εἶναι βαθειά, διαρκής,
ὀργανική, τελεσίδικη, τήν κατέ-
χει ἡ ψυχή καί τό σῶμα ὡς τό τε-
λευταῖο κύτταρο. Εἶναι ἡ μαρ-
τυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅτι
ἀληθινά ὁ ἄνθρωπος ἔχει γίνει
υἱός τοῦ Θεοῦ. «Πνεῦμα υἱοθε-
σίας ἐν ᾧ κράζομεν, Ἀββᾶ ὁ Πα-
τήρ»... Ἐδῶ τελειώνουν ὅλα κι
ἐδῶ ὅλα ἀρχίζουν, στή μαρτυρία
καί στή λέξη αὐτή: Πάτερ, Πάτερ
μου, Πάτερ ἠμῶν! Αὐτό εἶναι τό
μυστήριο τῆς φάτνης φωτισμένο
ἀπό τό φῶς τοῦ Γολγοθά καί τοῦ
κενοῦ μνημείου τοῦ Κήπου.

Μέσα στά σημερινά σκαιά
παθήματα τοῦ τόπου, τήν ταρα-
χή τοῦ πνεύματος καί τόν ἐρε-
θισμό τῆς σάρκας, στή δίνη τοῦ
ἔξω καί τήν ἀκηδία τοῦ ἔσω, ἄς
ἀφήσωμε γιά μία στιγμή τή ζε-
στασιά καί τήν ἀθανασία τοῦ
Χριστοῦ, πού σήμερα τυλίγουν τό
σύμπαν, νά τυλίξουν κι ἐμᾶς. Γιά
μία στιγμή ἔστω ἀπό τόν ἀνώ-
τατο ἄρχοντα ὡς τόν τελευταῖο

ὁδοιπόρο πρόσφυγα γιά τόν
ὁποῖο «οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ κα-
ταλύματι», ἄς ζητήσωμε ὀδυνώ-
μενοι, σάν τόν Ἰωσήφ καί τή Μα-
ρία, τόν χαμένο καί σήμερα ξα-
ναευρισκόμενο Ἰησοῦν τόν Υἱόν
τοῦ Θεοῦ. Γιά μία ἔστω στιγμή,
ἄς ἀφήσωμε τό ἄχρονο νά δια-
κόψη τόν χρόνο, ἄς ἐγκαταλεί-
ψωμε τίς πληροφορίες γιά νά
ἔλθη ἡ γνώση, ἄς σιωπήσωμε γιά
ν’ ἀκουσθῆ ὁ Λόγος. Πέρα ἀπό
ἐθνικούς χωρισμούς, ταξικές δια-
φορές, ἀγῶνες δικαίους ἤ ἀδί-
κους, πέραν κάθε δεξιᾶς ἤ ἀρι-
στερᾶς, «πάντων ἐπέκεινα», ἐπι-
κρέμαται πάνω ἀπό τίς κεφαλές
μας, εἶναι ἐπί θύραις, ἤγγικεν σή-
μερα, τήν ἁγία αὐτή νύκτα, τό
Ἀπόλυτον, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ποιός θά μετανοήση; Ἡ ἀγάπη
δέν φοβᾶται. Ἡ ἐκλογή προ-
σμένει. Ἡ ἀπόφαση δέν ἀνα-
βάλλει. Σοφοί μάγοι ἤ ἄξεστοι
ποιμένες θά πρέπει κάποτε σάν
αὐτή τή νύκτα νά τρέξουν γιά νά
ἀγαπήσουν τόν Θεό, ἤ ἔστω νά
τρέξουν γιά νά μάθουν πώς ν’
ἀγαπήσουν, ἤ, σάν τόν γράφον-
τα, νά τρέξουν γιά νά μάθουν
τουλάχιστον πώς νά τρέχουν.
«Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν,
υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν».



197ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στ ά θ η κ ε
ἀκίνητη
σ τ ή ν

πόρτα τοῦ ναοῦ.
Τά δάκρυα ἔτρεχαν ποτάμι ἀπό τά
μάτια της. Τά παιδιά της κοιτά-
χτηκαν μεταξύ τους. Τί νά τῆς ποῦν;
Μήπως ἔκαναν λάθος πού πραγ-
ματοποίησαν τήν ἐπιθυμία της νά
δεῖ μετά ἀπό τόσα χρόνια τήν
ἐκκλησία τοῦ κατεχόμενου χωριοῦ
της; Ἀλήθεια τί ἔμεινε; Εἰκόνα κα-
μιά! Στό πάτωμα ὅ,τι φέρνει ὁ ἄνε-
μος ἀπό τόν δρόμο καί τά γύρω χω-
ράφια. Ἡ Ἁγία Τράπεζα μισογ-
κρεμισμένη… Ἤξεραν βέβαια ὅτι ἡ
ἐκκλησία τους πρῶτα εἶχε ἀπογυ-
μνωθεῖ ἀπό ὅ,τι ὄμορφο καί πολύ-
τιμο, χρησιμοποιήθηκε γιά ἀποθή-
κη σανοῦ, κι ὕστερα ἀφέθηκε νά

κτυπιέται ἀπό ἀνέμους καί βροχές,
ἀφοῦ πόρτες καί παράθυρα πιά δέν
στέκονταν στή θέση τους.

Ὅταν συνῆλθε ἀπό τήν πρώ-
τη ἔκπληξη, ἔβγαλε ἀπό τήν
τσάντα πού κρατοῦσε ἕνα
ποτῆρι, τό λάδι καί τό φυτι-
λάκι. Ἄναψε τό καντῆλι της
σάν τότε. Ἄναψε κι ἕνα
κερί κι ἄρχισε νά ψάλλει τό

ἀπολυτίκιο τοῦ ναοῦ μέ τρε-
μάμενη φωνή. 
Ὕστερα, μία πού βρέθηκαν

στούς τόπους τους, ἔκαναν ἕνα
γύρω νά δοῦν τά ἄλλα ἐκκλησάκια
τους. Σκορπισμένα γύρω ἀπό τό
χωριό, ἄλλα σέ κάπως καλύτερη
κατάσταση καί κάποια ἀνύπαρκτα
πιά. 

-Ἐδῶ ἦταν σίγουρα τό ξωκλῆσι
τῆς Παναγίας. Εἶμαι σίγουρη! Νά
αὐτό ἐδῶ τό κυπαρίσσι εἶναι ση-
μάδι. Ἐδῶ ἦταν! Τό ἰσοπέδωσαν κι
αὐτό! 

-Πᾶμε νά φύγουμε! Ἀρκετά στε-
νοχωρηθήκαμε, εἶπε ἡ κόρη της,
ὅμως ἐκείνη ἔμεινε ἀκίνητη. 

-Μία πού ἤλθαμε, μεῖνε ἀκόμη
λίγο. 

Ἔβγαλε τό κερί της, τό ἄναψε κι
ἄρχισε νά ψάλλει τό ἀπολυτίκιο. Τί
κι ἄν δέν ὑπῆρχε ναός; Τί κι ἄν τό
χῶμα ἦταν ὀργωμένο, ἕτοιμο γιά
σπορά; Κάποτε ἐκεῖ ἦταν ναός. Ὁ
τόπος ἦταν ἱερός!

-Ἐσεῖς δέν καταλαβαίνετε, δέν τά
ζήσατε. Ἐγώ ἀπό μικρή ἔμαθα… Ἡ
μάνα μου μέ ἔπαιρνε κάθε Σάββα-
το σέ ἕνα ξωκλῆσι νά τό καθαρί-

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου
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σουμε, νά τό περιποιηθοῦμε. Νά
ἔχουν λάδι τά καντήλια κι ἄς τό
εἴχαμε λιγοστό στό σπίτι μας. Καί
στή μεγάλη ἐκκλησία μαζεύονταν
πολλές γυναῖκες νά τήν καθαρίσουν.
Πρίν τό πανηγύρι, εἶχαν ἄλλο πα-
νηγύρι. Τό καθάρισμα, τό γυάλι-
σμα…

-Γι’ αὐτό καί τώρα δέν χάνεις
Σάββατο ἀπό τό καθάρισμα τοῦ
ναοῦ;

-Γι’ αὐτό. Καί βλέπω ὕστερα
τούς νέους, τά παιδιά πού περνοῦν
καί πετοῦν ὅ,τι τύχει καί λερώνουν
τήν αὐλή. Ἀσέβεια σκέφτομαι, ἀλλά,
ἀφοῦ δέν τά μάθαμε νά σέβονται
τόν ἑαυτό τους πῶς θά σεβαστοῦν
τόν ναό;

Σκέψεις καί συναισθήματα πολ-
λά μπροστά σ’ ἕνα ναό. Κάθε
ναός, φτωχός ἤ πλούσιος, ὡραῖος ἤ
ἐρειπωμένος, εἶναι τόπος πού, γιά
τόν ἄνθρωπο πού διατηρεῖ ἔστω καί
λίγη εὐλάβεια, δημιουργεῖ τήν
αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι ὅμως σημαντικό νά θυμού-
μαστε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος χα-
ρακτηρίζεται ναός τοῦ Θεοῦ. Καί
μάλιστα ὄχι ἡ ψυχή μόνο, ἀλλά καί
τό σῶμα. Αὐτό τό σῶμα τό φθαρ-
τό, τό θνητό, αὐτό γίνεται ναός τοῦ
Θεοῦ τιμημένος καί ἔνδοξος καί
πρέπει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος νά τό σέ-
βεται νά τοῦ ἀποδίδει τήν τιμή πού
πρέπει.

Ἀξίζει νά βιώσουμε αὐτή τήν ἀλή-
θεια: «Τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν
ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν» (Α΄
Κορ. στ΄, 19). Γιατί ναός καί ὄχι

οἰκία; Ὁ ναός
εἶναι τό εὐγε-
νέστερο εἶδος
οἰκοδομῆς. Ὁ
Θεός ἐκδηλώ-
νει τήν παρου-
σία Του καί σέ
ἄψυχα οἰκοδο-
μήματα ἀφιε-
ρωμένα σ’
Αὐτόν, ὅμως τό
ἀληθινό κατοι-
κητήριό Του
εἶναι τό ἐσωτε-
ρικό λογικῶν
καί πνευμα-
τικῶν ὑπάρξεων. Κάθε πραγματι-
κός Χριστιανός εἶναι κατοικητήριο
τοῦ Θεοῦ.

Ἐμεῖς συχνά παραπονούμαστε
γιατί τό σῶμα μέ τίς ἀδυναμίες, τίς
πολλές του ἀπαιτήσεις καί τήν
ἀσθένειά του μᾶς ἐμποδίζει ἀπό τά
πνευματικά μας καθήκοντα, μᾶς
τραβᾶ στή γῆ, ἐνῷ ἔχουμε ἔφεση νά
πετάξουμε στόν οὐρανό. Κι ὁ Χρι-
στός μέ κατανόηση εἶπε στούς μα-
θητές πού ἀποκοιμήθηκαν ἐκεῖ στή
Γεθσημανή, ἐνῷ ὁ Ἴδιος Του εἶχε ζη-
τήσει λίγη συμπαράσταση τήν ὥρα
τῆς ἀγωνιώδους προσευχῆς πρίν τό
Πάθος: «Τό μέν πνεῦμα πρόθυμο ἡ
δέ σάρξ ἀσθενής» (Μάρκ. ιδ΄, 38).

Τό σῶμα εἶναι σκεῦος ἱερό. Ὁ
ἴδιος ὁ Θεός «ἔπλασε» τόν ἄνθρω-
πο. (Γέν. β΄, 7). «Καταξιοῖ ἰδίᾳ χει-
ρί διαπλᾶσαι τό ἡμέτερον σῶμα»
(Μ. Βασίλειος) γιά νά δείξει τήν ξε-
χωριστή στοργή Του. Ἀπό τά χέρια
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τοῦ Πανσόφου Καλλιτέχνη βγαλμένο
τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἀπαρά-
μιλλο καλλιτέχνημα. «Καί στόν
πηλό του τύλιξε τό θεῖο χρυσό Του,
τήν ψυχή»! 

Ἀλλά αὐτό τό ἀσθενές σῶμα, πού
ἐμεῖς συχνά τό αἰσθανόμαστε σάν
βάρος, τό τίμησε πρῶτα ὁ Ἰησοῦς
Χριστός. Αὐτός ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
ὅταν ἦρθε στόν κόσμο, καταδέχτη-
κε νά γεννηθεῖ ἀπό τήν Παρθένο
Μαρία μέ τό δικό μας σῶμα, «ἵνα
τιμήση τήν σάρκα καί αὐτήν τήν
θνητήν» (Γρηγ. Παλαμᾶς). «Ὁ Λό-
γος σάρξ ἐγένετο» (Ἰω. α΄, 14).
Ἔτσι τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔγι-
νε σῶμα τοῦ Θεοῦ! 

Ὅταν ἀνελήφθη στούς οὐρανούς
ὁ Κύριος Ἰησοῦς, δέν ἄφησε τό
σῶμα, ἀλλά ἀναστημένο, ἀφθαρτο-
ποιημένο τό πῆρε μαζί Του καί κά-
θισε ἔτσι «ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ»
(Μάρκ. ιστ΄, 19). Μέ τόση δόξα ὁ
Κύριος περιέβαλε τό σῶμα μας! Τό
ὕψωσε καί τό μεγάλυνε πιό πάνω
ἀπό τούς ἀγγέλους. Ἀπό τήν ἡμέ-
ρα πού μᾶς βάφτισαν, τό σῶμα μας
ἔγινε ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Καί μέ τό ἅγιο Χρῖσμα πήραμε τή
σφραγῖδα Του. «Σφραγίς δωρεᾶς
Πνεύματος Ἁγίου».

Ἰδιαίτερα πρέπει νά σκεφτόμα-
στε τήν ἱερότητα τοῦ σώματος,
ὅταν θά κοινωνήσουμε: «Δεῖξον με
σόν  σκήνωμα Πνεύματος μόνου…»
παρακαλοῦμε. Ἀναδεικνύεται τό
σῶμα μας σ’ ἕναν πραγματικό
ἀχειροποίητο ναό Θεοῦ ζῶντος,
ὅταν κοινωνοῦμε τό ἄχραντο Σῶμα

καί τό πανάγιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Τότε πράγματι μποροῦμε νά ποῦμε
πώς ὁ Θεός ἐνοικεῖ μέσα μας καί
«ἐμπεριπατεῖ» (Β΄ Κορ. στ΄, 16).

Αὐτό τό σῶμα πού ὁ Θεός τό τί-
μησε τόσο κι ἐμεῖς κάποτε τό θεω-
ροῦμε ἀντίπαλο τῆς ψυχῆς, πρέπει
νά τό φροντίσουμε μέ τόν σωστό
τρόπο. Συχνά τό σῶμα εἰδωλο-
ποιεῖται: Φροντίζουμε οἱ ἄνθρωποι
τόσο πολύ γιά τήν τροφή, τό ντύ-
σιμο, τόν καλλωπισμό, τήν ἐξαφά-
νιση τῶν σημαδιῶν γήρανσης τοῦ
σώματος, χωρίς νά φροντίζουμε
παράλληλα καί γιά τήν ψυχή. Ὅμως
γιά νά εἴμαστε ἄνθρωποι ὁλοκλη-
ρωμένοι καί νά ἀνταποκρινόμαστε
στήν μεγάλη τιμή πού ὁ Θεός μᾶς
κάνει, γιά νά ζοῦμε τήν ἀληθινή ζωή
καί νά ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν κλη-
ρονομία τῆς αἰώνιας ζωῆς, πρέπει
νά δίνουμε καί στό σῶμα καί στήν
ψυχή τήν ἀνάλογη τιμή. Τό σῶμα
πρέπει νά κυβερνᾶται καί νά ἁγιά-
ζεται μαζί μέ τήν ψυχή. Δέν μπορεῖ
νά κυβερνᾶ καί νά κρατᾶ ὅλο τό
ἐνδιαφέρον, τόν χρόνο καί τίς δυ-
νάμεις μας. 

Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή
Του πῆρε τά ἀδιάβλητα πάθη καί τή
σωματική ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου.
Ἔτρωγε, κοιμόταν, κουραζόταν… Ἡ
ἱκανοποίηση αὐτῶν τῶν φυσικῶν
ἀπαιτήσεων τοῦ σώματος πρέπει νά
συγκρατεῖται σέ ὅρια, ὥστε νά μήν
ὑπερισχύουν καί νά γίνονται τύ-
ραννοι πού ἀπαιτοῦν ὅλο τόν χρό-
νο καί τίς δυνάμεις μας. Γι’ αὐτό
καί ἡ ἐκκλησία μας βάζει ὡραῖες
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πνευματικές ἀσκήσεις, ὥστε νά
φτάσουμε νά κυβερνοῦμε τή σω-
ματική ἀδυναμία. Τέτοια ἄσκηση
εἶναι ἡ νηστεία πού, ἄν γίνεται σω-
στά, δίνει τή δύναμη νά κυβερνᾶ κά-
ποιος τήν ἀνάγκη γιά φαγητό καί
τήν ἱκανοποίηση τῆς γεύσης καί δυ-
ναμώνει τή θέληση ὥστε νά ἀντι-
μετωπίζονται καί οἱ ἄλλες ἀδυνα-
μίες μας. Ἡ προσευχή, ἡ συμμετο-
χή στή λατρεία, ἀπαιτοῦν μία ἐπι-
βολή στό σῶμα ὥστε νά μήν τό νικᾶ
ὁ ὕπνος.

Ἔχει ὅμως καί ἄλλες  ἀδυναμίες
τό σῶμα. Τά διαβλητά πάθη, γιά τά
ὁποία εἴμαστε ὑπεύθυνοι. Εἶναι οἱ
ἐπιθυμίες τοῦ σώματος, οἱ ὀρέξεις
καί ὁρμές του, οἱ σφοδρές καί
ἄτακτες πολλές φορές πού, ἄν δέν
κυβερνηθοῦν, παρασύρουν στήν
ἁμαρτία καί μολύνουν τόν ἔμψυχο
ναό τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος
ἔχει νά παλέψει κάποτε σκληρά γιά
νά μήν ὑποτάσσεται καί νά μήν
ὑποβιβάζει τήν ὕπαρξή του ὑπο-
κύπτοντας σέ ἁμαρτωλές διαθέσεις. 

«Οὐκ οἴδατε ὅτι ναός Θεοῦ ἐστε
καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν
ὑμῖν»; (Α΄ Κορ. γ΄, 16). Δέν ξέρετε
ὅτι εἶστε ναός τοῦ Θεοῦ καί τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ μέσα
σας; Ρωτᾷ ὁ Ἀπ. Παῦλος γιά νά το-
νίσει πόσο ἀναγκαίος εἶναι αὐτός ὁ
ἀγῶνας γιά νά κυβερνᾶ ὁ Χριστια-
νός τά διάφορα πάθη πού, ἄν μέ-
νουν ἀπολέμητα θά κυριαρχήσουν,
θά ὁδηγοῦν σέ ὅλο καί περισσότε-
ρες ἁμαρτίες καί θά μολύνουν τόν
ἔμψυχο ναό τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄνθρωποι
προσπαθοῦν νά πείσουν ὅτι πολλά

πράγματα δέν εἶναι ἁμαρτία. Εἶναι
ἁπλές συνήθειες, τρόπος διασκέ-
δασης, φυσικές ἐκδηλώσεις… Ὅμως
ἡ ἁμαρτία φθείρει καί ὁδηγεῖ σέ
πνευματικό, κάποτε καί σωματικό
θάνατο ἄμεσα. «Εἶ τις τόν ναόν τοῦ
Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ
Θεός» (Α΄ Κορ. γ΄, 17).

Ὅπου εἰσχωρεῖ ἡ ἁμαρτία ἐκεῖ
ἀκολουθεῖ κατερρείπωση τοῦ ναοῦ
τοῦ Θεοῦ. Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πού
οἰκεῖ ἐν ἡμίν «λυπεῖται» καί ἐκδιώ-
κεται ἀπό τήν ψυχή μας καί ἐγκα-
ταλείπει τόν «οἶκον ἡμῶν ἔρημον».
Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά εἶναι «νε-
κρός» γιά κάθε εἶδος ἁμαρτίας. Ἡ
ψυχή νά εἶναι ἐλεύθερη γιά νά προ-
χωρεῖ στή δικαιοσύνη-ἀρετή. «Οἱ δέ
τοῦ Χριστοῦ τήν σάρκα ἐσταύρω-
σαν σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπι-
θυμίαις» (Γαλ. ε΄, 24).

Κι ἀκόμη περισσότερο ἐξυψώνε-
ται καί δοξάζεται τό σῶμα ὅταν
ὑπακούμε στήν προτροπή τοῦ Ἀπ.
Παύλου, πού ὅλη ἡ ζωή του ἦταν
προσφορά στόν Χριστό: «Παρα-
καλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί… πα-
ραστῆσαι τά σώματα ὑμῶν θυσίαν
ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ,
τήν λογικήν λατρείαν ὑμῶν» (Ρωμ.
ιβ΄, 1). Γίνονται τά σώματά μας θυ-
σία στόν Θεό, ὅταν τά μέλη ἀπέχουν
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ἀπό κάθε κακό καί ἐργάζονται
κάθε ἀγαθό. Κανένα μέλος τοῦ σώ-
ματος δέν ἐπιτρέπεται νά τό χρη-
σιμοποιήσει κανείς γιά τό κακό: Τά
χέρια γιά νά κλέψει, τή γλῶσσα γιά
νά κακολογήσει, τά ἀφτιά γιά ν’
ἀκούσει τό πονηρό… Μήν σκεφτό-
μαστε μόνο «βαριά» ἁμαρτήματα.
Καί οἱ σκέψεις καί ἡ φαντασία μο-
λύνουν, ὅπως καί ὁ ὑπερήφανος λο-
γισμός, ἡ κατάκριση… Καί ἡ σεμνή
ἐνδυμασία καί συμπεριφορά ἔχουν
σημασία. Τό νά ἐκφράζει κάποιος
τίς ἐσωτερικές τάσεις μέ ἄσεμνη
ἐμφάνιση καί τό νά προκαλεῖ, εἶναι
βεβήλωση τοῦ σώματος. Ἁγία ψυχή
μεταδίδει καί στό σῶμα τήν ἁγιό-
τητά της, διότι τό χρησιμοποιεῖ ὡς
ὄργανο τῶν ἁγίων πράξεών της. 

Ἄς ρωτήσουμε τούς ἑαυτούς
μας, ποιός κατοικεῖ στήν καρδιά
μου; Ποιός κυριαρχεῖ; Ποιός εἶναι ὁ
οἰκοδεσπότης;

Κι ὅταν ἡ ἰδέα πώς ἔχουμε κι
ἐμεῖς δικαίωμα νά ζοῦμε ἄνετα χω-
ρίς περιορισμούς γίνεται πειρασμός
ἁμαρτίας, ἄς θυμούμαστε: «Οὐκ
ἐστε ἑαυτῶν, ἠγοράσθητε γάρ
τιμῆς» (Α΄ Κορ. στ΄, 19-20). Ὁ Χρι-
στός ἔδωσε τόν Ἑαυτό Του Θυσία
γιά τή σωτηρία μας. Ἐμεῖς ἔχουμε
δικαίωμα νά ἁμαρτάνουμε; Στό
Ἅγιο Χρῖσμα σφραγίζονται ὅλα τά
μέλη μας καί ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος μπορεῖ νά μᾶς ἐνισχύει
σέ κάθε ἀγῶνα.

Καί ἡ μεγάλη ἀλήθεια πού μπο-
ρεῖ νά μᾶς κρατᾶ σέ ἐγρήγορση:
«Τούς γάρ πάντας ἡμᾶς φανε-
ρωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήμα-

τος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἔκα-
στος τά διά τοῦ σώματος πρός ἅ
ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθόν εἴτε κακόν»
(Β΄ Κορ. ε΄, 10). Ὅλοι θά βρεθοῦμε
μπροστά στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ, γιά
νά ἀπολάβει ὁ καθένας  ὅσα ἔπρα-
ξε μέ τό σῶμα του, εἴτε ἀγαθό εἴτε
κακό. Εἶναι τρομακτικό νά σκέ-
φτεται κανείς ὅτι αὐτό τό σῶμα πού
τόσες εὐκαιρίες καί μέσα ἁγιασμοῦ
τοῦ χαρίζει ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος τό
ἀφήνει νά γίνει ἡ καταδίκη του.
Ἀντίθετα, ὁ Χριστιανός ζεῖ μέ τόν
πόθο νά ἐνδυθεῖ τό ἄφθαρτο σῶμα.
Γιατί τό σῶμα θά ἀναστηθεῖ καί θά
ἑνωθεῖ πάλι μέ τήν ψυχή καί ἀφθαρ-
τοποιημένο καί ἀθάνατο πιά καί
ἔνδοξο θά πάρει τή θέση του στή
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἄν βέβαια τά
ἔργα μας καί ἡ ἐπίγεια ζωή μας
ἦταν ἔργα καί ζωή ποτισμένα μέ τήν
πίστη καί τή μετάνοια.

Στόν ναό, κοιτάζουμε τίς εἰκόνες
τῶν Ἁγίων. Τά σωματικά χαρα-
κτηριστικά καί ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ
καθενός στήν ἐξωτερική μορφή πα-
ραμερίζονται. Δέν θεωρεῖται ἀναγ-
καῖο νά τά γνωρίζουμε. Αὐτά πού
τονίζονται εἶναι οἱ ἰδιότητες πού
εἶχαν ὡς ἄνθρωποι πού ὑπηρέτησαν
τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, ὁ τρό-
πος πού ἔδειξαν τήν ἀγάπη τους γιά
τόν Θεό, ἄν ἦταν ἱερεῖς, ἀσκητές,
μάρτυρες, παρθένοι… Στά εἰκονί-
σματα ἐκπέμπουν τήν πνευματική
ζωή καί ἁγιότητα. Αὐτό εἶναι τό
ἰδανικό καί ὁ στόχος ἐμᾶς πού τώρα
βρισκόμαστε στό στάδιο τοῦ ἀγῶνα
γιά νά φτάσουμε στόν οὐρανό.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Νά χαίρεσθε ὅσα μᾶς πε-
ριβάλλουν. Ὅλα μᾶς δι-
δάσκουν καί μᾶς ὁδηγοῦν

στόν Θεό. Ὅλα γύρω μας εἶναι
σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Καί τά ἔμψυχα καί τά
ἄψυχα καί τά φυτά καί τά ζῶα
καί τά πουλιά καί τά βουνά καί
ἡ θάλασσα καί τό ἡλιοβασίλεμα
καί ὁ ἔναστρος οὐρανός. Εἶναι οἱ
μικρές ἀγάπες, μέσα ἀπό τίς
ὁποῖες  φθάνουμε στή μεγάλη
Ἀγάπη, τόν Χριστό. Τά λουλού-
δια, γιά παράδειγμα, ἔχουν τή
χάρη τους, μᾶς διδάσκουν μέ τό

ἄρωμά τους, τό μεγαλεῖο τους.
Μᾶς μιλοῦν γιά τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ. Σκορποῦν τό ἄρωμά τους,
τήν ὀμορφιά τους σέ ἁμαρτωλούς
καί δικαίους. 

Νά ἐκμεταλλεύεσθε τίς ὡραῖες
στιγμές. Οἱ ὡραῖες στιγμές προ-
διαθέτουν τήν ψυχῆ σέ προσευ-
χή, τήν καθιστοῦν λεπτή, εὐγενι-
κή, ποιητική. Ξυπνῆστε τό πρωί,
νά δεῖτε τόν βασιλιά ἥλιο νά βγαί-
νει ὁλοπόρφυρος ἀπ’ τό πέλαγος.
Ὅταν σᾶς ἐνθουσιάζει ἕνα ὡραῖο
τοπίο, ἕνα ἐκκλησάκι, κάτι ὡραῖο,
νά μή μένετε ἐκεῖ, νά πηγαίνετε

1. Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί
Λόγοι, ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς-Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2009, σσ. 461-470.

Ἐπιμέλεια: Σάββα Παρῆ 
Θεολόγου
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πέραν αὐτοῦ, νά προχωρεῖτε σέ
δοξολογία γιά ὅλα τά ὡραῖα, γιά
νά ζεῖτε τόν μόνον Ὡραῖον. Ὅλα
εἶναι ἅγια καί ἡ θάλασσα καί τό
μπάνιο καί τό φαγητό. Ὅλα νά
τά χαίρεσθε. Ὅλα μας πλουτί-
ζουν, ὅλα μᾶς ὁδηγοῦν στή με-
γάλη Ἀγάπη, ὅλα μᾶς ὁδηγοῦν
στόν Χριστό. 

Νά παρατηρεῖτε ὅσα ἔφτιαξε ὁ
ἄνθρωπος, τά σπίτια, τά κτήρια,
μεγάλα ἤ μικρά, τίς πόλεις, τά
χωριά, τούς ἀνθρώπους, τόν πο-
λιτισμό τους. Νά ρωτᾶτε, νά
ὁλοκληρώνετε τίς γνώσεις σας γιά
τό καθετί, νά μή στέκεστε ἀδιά-
φοροι. Αὐτό σάς βοηθάει σέ βα-
θύτερη μελέτη τῶν θαυμασίων
τοῦ Θεοῦ. Γίνονται ὅλα εὐκαιρίες
νά συνδεόμαστε μέ ὅλα καί μέ
ὅλους. Γίνονται αἰτίες εὐχαρι-
στίας καί δεήσεως στόν Κύριο
τοῦ παντός. Νά ζεῖτε μέσα σέ
ὅλα, στή φύση, στά πάντα. Ἡ
φύση εἶναι τό μυστικό Εὐαγγέ-
λιο. Ὅταν, ὅμως, δέν ἔχει κανείς
ἐσωτερική χάρη, δέν τόν ὠφελεῖ
ἡ φύση. Ἡ φύση μᾶς ξυπνάει,
ἀλλά δέν μπορεῖ νά μᾶς πάει
στόν Παράδεισο. Ὁ Πνευματέμ-
φορος, αὐτός πού ἔχει τό Πνεῦμα
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀλλιώτικος. Ὅλα
τά βλέπει καί ὅλα τά ἀκούει· βλέ-
πει τά πουλιά, τήν πέτρα, τήν πε-
ταλοῦδα…Ἡ χάρις τόν κάνει νά

εἶναι προσεκτικός. Θέλει νά εἶναι
μαζί μέ ὅλα.

Ἦλθε κάποια φορά μία γυ-
ναίκα, ἐκεῖ στήν ἔρημο πού πη-
γαίνω, στήν βόρεια Εὔβοια καί
μοῦ ἔφερε τά γίδια της. Μοῦ εἶπε
ἐκεῖ ποῦ ἤμουν, στό τσιμέντο:
Μπορεῖς νά κάνεις μία προσευ-
χή γιά τά γίδια μου, γιατί δέν
πᾶνε καλά. Σηκώθηκα πάνω.
Ἦλθαν μόνα τους, δέν μοῦ τά
ἔφερε. Ἅπλωσα τά χέρια μου,
διάβαζα εὐχή. Ἦταν ὅλα κοντά
μου, σηκώσανε τά κεφαλάκια
τους καί μέ κοιτάζανε. Ἕνας τρά-
γος ζύγωσε κοντύτερα. Ἔσκυψε,
μοῦ φίλησε τό χέρι. Ἤθελε νά τόν
χαϊδέψω. Τόν χάϊδεψα, εὐχαρι-
στήθηκε. Μέ τριγυρίσανε ὅλα
καί κοιτάγανε κατά πάνω. Μέ
κοιτάγανε στό πρόσωπο. Τά
εὐλογοῦσα. Ἐγώ μιλοῦσα, ἔκανα
προσευχή. 

Ὅλα αὐτά πού ἀφοροῦν τή
φύση μᾶς βοηθᾶνε πολύ στήν
πνευματική μας ζωή, ὅταν εἶναι
μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Γιατί νά
βαρεθοῦμε τή ζωή; Νά τή ζή-
σουμε μέ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τό
Πνεῦμα τῆς ἀληθείας. Ὁ ἔχων τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τή θεία
σοφία τά βλέπει ὅλα μέ ἀγάπη
Θεοῦ κι ὅλα τά προσέχει. Ἡ σο-
φία τοῦ Θεοῦ τόν κάνει ὅλα νά τά
κατέχει καί μέ ὅλα νά χαίρεται. 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Ἐφόσον ἡ ἀγάπη εἶναι
βασικό στοιχεῖο τοῦ γά-
μου καί ἀφοῦ ἡ ἀγάπη,

ἀπό τή φύση της, εἶναι κοινωνι-
κή καί ὄχι ἀποκλειστική, τότε καί
ὁ γάμος πρέπει νά εἶναι κοινω-
νικός καί ὄχι ἀποκλειστικός. Βα-
σική προϋπόθεση τοῦ γάμου
εἶναι ἀκριβῶς νά κάνει τόν
ἄνθρωπο ἀπό ἀπομονωμένο ἄτο-
μο, κοινωνικό πρόσωπο, νά τόν
βγάλει ἀπό τή μόνωση καί νά τόν
φέρει στήν κοινωνία1. Ὅπως ἡ
κοινωνικότητα προάγεται ἀπό
τόν γάμο, ἔτσι καί ὁ γάμος προ-

άγεται ἀπό τήν κοινωνικότητα. Ὁ
χριστιανικός γάμος δίνει τή δυ-
νατότητα γιά ὑπέρβαση τῶν πε-
ριορισμῶν τῶν οἰκογενειακῶν
ὁρίων. Ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται
τόσο τήν εὐρύτερη κοινωνία ὅσο
καί τήν πιό κλειστή οἰκογενειακή
ὁμάδα, γιά νά μπορέσει νά ἱκα-
νοποιήσει τήν πολλαπλότητα τῆς
φύσεώς του. Συνεπῶς, παρατη-
ρεῖ κανείς ὅτι ἡ ἱκανοποίηση
ἔρχεται «ἀπό τήν ἐπαφή τῆς
οἰκογένειας μέ ἕνα εὐρύ κύκλο
ἐνδιαφερόντων, ἀπό μία δηλαδή
διαδικασία ἀναμείξεως μέ συγ-

Χρυσόστομου Μελῆ
Θεολόγου

1. Φιλόθεος Φάρος – Σταῦρος Κοφινάς, Γάμος, Ἀθῆνα: Ἀκρίτας, 2009, 357.
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γενεῖς, γείτονες, τήν εὐρύτερη κοι-
νότητα, τό ἔθνος καί ἄλλες ἐθνι-
κές ὁμάδες»2.

Παρατηρώντας κανείς τό γε-
γονός τοῦ γάμου στή ζωή τῶν
Κυπρίων βλέπει ὅτι ὑπῆρξε ἕνα
γεγονός ὄχι ἁπλά προσωπικό,
οὔτε κἄν οἰκογενειακό, ἀλλά
κοινοτικό. Ἀφοροῦσε ὅλη τήν
κοινότητα, γι’ αὐτό καί συμμε-
τεῖχε ὅλη ἡ κοινότητα στίς χαρές
τῶν νεονύμφων. Μέσα στήν ὅλη
πορεία τῶν γαμήλιων ἐθίμων,
ἀπό τά προξένια ὡς τόν ἀντίγα-
μο, παρακολουθοῦμε σέ μικρο-
γραφία ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς
παραδοσιακῆς ζωῆς, ἀπό τίς ὑλι-
κές ἀπολαύσεις ὡς τή μουσική
καί τόν χορό, ἀπό τήν ἐπαφή μέ
τήν ὕλη μέχρι καί τήν ἔκφραση
τῆς πίστης στόν Θεό καί τῆς ἐπί-
κλησης τοῦ ἐλέους Toυ, ἀλλά καί
τῆς εὐλογίας τῶν Ἁγίων τῆς κοι-
νότητας καί τῶν λαοφιλῶν Ἁγίων
τοῦ νησιοῦ μας. Σέ ὅλη τή δια-
δικασία εἶναι σημαντική ἡ πα-
ρουσία τῆς κοινότητας, πού ἐνερ-
γεῖ καί ἐπιδοκιμαστικά, μία καί
ἡ δημιουργία τοῦ νέου σπιτικοῦ
ἀφορᾶ στήν ἐπέκτασή της.

Ὅλη ἡ κοινότητα συμμετέχει

ἐνεργά στίς γαμήλιες ἐκδηλώσεις.
Τά ἔθιμα πού γίνονταν γιά τήν
προετοιμασία τοῦ γάμου, αὐτά
πού συνόδευαν τή μέρα τοῦ γά-
μου καί τέλος αὐτά πού συνέ-
βαιναν μετά τόν γάμο, ἀποδει-
κνύουν ὅτι ὁ κυπριακός γάμος
δέν ἦταν καί οὔτε εἶναι ἕνα μνη-
μεῖο λαογραφικό ἀλλά ἕνα γε-
γονός σημαντικότατο στή ζωή τῶν
νεονύμφων, μέ ὑπαρξιακές προ-
εκτάσεις. Ὁτιδήποτε εἶχε σχέση
μέ τόν γαμπρό καί τή νύμφη
ἔπρεπε νά εὐλογηθεῖ γιά νά
ἀποφευχθεῖ κάθε κακό. Γιά πα-
ράδειγμα, τά ροῦχα πού θά φο-
ροῦσαν ἔπρεπε νά τά εὐλογήσει
ὁ ἱερέας3, ὅπως τά εἶχαν διπλω-
μένα μέσα στό πανέρι σκεπα-
σμένα μέ κόκκινο μαντίλι κάνο-
ντας τό σχῆμα τοῦ σταυροῦ.
Ἐπιπλέον καί ἡ μάνα τά κάπνι-
ζε κάνοντας τρεῖς κύκλους μέ τό
καπνιστῆρι πάνω ἀπό τό πανέρι.
Κάθε κοπέλα πού ἄρχιζε τό
χορό, ἀρχῆς γενομένης τῆς κου-
μέρας, ἐπιζητοῦσε τήν εὐλογία
τοῦ ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἱστάμενος
σταύρωνε τό περιεχόμενο τοῦ πα-
νεριοῦ. Ἔτσι «διά τῶν οὕτως
εὐλογηθέντων ἐνδυμάτων περι-

2. Φιλόθεος Φάρος – Σταῦρος Κοφινάς, Γάμος, 374.
3. Ἀθηνᾶ Ταρσούλη, Κύπρος, Τόμος Β΄, Ἀθῆναι 1953, 444.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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βάλλουσιν αὐτήν»4.
Σέ μερικά χωριά ἔπαιρναν τό

πρωί τά ροῦχα τοῦ ἀντρογύνου
σέ ἕνα πανέρι στήν ἐκκλησία νά
τά εὐλογήσει ὁ ἱερέας5. Τήν
ἔναρξη κάθε γαμήλιου ἐθίμου καί
ἰδιαίτερα αὐτό τοῦ στολίσματος
τήν ἔδιναν μέ τό κτύπημα τῆς
καμπάνας. Ὁ γαμπρός καί ἡ
νύμφη πρόσεχαν ἀκόμη καί τήν
κατεύθυνση πού θά καθόταν ἡ
νύμφη καί ὁ γαμπρός. Ἔπρεπε
ἀπαραίτητα νά βλέπουν πρός τήν
ἀνατολή. Πάντα ἡ ἀνατολή συμ-
βολίζει τό μέλλον, τήν αἰσιοδοξία,
τό ξεκίνημα μίας καινούριας
ζωῆς6. Πράγματι, ὀφείλουμε νά
ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ ἀνάλυση
καί ἡ ἑρμηνεία κάθε πτυχῆς τῶν
γαμήλιων ἐθίμων εἶναι ἀνεξάντ-
λητη. Αὐτό ὅμως πού φαίνεται ξε-
κάθαρα εἶναι ὅτι συχνά ἐντοπί-
ζουμε σχεδόν σέ κάθε συμβολική
πράξη τῶν ἐθίμων τοῦ γάμου νά
ὑποβόσκει μία μακρά ὀρθόδοξη
παράδοση πραγματωμένη μέσα
στά ἔθιμα αὐτά. 

Μία παράδοση, ἡ ὁποία ἔδινε
στόν ἄνθρωπο πού τή ζοῦσε τήν
εὐκαιρία νά βιώσει τόν γάμο σάν
ἔκφραση καί τροφοδοσία τοῦ

κοινοτικοῦ πνεύματος εἶναι καί
τά τραγούδια τοῦ γάμου, τά δί-
στιχα δηλ. ἐκεῖνα τοῦ γάμου
πού τραγουδοῦσαν ὅλοι οἱ πα-
ρευρισκόμενοι (οἰκογένεια, συγ-
γενεῖς, συγχωριανοί κ.ἄ.) στίς χα-
ρές τῶν νεονύμφων. Μελετώντας
κανείς τήν προφορική παράδοση
αὐτῶν τῶν διστίχων τοῦ γάμου,
καθώς καί τήν κυπριακή λαο-
γραφία μέσα ἀπό τήν παλαιά καί
σύγχρονη βιβλιογραφία παρα-
τηρεῖ τήν ὕπαρξη μίας ἱεράρχη-
σης τῶν διστίχων ὡς πρός τή σει-
ρά πού αὐτά τραγουδιοῦνται.
Συγκεκριμένα τά δίστιχα πού
τραγουδοῦσαν κατά τή διάρκεια
ὅλων τῶν γαμηλίων ἐθίμων πρό,
κατά καί μετά τόν γάμο ἄρχιζαν
πάντοτε μέ τήν ἐπίκληση τῆς βοή-
θειας τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας.
Εἶναι σάν ἕνα ἄτυπο ἀλλά ἀπα-
ραβίαστο πρωτόκολλο. Ἀπό τούς
πιό γνωστούς στίχους ἀναφέ-
ρουμε ἐνδεικτικά τούς πιό κάτω:

Ἔλα, Θεέ, κ' ἔλα Χριστέ, ἔλα
καί Παναΐα,

τουτ' ἡ δουλειά π' ἀρκέψαμεν
νά' χη τήν εὐλογίαν.

4. Ξενοφῶν Φαρμακίδης, Κυπριακή λαογραφία, Λεμεσός 1938, 135.
5. Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Ἔθιμα τοῦ παραδοσιακοῦ γάμου τῆς Κύπρου, 45.
6. Ὅπ.π., 41.
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Ὤ Παναγία Δέσποινα μέ τόν
Μονογενῆ σου

καμιά δουλειά δέν γίνεται μέ
δίχα τή βουλή σου.

Ἡ Παναγία κι ὁ Χριστός
βγῆκαν νά σεργιανήσουν,

Καί θά περάσουν ἀπό ‘δῶ  γιά
νά μᾶς εὐλογήσουν.

Κυρά τοῦ Κύκκου*, μία εἶσαι,
ὑπερδεδοξασμένη,

Ἔλα τζαί σου βοήθα τους, νά’
ναι εὐλογημένοι.

Στή συνέχεια ἀρχίζει ἡ ἐπί-
κληση τῆς βοήθειας διαφόρων
Ἁγίων. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
προξενεῖ τό γεγονός ὅτι πρῶτα
γίνεται ἀναφορά καί ἐπίκληση
τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέα καί μετά ἀκολουθεῖ (ὡς
συνήθως) ἡ ἀναφορά στόν τοπι-
κό Ἅγιο ἤ Ἁγία προστάτη τῆς κοι-

νότητας ἤ τῆς περιοχῆς (π.χ.
Ἁγία Μαρίνα, Ἅγιος Γεώργιος,
Ἅγιος Νικόλαος κ.ἄ.). Αὐτό τό
συναντᾶ κανείς σχεδόν σέ ὅλες τίς
γραπτές πηγές, ἀλλά καί στά
προφορικά δίστιχα τοῦ λαοῦ
μας, ὅπως αὐτά διασῴζονται
στίς ἡμέρες μας. Ἄξιο μνείας
εἶναι καί τό  γεγονός ὅτι τό ὄνο-
μα τοῦ Ἀποστόλου Ἀντρέα στά
γαμήλια ἔθιμα τῆς Κύπρου συ-
ναντᾶται σέ ὅλες τίς κοινότητες
τῆς ἐπικράτειας τοῦ νησιοῦ, ἀκό-
μα καί στή μακρινή, γεωγραφι-
κά ἀπό τό Μοναστῆρι του, ἐπαρ-
χία τῆς Πάφου. Ἀπό τούς πιό
γνωστούς ἀναφέρουμε ἐνδεικτι-
κά τούς πιό κάτω: 

Ἀντρέα μου Ἀπόστολε μ' ἑξήν-
τα δυό κανόνια

βοήθα μας νά στρώσουμε τῆς
νύφης τά σεντόνια.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ



Ἀπόστολε Ἀντρέα μου, πού
σαι στό περιγιάλι,

βοήθα τζαί τούς νιόνυφους νά
βάλουν τό στεφάνι7. 

Ἀρκετές καί ἐνδιαφέρουσες
ἐπίσης εἶναι καί οἱ πληροφορίες
πού ἐντοπίζουμε, μέσα στά ἤθη
τοῦ λαοῦ μας, μερικές φορές νά
«ἀνατίθεται» στόν Ἀπόστολο ἡ
ἀποστολή ἐξευρέσεως νύμφης ἤ
γαμπροῦ. Εἶχε δηλ. ὁ Ἅγιος τό
ρόλο τοῦ μεσίτη ἤ ἀλλιῶς τοῦ
προξενητῆ. Κάποιες ἄλλες φορές
βλέπουμε τούς μελλόνυμφους
μαζί μέ τούς συγγενεῖς τους νά
ταξιδεύουν (μέ ὅ,τι σημαίνει ἕνα
τέτοιο ταξίδι γιά τήν ἐποχή) γιά
προσκύνημα στό μοναστήρι του
μέ σκοπό νά ζητήσουν τήν εὐλο-
γία του γιά τόν ἐπερχόμενο
γάμο. Ἀκόμα καί «εὐχαριστιακά»
προσκυνήματα στόν Ἅγιο γίνον-
ταν μετά τόν γάμο, παίρνοντας
καί τά στέφανα γιά νά εὐλογη-
θοῦν, ἐπικαλούμενοι τή χάρη του
στό σπίτι τῶν νεονύμφων. Τέλος
καί κατά τή διάρκεια τοῦ βίου
τῶν συζύγων ἡ ἀναφορά στόν
Ἅγιο γιά κάθε ἀναποδιά, ἀσθέ-
νεια, καημό κ.λπ. πού προέκυπτε

ἦταν αὐτονόητη, καθώς καί ἡ συ-
νήθεια κάποιων νά καταθέτουν
καί νά δωρίζουν τά στέφανά
τους, τά πολυτιμότερα δηλ. καί
ἱερότερα ἀντικείμενα τοῦ σπιτιοῦ
τους,  ὡς τάμα γιά τή βοήθεια καί
μεσιτεία τοῦ Ἁγίου.

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ λαο-
φιλής στήν Κύπρο Ἀπόστολος
Ἀνδρέας ἤ ἀλλιῶς «Ἀϊ-Ντρικᾶς»,
δέν περιορίζεται στά ὅρια μίας
περιοχῆς. Ἡ παρουσία του καί ἡ
ἀνάγκη ἐπίκλησης τῆς χάρης τοῦ
Ἁγίου διαφαίνεται, μέσα ἀπό
τά ἔθιμα τοῦ γάμου, ὡς δεδομέ-
νη καί ἀπόλυτα φυσική σέ κάθε
σπίτι, σέ κάθε νοικοκυριό καί σέ
κάθε κοινότητα τῆς Κύπρου.
Στίς χαρές τῶν γάμων τῶν νεο-
νύμφων, ὡς σημαῖνον γεγονός
μίας κοινότητας, ἀλλά καί στόν
ὑπόλοιπο βίο τῶν συζύγων ὁ
Ἅγιος τῆς Καρπασίας, ἐκ τῶν
πραγμάτων, ἦταν καί εἶναι παρών
ὡς βοηθός καί πρεσβευτής. Εὐχό-
μαστε οἱ ὄμορφες παραδόσεις
τοῦ τόπου μας νά διατηρηθοῦν
ζωντανές καί φυσικά νά εἶναι
πάντοτε διανθισμένες μέ τήν
ποικιλόμορφη παρουσία τῶν
Ἁγίων μας.
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7. Παπαχαραλάμπους Γεώργιος, Κυπριακά ἤθη καί ἔθιμα, Λευκωσία 1965, 40.



ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Ἡπερίοδος πού ἐκτείνε-
ται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ
10ου μέχρι καί τά τέλη

τοῦ 12ου μ.Χ. αἰώνα στήν Κύπρο,
περιλαμβάνει πολύ σημαντικά
ἱστορικά γεγονότα γιά τό νησί.
Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ἀπό
τήν ἐμφάνιση πλειάδας Ἁγίων καί
τήν ἀνοικοδόμηση ἱερῶν μονῶν
πού διατηροῦνται μέχρι τή σύγ-
χρονη ἐποχή καί ἀποτελοῦν πνευ-
ματικούς φάρους τῆς Ὀρθόδοξης
Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Τό χρο-
νικό αὐτό διάστημα τῶν τριῶν
αἰώνων καλύπτει τή βασιλεία
ἀρκετῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατό-
ρων πού προέρχονταν ἀπό:

α) τή Μακεδονική δυναστεία

(ἀπό τόν Λέοντα ΣΤ΄ τόν Σοφό,
886-912 μ.Χ.) μέχρι καί τήν
αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, 1055-
1056 μ.Χ.)

β)  τούς διαδόχους τῶν Μακε-
δόνων (1056-1059 μ.Χ.)

γ) τή δυναστεία τῶν Δουκάδων
(1059-1078 μ.Χ.)

δ) τή δυναστεία τῶν Κομνηνῶν
(1081-1185 μ.Χ.)

ε) τόν οἶκο τῶν Ἀγγέλων (τόν
Ἰσαάκιο Β΄ Ἄγγελο, 1185-1195
μ.Χ. καί τόν Ἀλέξιο Γ΄ Ἄγγελο,
1195-1203 μ.Χ.).

Ἡ ὁριστική ἥττα τῶν Ἀράβων
ἀπό τόν αὐτοκράτορα Νικηφόρο
Β΄ τόν Φωκά κατά τό 965 μ.Χ.,

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία 
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές
τοῦ 10ου – 12ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς

Μέρος Α΄

Εἰσαγωγικά
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ὁδήγησε στήν ἀπαλλαγή τῆς Κύ-
πρου ἀπό τούς Ἄραβες. Ἡ ὁρι-
στική αὐτή ἀπεμπλοκή τοῦ ἀρα-
βικοῦ στοιχείου ἀπό τή διοίκηση
τῆς Κύπρου ἔδωσε τήν πρωτο-
βουλία τῶν κινήσεων στή Βυ-
ζαντινή αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία
μερίμνησε γιά τήν ἐπαρκῆ ἀσφά-
λεια τοῦ νησιοῦ. Ἀνοικοδομήθη-
καν ἔτσι κάστρα σέ στρατηγικῆς
σημασίας σημεῖα τῆς Κύπρου καί
λήφθηκαν μέτρα πού ἐνίσχυαν
τήν ἄμυνα τοῦ νησιοῦ ἔναντι
ἐπίδοξων ἐπιδρομέων. Χαρα-
κτηριστικά ἀναφέρεται ἡ ἀνέ-
γερση τῶν φρουρίων τοῦ Ἁγίου
Ἰλαρίωνα, τῆς Καντάρας καί τοῦ
Βουφαβέντου στήν ὁροσειρά τοῦ
Πενταδακτύλου. Εἰδικά τό φρού-

ριο τοῦ Ἁγίου Ἰλαρίωνα ἦταν ἐξέ-
χουσας στρατηγικῆς σημασίας
γιατί ἔλεγχε τό μοναδικό φυσικό
πέρασμα πού ἕνωνε τήν Κερύνεια
μέ τή νέα πρωτεύουσα τῆς Κύ-
πρου, τή Λευκωσία. Ἡ μεταφο-
ρά τῆς πρωτεύουσας στό ἐσωτε-
ρικό τοῦ νησιοῦ κατέστη ἐπιτα-
κτική λόγῳ τῆς προηγούμενης
τραγικῆς ἐμπειρίας τῆς κατα-
στροφῆς τῆς Κωνσταντίας ἀπό
τούς Ἄραβες. Διάφορα ἄλλα
ἀμυντικά ἔργα τῶν Βυζαντινῶν
περιελάμβαναν τή δημιουργία
φρουρίου στήν ἴδια τήν Κερύνεια
καθώς καί τήν ἀνακαίνιση καί
ἐπαναλειτουργία τοῦ φρουρίου
«Σαράντα Κολῶνες» στήν Πάφο.
Ἐκτός ἀπό τά στρατιωτικά ἔργα,
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ἡ Βυζαντινή αὐτοκρατορία μερί-
μνησε γιά τή διοικητική ὀργάνωση
τῆς Κύπρου μέ τόν διορισμό
ἀξιωματούχων οἱ ὁποῖοι εἶχαν καί
τήν εὐθύνη τῆς φορολόγησης τῶν
κατοίκων τοῦ νησιοῦ. 

Οἱ γεωπολιτικές συνθῆκες καί
συγκυρίες τῆς ἐποχῆς εὐνόησαν
τή συγκέντρωση στήν Κύπρο
ἑνός σχετικά μεγάλου ἀριθμοῦ
ἁγιασμένων μορφῶν πού συνέ-
δεσαν ἔτσι πλέον τή ζωή τους μέ
τό νησί. Ἡ ἐπέκταση τῶν Ἀράβων
στήν περιοχή τῆς Συροπαλαιστί-
νης ἀλλά καί γενικότερα σέ ὅλη
τή Μέση Ἀνατολή, ὁδήγησαν πολ-
λούς ἀσκητές καί μοναχούς ἀπό
τίς περιοχές αὐτές νά καταφύ-
γουν στήν Κύπρο ἡ ὁποία, ἀφ’
ἑνός βρισκόταν κοντά καί ἀφ’
ἑτέρου τούς παρεῖχε ἀσφάλεια
καθώς καί τήν ἀπαραίτητη ἀπο-
μόνωση γιά νά συνεχίσουν τόν
ἡσυχαστικό βίο μακρυά ἀπό κο-
σμοπολίτικα κέντρα τῆς ἐποχῆς.
Ἡ μείωση ἔτσι τῶν κοσμικῶν πε-
ρισπασμῶν τροφοδοτοῦσε τήν
πνευματική ἀνάπτυξη τῶν μο-
ναχῶν καί καθιστοῦσε τήν Κύπρο
ἰδανικό χῶρο γιά νά εὐδοκιμήσει
πληθώρα ἁγίων. Δέν εἶναι ἄλλω-
στε τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ὁ χρο-
νογράφος Λεόντιος Μαχαιρᾶς
χαρακτηρίζει τήν Κύπρο ὡς

«Ἁγία νῆσον». Σημειώνεται συ-
ναφῶς ἡ προηγηθεῖσα ἔλευση
μοναχῶν στήν Κύπρο κατά τήν
περίοδο τῆς εἰκονομαχίας, οἱ
ὁποῖοι, ἀναζητώντας καταφύγιο
ἀπό τούς εἰκονομάχους, προικο-
δότησαν τήν Κύπρο μέ μία ἀξιό-
λογη πνευματική παράδοση. Ἡ
Κύπρος διέθετε ἔτσι ἀρκετές
προϋποθέσεις γιά νά καταστεῖ
κυριολεκτικά ἁγία νῆσος.

Ἡ τιμή πρός τήν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο πού ἀποδόθηκε στήν Κύ-
προ ὑπερισχύει ἔναντι ὅλων τῶν
ἄλλων τιμωμένων Ἁγίων. Εἶναι
χαρακτηριστικό τό γεγονός ὅτι
ὅλα τά μοναστήρια πού ἱδρύθη-
καν στήν Κύπρο κατά τόν 11ον
καί 12ον μ.Χ. αἰῶνα μέ αὐτο-
κρατορικές χορηγίες (π.χ. Ἱερά
Μονή Κύκκου) ἀφιερώθηκαν στήν
Παναγία. Ὑπολογίζεται ὅτι δε-
κάδες μοναστήρια καί ἑκατον-
τάδες ἐνοριακοί ναοί στό νησί
εἶχαν ἀφιερωθεῖ στή Θεοτόκο.
Παράλληλα, ἐξέχουσα τιμητική
θέση εἶχαν «στρατιωτικοί» ἅγι-
οι ὅπως π.χ. ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ὁ
Ἅγιος Δημήτριος κ.ἄ. Ἡ ἀφιέ-
ρωση ναῶν στούς «στρατιωτι-
κούς» ἁγίους ἴσως ἀντικατο-
πτρίζει καί τήν κρυφή ἐπιθυμία
τῶν Κυπρίων νά ἔχουν στρατιω-
τική ὑποστήριξη καί κάλυψη
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ἔναντι τῶν ἀλλοφύλων καί ἀλλο-
θρήσκων ἐπιδρομέων πού εἶχαν
τόσο ταλαιπωρήσει τούς κατοί-
κους τοῦ νησιοῦ κατά τούς προ-
ηγούμενους αἰῶνες. Τό 1054 μ.Χ.
καταγράφεται τό Σχίσμα μετα-
ξύ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ξεκινᾶ
πλέον μία νέα κατάσταση δεδο-
μένων στά ἐκκλησιαστικά θέμα-
τα. 

Κατά τήν ἴδια περίοδο ὀργα-
νώνονται ἀπό βασίλεια τῆς Δυ-
τικῆς Εὐρώπης  οἱ πρῶτες Σταυ-
ροφορίες οἱ ὁποῖες, θεωρητικά,
ἀποσκοποῦσαν στήν ἀπελευθέ-
ρωση τῶν καταλειφθέντων ἀπό
τούς Μουσουλμάνους Ἁγίων Τό-
πων. Ἡ πρώτη Σταυροφορία
(1096-1099 μ.Χ.) καθώς καί ἡ
δεύτερη (1147-1148 μ.Χ.) δέν
ἐνέπλεξαν οὐσιαστικά τήν Κύ-
προ. Πιθανόν κατά τήν πρώτη
Σταυροφορία, λόγῳ τῆς ὑποστή-
ριξης πού αὐτή ἔλαβε ἀπό τόν
τότε βυζαντινό αὐτοκράτορα
Ἀλέξιο Α΄ Κομνηνό, νά προ-
σφέρθηκαν στούς Σταυροφόρους
ὁρισμένες ναυτικές διευκολύνσεις
πού ἑδράζονταν στήν Κύπρο. Ἡ
πρώτη Σταυροφορία κατέληξε μέ
τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἱεροσο-
λύμων (1099 μ.Χ.) καί ἀκολού-
θησε ἡ ἵδρυση τοῦ φράγκικου βα-

σιλείου τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ
ἐπιτυχίες τῶν Σταυροφόρων ὁδή-
γησαν στήν ἵδρυση καί ἄλλων το-
πικῶν ἡγεμονιῶν στή Μέση Ἀνα-
τολή (Τρίπολη, Ἀντιόχεια, Ἔδεσ-
σα). Κατά τήν περίοδο αὐτή
ἦταν ἀναμενόμενο ἡ Κύπρος νά
καταστεῖ σταδιακά σημαντικός
σταθμός τῶν χριστιανικῶν δρο-
μολογίων ἀπό τή Δύση πρός τή
Συροπαλαιστίνη καί ἀντίθετα.
Ἡ Χριστιανική παρουσία στή
Μέση Ἀνατολή (ἄν καί σέ μεγά-
λο βαθμό δέν ἦταν Ὀρθόδοξη)
ὁδήγησε σέ περαιτέρω ἀναβάθ-
μιση τῆς στρατηγικῆς σημασίας
τῆς Κύπρου. Ἐντούτοις, δέν ἔλει-
ψαν καί οἱ ἐπιθέσεις λεηλασίας
ἐναντίον τῆς Κύπρου πού ἔγιναν
ἀκόμη καί ἀπό τούς ἴδιους τούς
Σταυροφόρους. Τό 1099 μ.Χ.
ἕνα τμῆμα Σταυροφόρων ἀπό τήν
Πίζα τῆς Ἰταλίας ἐπιτέθηκε κατά
τῆς Κύπρου ἐνῷ, τό 1156 μ.Χ. οἱ
ὀρδές τοῦ Γάλλου Ρενῶ ντέ Σια-
τιγιόν προκάλεσαν τεράστιες κα-
ταστροφές καί βεβηλώσεις στό
νησί. Τό 1161 μ.Χ. ἀκολούθησε
νέα ἐπίθεση κατά τῆς Κύπρου
κατόπιν ἐντολῶν τοῦ κόμη τῆς
Τρίπολης Ραϋμόνδου Γ΄, ὁ ὁποῖος
θεώρησε τόν ἑαυτό του προσβε-
βλημένο, ὅταν ὁ τότε αὐτοκρά-
τορας Μανουήλ Α΄ ὁ Κομνηνός
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ἀπέρριψε τό συνοικέσιο  μέ τήν
Μελισσάνθη, ἀδελφή του Ραϋ-
μόνδου. 

Τά τέλη τοῦ 12ου μ.Χ. αἰῶνα
σηματοδοτοῦν τό τέλος τῆς βυ-
ζαντινῆς κυριαρχίας ἐπί τῆς Κύ-
πρου. Οἱ διάφορες ἐπιδρομές
κατά τοῦ νησιοῦ κατέδειξαν δια-
χρονικά τή δυσκολία πού ἀντι-
μετώπιζε ἡ Βυζαντινή αὐτοκρα-
τορία στό νά προστατέψει
ἐπαρκῶς τήν Κύπρο. Οἱ συγκυ-
ρίες ὁδήγησαν στήν ὁριστική
ἀπώλεια τῆς Κύπρου τό 1191
μ.Χ. ὅταν τήν κατέλαβε ὁ βασι-
λιάς τῆς Ἀγγλίας Ριχάρδος Α΄ ὁ
Λεοντόκαρδος. Ὁ Ριχάρδος, καθ’
ὁδόν πρός τά Ἱεροσόλυμα κατά
τή Γ΄ Σταυροφορία, ἀποφάσισε
νά καταλάβει τήν Κύπρο ἀφ’ ἑνός
γιά προσωπικούς λόγους (ὁ τότε

διοικητής τῆς Κύπρου Ἰσαάκιος
Κομνηνός συμπεριφέρθηκε
ἀγενῶς στήν ἀρραβωνιαστικιά
τοῦ Ριχάρδου, τή Βερεγγάρια
τῆς Ναβάρρας) καί ἀφ’ ἑτέρου
γιά νά ἐξασφαλίσει ἀπό τήν
πλούσια παραγωγή τῆς Κύπρου
πόρους γιά τήν ἐκστρατεία του.
Ἡ Κωνσταντινούπολη, ἀδύναμη
νά ἀντιδράσει, θά ὑφίστατο ἡ ἴδια
τήν πρώτη της ἅλωση τό 1204
μ.Χ. ἀπό τούς Σταυροφόρους.
Τήν ἐποχή αὐτή ἀναδεικνύεται
στήν Κύπρο ἕνας μεγάλος Ἅγιος,
ὁ Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος (γεν-
νήθηκε περί τό 1134 μ.Χ. καί κοι-
μήθηκε περί τό 1219 μ.Χ.). Ἡ ζωή
καί τά ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου
θά ἀποτελέσουν σταθμό στήν
ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς Κύ-
πρου.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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Εἴμαστε ἕνας λαός τοῦ καη-
μοῦ καί τοῦ κατατρεγμοῦ
καί τῆς ὀδύνης. Εἴμαστε

ὅμως κι ἕνας λαός ὑπερήφανος. Πει-
σματικά προσηλωμένος σ’ ἕνα δια-
χρονικό ἱστορικό ἦθος, πού μᾶς
διασῴζει καί μᾶς ἀναπαύει καί μᾶς
κρατεῖ καί μᾶς συγκρατεῖ τήν κρί-
σιμη ὥρα τῆς ἱστορικῆς δοκιμασίας.
Ἰδιαίτερα ἐδῶ στήν Κύπρο, πού
ἔχουμε ὑποστεῖ τό ἄδικο καί τό
κακό καί τό αἷμα καί τή θυσία. Ἄν
εἶναι κάτι πού μᾶς χαρακτηρίζει
στόν τόπο τῆς ἱστορίας, ὡς κυ-
πριακό ἑλληνισμό, εἶναι τό πεῖσμα
καί ἡ ἀντοχή καί ὑπομονή καί ἡ
καρτερία. Μ’ ἕνα τρόπο ἱστορικῶς
παράδοξο. Μέσα σέ μία παράξενη
σιωπή. Ἀγογγύστως. Κατά τρόπο
μαρτυρικό. Συγκλονιστικό.

Ὡς λαός ἱστορικός, ὡς λαός μαρ-
τυρικός, ἔχουμε συνηθίσει νά ὑπε-

ρασπιζόμαστε καί νά ὁμολογοῦμε,
τήν κρίσιμη ὥρα, τό βαθύτερό μας
ἦθος. Τό Ὑπαρξιακό μας βάθος.
Αὐτό πού ὄντως εἴμαστε, ὡς λαός,
μέσα στήν ἱστορία. Ἕνας λαός
ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Ἕνας λαός
τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ κατατρεγ-
μοῦ καί τῆς καρτερικότητος καί τῆς
ἀντοχῆς. Ἔχουμε συνηθίσει νά ὁμο-
λογοῦμε Χριστόν ἐσταυρωμένον,
τήν ὥρα τῆς κρισιμότητος τῶν
καιρῶν καί τοῦ ἐνεδρεύοντος κιν-
δύνου. Ἀπό μία ἄποψη τελοῦμε ἔξω
ἀπό τήν ὅποια ὀρθολογίζουσα πρόσ-
ληψη τῆς ἱστορίας. Γι’ αὐτό καί
ἀκατανόητοι καί μή προβλέψιμοι. 

Τά σκέφτομαι ὅλα αὐτά, καθώς
εἰσπράττουμε καθημερινά τήν ἐξα-
θλίωση καί τήν ἀπαξίωση τοῦ καθ’
ἡμέραν ἑλληνικοῦ μας βίου. Ὅσα
προβάλλουν στήν ὁρατή πλευρά τοῦ
ἱστορικοῦ ἤ ἄλλου βίου μας, μᾶς
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Νίκου Ὀρφανίδη
Πρώην Διευθυντῆ τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Κύπρου,
Πρώην Μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας

1. Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Νίκου Ὀρφανίδη, Ἐπί πτερύγων ἀνέμων, ἐκδ. Ἀκτή, Λευ-
κωσία 2012, σσ. 189-191.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ὁδηγοῦν στήν ἀπόγνωση, στήν ἀπελ-
πισία καί στή θλίψη. Δέν εἶναι τυ-
χαία καί ἡ δήλωση ἤ ἡ πρόβλεψη
γιά τό ἀναμενόμενο ἤ ἐπικείμενο
ἱστορικό τέλος τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὡς παρουσίας πο-
λιτισμικῆς, μέσα στήν ἱστορία. Δέν
εἶναι τυχαία καί ἡ συνακόλουθη
ἀπόγνωση, ἡ ἀγωνία ἤ ἡ ἀπελπι-
στική, ἐν τέλει, ἀναφώνηση: Finis
Graeciae.

Ὅλα αὐτά εἶναι ἀπολύτως κα-
τανοητά. Γιατί μόνο ἀπελπισία
εἰσπράττει κανείς, παρακολουθών-
τας τόν ἀλλοτριωμένο ἑλληνισμό τοῦ
ἄστεως, μέ τό δυτικότροπο βίο, μέ
τόν ἰσοπεδώνοντα εὐδαιμονισμό
πού μᾶς κατακλύζει, μέ τήν καθο-
λική καί πλήρη, σχεδόν, ἀπαξίωση
καί ἀδιαφορία. Μέ τήν καλπάζου-
σα λήθη. Μέ τήν προκλητική ἄγνοια
τῆς ἱστορίας. Μέ τήν ἐξαθλίωση καί
ἰσοπέδωση τῆς παιδείας.

Κι ὅμως, ὑπάρχει καί μία ἄλλη
ὄψη. Ἡ ἀθέατη ὄψη τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Αὐτή πού δέν τήν ὑποψιαζόμαστε.

Αὐτή πού ἔχουμε πρό πολλοῦ
λησμονήσει, μέσα στόν θόρυβο
καί τίς μηχανές καί τήν τύρβη
τῆς πόλεως. Τήν καθημερινή
μας μέριμνα. Τήν ἐρημία καί τή
μοναξιά τοῦ βαρβαρικοῦ ἄστε-
ως. Τήν ἐγκατάλειψη τῆς ὑπαί-
θρου. Τόν ἀφανισμό τῆς ἱστο-
ρικῆς καί ἐθνικῆς μας παρά-
δοσης. Τή λεηλασία τοῦ ἱστο-
ρικοῦ μας προσώπου. Τόν βαρ-
βαρισμό, πού μᾶς διατρέχει.

Τήν ἀπαξίωση τῆς πολιτικῆς. Εἶναι,
ἔτσι, καί μία ἄλλη ὄψη. Αὐτή πού
δέν τήν ὑποψιαζόμαστε. Κι ὅμως
εἶναι ἐκεῖ. Καί μᾶς διασῴζει. Καί
μᾶς γεμίζει χαρά. Καί μᾶς ἀνα-
παύει. Καί μᾶς ὁπλίζει. Καί μᾶς χα-
ροποιεῖ.

Προβάλλει μέσα στήν ὀρθόδοξη
χαρμολύπη. Ὡς φῶς καί δύναμη καί
διαφυγή καί ἀπόδραση. Μέσα ἀπό
τίς συνάξεις τῶν Ἑλλήνων. Μέσα
στήν εὐχαριστιακή σύναξη καί
στούς ναούς καί στίς ἐνορίες καί
στίς κοινότητες, πού γράφουν τόν
δικό τους Γαλαξία τῆς χαρᾶς καί
τῆς πανηγύρεως καί τῆς δοξολογίας.
Ἔτσι εἶναι πού «λάμπουν τά χιό-
νια στά βουνά κι ὁ ἥλιος στά λαγ-
κάδια» γιά νά θυμηθοῦμε τόν μαρ-
τυρικό Γέροντα στρατηγό Θεόδω-
ρο Κολοκοτρώνη, πού μᾶς κοιτάζει
τρυφερά ἀλλά καί αὐστηρά, καθώς
συνωστιζόμαστε στό ἀμήχανο
πλῆθος πού διέρχεται τήν ὁδό Στα-
δίου.
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Κυκλοφόρησε σέ καλαίσθη-
τη ἔκδοση ὁ ἀρχαιολογικός
ὁδηγός τοῦ δρ. Χριστό-

δουλου Χατζηχριστοδούλου καί
δρ. Ἀνδρέα Φούλια μέ τίτλο:
Ἐκκλησιαστικά μνημεῖα τῆς Λυσοῦ
(στά Ἑλληνικά). Ἡ ἔκδοση ἔγινε
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πάφου
– Ἐπισκοπή Ἀρσινόης, στή δι-

καιοδοσία τῆς ὁποίας ὑπάγονται τά
ἐκκλησιαστικά μνημεῖα τῆς Λυσοῦ.

Στόχος τῆς ἔκδοσης εἶναι ἡ γνω-
ριμία τοῦ κοινοῦ, ντόπιων καί ξέ-
νων μέ τά πολλά καί ἀξιόλογα μνη-
μεῖα καί τούς θρησκευτικούς θη-
σαυρούς τῆς Λυσοῦ, καθώς καί στό
νά συμβάλει στήν ἀνάπτυξη τοῦ
θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.

Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου
Βυζαντινολόγου
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Ἡ ἔκδοση ἀρχίζει μέ χαιρετισμό
τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Πάφου κ. Γεωργίου, ὁ ὁποῖος με-
ταξύ ἄλλων σημειώνει ὅτι, «Με-
γαλεπήβολοι ναοί καί ταπεινά
ἐξωκλήσια, εἰκόνες καί ἱερά κει-
μήλια, ἀλλά καί ἁπλά σύνεργα τῆς
δουλειᾶς καί τοῦ μόχθου τῶν
ἁπλῶν ἀνθρώπων ἀποτελοῦν στοι-
χεῖα πολιτισμοῦ, μάρτυρες τῶν
ἀγώνων καί τῶν ἀγωνιῶν τοῦ λαοῦ
μας». Ἀκολουθοῦν χαιρετισμός
τοῦ Οἰκονόμου Παναγιώτη Ματ-
θαίου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Χρυσελεούσας Λυσοῦ καί σημεί-
ωμα τῶν συγγραφέων.

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βι-
βλίου γίνεται ἀναδρομή στήν ἱστο-
ρία καί τή θέση τοῦ χωριοῦ, στούς
τοπικούς ἁγίους, στίς παραδόσεις,
στά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα καί στά
ἁγιώνυμα τοπωνύμια του. Ἀκο-
λουθεῖ ἐκτενές κεφάλαιο γιά τήν
ἀρχιτεκτονική τοῦ κεντρικοῦ με-
σαιωνικοῦ ναοῦ τῆς κοινότητος, πού
εἶναι ἀφιερωμένος στήν Παναγία τή
Χρυσελεοῦσα (14ος αἰ.), ὁ ὁποῖος
εἶναι τοῦ τύπου τοῦ μονοχώρου
τρουλαίου. Ὁ ναός καταλήγει στά
ἀνατολικά σέ προεξέχουσα ἡμικυ-
κλική ἁψίδα ἐσωτερικά καί ἐξω-
τερικά τρίπλευρη. Σέ ξεχωριστές
ἑνότητες ἐξετάζονται τό ἐσωτερι-
κό τοῦ ναοῦ, οἱ τοιχογραφίες στήν
κόγχη τοῦ ἡμικύλινδρου τῆς ἁψίδας
μέ τήν Παναγία Κυκκώτισσα καί
τόν Μελισμό, τό εἰκονοστάσιο καί

οἱ εἰκόνες, τά παλαίτυπα, ἱερά
σκεύη καί ἄλλα ἀντικείμενα.

Στό κεφάλαιο Μονές, Παρεκ-
κλήσια καί Ἐξωκκλήσια γίνεται ἰδι-
αίτερος σχολιασμός γιά τή μονή τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ τῆς Ψώκας, τή
μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τά πα-
ρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης, τοῦ Ἀρχαγγέλου
Μιχαήλ, τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί τοῦ
Προφήτη Ἠλία. Ἐπίσης, περιγρά-
φονται οἱ ναοί τοῦ Ἁγίων Νικολά-
ου καί Ἰωάννη Προδρόμου στή Με-
λάνδρα καί τό ἐξωκκλήσι μέ τό
σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
στήν Ἰστιντζιό καί τοῦ Ἁγίου Μερ-
κουρίου στό ἄλλοτε ὁμώνυμο, κα-
τεστραμμένο σήμερα, χωριό στό
δάσος Πάφου, οἱ ὁποῖοι ὑπάγονται
στή Λυσό.

Τά κείμενα διανθίζονται μέ 100
φωτογραφίες, δορυφορικές φωτο-
γραφίες, τοπογραφικά σχέδια, πού
παραχωρήθηκαν ἀπό Ἱδρύματα
καί ἰδιῶτες. Ἡ καλλιτεχνική καί τυ-
πογραφική ἐπιμέλεια, καθώς καί ὁ
διαχωρισμός χρωμάτων ἔγινε ἀπό
τίς ἐκδόσεις Κέραμος καί ἡ ἐκτύ-
πωση στό τυπογραφεῖο Βιβλιοτε-
χνία Ἀθηνῶν.

Ὁ Ὁδηγός εἶναι διαστάσεων
22,5Χ17 ἑκ., ἀριθμεῖ 78 σελίδες, μέ
100 ἀσπρόμαυρες καί ἔγχρωμες
εἰκόνες. Διατίθεται στήν τιμή τῶν
€10,00 (δέκα) ἀπό τήν Ἱερά Μη-
τρόπολη Πάφου, τήν Ἐπισκοπή
Ἀρσινόης καί τήν ἐκκλησία Χρυ-
σελεούσας Λυσοῦ.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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- Κυρία, ἡ ἕδρα σας
εἶναι γεμάτη σοκολάτες!

- Μά εἴδατε; Κεραστικά ἀπό τούς
ἑορτάζοντές μας!

- Καί γιατί, παρακαλῶ, ἔχετε πε-
ρισσότερα ἀπό μᾶς;

- Ααα, γιατί ἐσεῖς πήρατε ἀπό τούς
δύο Ἀντρέηδες καί ἀπό τήν Ἄντρη τῆς
τάξης μας. Ἐμένα μέ κέρασαν καί οἱ
μαθητές ἀπό τίς ἄλλες τάξεις πού τούς
κάνω μάθημα.

- Τυχερή πού εἶστε!
Μά εἶμαι τυχερή; Μέ τόσα κεραστι-

κά σήμερα... θά παχύνω! Κι ἔχουμε
ἀκόμα τήν κυρία Ἀντροῦλα τή γραμ-
ματέα μας καί τήν κυρία Ἀνδριανή τῆς
Τέχνης. Θά ἀρχίσω νά μοιράζω κερα-
στικά μου φαίνεται!

- Ἄς ἔμενε καί κανένας νά κεράσει
αὔριο νά μή μᾶς λείψουν τά γλυκά.

- Ὁ καθένας θέλει νά κεράσει στή
μέρα τῆς γιορτῆς του γιά νά τιμήσει τό
ὄνομά του καί τόν Ἅγιό του.

- Πολλά ὀνόματα τελικά βγαίνουν
ἀπό τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Στό σχολεῖο
μας ἔχουμε Ἀνδρέα, Ἄντρη, Ἀνδριανή
καί Ἀντρούλα.

- Καί ἀκοῦμε ἀκόμα ὀνόματα ὅπως
Ἀντριάνα ἤ Ἀδρεάνα, Ἄντρια ἤ Ἄντρεα,
Ἄντρος, Ἀντρίκος... Ὅλα τά σπίτια στήν
Κύπρο ἔχουν κάποιο ἄτομο πού γιορ-
τάζει. Ξέρετε γιατί, ἔτσι;

- Ἐπειδή ἔχουν παπποῦδες καί για-
γιάδες μέ παρόμοια ὀνόματα.

- Ναί, ἀλλά κι αὐτούς γιατί ἄραγε
τούς ἔδωσαν αὐτά τά ὀνόματα; Ὁ Ἀπό-
στολος Ἀνδρέας τιμᾶται ἰδιαίτερα στό
νησί μας. Μία καί κάναμε τώρα αὐτή
τήν κουβέντα, ἄς πάρουμε τήν εὐκαι-
ρία νά ποῦμε λίγα πράγματα γιά τή
σχέση τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα μέ τήν
πατρίδα μας.

- Στή γειτονιά τῆς θείας μου ὑπάρ-
χει μία ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέα.

- Ὑπάρχουν πολλές σέ ὅλο τό νησί.
Ἀλλά ὑπάρχει μία πολύ ξεχωριστή.

- Νά πᾶμε! Σήμερα πού γιορτάζει
κιόλας!

- Εὐκαιρία γιά βόλτες ψάχνεις πάλι,
Ἄρη; Αὐτή τή φορά λυπᾶμαι πολύ πού
θά ἀπορρίψω τήν πρότασή σου, γιατί

Ἑλένης Ἀναστασίου

Ἐκπαιδευτικοῦ
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ὁ λόγος πού θά τό κάνω εἶναι ὅτι αὐτή
ἡ ξεχωριστή ἐκκλησία – μοναστήρι γιά
τήν ἀκρίβεια – βρίσκεται στά κατεχό-
μενα. Γιά καθῖστε κάτω νά σᾶς πῶ τήν
ἱστορία του.

Ὅπως ἀναφέρει μία κυπριακή πα-
ράδοση, ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἔκανε
στάση μέ τό καράβι του στήν Κύπρο σέ
μία ἀπό τίς περιοδεῖες του. Ὅταν τούς
τελείωσε τό νερό, βγῆκαν μαζί μέ τόν
καπετάνιο νά ψάξουν γιά νά βροῦν
νερό. Τίποτα ὅμως… Τότε ὁ ἅγιος γο-
νάτισε μπροστά σ’ ἕναν βράχο καί προ-
σευχήθηκε νά στείλει ὁ Θεός νερό.
Ἔκανε καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στόν
βράχο καί ἀπό τή ρίζα του βγῆκε ἀμέ-
σως μπόλικο νερό, πού τό πῆραν στό
καράβι καί ξεδίψασε ὁ κόσμος. Αὐτό
τό νερό ἔκανε καί ἕνα θαῦμα. Μαζί
τους στό καράβι ἦταν καί ὁ μικρός γιός
τοῦ καπετάνιου πού ἦταν τυφλός, ἔτσι
εἶχε γεννηθεῖ. Ἀπό τό νερό πού τοῦ
ἔδωσαν ἔπλυνε τό πρόσωπό του καί μό-
λις ἄγγιξε τά μάτια του, ἄρχισε νά βλέ-
πει. Στό σημεῖο αὐτό, λοιπόν, στή
χερσόνησο τῆς Καρπασίας, πάνω στό
κῦμα σχεδόν ὅπως βλέπετε καί στή φω-
τογραφία, ἔχτισαν μία ἐκκλησία καί
ἀπό τόν βράχο ὅπου ἔγινε τό θαῦμα
τρέχει νερό μέχρι σήμερα, εἶναι τό ἁγία-
σμα.

Ὅπως θά καταλάβατε, τό καμάρι
αὐτό τῆς ὀρθοδοξίας στό νησί μας βρί-
σκεται στά κατεχόμενα. Πρόσφατα
ἔγινε ἀνακαίνισή του καί ἀποφύγαμε
τήν ὁλοκληρωτική του καταστροφή, για-
τί εἶχε πάθει πολλές φθορές μέ τό πέ-

ρασμα τῶν χρόνων. Πρίν ἀπό τήν
τουρκική εἰσβολή κόσμος πολύς πήγαινε
στό μοναστήρι αὐτό νά προσκυνήσει
καί νά προσευχηθεῖ.

- Καί θά ξαναπᾶμε, κυρία!
- Χαίρομαι πού εἶσαι αἰσιόδοξη,

Μυρτῶ μου! Μακάρι νά μπορέσουμε νά
κάνουμε καί πάλι ἐκεῖ τό μεγάλο πα-
νηγύρι τοῦ ἀποστόλου μας. Καί τώρα
μποροῦμε νά πᾶμε, βέβαια, ἀλλά δέν
εἶναι τό ἴδιο, ἔ;

Ξέρετε ὅμως κάτι, παιδιά; Τόν Ἀπό-
στολο Ἀνδρέα τόν σεβάστηκαν οἱ κα-
τακτητές. Δέν ἔκαναν ζημιές στό μο-
ναστήρι καί δέν τό χρησιμοποίησαν γιά
στάβλο, ξενοδοχεῖο ἤ ἀποθῆκες ὅπως
ἔκαναν μέ ἄλλες ἐκκλησίες μας. Ὁ
ἅγιος φρόντισε γι’ αὐτό. Καί γιά μᾶς
φροντίζει καί γιά τήν πατρίδα μας. Θέ-
λετε νά τοῦ γράψουμε μία προσευχή γι’
αὐτό; Ἔχετε στό τετράδιό σας καί στήν
πινακίδα τά χαρακτηριστικά ἑνός
ἔμμετρου ποιήματος πού τό κάναμε τήν
προηγούμενη βδομάδα. Πᾶρτε πέντε λε-
πτά νά τά μελετήσετε καί θά γράψουμε
ὅλοι μαζί μία σύντομη ποιητική προ-
σευχή.

Ἀπόστολε Ἀνδρέα μου, 
πού ’σαι στήν Καρπασία

πού βλέπεις τά ψηλά βουνά 
καί τή Μεσαορία

Φέρε στήν Κύπρο τή χαρά 
καί τήν ἐλευθερία

νά πάμεν εἰς τά σπίτια μας 
πού τά κρατᾶ ἡ Τουρκία

Ἀμήν!

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
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ἩΖωή μετά θάνατον. Κατάλο-
γος Ἔκθεσης (Πάφος 4-
31/7/2017), (ἐπιμ. Χαράλαμ-

πος Γ. Χοτζάκογλου, Ἰωάννης Ἀνδ.
Ἠλιάδης), Λευκωσία 2017/ The Life af-
ter Death. Exhibition’s Catalogue (Pafos
July 4-31, 2017) (ed. Ch. G. Chotza-
koglou, Io. Α. Eliades), Lekfosia 2017,
σελ. 408, 24Χ28 ἑκ, 200 ἔγχρωμες φω-
τογραφίες, ISBN 978 9963 557 27 1.

Πρόκειται γιά τόν εἰκονογραφημέ-
νο, δίγλωσσο (Ἑλληνικά-Ἀγγλικά)
Κατάλογο τῆς ὁμώνυμης ἔκθεσης στό
πλαίσιο τῶν Πολιτιστικῶν Πρω-
τευουσῶν τῆς Εὐρώπης Πάφος 2017

καί Ὤρχους 2017 (Πάφος 4-31/7/2017 καί Ὤρχους 23/9-
7/1/2018). Ὁ Κατάλογος μετά ἀπό τούς Χαιρετισμούς τοῦ
Προέδρου τῆς Πολιτιστικῆς Πρωτεύουσας ΠΑΦΟΣ 2017
Χρ. Πατσαλίδη, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σοστόμου Β΄, τοῦ Δημάρχου Πάφου Φ. Φαίδωνος καί τῶν
ἐπιμελητῶν της (Χ. Χοτζάκογλου, Ἰω. Ἠλιάδης) περι-
λαμβάνει κείμενα 29 συγγραφέων ἀπό τήν Ἑλλάδα, Κύ-
προ, Δανία, Τουρκία καί 30 σύγχρονων καλλιτεχνῶν, κα-
θώς ἐπίσης καί σύντομα λήμματα τῶν περίπου 150 ἐκθε-
μάτων, πού παρουσιάζονται στήν ἔκθεση. Διαρθρώνεται
σέ τρεῖς μεγάλες ἑνότητες μέ ἐπιμέρους τμήματα διαρ-
θρωμένα χρονολογικά. 

Στό πρῶτο τμῆμα (Ἀρχαιότης) τῆς πρώτης Ἑνότητος
πέντε συγγραφεῖς ἀναφέρονται στίς ταφικές καί μετα-
θανάτιες δοξασίες τῆς Ἀρχαιότητος, στίς νεκροπόλεις τῆς
Νέας Πάφου (Στ. Ράπτου), στίς ἐπιτύμβιες ἐπιγραφές τῆς
Κύπρου (Kaja Harter-Uibopuu), καθώς ἐπίσης στά ταφικά
ἔθιμα στή Δανία ἀπό τήν προϊστορική περίοδο (P.
Mikkelsen) ἕως τήν περίοδο τῶν Βίκιγκ (H. Skov, J. Jeppe-
sen, J. Varberg). Στό δεύτερο τμῆμα (Μεσαίωνας) παρα-
τίθενται ὀκτώ μελέτες σχετικά μέ τίς ταφικές πρακτικές
τῆς πρωτοβυζαντινῆς Κύπρου (Σολ. Ὀρφανός), στίς νε-
κρικές προσωπογραφίες (Ἰω. Ἠλιάδης), στίς ἐσχατολο-
γικές ἀντιλήψεις καί παραστάσεις (Δημ. Τριανταφυλλό-
πουλος) καί στό Καθαρτήριο (Ἐλ. Προκοπίου), στίς λει-
ψανοθῆκες ἁγίων καρῶν στήν Κύπρο (Χρ. Χατζηχριστο-
δούλου), στά μεταθανάτια κληροδοτήματα τῶν Κυ-
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πρίων στή Βενετία (Χρ.
Παπαδάμου) καί στίς βυ-
ζαντινές ἐπιδράσεις στή
Δανία (H. Slov). Στό τρίτο
τμῆμα (Νεώτερη περίο-
δος) μέσα ἀπό τά κείμενα
ἐννέα συγγραφέων διε-
ρευνᾶται ἡ λαογραφία τῆς
Κύπρου (Κ. Πρωτοπαπά),
τά ταφικά ἔθιμα στό Νέο
Χωριό Πάφου (Χ. Ὀλυμ-
πίου), τά κυπριακά ὑπαί-
θρια προσκυνητάρια (Ἐλ.
Ἀντωνίου, Λ. Χριστοφό-
ρου), τά ταφικά ἔθιμα στή
Δανία (K. Markmann-

Jensen), τό θέατρο Σκιῶν καί ὁ Κάτω Κό-
σμος (Ἄνθ. Χοτζάκογλου), ἐκφάνσεις τῆς
μεταβυζαντινῆς τέχνης σχετικά μέ τόν θά-
νατο (Χρ. Χατζηχριστοδούλου), οἱ ἀπό-
ψεις περί θανάτου στή Δανία τοῦ 21ου
αἰῶνος (S. Seebach) καί ἡ πρακτική σω-
ματικῆς ταφῆς καί ἀποτέφρωσης στή Δα-
νία (Α. Kjaersgaar). Στό τέταρτο τμῆμα
γίνεται ἀναφορά μέ εἰδικές μελέτες
στίς ταφικές πρακτικές καί τίς μεταθα-
νάτιες ἀντιλήψεις τῶν Μαρωνιτῶν
(Ἀρχιεπ. Μαρωνιτῶν Youssef Soueif, π.
Ἰωσήφ Ταρτάκ, Μαρία Σκορδῆ, Ranya Al
Najjar), τῶν Ἀρμενίων, τῶν Μουσουλμά-
νων (Edhem Edlem) καί τῶν Ἑβραίων
(Ραββίνος Maurice Lamm). Ἀκολουθεῖ
στό πέμπτο τμῆμα σειρά ὀκτώ κειμένων
σχετικά μέ τήν ἔκθεση «Ἡ ζωή τῶν
Νεκρῶν» στό Μουσεῖο Moesgaard στό
Ὤρχους ἀπό τήν A. Kirstein Hogel καί
τούς τρεῖς ἐπιμελητές τῆς ἔκθεσης (T.
Otto, A. Bonne-Rolsted, D. Lyngkaer-Ped-
ersen). 

Στή δεύτερη μεγάλη ἑνότητα τοῦ Κα-
ταλόγου περιλαμβάνονται κατά χρονο-
λογική σειρά τά ἐκθέματα χωρισμένα

ἀντίστοιχα σέ ἕξι ἑνότητες: ἐκθέματα τῆς
Ἀρχαιότητος (λήμματα: Εὐστ. Ράπτου, Μ.
Κουάλη, Π. Ἀστζιᾶν), Μεσαίωνας (λήμ-
ματα: Ἰω. Ἠλιάδης, Μ. Κουάλη, Χρ. Χα-
τζηχριστοδούλου), Πανάγιος Τάφος (λήμ-
ματα: Χ. Χοτζάκογλου, Χρ. Χατζηχρι-
στοδούλου), Θρησκεῖες (λήμματα: Χ.
Χοτζάκογλου), σχέσεις Κύπρου-Δανίας
(Χ. Χοτζάκογλου) καί Νεώτερη Περίοδος
(Χ. Χοτζάκογλου, Ἐλ. Χρίστου, Χρ. Χα-
τζηχριστοδούλου, Ἄνθ. Χοτζάκογλου).

Ἡ τρίτη ἑνότητα τοῦ Καταλόγου χω-
ρίζεται σέ δύο τμήματα (ἐπιμ. κειμένων
Ἰω. Ἠλιάδης). Στό πρῶτο παρατίθενται
τό βιογραφικό, τό σκεπτικό καί τά σχε-
τικά μέ τή θεματική ἔργα 23 σύγχρονων
καλλιτεχνῶν, οἱ ὁποῖοι μετέχουν στήν
ἔκθεση τῆς Πάφου καί στό δεύτερο τά
ἀντίστοιχα στοιχεῖα ἑπτά καλλιτεχνῶν, οἱ
ὁποῖοι λαμβάνουν μέρος στήν ἔκθεση τοῦ
Ὤρχους.

Σκοπός τοῦ Καταλόγου δέν εἶναι μό-
νον νά ἀποτυπωθοῦν τά ἐντυπωσιακά
ἐκθέματα, πού ἀντικατοπτρίζουν τίς δο-
ξασίες, ἔθιμα καί ἀντιλήψεις γιά τόν νε-
κρό ἀπό τήν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα,
ἀλλά καί οἱ ἀπόψεις γιά τή Ζωή μετά
Θάνατον, τόσο στήν Κύπρο, ὅσο καί στή
Δανία ἐνῷ παρουσιάζονται οἱ προσεγ-
γίσεις τῶν Μονοθεϊστικῶν Θρησκειῶν στό
θέμα αὐτό. 

Διάθεση: Ὁ Κατάλογος διατίθεται
ἀπό τήν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν
καί ἐπιλεγμένα βιβλιοπωλεῖα γιά τήν Κύ-
προ (τηλ. +357 22 432 578, cypriotstud-
ies@gmail.com), ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο
Καρδαμίτσα (τηλ.: +30 210 36.15.156,
fax: +30 210 36.31 100, info@kardamit-
sa.gr) γιά τήν Ἑλλάδα καί ἀπό τό Πω-
λητήριο τοῦ Μουσείου Moesgaard στό
Ὤρχους (info@moesgaardmusem.dk) γιά
τή Δανία).

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Καθημερινά, κάθε
ὥρα καί στιγμή,
ὁ Θεός φροντί-

ζει γιά τό καλό τοῦ
ἀνθρώπου, τόσο, πού
οὔτε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν
μεριμνοῦμε γιά μᾶς.
Τίς περισσότερες φο-
ρές δέν τό καταλα-
βαίνουμε, οὔτε τό
αἰσθανόμαστε, δέν τό
νιώθουμε. Εἶναι ὅμως
καί περιστατικά τόσο
ἔντονα καί θαυμα-

στά, κάποτε καί ἀνεξήγητα, τά ὁποῖα μόνο
στόν Θεό χρεώνονται. Πολλά σέ ἀριθμό, ἄγνωστα
ἀλλά καί γνωστά εἶναι ὅσα ἐπιτελεῖ ὁ Θεός, μά-
λιστα μέσῳ τῶν Ἁγίων Του. Μία τέτοια ἀληθινή
καί συγκλονιστική ἐμπειρία, ἔκφρασης τῆς Πρό-
νοιας τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ ἡ συγγραφή καί ἡ ἔκδο-
ση τοῦ βιβλίου ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪ-
ΣΙΟ. 

Στό βιβλίο ἀκολουθοῦμε βῆμα πρός βῆμα τήν
πρόσφατη περιπέτεια ἑνός ἀνθρώπου, σέ μία ξένη
χώρα, ἕνα ξένο τόπο, μέ ξένους ἀνθρώπους. Σέ ἕνα
ἀπό τά πολλά ταξίδια του, μέ βάση τήν Κύπρο,
ἀρχίζει ἕνας Γολγοθάς, ὁ ὁποῖος στό τρομερό ἀδιέ-
ξοδο, ἀποκαλύπτει μέ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο στόν
ἄνθρωπο, τήν πνευματική ὀμορφιά. Οἱ ποικίλες κα-
κουχίες, ἡ ἀδικία, ἡ συκοφαντία, ἡ ἐκμετάλλευση,
χαρακτηρίζουν τήν ξαφνική σύλληψη, φυλάκιση καί
ταλαιπωρία, μέ μία φαινομενικά ἀνέλπιστη ἔκβα-
ση. Μικρές ὅμως ἀνάσες καί μεγάλη ἐσωτερική δύ-
ναμη περιμένουν τόν ἀγωνιστή, ὅταν ἡ ἀρχική του
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μοναξιά, διαλύεται μέ τήν ἀνάγνωση θρησκευτικῶν βιβλίων.
Σέ σύντομο χρονικό διάστημα, τά βιβλία, ἡ προσευχή, γίνονται στα-

θερός σύντροφός του κατά τήν κράτησή του, ἐνῶ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ
γίνεται ὅλο καί πιό αἰσθητή. Ὁ Θεός ὡς καλός καί στοργικός Πατέρας,
πού πάντα περιμένει τό παιδί Του νά ἐπιστρέψει, ἐνεργεῖ πολύ δια-
φορετικά, ἀπό ὅσο ἐμεῖς νομίζουμε. Στήν κάθε δυσκολία καί ἀνάγκη
μας εἶναι Παρών, ὅπως ὁ γονέας στέκει διακριτικά παραδίπλα στό παι-
δί του, μήν πέσει. Ἄν ἀκόμα πέσει καί κτυπήσει, τότε πρῶτος σπεύδει
ὁ γονέας νά βοηθήσει, νά ἐπιστηρίξει τό παιδί ἤ στέλλει τό δικό του ἔμπι-
στο πρόσωπο.

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος λοιπόν, ἀναλαμβάνει αὐτή τήν ἱερή ἀπο-
στολή καί μυστικά μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, εἶναι δίπλα στόν φυλακισμένο,
τόν συντροφεύει, τόν καθοδηγεῖ, τόν συμβουλεύει, τόν στηρίζει, φανε-
ρώνοντας τήν Πρόνοια τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ὅπου γῆς ἄνθρω-
πο. Γι’ αὐτό καί μέχρι τά
φετινά Χριστούγεννα, θά
κυκλοφορήσει καί στήν
ἀγγλική. 

Εὐχόμαστε καλή 
καί ὠφέλιμη 
ἀνάγνωση!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Λτδ.

Διεύνθυνση: Ἀδαμάντιου Κοραῆ 45-47, Λευκωσία
Τ.Κ. 1502
Τ.Θ. 27130
Τηλ. 00357 22430301 / 22344309
Φαξ 22343122
Email: fotodotes@fotodotes.org.cy



Ὁ Ἀπ. Ἀνδρέας ὁ
Πρωτόκλητος, ἕνας
ἁπλὸς χοϊκὸς ἄνθρω-
πος σὰν ὅλους ἐμᾶς,
ἀξιώθηκε νὰ κατα-
στεῖ μύστης τῶν
ἀρρήτων καὶ θεωρὸς
τῶν οὐρανίων. Καὶ
τοῦτο γιατὶ περιέ-
φερε μέσα στὴν καρ-
διά του τὸ πῦρ τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ·
“τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ, ἐν καρ-
δίᾳ σου τὸ πῦρ πε-
ριφέρων…” (τροπά-
ριον στ ́ ᾨδῆς δευτέ-
ρου Κανόνος Ἁγίου).

Πρωτ. Μιχαήλ Βοσκοῦ


