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Οἰκογένεια, 
«ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» 

(Ρωμ. ιγ΄, 11)



ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια,  

Θεσμός θεῖος, αἰώνιος, πα-
νανθρώπινος ὁ θεσμός 
τῆς οἰκογενείας. Θεσμός 

πού νομοθετήθηκε ἀπό τήν ἀρχή 
τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, 
καί θά συνεχίζεται μέχρις ὅτου 
θά ὑπάρχει ζωή στόν πλανήτη 
μας. Ὅπως διαβάζουμε στό 
πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, 
τή Γένεση, ὁ Θεός εἶναι ὁ νομο-
θέτης τοῦ γάμου, ὁ πρῶτος νυμ-
φαγωγός. Αὐτός «ὁ παντοδύ-
ναμος καί ἀπειροτέλειος Θεός 
μετέπλασε καί μορφοποίησε τήν 
πλευρά πού πῆρε ἀπό τόν Ἀδάμ, 
σέ τέλεια καί ὁλοκληρωμένη 
προσωπικότητα, τή γυναίκα, δη-
μιούργημα ἐλεύθερο, λογικό καί 
ὁμότιμο πρός τόν Ἀδάμ. Καί γιά 
νά δείξει στόν Ἀδάμ, ὅτι γι᾽ 
αὐτόν ἐδημιούργησε τή γυναίκα, 
«ἤγαγεν αὐτήν πρός τόν Ἀδάμ» 
(Γεν. β´, 22). Τήν ὁδήγησε ὡς πα-
τέρας φιλόστοργος πρός αὐτόν, 
καί τοῦ τήν παρέδωκε ὡς δεύ-
τερο ἑαυτό του, ὡς βοηθό ἱκανό 

νά τοῦ προσφέρει βοήθεια στά 
καθημερινά καί τά κύρια προ-
βλήματα, πού ἐπρόκειτο νά ἀντι-
μετωπίζει στή ζωή του. Εὐλό-
γησε τήν ἕνωση τῶν δύο, τοῦ 
Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, μέ τή δική 
του θεία εὐλογία καί τή συνό-
δευσε μέ τήν ἐντολή: «αὐξάνε-
σθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώ-
σατε τὴν γῆν» (Γεν. α´, 28).  

Ἔτσι συνεστήθη ἡ πρώτη 
οἰκογένεια καί ὁ θεσμός-δεσμός 
τοῦ γάμου ἀπό τότε εἶναι ὁ πιό 
στενός ἀπό κάθε ἄλλο φυσικό 
δεσμό. Σύμφωνα μάλιστα μέ τόν 
ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας ἡ 
γυναίκα διά τοῦ γάμου καθί-
σταται «ὁμόσαρκος καὶ κατὰ νό-
μον συνῳκισμένη» μέ τόν ἄνδρα· 
καί ὁ ἄνδρας εἶναι, κατά τόν ἴδιο 
ἱερό Πατέρα, «συγκεκραμένος 
πώς σαρκικῶς τε καὶ ψυχικῶς τῇ 
κατὰ νόμον αὐτῷ συνηρμο-
σμένῃ». Τά λόγια αὐτά τοῦ 
ἱεροῦ Πατρός ἀποτελοῦν προ-
έκταση καί ἑρμηνεία τῶν λόγων 
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τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ. Ὁ 
Ἀδάμ ὅταν εἶδε γιά πρώτη 
φορά τή γυναίκα του μέσα στόν 
Παράδεισο, προικισμένος ἀπό 
τόν Δημιουργό μέ χάρισμα προ-
φητικό ἀναφώνησε: «τοῦτο νῦν 
ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ 
σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου...» 
καί «ἕνεκεν τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ 
τὴν μητέρα καὶ προσκολληθή-
σεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 
μίαν» (Γεν. β´, 23· 24). «Τοῦτο 
τό δημιούργημα, πού ἐπλάσθη 
κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον τώρα μό-
νον, διά πρώτην καί τελευταίαν 
φοράν (εἰς τό μέλλον τόσον ὁ 
ἄνδρας, ὅσον καί ἡ γυναῖκα θά 
γεννῶνται ἀπό τήν συνεύρεσιν 
ἀνδρός καί γυναικός), εἶναι 
ὀστοῦν ἀπό τά ὀστᾶ μου καί 
σάρκα ἀπό τήν σάρκα μου· 
προέρχεται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τό 
ἰδικόν μου φύραμα...». Ἐμπρός 
στόν ἱερό καί ἀδιάσπαστο αὐτό 
δεσμό ὑποχωροῦν καί αὐτοί 
ἀκόμη οἱ δεσμοί μεταξύ γονέων 
καί παιδιῶν. Ἕνεκα αὐτοῦ τοῦ 
συνδέσμου θά ἐγκαταλείπει ὁ 
ἄνδρας τόν πατέρα καί τή μη-
τέρα του καί θά προσκολλᾶται 
στή μία καί μόνη γυναίκα του, 
καί μέ τόν στενότατο αὐτό σύν-
δεσμο καί συνάφεια θά γίνουν 
οἱ δύο μία σάρκα, ἕνα σῶμα. 

Τά δύο νέα πρόσωπα, τά 
ὁποῖα ἐλεύθερα θά συνδέσουν 
τή ζωή τους μέ τό Μυστήριο τοῦ 
γάμου καί θά ἀποτελέσουν τή 
νέα οἰκογένεια, ἔπαυσαν πλέον 
νά ἀνήκουν στίς πατρικές τους 
οἰκογένειες. Οὔτε ὁ νέος ἀνήκει 
πλέον στήν πατρική του οἰκο-
γένεια, οὔτε ἡ νέα στή δική της. 
Ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου εἶναι σα-
φής καί δέν δέχεται παρερμη-
νεῖες. «Καταλείψει» εἶπεν ὁ 
Κύριος διά τοῦ στόματος τοῦ 
Ἀδάμ. Ὅσο καί ἄν σέβεται 
τούς γονεῖς του ὁ ἄνδρας καί ἄν 
τούς ἀγαπᾶ, ὅσο κι ἄν τόν συν-
δέουν στενοί δεσμοί ἀγάπης, θά 
ἀφήσει, θά ἐγκαταλείψει τούς 
πιό προσφιλεῖς του ἀνθρώπους 
καί ὅλη του τήν ἀγάπη θά τήν 
δώσει στή σύζυγό του. Τό ἴδιο 
ἰσχύει καί γιά τή νέα. Καί αὐτή 
«καταλείψει» τόν πατέρα της 
καί τή μητέρα της καί θά προ-
σκολληθεῖ στόν σύζυγό της. 
«Προσκολληθήσεται». Θά προ-
σκολληθεῖ, θά δεθεῖ σφικτά ὁ 
ἕνας πρός τόν ἄλλο. Μεταξύ 
ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογενεί-
ας δημιουργοῦνται βαθμοί συγ-
γενείας· μεταξύ γονέων καί 
παιδιῶν, ἀδελφῶν μεταξύ τους, 
ἐξαδέλφων, ἀνεψιῶν κ.ο.κ., ὄχι 
ὅμως καί μεταξύ τῶν συζύγων. 
Μεταξύ τῶν συζύγων δέν ὑπάρ-
χει βαθμός συγγενείας, ἀλλά μό-
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νον ἑνότητα ψυχοσωματική, 
ἀκριβῶς διότι οἱ σύζυγοι εἶναι 
«ἕν», «μία σάρξ». Καί τήν ἑνό-
τητα αὐτή τήν ἐκφράζει ἡ με-
ταξύ τους συνεννόηση, ἡ ἀλλη-
λοκατανόηση, ἡ κοινωνία, ἡ 
ἀγάπη. 

Τόν μυστηριακό χαρακτήρα 
τοῦ γάμου τόν τονίζει ἰδιαίτερα 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ τό νά 
διδάσκει ὅτι ὁ γάμος πρέπει νά 
συνάπτεται «ἐν Κυρίῳ». Ὁ 
ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου ὑπο-
γραμμίζει ὅτι πρέπει νά συνά-
πτεται «ἐν τῇ πίστει, ἐν ταῖς 
ἐντολαῖς, ἐν εὐποιίαις, ἐν εὐλα-
βείᾳ, ἐν νηστείαις, ἐν εὐνομίᾳ, ἐν 
ἐλεημοσύναις, ἐν σπουδαιότητι, 
ἐν ἀγαθοεργίᾳ» (Κατά αἱρέσε-
ων, PG 41, 1028). Ὁ δέ ἱερός 
Χρυσόστομος παραγγέλει ὁ γά-
μος νά γίνεται «μετά σωφρο-
σύνης, μετά κοσμιότητος» (Ὁμι-
λία ΙΘ΄ στήν Α΄ Κορ., PG 61, 
160). Ἀκριβῶς διότι εἶναι μυ-
στήριον καί μάλιστα «μέγα… εἰς 
Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» 
κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο 
(Ἐφεσ. ε΄, 32). 

Ἐδῶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος δια-
κηρύσσει τόσο τήν ἱερότητα 
τοῦ γάμου ὅσο καί τό ἀδιάλυ-
τον αὐτοῦ, καθ’ ὅσον ἀνάγεται 
σέ σχέση ἀνώτερη ἀπό τή σχέ-
ση μεταξύ τῶν πρωτοπλάστων 
μέσα στόν Παράδεισο. Καί 

τοῦτο διότι στήν ἕνωση τοῦ 
ἄνδρα μέ τή γυναίκα στόν γάμο 
διαφαίνεται μιά εἰκόνα τοῦ μυ-
στηρίου, πού ἀναφέρεται στήν 
ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν 
Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός «τόν πα-
τέρα ἀφεὶς κατῆλθε καὶ ἦλθε 
πρὸς τὴν νύμφην καὶ ἐγένετο εἰς 
πνεῦμα ἕν» «μετ’ αὐτῆς» (ἁγ. 
Ἰ. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Κ΄ 
στήν πρός Ἐφεσ, PG 62,140). Σ’ 
αὐτό τόν κόσμο δέν ὑπάρχει 
ἀγάπη μεγαλύτερη ἀπό τήν 
ἀγάπη μέ τήν ὁποία ἀγάπησε ὁ 
Χριστός τήν Ἐκκλησία. Καί 
αὐτή τήν ἀγάπη ὀφείλουν νά μι-
μοῦνται στήν κοινή ζωή τους οἱ 
χριστιανοί σύζυγοι. 

Ἡ ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν 
Ἐκκλησία καθιστᾶ τήν Ἐκκλη-
σία κοινωνία ἁγιότητας, πού τήν 
πλουτίζει μέ τή χάρη Του γιά νά 
καρποφορεῖ καρπούς ἀρετῆς 
καί νά ὁδηγεῖ τά μέλη της στή 
σωτηρία. Κατά ἀνάλογο τρόπο 
καί ἡ κοινωνία τοῦ γάμου πλου-
τίζει μέ ἰδιαίτερη χάρη τούς συ-
ζύγους, τούς μεταδίδει ἁγιασμό, 
τούς ἐνισχύει στόν ἀγώνα τῆς 
οἰκογενείας τόν ὁποῖο ἀναλαμ-
βάνουν, τούς βοηθεῖ νά ἐπιτε-
λοῦν τόν ὕψιστο σκοπό τῆς 
ζωῆς τους, πού εἶναι ἡ αἰώνια 
σωτηρία τους. Αὐτό προϋποθέ-
τει ὅτι στόν γάμο ὑπάρχει ἡ θεία 
χάρις, ἡ ὁποία μεταδίδεται 
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στούς πιστούς κυρίως μέ τά ἱερά 
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπόν ὅτι 
ὁ γάμος δέν εἶναι «θέατρον», 
ἀλλά «μυστήριον καί τύπος με-
γάλου πράγματος», «τῆς Ἐκκλη-
σίας τύπος καί τοῦ Χριστοῦ» 
κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, γι’ 
αὐτό ὀφείλει νά γίνεται μέ ἱερο-
πρέπεια καί μέ τίς εὐλογίες 
τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
ἅγιος ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος ὁ 
Θεοφόρος γράφοντας πρός τόν 
ἐπίσης ἱερομάρτυρα ἐπίσκοπο 
Σμύρνης Πολύκαρπο (κεφ. β΄) 
διακηρύσσει ὅτι εἶναι «πρέπον» 
αὐτοί πού ἔρχονται σέ γάμου 
κοινωνία «μετά γνώμης τοῦ ἐπι-
σκόπου τήν ἕνωσιν ποιεῖσθαι, ἵνα 
ἦ ὁ γάμος κατά Θεόν καί μή κατ’ 
ἐπιθυμίαν». Καί ὁ Τερτυλλιανός 
διακηρύσσει ὅτι γιά μᾶς τούς 
χριστιανούς «αἱ λαθραῖαι καἰ 
κρύφιοι συνενώσεις, αἱ μὴ γνω-
στοποιούμεναι πρότερον ἐνώπιον 
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μοιχεία καί 
πορνεία» κινδυνεύουν νά λογι-
σθοῦν (De pudicitia 4 M.L. 
2,1038). Σύνδεσμος πού δέν 
γνωστοποιεῖται προηγουμένως 
ἐνώπιον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὁλο-
μελείας κινδυνεύει νά λογαρια-
σθεῖ ὡς μοιχεία καί πορνεία. 

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, 
κατά τήν περίοδο τῆς δουλείας, 
μέ τρόπο προφητικό, ἔντονο καί 

ἀφυπνιστικό παρότρυνε τούς 
χριστιανούς νά μένουν σταθεροί 
στίς παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας μας. Μεταξύ ἄλλων 
τούς ἔλεγε γιά τόν Γάμο: «Νά 
χαιρώμεθα, ἀδελφοί μου, καί νά 
εὐφραινώμεθα ὁπού μᾶς ἔδωκεν 
ὁ Κύριός μας τόν εὐλογημένον 
γάμον. Καί νά παίρνη ὁ ἄνδρας 
μίαν γυναῖκα καί ἡ γυναῖκα 
ἕνα ἄνδρα… Τότε, ἀδελφοί μου, 
λέγεται εὐλογημένος ὁ γάμος… 
Χωρίς τήν Ἐκκλησίαν γάμος 
εὐλογημένος δέν ὑπάρχει. Μόνον 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός διά τοῦ μυ-
στηρίου τοῦ γάμου συνδέει τούς 
δύο, τόν ἄνδρα καί τή γυναῖκα, 
καί εὐλογοῦνται ἀπό τήν Χάρι 
του καί προκόπτουν». 

Τά λόγια αὐτά τοῦ ἁγίου 
Κοσμᾶ μποροῦν νά ἀποτελέσουν 
καί τήν κατακλείδα τοῦ ἄρθρου 
αὐτοῦ. Σέ καιρούς δύσκολους, 
ὅπου ὁ θεοΐδρυτος θεσμός τῆς 
οἰκογενείας κλυδωνίζεται, οἱ πι-
στοί καλοῦνται νά ἀκολουθοῦν 
μέ ἀκρίβεια τή διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ὥστε νά ζοῦν τή 
χάρη, τή χαρά, τήν πληρότητα 
πού χαρίζει ὁ Χριστός στούς χρι-
στιανούς πού, πειθαρχώντας 
στόν νόμο Του, δημιουργοῦν 
οἰκογένεια πατροπαράδοτη, χρι-
στιανική, πραγματική «κατ’ 
οἶκον Ἐκκλησίαν».  



Γιά μένα ὄντως ἡ Κύπρος 
εἶναι ἕνας τόπος ἀγαπημέ-
νος καί ἴσως ἕνα ἀπό τά πιό 

δύσκολα πράγματα εἶναι νά 
ἀρνηθῶ μιά πρόσκληση ἀπό αὐτήν. 

Συζητᾶμε σήμερα ἕνα θέμα πού 
εἶναι δύσκολο. «Γιατί χωρίζουν τά 
ἀνδρόγυνα;» 

Ἦταν ἕνα βράδυ ὅταν χτύπησε 
ἡ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μου, κoίταξα 
ἀπό τό παράθυρο, ἦταν μιά νέα κο-
πέλα. Τήν εἶχα γνωρίσει μαζί μέ τόν 
ἄνδρα της στόν ἐπαγγελματικό 
τους χῶρο· φαινότανε ἕνα ταιρια-
στό ζευγάρι καί ἤτανε καί σχετικά 
νιόπαντροι. Σκέφτηκα ὅτι ἴσως 
ἐγώ κάτι εἶχα ξεχάσει καί ἦρθε νά 
μιλήσουμε.  

Μοῦ εἶπε λοιπόν:   
- «Πάτερ, ξέρετε κάτι; Χωρί-

ζουμε!» 
- «Χωρίζετε; Μά γιατί; Τί συμ-

βαίνει;» 
Ἄρχισε νά μοῦ λέει μερικά 

πράγματα. Τήν ἄκουσα μέ πολλή 
προσοχή καί στό τέλος τῆς εἶπα: 

- «Φοβᾶμαι, παιδί μου, ὅτι δέν 
κατάλαβες γιατί χωρίζεις...». 

Μοῦ λέει: - «Μά δέν σᾶς εἶπα;» 
- «Ὅλα ὅσα μοῦ εἶπες εἶναι 

ἀφορμές. Ἡ πραγματικότητα εἶναι 
ἄλλη». 

- «Ποιά εἶναι;», μοῦ λέει. 
- « Ὁ λόγος πού χωρίζετε εἶναι 

ὅτι δέν ἀγαπηθήκατε ποτέ σας.» 
- «Μά..., μοῦ λέει, δέν εἶναι δυ-

νατόν!» 
- «Ὡραῖα, λοιπόν, ἔλα νά μοῦ 

πεῖς ξανά αὐτά πού εἶπες προ-
ηγουμένως καί νά μοῦ ἐξηγήσεις σέ 

 1. Ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου 
στή Σχολή Γονέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία ὑπάρ-
χει στό youtube στό κανάλι τοῦ Γραφείου Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καί Δια-
κονίας.

Μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου 
Σισανίου & Σιατίστης  
Παύλου
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ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια,  



10 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

ποιά ἀπ᾽ ὅλες τίς περιπτώσεις ἡ 
ὑποτιθέμενη ἀγάπη σας νίκησε 
τόν ἐγωϊσμό σας.» 

Ὅταν ἡ κοπέλα τό συνειδητο-
ποίησε ἔπεσε ἀπό τά σύννεφα. 
Ἦταν ὅμως ἀργά. Ἔγραψα καί 
στόν ἄνδρα της ἕνα γράμμα, ἀλλά, 
βλέπετε, ὁ ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός 
σπάνια παραδέχεται ὅτι φταίει. 

Ἔτσι λοιπόν, ἡ ἀπάντηση πού 
ἔδωσα στήν κοπέλα, ἡ πεῖρα τῆς 
ζωῆς μοῦ ἔχει δείξει ὅτι εἶναι ἡ βα-
σικότερη αἰτία πού χωρίζουν τά 
ἀνδρόγυνα. Γιατί οὐσιαστικά δέν 
ἀγαπήθηκαν ποτέ τους. Ἐπί πλέ-
ον ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού εἶναι 
ἀνίκανοι καί ἀνάπηροι γιά νά ἐρω-
τευθοῦν καί νά ἀγαπήσουν. Μιά 
προσεχτική ματιά μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι τό 
διαζύγιο πολλές φορές εἶναι προ-
διαγεγραμμένο  πρίν τό γάμο.  Οἱ 
ρίζες του δέν εἶναι τῆς στιγμῆς, τῆς 
στιγμῆς εἶναι οἱ ἀφορμές. 

Οἱ ρίζες ποιές εἶναι; Εἶναι ὁ τρό-
πος πού μεγαλώνει ἕνας ἄνθρωπος 
καί μέσα στόν τρόπο αὐτό εἶναι ὁ 
τρόπος πού βλέπει τόν γάμο καί 
ἑτοιμάζεται γιά τόν γάμο. 

Μοῦ συνέβη πολλές φορές στή 
ζωή μου, βλέποντας ἀνθρώπους ἤ 
ἕτοιμους νά παντρευτοῦν ἤ ἤδη 
παντρεμένους νά σκεφθῶ μέσα 
μου: Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν θά 
προκόψουν, δέν θά ἀντέξουν. Δυ-
στυχῶς, δέν ἔπεσα σέ καμία περί-
πτωση ἔξω. Ἔμαθα νά βλέπω 
στόν ἄλλο τί περιεχόμενο ἔχει. Ὁ 
λαός λέει σαφέστατα: «Οὐκ ἄν 
λάβῃς παρά τοῦ μή ἔχοντος». 
Ὅταν κάποιος δέν ἔχει, τί νά σοῦ 

δώσει; Ἁπλά εἶναι θέμα χρόνου νά 
φανεῖ ὅτι δέν ἔχει. 

Τό ζευγάρι, πού σᾶς ἀνέφερα, 
εἶχε ἑπτά χρόνια δεσμό, ἀλλά δέν 
μπόρεσε νά κλείσει δεκαεπτά μῆνες 
γάμου. 

Ποῦ πῆγε ἡ ἀγάπη; Μά δέν 
ὑπῆρξε κἄν ἡ ἀγάπη. Τί ὑπῆρξε 
τότε; Ὁ ἐνθουσιασμός, ὁ ἐγωϊ-
σμός. Πολλές φορές ἀκοῦμε νέους 
ἀνθρώπους νά λένε: «Μ᾽ ἀρέσει 
αὐτός, μ᾽ ἀρέσει αὐτή». Τό «μ᾽ ἀρέ-
σει» ἀπό τό «ἀγαπῶ» ἀπέχει ὅσο 
ὁ οὐρανός ἀπό τή γῆ. Καί τίς πε-
ρισσότερες φορές δέν ὡριμάζει 
αὐτό τό «μ᾽ ἀρέσει», δέν γίνεται 
ἀγάπη. Γεννιέται ἕνα ἐρώτημα: 
Ποιά ἀνατροφή δίνουμε σήμερα 
στούς νέους ἀνθρώπους; Δίνουμε 
ἀγωγή ἀγάπης; Τί εἶναι ὁ ἄλλος 
ἄνθρωπος; Πρόσωπο ἀγάπης ἤ 
ἀντικείμενο ἀπρόσωπης χρήσης; 
Ἀπό τό ποιός εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, 
μποροῦμε νά καταλάβουμε τί μπο-
ρεῖ νά κάνει στή ζωή του. Ποιές 
εἶναι οἱ δυνατότητές του. 

Ἔτσι, μιά λαθεμένη ἀγωγή ὁδη-
γεῖ τούς ἀνθρώπους στήν ἀλλο-
τρίωση, τούς ὁδηγεῖ στήν ἀνικανό-
τητα νά ἀγαπήσουν καί νά ἐρω-
τευθοῦν στή ζωή τους. 

Ποιά εἶναι ἡ λαθεμένη ἀγωγή; 
Ὑπάρχουν τρεῖς διαφορετικές 
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πραγματικότητες. Ὁ ἔρωτας, τό σέξ 
καί ἡ ἀγάπη. Εἶναι τρεῖς πραγμα-
τικότητες πού δέν ταυτίζονται. 
Συνυπάρχουν, ἀλληλοπεριχω-
ροῦνται στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, 
ἀλλά δέν ταυτίζονται. Ἡ ἐξίσωση 
αὐτή τῶν τριῶν πραγμάτων ὁδηγεῖ 
στήν καταστροφή καί τῶν τριῶν καί 
προπάντως στό τέλος, στήν ἀνα-
πηρία νά ζήσεις τόν ἄλλον ὡς 
πρόσωπο ἀγάπης. Οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι διαφορετικοί, ἡ ἀγάπη θά 
τούς μάθει νά ἀλληλοπεριχω-
ροῦνται. Ὁ γάμος τί εἶναι; Μυ-
στήριο ἀγάπης τό λέει ἡ Ἐκκλησία. 
Μαθαίνεται ἡ ἀγάπη; Ἀσφαλῶς μα-
θαίνεται. Δέν εἶναι ἁπλά ἕνα συ-
ναίσθημα ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη εἶναι 
μιά στάση καί ἕνας τρόπος ζωῆς. 
Αὐτό πού οἱ περισσότεροι ὀνομά-
ζουν ἀγάπη εἶναι ὁ ἐγωϊσμός μας. 
Λέμε, «ἐγώ ἔχω ἀγάπη». Ὁ ἄνθρω-
πος πού λέει ὅτι ἔχει ἀγάπη ἕνα 
πρᾶγμα βεβαιώνει, ὅτι ἔχει μόνο 
ἐγωϊσμό.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ὄχι ἔχει ἀλλά εἶναι ἀγάπη. Τί 

σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ὁ 
Θεός καί νά Τόν βρίσουν οἱ ἄνθρω-
ποι δεν ἀλλοιώνεται. Ἀνατέλλει τόν 
ἥλιο Του ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς 
καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδί-

κους. 
Ἔτσι λοιπόν ἐμεῖς οὐσιαστικά 

τήν ἀγάπη δέν τήν στρέφουμε 
στόν ἄλλον. Τί εἶναι ἡ ἀγάπη; Εἶναι 
μιά κίνηση ἐκστατική. Βγαίνω ἀπό 
ἐμένα γιά νά συναντήσω ἐσένα. 
Ἔτσι μᾶς ἀγάπησε ὁ Θεός. Βγῆκε 
ἀπό τή θεότητά Του, ἐξῆλθε γιά νά 
συναντήσει καί νά προσλάβει τόν 
ἄνθρωπο... 

Ὑπάρχει ἀκόμη ἕνα ἐρώτημα: 
«Τί σημαίνει ἀγάπη»; Τήν ἀγάπη 
θά τήν καταλάβετε σέ σχέση μέ τήν 
ἐλευθερία. Ὁ γάμος εἶναι ἕνας 
δεσμός. Ποιά εἶναι ἡ ταυτότητα τοῦ 
δεσμοῦ; Μιλώντας γιά τήν ἕνωση 
τῶν δύο φύσεων, στό πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποί-
ησε δύο ἐπιρρήματα «ἀσυγχύτως» 
καί «ἀδιαιρέτως». Αὐτά τά δύο 
ἐπιρρήματα εἶναι τό DNA κάθε 
ἀνθρώπινης σχέσης γιά νά εἶναι 
ὑγιής. «Ἀσυγχύτως» σημαίνει τήν 
ἐλευθερία καί «ἀδιαιρέτως» ση-
μαίνει τήν ἀγάπη.  

Θυμᾶστε τό τραγούδι, πού λέει, 
«σ᾽ ἀγαπῶ γιατί εἶσαι σύ»; Τό τρα-
γουδᾶμε εὔκολα, δέν τό καταλα-
βαίνουμε ὅμως. Ποιά εἶναι ἡ ἑρμη-
νεία «σ᾽ ἀγαπῶ γιατί εἶσαι σύ»; Σ᾽ 
ἀγαπῶ καί μπορῶ νά σε ἀγαπῶ 
γιατί δ έ ν εἶσαι ἐ γ ώ. Γιατί ἄν 
προσπαθῶ νά σέ κάνω «ἐγώ», 
δέν σ᾽ ἀγαπῶ. Ἐμεῖς λοιπόν, σή-
μερα τραγουδᾶμε ἀλλά δέν ζοῦμε 
τήν ἀλήθεια πού ἐκφράζει. 

Τότε μόνο μποροῦμε νά 
ἀγαπᾶμε, ὅταν ὁ ἄλλος εἶναι ἕτε-
ρος, ἀλλιῶς δέν ἀγαπᾶμε, ἀλλιῶς 
προσπαθοῦμε νά ἀπορροφήσουμε 

Ὁ ἄνθρωπος δέν  
κλήθηκε νά ἔχει ἀγάπη,  
ἀλλά νά εἶναι ἀγάπη.  

Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. 

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια,  
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τόν ἄλλο. 
Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα. Πόσο ἡ 

πατρική οἰκογένεια βοηθάει σήμε-
ρα σέ ἕναν ὑγιῆ γάμο; Φοβᾶμαι 
πώς καθόλου πολλές φορές. 

Πρῶτα – πρῶτα πολλές οἰκογέ-
νειες τό θεωροῦν καμάρι τους τά 
παιδιά τους νά ἐξαρτῶνται ἀπό 
αὐτούς. Σᾶς λέω λοιπόν ἁπλά: 
Εἶναι ἀποτυχημένες οἰκογένειες. 
Εἶναι ἀποτυχημένα τά παιδιά 
αὐτά...           

Οἱ οἰκογένειες  καμαρώνουν, 
γιατί τά παιδιά ἐξαρτῶνται ἀπό 
αὐτές, ἐνῶ οὐσιαστικά εἶναι ἀπο-
τυχημένες. Μεγαλώνω ἕνα παιδί 
μου μέσα στήν ἀγάπη καί τήν ἐλευ-
θερία, τό μεγαλώνω γιά νά εἶναι 
ἱκανό αὔριο νά σταθεῖ στή ζωή καί 
νά τήν κερδίσει. Δέν χαίρομαι για-
τί ἐξαρτᾶται ἀπό μένα, ἀλλά προ-
σπαθῶ νά τόν κάνω νά σταθεῖ στά 
πόδια του... 

Ἄς ἔλθουμε τώρα σε ἕνα ἄλλο 
ἐρώτημα: Τί σημαίνει ἕνα διαζύγιο; 
Τήν ἀνικανότητά μας νά ἀγαπή-
σουμε. Αὐτό βασικά σημαίνει. Ὅλα 
τά ὑπόλοιπα εἶναι οἱ δικαιολογίες 
μας. Τήν ἀποτυχία νά ἀγαπη-
θοῦμε. Τή λαθεμένη ἀντίληψη πού 
εἴχαμε γιά τόν γάμο. Ὁ γάμος δέν 
εἶναι βίος ἀνθόσπαρτος. Ὅταν ξε-
κινάει τό μυστήριο τοῦ γάμου με-
λετῆστε μέ προσοχή τήν ἀκολουθία 
τοῦ Μυστηρίου. Ὑπάρχει καί με-
ταφρασμένη. Ἐκεῖ μέσα λοιπόν 
ὑπάρχουν ὅλα τά στοιχεῖα καί 
ὅλες οἱ προϋποθέσεις πού ἄν τίς ζή-
σεις φθάνεις στήν πληρότητα τῆς 
σχέσης σου. 

Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν ἀρχή μᾶς 
δείχνει τό δρόμο «Εὐλογημένη ἡ 
Βασιλεία τοῦ Πατρός...». Κι ἐκεί-
νη τή στιγμή μέ τό Εὐαγγέλιο κά-
νει ὁ ἱερέας τό σημεῖο τοῦ Σταυ-
ροῦ. Τί σημαίνει αὐτό; Τρία πράγ-
ματα βασικά. 

Ξέρετε, παιδιά μου, γιά ποῦ ξε-
κινᾶτε; Δέν ξεκινᾶτε γιά τό ἄγνω-
στο μέ βάρκα τήν ἐλπίδα. Ξεκινᾶτε 
γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή 
εἶναι ἡ πορεία τοῦ γάμου.  

Ποιός θά εἶναι ὁ ὁδηγός σας 
σ᾽αὐτήν τήν πορεία; Τό Ἅγιο Εὐαγ-
γέλιο.  

Ποιά εἶναι ἡ πορεία σας; Ἡ 
Σταυρική! 

Λέω στά ζευγάρια πού παν-
τρεύω: «Ἄν τό καταλάβατε, παιδιά 
μου, σήμερα πρέπει νά πεθάνετε, 
πρέπει νά πεθάνει ὁ ἐγωϊσμός 
σας. Ξεκινήσατε καθένας ἀπό τό 
σπίτι του καί ἤρθατε ἐδῶ καί 
τώρα φεύγετε ἀπό ἐδῶ μαζί σέ ἕνα 
καινούριο σπίτι. Πολύ ὡραῖα. Τί 
σημαίνουν ὅλα αὐτά; Ὁ κάθε ἕνας 
πρέπει νά φύγει ἀπό τόν ἑαυτό του 
πιά. Ἀπό αὐτό πού ἦταν μέχρι 
τώρα. Κι ἐδῶ  ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ 
σᾶς ἕνωσε». Βλέπετε κάποια στιγ-
μή ἑνώνουμε τά χέρια καί τούς λέω: 
«Ἔχετε δεῖ δύο κλειδιά περασμέ-
να σέ κρίκο; Ὅπου καί νἄναι,  θά 
εἶναι μαζί. Στήν τσέπη μας εὑρί-
σκονται ἤ μᾶς πέσαν στό δρόμο ἤ 
τά πετάξαμε στή θάλασσα, θά 
εἶναι πάντα μαζί γιατί τά ἑνώνει 
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ἕνας κρίκος. Ἄν ὅμως βγοῦν ἀπό 
τόν κρίκο εἶναι ζήτημα τύχης, ἄν θά 
μείνουν καί τά δύο κοντά καί 
μαζί. Ποιός εἶναι ὁ κρίκος; Ἡ 
χάρη τοῦ Θεοῦ. Βάλτε τά χέρια σας, 
βάλτε τίς καρδιές σας καί οἱ δυό 
σας στό χέρι τοῦ Θεοῦ.  Ὁ Θεός δέ 
μᾶς παίρνει μέ τό ζόρι, ἁπλώνει τό 
δικό Του χέρι καί ἐάν ἐσεῖς μέ τη 
θέληση βάλετε τά δικά σας χέρια  
ὁ Θεός θά σᾶς ἑνώσει σέ μιά ἑνό-
τητα τελεία καί ἁγία καί ἔτσι νά 
πορευτεῖτε». 

Ὅταν στήν Ἑλλάδα καθιερώθη-
κε ὁ πολιτικός γάμος, ἐγώ πανη-
γύριζα. Εἶπα, «ἐπιτέλους, θά ἀπο-
φύγω τήν ταλαιπωρία νά παν-
τρεύω ἀνθρώπους πού δέν ξέρουν 
τί κάνουν». Νά πᾶς στό Δήμαρχο 
κι ὅπου θέλεις. Ὄχι ὅμως ἐδῶ! Για-
τί ὁ χῶρος αὐτός ἐδῶ εἶναι γιά 
αὐτούς πού ξέρουν τί θέλουν καί 
πιστεύουν τί κάνουν. Ἕνα διαζύ-
γιο μπορεῖ νά ἔχει πολλές ἀφορμές, 
ἀλλά οἱ αἰτίες του εἶναι λίγες. 

Πῶς προετοιμάζονται δύο νέοι 
ἄνθρωποι γιά νά παντρευτοῦν; 
Ἀπό κεῖ θά καταλάβεις ποιά θά 
εἶναι ἡ συνέχεια. 

 Πόσο καλά γνωρίζονται; Ἤ 
πόσο βαθειά ἀγνοοῦνται;  

Ἔχω ἀκούσει πολλές φορές τήν 
παρατήρηση «δέν ἤτανε ἔτσι στήν 
ἀρχή». Ἔτσι ἦτανε, παιδί μου, 
ἀλλά ἐσύ δέν τόν εἶδες. Ὁ ἀρρα-
βώνας δέν εἶναι μιά χαζοχαρούμε-
νη περίοδος πού θά κοιτάξουμε 
πώς θά περάσουμε καλά. Εἶναι 
ἀκριβῶς μιά περίοδος πού οἱ 
ἄνθρωποι μιλᾶνε σοβαρά γιά τό 

μέλλον τους, βλέπουν ἄν συμφω-
νοῦν, ἄν ταιριάζουν, ἄν ἔχουν τήν 
ἴδια πλεύση μέσα στή ζωή τους, 
ἀκόμα μερικές φορές σέ μερικά 
πράγματα, πού φαίνονται πιό ρηχά, 
πιό εὔκολα...Γιατί εἶναι πάρα πολύ 
σημαντικό νά βλέπεις τήν ἀλήθεια. 
Τό σ᾽ ἀγαπῶ καί μ᾽ ἀγαπᾶς εἶναι 
εὔκολο νά τό λές, δύσκολο ὅμως νά 
τό ζεῖς. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τό Διαζύγιο τελικά εἶναι μιά 

ἀποτυχία. Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι 
τό ἑξῆς:  Πῶς θά ἀντιμετωπίσου-
με ἕνα διαζύγιο; Διδασκόμεθα ἀπό 
τά λάθη μας; Καταλάβαμε γιατί 
φτάσαμε ἐδῶ; Πρῶτα–πρῶτα ἔχου-
με τή συνείδηση ὅτι ἀποτύχαμε; 
Καί δέν ἀποτύχαμε τυχαῖα, ἀπο-
τύχαμε γιά συγκεκριμένους λόγους, 
καθαρούς καί ὁρατούς ἤ πι-
στεύουμε ὅτι φταίει μόνο ὁ ἄλλος;  
Στά ζευγάρια πού παντρεύω τούς 
εὔχομαι: «Παιδιά μου, σᾶς εὔχομαι 
νά μάθετε στή ζωή σας νά φταίτε 
πάντα καί οἱ δυό μαζί. Γιατί ἄν πι-
στέψετε ὅτι φταίει μόνο ὁ ἄλλος, 
κάτι δέν πάει καλά μεταξύ σας». 

Παντρεύομαι σημαίνει δέχομαι 
τόν ἄλλον ὅπως εἶναι γιατί τόν ἀγα-
πάω. Παντρεύομαι σημαίνει ὅτι 
ἀγωνίζομαι, κάνω τά πάντα γιά νά 

 Ἡ ἀγάπη εἶναι σαρκωμένη.  
Κι ἄν δέν σαρκώνεται,  
δέν σταυρώνεται, τότε 
ἀκριβῶς δέν προχωράει.

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια,  



14 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

δίνω χαρά σ᾽ αὐτόν πού ἀγαπάω. 
Ἄρα λοιπόν ὑπάρχει μιά κοινή πο-
ρεία καί τῶν δύο, δηλαδή τό ὅτι ὁ 
ἄλλος μέ δέχεται, δέν γεννάει ἀσυ-
λία τοῦ ἐγωϊσμοῦ μου, ἀφοῦ μέ δέ-
χεται ὅπως εἶμαι. Σέ δέχεται για-
τί σέ ἀγαπάει, ἐσύ ἀγαπᾶς; Τότε 
διορθώσου. Τότε ἀφοῦ βλέπεις ὅτι 
κάτι ἐνοχλεῖ τόν ἄλλο, διόρθωσέ το. 
Ὅταν ἀκούω ἀνθρώπους νά λένε: 
«Ἐγώ αὐτός εἶμαι ἤ ἐγώ αὐτή εἶμαι 
δέν ἀλλάζω», τούς λέω: «Κακῶς 
παντρευτήκατε, γιατί ὅταν κάποι-
ος ἀγαπάει, ἀλλάζει». Δέν ἀλλάζω 
σημαίνει δέν ἀγαπάω. Τά ὑπόλοι-
πα εἶναι περιττά. Βλέπετε δέν 
ἔχουμε τό θάρρος νά δοῦμε τήν 
ἀλήθεια κατάματα. Τί θά συμβεῖ 
λοιπόν ἄν ἐμεῖς ἀντιμετωπίσουμε 
μιά ἀποτυχία μας λάθος; Σημαίνει 
νά ἑτοιμαστοῦμε γιά τό ἑπόμενο 
διαζύγιο... 

Ὑπάρχουν βέβαια καί μερικά 
ἄλλα θέματα πού ὁδηγοῦν στό δια-
ζύγιο. Ποιά εἶναι αὐτά; Τά τρίτα 
πρόσωπα! Ποιοί εἶναι τά τρίτα πρό-
σωπα; Κάποτε μπορεῖ νά εἶναι ἕνας 
ἄνδρας ἄλλος γιά τή γυναῖκα καί 
μιά ἄλλη γυναῖκα γιά τόν ἄνδρα. 
Πότε μπαίνουν τά τρίτα πρόσωπα; 
Ὅταν ἡ σχέση ἔχει κενά. Ὅταν δέν 
ἔχει κενά, δέν χωρᾶνε τρίτα πρό-
σωπα. 

Πότε μιά σχέση ἔχει κενά; Ὅταν 
ὁ καθένας τήν βλέπει ἀπό τόν ἑαυ-
τό του μόνο. 

Παντρεύτηκες, ἔκανες οἰκογέ-
νεια; Δέν μπορεῖς νά λές ὅτι ἔχεις 
δουλειές, δέν ἔχεις χρόνο νά ζεῖς μέ 
τόν ἄνθρωπό σου.  

Θυμᾶμαι ἕνα ζευγάρι. Αὐτή ἦταν 
γιατρός κι ὁ σύζυγός της μηχανικός. 
Τά ὡράριά τους φοβερά, ὁ χρόνος 
τους πολύ λίγος νά εἶναι μαζί. Κι 
εἶπαν «γι᾽ αὐτό παντρευτήκαμε;». 
Κι ἀποφάσισαν νά κλείσει ἡ γυ-
ναῖκα τό ἰατρεῖο της ἕνα ἀπόγευ-
μα καί μιά ὁλόκληρη ἡμέρα. Κι ὁ 
ἄνδρας νά περιορίσει τόν χρόνο τῆς 
ἐργασίας του γιά νά εἶναι μαζί, για-
τί γι᾽ αὐτό παντρεύτηκαν. 

Ἐμεῖς βέβαια πιστεύουμε ὅτι θά 
ζημιωθοῦμε οἰκονομικά, ἀλλά τό 
θέμα εἶναι ὅτι ζημιωνόμαστε 
ἀνθρώπινα καί οὐσιαστικά. Καί 
τότε τά χρήματα μας σέ τί μᾶς 
βοηθᾶνε;... 

Ὑπάρχουν καί κάποια ἄλλα τρί-
τα πρόσωπα. Εἶναι οἱ γονεῖς. Βλέ-
πετε τή μαμά, συμβουλεύει τήν 
κόρη: «Κοίταξε μή σοῦ πάρει τόν 
ἀέρα». Ἄν ἡ κόρη ἀκούσει τή 
μαμά ἔχει πάρει τήν βόμβα πού 
εἶναι θέμα χρόνου νά ἐκραγεῖ! Τό 
ἴδιο συμβουλεύει καί ἡ μαμά τόν 
γιό της. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι τό 
ζευγάρι εἶναι ἀνώριμο. Ἔχετε 
ἀκούσει τί λέει ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Γάμου; «Ἕνεκεν τούτου καταλεί-
ψει ἄνθρωπος τόν πατέρα καί τήν 
μητέρα αὐτοῦ καί προσκολληθή-
σεται τῇ ἰδίᾳ γυναικί». Ποιός τά 
λέει αὐτά; Αὐτός πού εἶπε παλιό-
τερα «τίμα τόν πατέρα σου καί τήν 
μητέρα σου». Κάνετε μιά σύγκρι-
ση τῶν τριῶν ρημάτων «τίμα», 
«καταλείψει», «προσκολληθήσε-
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ται» καί κοιτάξτε ποιά εἶναι τά πιό 
ἰσχυρά. Δέν σημαίνει νά ἐγκατα-
λείψεις τούς γονεῖς σου, ἀλλά νά 
βάλεις τά ὅρια. Οἱ γονεῖς σου 
εἶναι ἄλλη οἰκογένεια. Τά δυό 
παιδιά θά βάλουν τά ὅρια στούς 
γονεῖς τους. Γιατί ἄν δέ βάλουν τά 
ὅρια θά ἀρχίσουν οἱ γονεῖς νά ρο-
κανίζουν τή σχέση. Βλέπετε κάτι; 
Ἐάν ἔχεις ἕνα γιό κι ἐσύ εἶσαι μάνα 
καί πᾶς νά παρέμβεις κι ὁ γιός σου 
μιλήσει ἄσχημα καμιά φορά, μπο-
ρεῖ καί νά σέ βρίσει, τί λές; «Παι-
δί μου εἶναι» καί τό συγχωρεῖς, 
γιατί δέν τό κάνεις μέ τή νύφη σου, 
ἄν ὑψώσει λίγο τή φωνή της; Αὐτή 
δέν εἶναι παιδί σου; Κι ἐσύ εἶσαι 
χριστιανή μάνα; Ἡ ἀντίχριστη 
μάνα ποιά εἶναι; ... 

Πόσο λοιπόν φροντίζουμε τή 
σχέση μας; Εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα. 
Γιατί πολλές φορές παντρευόμαστε 
καί τό ξεχνᾶμε. Δέν φροντίζουμε τή 
σχέση μας, δέν διαθέτουμε χρόνο ὁ 
ἕνας γιά τόν ἄλλο, μπλεκόμαστε μέ 
τά βιοτικά καί ξεχνιόμαστε καί 
ἀρχίζει ἡ φθορά, δέν ἔχουμε νά 
ποῦμε τίποτε μεταξύ μας, ἀνοί-
γουμε τήν τηλεόραση γιά νά κρύ-
ψουμε τήν ἐσωτερική μας γυμνό-
τητα. Τό ζευγάρι χρειάζεται χρό-
νο, ἀκόμη καί τότε πού ἔχει παιδιά, 
γιατί ἡ σχέση θέλει συντήρηση καί 
φροντίδα. Βέβαια ἄλλη μεγάλη 
παγίδα, ὅταν ἔρχεται τό πρῶτο 
παιδί, εἶναι φυσικό στήν ἀρχή νά 
πέφτει μέ τά μοῦτρα ἡ μάνα στό 
παιδί καί ξεχνάει ὅτι εἶναι καί σύ-
ζυγος. Αὐτό σημαίνει ὅτι βάζει στή 
γωνία τόν σύζυγο μέ τή φροντίδα 

τοῦ μικροῦ. Τά παιδιά ὅμως ἔχουν 
πάντα ἀνάγκη καί τούς δύο καί 
κάθε προσπάθεια ὁποιουδήποτε νά 
ἀποφύγει τίς εὐθῦνες σημαίνει μιά 
λάθος πορεία. Ἀρχίζουν νά δημι-
ουργοῦνται κενά καί αὐτό δημι-
ουργεῖ κίνδυνο στόν γάμο... 

Μποροῦμε νά προλάβουμε ἕνα 
διαζύγιο; 

Ναί, ἄν ἀπό τώρα δώσουμε στά 
παιδιά μας μιά ἀγωγή ἀγάπης, ἄν 
φτιάξουμε ἐλεύθερα καί ὑπεύθυνα 
παιδιά, ἄν δέν μεροληπτοῦμε ἀπέ-
ναντι στά παιδιά μας κι ἄν ἐμεῖς 
οἱ γονεῖς δέν εἴμαστε ἀνώριμοι. 
Τότε μποροῦμε νά προλάβουμε 
τό δικό τους διαζύγιο γιατί τότε θά 
τά βοηθήσουμε νά κάνουν ἕνα συ-
νειδητό γάμο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ἔλεγε πρίν καιρό μιά κοπέλα σέ 

μένα: 
- «Θέλω νά παντρευτῶ, ἀλλά 

θέλω νά κάνω μιά οἰκογένεια σάν 
τήν οἰκογένεια τῶν γονιῶν μου». 

Ὅταν κάποτε εἶπα στόν πατέρα 
αὐτῆς τῆς οἰκογένειας, πού τόν γνω-
ρίζω ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο, 
«ἄντε τώρα σέ λίγο θά γίνεις καί 
παππούς», ἐκεῖνος δέν ἐξεδήλωσε 

Ποιά εἶναι ἡ καλύτερη 
πρόληψη; Εἶναι ἡ εἰκόνα 
τῆς δικῆς μας οἰκογένειας. 
Ἄν τά παιδιά ἔχουν μιά σω-
στή ἐμπειρία τοῦ γάμου ἀπό 
τήν οἰκογένεια, ἔχουν μάθει 

καί διδαχθεῖ. 

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια,  
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ἰδιαίτερη χαρά, μέ κοίταξε λίγο 
ἀπαξιωτικά καί μοῦ εἶπε: 

-«Ἐγώ ἕνα πράγμα στή ζωή μου 
ἐπεθύμησα. Νά εἶμαι μαζί μέ τήν 
Ἑλένη (τή γυναῖκα του), δέν θέλω 
τίποτε ἄλλο καί τά παιδιά τ᾽ ἀγα-
πάω γιατί εἶναι τῆς Ἑλένης».  

Ἕνας τέτοιος γάμος πῶς νά 
μήν ἐμπνεύσει τά ἴδια τά παιδιά; 

Ἡ πρόληψη ξεκινάει πολύ νωρίς. 
Σήμερα οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες 
ἀλληλοαγνοοῦνται. Δέν γνωρίζει ὁ 
ἕνας τόν ψυχισμό τοῦ ἄλλου, δέν 
γνωρίζει ὁ ἕνας τή διαφορετικότη-
τα τοῦ ἄλλου. Εἶναι πάρα πολύ 
εὔκολο νά γίνει μιά φασαρία. Νά 
σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα, πού τό 
γνωρίζετε καλά. 

Ὁ ἄνδρας ὑψώνει λίγο τή φωνή 
του, κάτι λέει, τσακώνονται, ἁρπά-
ζονται…Ἐκεῖνος ἐκνευρισμένος χτυ-
πάει τήν πόρτα καί φεύγει. Βγαί-
νει ἔξω, τόν χτυπάει ὁ ἀέρας καί 
συνέρχεται καί λέει: «τί ἔκανα 
πάλι;». Μετανιωμένος γυρίζει στό 
σπίτι καί πάει νά πλησιάσει τή γυ-
ναῖκα του καί ἐκείνη τόν ἀπωθεῖ, 
λέγοντάς του: «φύγε ἀπό δῶ, 
ἀναίσθητε. Μ᾽ ἔκανες σκουπίδι 
πρῶτα καί τώρα θέλεις νά κάνεις 
τόν καλό». Κι ὁ ἄνδρας λέει: 
«Κοίτα τήν πεισματάρα».  

Τί συμβαίνει;  Οὔτε ὁ ἕνας εἶναι 
ἀναίσθητος, οὔτε ἡ ἄλλη εἶναι πει-
σματάρα. Ἁπλά ὑπάρχει διαφορε-
τικότητα χρόνου ὅταν τραυματίζε-
ται ὁ συναισθηματισμός τῶν 
ἀνθρώπων. Οἱ ἄνδρες εἶναι πιό λο-
γικοί, οἱ γυναῖκες εἶναι πιό συναι-

σθηματικές καί θέλουν λίγο τόν 
χρόνο τους. Κρίμα πού τό 
ἀγνοοῦμε. Ἐκεῖ πού πᾶμε νά διορ-
θώσουμε ἕνα τσακωμό, φτιάχνου-
με ἕναν δεύτερο καί ἕναν τρίτο. 
Χρειάζεται ὁ ἕνας νά κοντύνει 
λίγο τό βῆμα του καί χρειάζεται ἡ 
ἄλλη νά προχωρήσει λίγο πιό γρή-
γορα, γιά νά συναντηθοῦμε καί 
πάλι. Ἁπλό πράγμα· δυστυχῶς 
κάθε μέρα τό βλέπουμε μπροστά 
μας. Γιατί; Γιατί μάθαμε νά βλέ-
πουμε τόν γάμο ὁ καθένας μέ τά 
δικά του μάτια. Τί λέγαμε στήν 
ἀρχή; Σ᾽ ἀγαπῶ γιατί εἶσαι σύ.  
Εἶναι σημαντικό νά βλέπεις μέ τά 
μάτια τοῦ ἄλλου, γιατί τότε θά βλέ-
πεις καλά. 

Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε νά ἀγαπᾶμε 
καί τούς ἐχθρούς μας, δέν μᾶς εἶπε 
νά τούς παντρευόμαστε, δηλαδή 
ὅταν ὑπάρχει ἕνα πρόβλημα, δέν 
θεραπεύεται μέ τόν γάμο...  

Σήμερα δυστυχῶς, ἕνα μεγάλο 
πρόβλημα δημιουργεῖται, γιατί 

 
 
 
 
 
 

 
Αὐτή εἶναι ἡ ἐμπειρία μου ἀπό 

τή μακρόχρονη διακονία μου στήν 
Ἐκκλησία καί τήν ἐπικοινωνία μου 
μέ νέους καί μέ νέα ζευγάρια. 

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὑπομονή 
σας.

πάρα πολλοί ἄνθρωποι 
εἶναι ἀνέραστοι, εἶναι ἀνίκανοι  
νά ἐρωτευθοῦν καί νά ἀγαπή-
σουν καί τότε «οὐκ ἄν λάβης 
παρά τοῦ μή ἔχοντος».
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Α. Ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανική 
οἰκογένεια 

 
Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τό βασι-

κό κύτταρο καί τό πνευματικό λί-
κνο τῆς ὀργανωμένης κοινωνικῆς 
συμβίωσης. Ἡ καθιέρωση τοῦ θε-
σμοῦ ἔγινε ἀπό τά πρῶτα βήματα 
τοῦ ἀνθρώπου καί ἐξακολουθεῖ νά 
διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο 
στήν εὐρωπαϊκή κοινωνία. 

Ἡ ἐτυμολογία τοῦ ὄρου οἰκογέ-
νεια στήν ἑλληνική γλῶσσα προέρ-
χεται ἀπό τίς λέξεις οἶκος καί γέ-
νος καί ἀναφέρεται στή γενιά πού 
διαμένει στό ἴδιο σπίτι. Στόν Ὀρθό-
δοξο χριστιανικό κόσμο ἐννοοῦμε 
τόν γάμο δύο ἀνθρώπων διαφορε-
τικοῦ φύλου πού ἀποφασίζουν νά 
ζήσουν μαζί καί νά ἀποκτήσουν παι-
διά. 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό τέλος 
τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς 
θυμᾶται τούς συνεργούς του ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ καί ἀπό τούς πρώ-
τους ἀναφέρει τόν Ἀκύλα καί τήν 
Πρίσκιλλαν καί εἰδικώτερα θυμᾶται 
τήν «κατ’ οἶκον αὐτῶν Ἐκκλη-
σίαν» δηλαδή τήν οἰκογένειά τους. 
Ὁ ἅγιος Θεοδώρητος ἑρμηνεύοντας 
τίς ἐπιστολές τοῦ Παύλου θά πεῖ 
πώς γιά νά χαρακτηριστεῖ μία 

οἰκογένεια κατ’ οἶκον Ἐκκλησία 
φαίνεται πώς τά μέλη της εἶχαν ὅλα 
διδαχθεῖ τήν εὐσέβεια. 

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
ἑρμηνεύοντας τό ἴδιο χωρίο καί τήν 
«κατ’ οἶκον Ἐκκλησίαν» τοῦ Ἀκύ-
λα καί τῆς Πρίσκιλλας γράφει: 
«τόσο ἐνάρετο ἦταν τό εὐλογημένο 
αὐτό ἀνδρόγυνο (ὁ Ἀκύλας καί ἡ 
Πρίσκιλλα) ὥστε ὅλα τά μέλη τῆς 
οἰκογένειάς τους τά ἔκαναν χρι-
στιανούς, γι’ αὐτό καί Ἐκκλησία 
ὅλους αὐτούς τούς ὀνομάζει ὁ 
Παῦλος... Ἄς ἀκούσουν οἱ παντρε-
μένοι ἄνδρες καί γυναῖκες, ὅτι ἐάν 
θέλουν, δέν παρεμποδίζονται ἀπό 
τόν γάμον νά κάνουν τήν ἀρετή για-
τί καί αὐτοί πού ἀναφέραμε προ-
ηγουμένως ἦταν παντρεμένοι καί ἄν 
καί ἦταν κατασκευαστές σκη νῶν, 
ἔλαμψαν εἰς τήν ἀρετήν παραπάνω 
καί ἀπό τόν ἥλιον». 

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας πολύ 
τονίζουν πώς μέσα στήν οἰκογένεια 
πρέπει νά κυριαρχεῖ ὁ Θεός. Ἡ ἀγά-
πη τῶν συζύγων καί ἡ ἀγάπη πρός 
τά παιδιά πρέπει νά εἶναι κατώτε-
ρες ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό. 
Λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος: «Τώρα ὅμως ἐπειδή εἴμαστε 
αἰσχροί καί ἔχουμε ξεπέσει πάρα 
πολύ, καί οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶμε τίς γυ-

Ἐπισκόπου Νεαπόλεως  
κ. Πορφυρίου

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια,  
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ναῖκες περισσότερο ἀπό τόν Θεό, 
καί οἱ γυναῖκες προτιμᾶνε τούς 
ἄνδρες πιό πολύ ἀπό τόν Θεό, 
ἐξαιτίας αὐτοῦ καί χωρίς νά θέ-
λουμε μᾶς τραβᾶ νά Τόν ἐπιθυμή-
σουμε περισσότερο. Μήν ἀγαπᾶς 
τόν ἄνδρα σου περισσότερο ἀπό τόν 
Θεό καί δέν θά αἰσθανθεῖς ποτέ τή 
χηρεία, δέν θά τήν ἀντιληφθεῖς. Για-
τί; Γιατί ἔχεις προστάτη τόν ἀθά-
νατο πού ἀγαπᾶ πιό πολύ». 

Σύγχρονος θεολόγος σημειώνει: 
«Ἡ οἰκογένεια εἶναι πορεία τοῦ ζευ-
γαριοῦ καί τῶν παιδιῶν τους πρός 
τόν Θεό μαζί μέ τόν Χριστό. Ὁ Χρι-
στός κρατᾶ τήν ἑνότητα τῶν μελῶν 
της μεταξύ τους καί τήν ἑνότητά 
τους μέ τόν Θεό». Ἔτσι ἡ οἰκογέ-
νεια παίρνει διαστάσεις καί πο-
ρεύεται πρός τήν αἰωνιότητα. Ἔχον-
τας αὐτή τήν πορεία ἀντιμετωπίζει 
τήν ἐπίγεια ζωή ὡς πρόσκαιρη, 
γιατί ἔχει τό πολίτευμά της στόν 
οὐρανό. Τά μέλη τῆς εἶναι πολῖτες 
τοῦ οὐρανοῦ. Κάθε οἰκογένεια εἶναι 
ἀληθινά ἕνα βασίλειο, μία μικρή 
ἐκκλησία καί ἑπομένως ἕνα μυ-
στήριο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί 
ἕνας δρόμος πρός αὐτήν. Ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος τήν ὀνομάζει «κατ’  
οἶκον Ἐκκλησίαν». Φυσικά ἡ «κατ’ 
οἶκον Ἐκκλησίαν» δέν μπορεῖ νά 
ὑπάρχει ἀνεξάρτητη ἀπό τήν Ἐνο-
ριακή Ἐκκλησία, ἀλλά πρέπει νά 
ὑπάρχει σάν ὁλοκληρωμένο τμῆμα 
καί συνέχεια τῆς Ἐνορίας. 

Ὅταν ὁ ἄνδρας ἀποφασίσει νά 
χωρίσει τήν «κατ’ οἶκον Ἐκκλη-
σίαν» του ἀπό τήν Ἐνοριακή 
Ἐκκλησία καί νά γίνει αὐτοκέφα-
λος (ἀνεξάρτητος) ἤδη χωρίζει τόν 
ἑαυτό του καί τήν οἰκογένειά του 
ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Τό 
σπίτι του δέ μπορεῖ πιά νά θεω-

ρεῖται ὡς «κατ’ οἶκον Ἐκκλησίαν» 
καί χάνει τή μετάδοση τῆς Χάριτος 
τοῦ Θεοῦ πού τῆς μεταδιδόταν 
προηγουμένως. 

Ἡ οἰκογένεια πού εἶναι τό φυσι-
κό καί ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα κάθε 
πνευματικῆς συνάντησης τοῦ ἄνδρα 
καί τῆς γυναίκας γίνεται μία «μι-
κρή ἐκκλησία», μία καθημερινή 
βίωση τῆς ζωῆς μέ τήν ὁποία ζεῖ ἡ 
Ἐκκλησία καί ἀποτελεῖ ἀποκάλυ-
ψη καί μετοχή τῆς ζωῆς μέ τήν 
ὁποία ζεῖ ὁ «ἕνας ἀλλά σέ τρεῖς 
ὑποστάσεις Θεός». Ἕνας γάμος, μία 
οἰκογένεια πού δέ σταυρώνει κα-
θημερινά τήν ἐγωπάθειά του, ὥστε 
νά ἀτενίσει πέραν ἀπό τόν ἑαυτό 
του, δέν εἶναι χριστιανικός γάμος 
καί οἰκογένεια. 

Ὁ μακαριστός ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου  Γρηγορίου π. 
Γεώργιος Καψάνης γράφει πώς 
«μετά ἀπό συνειδητήν μετοχήν εἰς 
τό μυστήριον (τοῦ γάμου) ἱδρύεται 
ἕνα νέο «σπίτι», μία μικρή Ἐκκλη-
σία, ἕνα μικρό βασίλειο τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικόν 
ὅτι τό μυστήριον τοῦ γάμου ἀρχί-
ζει ὅπως τά ἄλλα μυστήρια μέ τήν 
εὐλογίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τή βασι-

κότερη κοινωνική ὁμάδα. Ὅπως 

Ὅ,τι ἑνώνει τούς συζύγους δέν 
εἶναι μόνο ἡ φυσική ἕλξη τῶν δύο 
φύλων, ἡ κοινωνική σκοπιμότητα 
κ.α, ἀλλά πρώτιστα ὁ Χριστός, 
διότι καί οἱ δύο θέλουν νά κάνουν 
τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι τό 
δικό τους θέλημα. 
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κάθε κοινωνική ὁμάδα ἔτσι καί αὐτή 
δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ἄθροισμα ἀτό-
μων, ἀλλά ἑνότητα καί ὑπερβαίνει 
τά ἐπί μέρους ἄτομά της. Ἡ ἄπο-
ψη ὅτι ἡ διατήρηση τῆς οἰκογένει-
ας ὀφείλεται στή λειτουργικότητά 
της ὡς οἰκονομικῆς μονάδας ἀπο-
δείχθηκε ἀπό τά πράγματα λαθε-
μένη, γιατί δέν ἔπαυσε νά διατη-
ρεῖται καί χωρίς τήν ἰδιότητα αὐτή. 
Οἱ κοινωνικές μεταβολές ἔχουν ἐπι-
πτώσεις στή μορφή τῆς οἰκογένει-
ας, ὅπως ἄλλωστε καί τοῦ γάμου. 
Οἱ ἐπιπτώσεις αὐτές εἶναι ἀσθενέ-
στερες στήν οἰκογένεια καί ἐντο-
νότερες στόν γάμο. Ἡ οἰκογένεια 
δηλαδή παρά τή σοβαρή κρίση πού 
διέρχεται στήν ἐποχή μας, παρου-
σιάζεται σταθερότερη καί διαχρο-
νικά ἀνθεκτικότερη ἀπό τόν γάμο 
ἀπέναντι στίς κοινωνικές ἀλλα-
γές... 

Ἡ σύγχρονη οἰκογενειακή μονά-
δα συρρικνώνεται, ἀφοῦ οἱ περισ-
σότεροι ἀρκοῦνται στό ἕνα ἤ δύο 
παιδιά. Ἔτσι δημιουργήθηκε τό 
τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα 
πού ἀντιμετωπίζουν ὅλες οἱ εὐρω-
παϊκές χῶρες καί κυρίως οἱ νότιες. 

Ὡς αἰτίες καταγράφονται τό ὑψη-
λό κόστος ἀνατροφῆς καί φροντίδας 
τῶν παιδιῶν, ἡ δημιουργία οἰκογέ-
νειας σέ πιό προχωρημένες ἡλικίες 
ἀπό ὅτι στό παρελθόν, ἡ ἔξοδος 
στήν ἐργασία καί τῆς συζύγου, ὁ 
ἐγωϊσμός πού ἀμβλύνει τήν ἑτοι-
μότητα γιά προσωπικές θυσίες κά. 

Οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες εἶναι 
σήμερα σπάνιες. Ἡ ἐκκοσμίκευση 
τῆς κοινωνίας, ἡ χειραφέτηση τῆς 
γυναίκας, ὁ οἰκογενειακός προ-
γραμματισμός, οἱ προγαμιαῖες σχέ-
σεις, ἀκόμη καί στήν ἐφηβική ἡλι-
κία, ἡ οἰκονομική ἐξαθλίωση ἀπο-
τελοῦν τίς αἰτίες πού προκαλοῦν 
πολλές χιλιάδες ἐκτρώσεις τόν χρό-
νο. 

Ὑπάρχουν ὅμως παρά τίς πολλές 
καί ἀντίξοες συνθῆκες καί οἱ πιστοί 
καί τίμιοι νέοι, ἄνθρωποι πού τολ-
μοῦν καί δημιουργοῦν χριστιανικές 
οἰκογένειες. Ἀγωνίζονται νά ἀνα-
θρέψουν τά παιδιά τούς καλλιερ-
γώντας στίς ψυχές τούς τό ὀρθόδοξο 
ἦθος καί τήν ἐμπειρία τῆς κατά 
Θεόν ζωῆς. Εἶναι ἡ «μικρά ζύμη», 
ἡ ὁποία ζυμώνει ὅλο τό ζυμάρι τῆς 
κοινωνίας. 

 
Β. Ἡ ποιμαντική εὐθύνη  

τῆς Ἐκκλησίας 
 
Παρά τίς πολλές δυσκολίες καί 

ἀλλοιώσεις πού ὑφίσταται ἡ σύγ-
χρονη οἰκογένεια, τά εὐρωπαϊκά 
κράτη, θεωρητικά τουλάχιστον τήν 
θέλουν καί τήν θεωροῦν ὡς ζωντα-
νό κύτταρο τῆς κοινωνίας. Ἀπό τήν 
οἰκογένεια προσδοκοῦν καλούς καί 
καλλιεργημένους ἀνθρώπους πού θά 
στηρίξουν καί προάξουν τήν κοι-
νωνία. Στήν ἀγωνιώδη προσδοκία 
τῆς ἐποχῆς ἡ Ἐκκλησία μας ὀφείλει 

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια,  

Τά πρῶτα βήματα, Γεώργιος Ἰακωβίδης.
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νά ἀπαντήσει μέ τήν ποιμαντική της 
διακονία καί προσφορά.  

Σκοπός τῆς ποιμαντικῆς μας φρον-
τίδας εἶναι ἡ πνευματική καθοδή-
γηση τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἔνταξή του 
στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού 
εἶναι σύναξη καί κοινωνία Θεοῦ καί 
ἀνθρώπων. Τελικός στόχος ἡ σωτη-
ρία, ὁ ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου. 
Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια, κατά τόν 
ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ἀπαραίτητο εἶναι νά ἑτοιμασθοῦν 

οἱ ἄνθρωποι πρίν ἀκόμη τό γάμο 
τους, νά στηρίζονται κατά τήν οἰκο-
δόμηση τῆς οἰκογένειάς τους ὥστε νά 
μήν αἰσθάνονται μόνοι καί ἀποκά-
μουν. 

Ἡ σπουδαιότερη προσφορά τῆς 
Ἐκκλησίας πρός τήν κατεύθυνση 
αὐτή εἶναι καί ἡ μετά παρρησίας κα-
τάθεση τῆς μαρτυρίας της πρός ὅλο 
τόν κόσμο χωρίς διακρίσεις φύλου, 
ἡλικίας, τάξης καί θέσης, ἐθνότητας 
καί πίστης, γιά τό νόημα τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς καί ὑπερβάσεως τῆς 
φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, τή δύνα-
μη τῆς πίστης, τήν οἰκογένεια ὡς 
εὐλογημένη μορφή κοινωνίας προ-
σώπων καί ἡ μέ κάθε τρόπο ὑπε-
ράσπισή της. Δέν μπορεῖ νά εἶναι ἔξω 
ἀπό τό στοργικό ἐνδιαφέρον τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ κατάρτιση τῶν γονέων 
καί ἡ παροχή συμβουλευτικῆς γιά 
τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Ἡ ἐνημέ-
ρωση τῶν νέων καί μεγαλύτερων 
ζευγαριῶν καί ὁ διάλογος μαζί τους, 

ὥστε σταδιακά νά ὁδηγοῦνται πρός 
τήν τέλεια ἀγάπη, νά προλαμβά-
νονται ἐξωσυζυγικές σχέσεις, δια-
ζύγια καί ἐκτρώσεις. 

Πρέπει ἡ Ἐκκλησία νά ἀσχοληθεῖ 
θερμοτέρα μέ τήν κατήχηση τῶν παι-
διῶν. Νά ἐντοπίσει καί συναντήσει 
τά χαμένα πρόβατα καί νά προ-
σκαλέσει μέ τό «ἔρχου καί ἴδε». Νά 
ἀναζητήσει τά παιδιά της τά βα-
πτισμένα καί ἀγνοούμενα καί νά μήν 
ἀφήνει καμία εὐκαιρία ἐπικοινωνίας 
μέ τίς οἰκογένειες νά χάνεται ἀνεκ-
μετάλλευτη. Νά εἶναι οὐσιαστικά καί 
ἐποικοδομητικά παροῦσα σέ κάθε 
χαρά ἤ θλίψη τῶν παιδιῶν της. 

Νά μελετήσει τή θεολογία της καί 
μέ αὐτή νά θρέψει τούς ἀνθρώπους 
της. Νά τούς καταρτίσει στό πώς οἱ 
πάντοτε ἐπίκαιροι Ἅγιοι Πατέρες 
μας ἑρμήνευσαν τήν Ἁγία Γραφή, τί 
εἶπαν καί ἔγραψαν γιά τήν οἰκογέ-
νεια, τή σχέση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυ-
ναίκας, τήν μεταξύ τους ἐπικοινωνία 
καί τίς μεθόδους ἀνατροφῆς τῶν παι-
διῶν. Μέ τόν τρόπο αὐτό θά ποτί-
σει τόν χέρσο ἀγρό τῆς καθημερινῆς 
ζωῆς μέ τούς ποταμούς τῆς θεολο-
γίας καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης. 

Σήμερα εἶναι ἀναγκαία ὅσο ποτέ 
ἄλλοτε ἡ ποιμαντική φροντίδα τῆς 
οἰκογένειας καί τῶν μελῶν της ὡς 
προβάτων τοῦ Χριστοῦ κατά τό 
δικό Του ἀγαπητικό καί θυσιαστικό 
πρότυπο. Ἔτσι μέ αὐτόν τόν τρόπο 
ἡ οἰκογένεια θά διαδραματίσει τόν 
ρόλο πού τῆς ἀνήκει καί τῆς ἀξίζει 
στή σύγχρονη ἐποχή. Τό μέλλον τῆς 
Εὐρώπης καί τοῦ κόσμου γενικότε-
ρα θά γίνεται ὅλο καί πιό ἐλπιδο-
φόρο, ὅταν αὐξάνονται οἱ οἰκογένειες 
πού διαπνέονται ἀπό τό ὀρθόδοξο 
χριστιανικό ἦθος καί βιώνουν τήν 
οἰκογένεια ὡς «κατ’ οἶκον Ἐκκλη-
σίαν» (Α΄ Κορ. ιστ΄, 19).

ἡ οἰκογένεια, ἡ «μικρή 
Ἐκκλησία», καλεῖται νά 
ἀνοιχθεῖ στίς διαστάσεις 
τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.
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Ἀ νήκω σέ μία γενιά, πού ἴσως 
εἶναι ἡ τελευταία πού πρό-
λαβε νά γευτεῖ, νά νιώσει, νά 

βιώσει τή βαριά σκιά του πατέρα 
στό σπίτι. Μεγάλωσα σέ μία ἐπο-
χή πού τήν χαρακτήριζε -ἄς μοῦ ἐπι-
τραπεῖ τό ἀδόκιμο τῆς φράσης- ἡ 
εὐλογημένη ἔλλειψη κάποιων 
ἀγαθῶν, πού σήμερα ὑπερεκχειλί-
ζουν στά σπίτια μας. Μίλησα γιά 
ἔλλειψη ἀγαθῶν, γιά τήν «ἔντιμον 
πτωχείαν» τοῦ καθ’ ἡμᾶς Παπα-
διαμάντη. Δέν ἔλειπε ὅμως τό ὄντως 
ἀγαθόν, καί χρησιμοποιῶ τόν ὄρο μέ 
τήν ἀρχαιοελληνική του σημασία, 
πού σημαίνει τό καλό, τό χρηστό, τό 
ἐνάρετο. Τό καλό αὐτό, τό ἐξεικό-
νιζε ὁ πατρικός λόγος, προσταγή καί 
εὐχή συνάμα, «πρόσεξε ὅταν με-
γαλώσεις νά γίνεις χρήσιμος ἄνθρω-
πος στήν κοινωνία». Πόσο βαθιά σο-
φία ἀνέδιδε ἡ φαινομενικῶς ἁπλοϊ-
κή αὐτή φράση, σοφία πού πήγαζε 

καί ἀπό βίον ἐνάρετο, διότι ὅπως 
μᾶς κανοναρχεῖ ὁ παλαιός ἐκεῖνος 
δάσκαλος τοῦ πατέρα, ὁ Πλούταρ-
χος:  
 
 
 
 

 

Βαριά, καταλυτική ἡ παρουσία 
τοῦ πατέρα στό σπίτι, ἀνακούφιζε 
τή δύσμοιρη μάνα, πού ἀνεχόταν, 
βάσταζε τά βάρη, τή βάσανο καί τήν 
τυραννία τῆς τροφῆς καί ἀνατροφῆς 
μας. Ὑπῆρχε ὁμολογῶ μία ἀπό-
σταση τότε τοῦ παιδιοῦ ἀπό τόν πα-
τέρα, μία ἀκριβῶς πατρική ἀπό-
σταση, ἤθελε νά τόν βλέπουμε σάν 
πατέρα, δέν ἀπέφευγε τήν πατρική 
εὐθύνη. Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας καί 
θά ὑπενθυμίσω αὐτό πού σημειώνει 
ἕνας σύγχρονος παιδαγωγός, ἀνα-
φερόμενος στήν ἀλλοίωση – ἔκπτω-
ση, πού παρατηρεῖται σήμερα στόν 
πατρικό ρόλο. Ὁ γονέας, σημειώνει, 

«οὐ γάρ ὁ λόγος τοσούτον,  
ὅσον ὁ βίος εἰς τήν ἀρετήν ἄγει».

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια, 

Δημήτρη Νατσιοῦ 
Ἐκπαιδευτικοῦ

1.  Ἀπό τήν ἰστοσελίδα https://alopsis.gr/ πατέρας-ὀχι-φίλος-δημήτρης-νατσιός-
δ/ (ημερομηνία ανάκτησης 8/2/19).
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πού λέει στό παιδί του «μήν μέ βλέ-
πεις σάν πατέρα, ἐγώ θέλω νά 
εἶμαι φίλος σου», εἶναι ὁ ἴδιος ἕνα 
ἀνώριμο παιδί, πού παραιτεῖται 
ἀπό τήν πατρική του εὐθύνη καί δη-
μιουργεῖ στό παιδί του αἴσθημα 
ἀνασφάλειας πού θά φτάσει στόν 
πανικό. Τά παιδιά θά βροῦν εὐκαι-
ρίες στή ζωή τους ν’ ἀποκτήσουν φί-
λους, εἶναι ὅμως ἀμφίβολο, ἄν θά 
βροῦν κάποιον ἄλλον πατέρα, ὅταν, 
οὔτε ὁ πατέρας τους δέν θέλει νά 
εἶναι πατέρας τους καί τούς ζητά-
ει νά μήν περιμένουν τίποτε πιό 
πολύ ἀπ’ αὐτόν, ἀπ’ ὅ,τι θά περί-
μεναν ἀπό κάποιον φίλο. Θά μπο-
ρούσαμε νά προσθέσουμε πώς ἡ 
ὀρθή καί σωστή ἱεράρχηση τοῦ γο-
νικοῦ ρόλου, ἀπαιτεῖ πρῶτα νά 
εἶσαι πατέρας καί γονιός καί ἔπει-
τα φίλος. Καί νά προσεχθεῖ αὐτό, μι-
λάω γιά ἱεραρχία καί ὄχι γιά κυ-
ριαρχία. Ἡ ἱεραρχία προϋποθέτει 
ἀλληλοσεβασμό καί ὑπευθυνότη-
τα, ἡ κυριαρχία ἐμπεριέχει αὐταρ-
χισμό καί σκληρότητα. Τίς παλαι-
ότερες ἐκεῖνες ἐποχές ἦταν ὄντως 
«διακριτοί οἱ ρόλοι» στήν ἑλληνική 
οἰκογένεια, δέν εἶχε ἀκόμη εἰσαχθεῖ 
τό μικρόβιο τῆς ξενοήθειας, τῆς 
ἀλόγιστης μίμησης ξένων πρός τήν 
παράδοσή μας προτύπων. Τίς δε-
καετίες πού παρῆλθαν συνέβη μία 
ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς μας, τοῦ 
πολιτισμοῦ μας ἐν γένει. Καί ὁ πο-
λιτισμός ἀλλάζει ὅταν μεταβάλ-
λονται, ὄχι ἰδέες ἤ ἀξίες, ἀλλά οἱ 
ἀνθρώπινες ἀνάγκες. Ἀκριβέστε-
ρα: ἡ ἱεράρχηση τῶν ἀναγκῶν. 

Θαμπωμένοι ἀπό τόν παρασιτικό 
καταναλωτισμό καί τήν ὑλική εὐημε-

ρία τῆς Δύσης, ὑψώσαμε ὡς ἐθνικό 
ἰδεῶδες, ὡς ὑπέρτατη ἀνάγκη, τήν 
ἀντιγραφή-βίωση αὐτῆς τῆς εὐζωίας, 
μέ συνέπεια τή σημερινή πνευματική 
παρακμή, τόν σεφέρειο πνευματικό 
νεοπλουτισμό. Καί αὐτό πού ὀνο-
μάζουμε σήμερα κρίση τοῦ οἰκογε-
νειακοῦ θεσμοῦ εἶναι ἀντανάκλαση 
μίας γενικότερης κοινωνικῆς πα-
ρακμῆς ἤ καί τό ἀντίστροφο. 

Οὐδέποτε ὑπῆρχαν στόν τόπο 
μας τόσοι ἐγγράμματοι καί τέτοια 
φτώχεια πνευματική. Σήμερα ἔχου-
με θεοποιήσει τόν διπλωματοῦχο τε-
χνοκράτη καί λησμονήσαμε πώς 
κάθε κοινωνία πού θέλει νά προ-
κόψει ἔχει πρῶτα ἀνάγκη χαρα-
κτήρων (χρήσιμων ἀνθρώπων) καί 
κατόπιν τεχνοκρατῶν. Καί ὁμιλῶ γιά 
τήν τεχνική, τήν ἐπιστήμη ἐκείνη, 
πού χωριζόμενη ἀρετῆς, καί στε-
ρούμενη ἠθικοῦ στόχου, γίνεται 
αὐτοσκοπός καί πού ἐπιτρέπει μέν 
νά πᾶμε στ’ ἀστέρια, ἀνέχεται δέ 
ἑκατομμύρια νά λιμοκτονοῦν καί νά 
θερίζονται ἀπό μεσαιωνικά νοσή-
ματα. 

Μιλήσαμε πρίν γιά κρίση τῆς 
οἰκογένειας καί μιά καί τό θέμα μας 
εἶναι ὁ ρόλος τοῦ πατέρα στή δια-
παιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ, ὀφεί-
λουμε, ἐντίμως καί εὐθαρσῶς, νά πα-
ραδεχτοῦμε πώς, κατά τήν ταπεινή 
μου γνώμη, ὑπεύθυνος γιά τή ση-
μερινή ἀλλοτρίωση καί ἀστοχία τοῦ 
οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ εἶναι κυρίως 
ὁ πατέρας. Καί αὐτό γιατί ἡ μάνα 
διατηρεῖ ἤ μᾶλλον διέπεται ἡ σχέση 
της πρός τό παιδί, ἀπό αὐτή τή γλυ-
κοθώρητη καί συγκινητική σέ ὅλους 
μας εὐαισθησία, τήν διακρίνει, σ’ 
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ὅλους τούς τόπους καί τούς χρόνους, 
τό εὐμετάβλητον καί εὐπροσήγορον 
τοῦ χαρακτῆρα, τό ὁποῖο μετου-
σιώνεται σέ μιά μανική ἀγάπη πρός 
τό παιδί, μία ἀγάπη πού, γιά νά δα-
νειστῶ μία εὐαγγελική ρήση, «καί αἱ 
πύλαι τοῦ ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν 
αὐτῆς». Ἄρα δεχόμενοι τό ἀξίωμα 
αὐτό τῆς αἰώνιας μάνας, ὀφείλουμε 
νά στραφοῦμε στόν πατέρα καί νά 
μιλήσουμε για κρίση τοῦ πατρικοῦ 
ρόλου. Ἡ δυσαρμονία τῆς σχέσης καί 
ἡ ἔλλειψη διαύλων ἐπικοινωνίας, πού 
ἐντοπίζονται σήμερα, κυρίως κατά 
τήν ἀνυπότακτη ἐφηβεία, μεταξύ πα-
τέρα καί παιδιοῦ εἶναι ἀπότοκα τῆς 
διάχυσης τῆς πατρότητας σέ πολ-
λαπλούς ρόλους, ὅπως αὐτοῦ τοῦ 
ἐπαγγελματία, τοῦ ἐπιζητοῦντος 
καριέρα καί οἰκονομική ἐπιφάνεια, 
ὁ ὁποῖος εἰς ἀντιστάθμιση καί ἀνα-
πλήρωση τῆς πατρικῆς του ἀνε-
πάρκειας, προσφέρει στό παιδί του 
ἕνα εἴδωλο τοῦ ἑαυτοῦ του, πού με-
τασκευάζεται σέ παροχή πληθώρας 
ἀγαθῶν. Καί δέν μιλῶ γιά ἀπουσία 
ἀγάπης, ἀλλά σέ μία νοσηρή ἔκφρα-
ση ἀγάπης, σέ ἔλλειψη ἐπικοινωνίας. 
Ὅπως σημειώνει ὁ τροπαιοῦχος 
νομπελίστας μας, ὁ Σεφέρης «ἐκεῖνο 
πού κάνει τίς σχέσεις μοναδικές εἶναι 
ἡ ἐπικοινωνία. Καί ὅσο βαθύτερη 
εἶναι ἡ ἐπικοινωνία τόσο κάνει τόν 
ἄνθρωπο, ἀνθρώπινο». Τό πρόβλη-
μα λοιπόν ἐπικεντρώνεται στό πῶς 
ἀγαπάει ὁ πατέρας τό παιδί. 

Σήμερα αὐτή ἡ ἀγάπη ἐκφράζε-
ται συνήθως μέ τήν παροχή ὑλικῶν 
ἀγαθῶν, διασκεδάσεων καί μέ τίς 
λεγόμενες μορφωτικές εὐκαιρίες. Τά 
καλά σχολεῖα, ἡ πολλή τροφή, τά 

ροῦχα, τά πάμπολλα παιχνίδια, ἡ 
δική τους τηλεόραση ἤ ὁ προσωπι-
κός ὑπολογιστής, ἀντικαθιστοῦν 
τήν πατρική ἀγάπη ἤ εἶναι μέσα καί 
τρόποι ἐξαγορᾶς αὐτῆς τῆς ἀγάπης. 
Ὅλα αὐτά ὅμως εἶναι ἔμμεσες μορ-
φές ἀγάπης, πού δέν μποροῦν νά τίς 
καταλάβουν τά παιδιά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ἀλλά σήμερα κι αὐτό πρέπει νά 

τονισθεῖ ὡς ἕνα ἄλλο πυορρέον 
τραῦμα τῆς περί πολλά τυρβάζου-
σας ἐποχῆς μας, καί νά θέλει ὁ γο-
νέας, ὁ πατέρας νά δείξει τήν ἀγά-
πη του στό παιδί δέν βρίσκει εὐκαι-
ρία. Τά παιδιά μας πνίγονται, τά 
φυλακίσαμε στό κλουβί τῆς τεχνο-

Οἱ ἄμεσες μορφές ἀγάπης 
ἀπαιτοῦν χρόνο, ἑκούσια ὑπο-
μονή, ὁ πατέρας νά ἀφιερώνει 
χρόνο ἱκανό στό παιδί του, νά 
μιλάει, νά παίζει, νά ἀστει-
εύεται, νά ἐργάζεται μαζί του, 
νά τό ἐνθαρρύνει μέ τήν πα-
ρουσία του... 

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια, 
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κρατούμενης ἐποχῆς μας. Τό σχο-
λεῖο, τά φροντιστήρια, τά ἀθλήμα-
τα, ἡ μουσική, τά μπαλέτα, τά ἰδι-
αίτερα καί ἡ τηλεόραση, δέν ἀφή-
νουν παρά μόλις λίγο χρόνο γιά νά 
τά φιλήσουμε καί νά ποῦν «καλη-
νύχτα». 

Θά ἤθελα στό σημεῖο αὐτό νά 
προσθέσω κάτι. Τά παιδιά μας δέν 
τά δημιουργήσαμε, δέν μᾶς τά χά-
ρισε ὁ Θεός, γιά νά μᾶς ἱκανοποιοῦν 
ἐγωιστικά. Δέν εἶναι τά παιδιά 
μας γιά νά ἐφαρμόζουμε πάνω 
τους δικές μας ἐπιθυμίες ἤ νά 
παίρνουμε ἐμεῖς ναρκισσιστικές, 
ἐγωιστικές ἰκανοποιήσεις ἀπ’ αὐτά. 
Τό νά τά καταπιέζουμε μέ πολλα-
πλές δραστηριότητες εἰς βάρος, 
πολλές φορές, τῆς εὔθραυστης ψυ-
χικῆς τους ὑγείας, φανερώνει δική 
μας χαμηλή αὐτοεκτίμηση καί μα-
ταιοδοξία, πού ἐπιζητεῖ κοινωνική 
ἄνοδο καί ἀναγνώριση μέσω τῶν 
παιδιῶν μας. Γι’ αὐτό δέν εἶναι λί-
γοι αὐτοί πού μιλοῦν γιά τό «τέλος 
τῆς ἀθωότητας». Ἡ βασιλική ὁδός 
γιά τήν πνευματική θωράκιση καί 
διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ εἶναι 
ἡ ἐπιστροφή, ὄχι μέ τήν ἔννοια τῆς 
ἄγονης συντήρησης, στήν παράδοση 
τοῦ Γένους μας... 

Σέ τί συνίσταται ὅμως αὐτή ἡ πα-
ράδοση τοῦ Γένους μας; Θα μοῦ 
ἐπιτραπεῖ στό σημεῖο αὐτό μία 
σύντομη περιπλάνηση στόν προγο-
νικό-ἑλληνορθόδοξο λόγο.  

Τό διαμάντι τῆς ἀρχαιοελληνικῆς 
γραμματείας, τό ὁποῖο δυστυχῶς σή-
μερα ἀγνοεῖται καί ἀπ’ αὐτές τίς 
παιδαγωγικές σχολές, εἶναι ἡ «περί 
παίδων ἀγωγῆς» πραγματεία τοῦ 

Πλούταρχου. Τό ἔργο τοῦ Βοιωτοῦ 
φιλόσοφου ἔχει τεράστια ἀξία, για-
τί συγκεφαλαιώνει καί ἀνθολογεῖ 
ὅλη τήν ἀρχαιοελληνική σοφία, ἀπο-
τελεῖ ἕνα ἀπάνθισμα αὐτῆς. Τό βι-
βλίο αὐτό διατηρεῖ τή δροσιά καί 
τήν ἐπικαιρότητά του ὡς σήμερα. 
Διαβάζω μεταφρασμένα λίγα σπα-
ράγματα: «Πρέπει, γράφει, οἱ πα-
τέρες νά μήν παινεύουν ὑπερβολι-
κά καί φουσκώνουν τά παιδιά μέ 
ἐγκώμια, γιατί μέ τίς ὑπερβολές τῶν 
ἐπαίνων γίνονται ματαιόδοξα καί 
κακομαθημένα. Εἶδα, ὅμως κάποι-
ους πατέρες γιά τούς ὁποίους ἡ με-
γάλη ἀγάπη γιά τά παιδιά τους ἔγι-
νε αἰτία νά μήν τά ἀγαποῦν. Τί εἶναι 
αὐτό, ὅμως, πού θέλω νά πῶ, ὥστε 
νά κάνω τόν λόγο μου σαφέστερο μέ 
τό παράδειγμα πού φέρνω; Σπεύ-
δοντας, δηλαδή, νά κάνουν τά παι-
διά τους, γρήγορα, πρῶτα σέ ὅλα, 
τά ὑποβάλλουν σέ ὑπέρμετρους 
κόπους, ὅπου ἀπαυδοῦν καί δια-
κόπτουν, ἀλλά καί, βαρυμένα μέ 
πολλούς τρόπους ἀπό τά κακοπα-
θήματα, δέν δέχονται τή μάθηση μέ 
ἀνταπόκριση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ὅπως τά φυτά τρέφονται 
μέ λιγοστό νερό, ἀλλά  
μέ πολύ πνίγονται, κατά 
τόν ἴδιο τρόπο ἡ ψυχή  
μέ κόπους μετρημένους 
ἀναπτύσσεται, ἀλλά  
μέ ὑπερβολικούς,  
καταποντίζεται.
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Εἶναι σωστό, ἐξ ἄλλου, νά ἐπι-
πλήξουμε μερικούς πατέρες, οἱ 
ὁποῖοι ἐμπιστεύονται τά παιδιά 
τους σέ παιδαγωγούς καί δασκά-
λους, χωρίς οἱ ἴδιοι νά ἐξετάζουν τήν 
πορεία τῶν παιδιῶν τους. Τίποτε, 
ὅπως λέει ἡ παροιμία, δέν παχαίνει 
τό ἄλογο περισσότερο ἀπό τό μάτι 
τοῦ βασιλιᾶ. Πρέπει ἐπίσης νά 
ἀπομακρύνουμε τά παιδιά ἀπό τήν 
αἰσχρολογία «λόγος γάρ ἔργου 
σκιά» κατά τόν Δημοκριτο. Οἱ ἐχέ-
φρονες πατέρες νά προσέχουν, νά 
ἐπαγρυπνοῦν, καί νά συνετίζουν 
τούς νεαρούς, διδάσκοντας, ἀπει-
λώντας καί παρακαλώντας τους, πα-
ρουσιάζοντάς τους παραδείγματα 
ἐκείνων πού ἐξ αἰτίας τῆς ἀγάπης 
τους γιά τίς ἀπολαύσεις ἔπεσαν σέ 
συμφορές καί ἐκείνων πού χάρις 
στήν καρτερία κέρδισαν ἔπαινο καί 
σπουδαία ὑπόληψη. Τά δύο τοῦτα 
μοιάζουν νά ’ναι στοιχεία τῆς 
ἀρετῆς, ἡ ἐλπίδα τῆς τιμῆς καί ὁ φό-
βος τῆς τιμωρίας. Δεν ζητῶ ἀπό τούς 
πατέρες νά εἶναι τελείως σκληροί 
καί τραχεῖς, ἀλλά πολλές φορές νά 
συγχωροῦν στούς νέους κάποια 
σφάλματα, ἐνθυμούμενοι ὅτι καί οἱ 
ἴδιοι ὑπῆρξαν νέοι. Ὅπως δηλαδή οἱ 
γιατροί, ἀναμειγνύοντας τά πικρά 
φάρμακα μέ γλυκά ὑγρά, βρῆκαν ὅτι 
ἡ εὐχάριστη γεύση εἶναι ἀποτελε-
σματική, ὡς πρός τήν ἐπίτευξη τοῦ 
συμφέροντος, κατά τόν ἴδιο τρόπο 
πρέπει καί οἱ πατέρες νά ἀναμει-
γνύουν τή δριμύτητα τῶν παρατη-
ρήσεών τους μέ πραότητα καί 
μπροστά στίς ἐπιθυμίες τῶν παι-
διῶν, τή μία φορά νά μαλακώνουν 
καί νά χαλαρώνουν τά ἡνία καί τήν 

ἄλλη νά τά σφίγγουν. Καλό εἶναι 
ἐπίσης ὁ πατέρας νά δίνει τήν 
ἐντύπωση πώς δέν γνωρίζει ὁρι-
σμένα παραπτώματα, ἀλλά κάποι-
ες πράξεις τῶν νέων βλέποντάς τες 
νά μήν τίς βλέπει καί ἀκούγοντάς 
τες νά μήν τίς ἀκούει. Ὑπομένουμε 
τά παραπτώματα τῶν φίλων μας, τί 
τό παράδοξο νά ὑπομένουμε καί 
τῶν παιδιῶν μας». Τό πιό ὡραῖο 
ὅμως εἶναι αὐτό: «περισσότερο ἀπ’ 
ὁτιδήποτε ὀφείλουν οἱ πατέρες νά 
μήν πέφτουν σέ κανένα σφάλμα, 
ἀλλά νά κάνουν ὅλα ὅσα πρέπει, 
προσφέροντας τούς ἑαυτούς τους 
παράδειγμα στά παιδιά τους, ὥστε 
νά ἀποτρέπονται ἀπό ἄσχημα ἔργα 
καί λόγια». Αὐτά γράφει ὁ Πλού-
ταρχος. Ὅπως ἀποδεικνύουν οἱ 
στατιστικές, οἱ παραστρατημένοι 
νέοι, εἶναι συνήθως ἄνθρωποι πού 
πρῶτα ἀπογοητεύτηκαν ἀπό τούς 
γονεῖς τους καί ὕστερα ἀπό τήν κοι-
νωνία. Τά ἐκρηκτικά τους συναι-
σθήματα ξεχύνονται βίαια ἐνάντια 
σέ ἕναν κόσμο πού δέν καταλαβαί-
νουν. 

Κάθε χρόνο ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ καί γεραίρει τούς Πατέρες τῆς 
Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τούς 
ἀποστομώσαντες τόν κακεργέτην 
καί αἱρεσιάρχη Ἄρειο. Ἕνας λόγος 
γιά τόν πατέρα θά ἦταν λειψός, ἄν 
δέν περιλάμβανε τήν ἄποψη τῶν θε-
οφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. 
Βαθεῖς ἀνατόμοι τῆς ἀνθρώπινης 
ψυχῆς, θεωροῦσαν τἠν πατρική 
ἀποστολή «τέχνη τεχνῶν καί ἐπι-
στήμη ἐπιστημῶν» σύμφωνα μέ 
τόν Θεολόγο Γρηγόριο. Θά ἐρανι-
στοῦμε ὁρισμένα χωρία ἀπό τόν 

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια, 
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κατ’ ἐξόχην παιδαγωγό Ἅγιο, τόν 
χρυσορρήμονα Χρυσόστομο, τόν 
«θεμέλιο λίθον τοῦ κοινοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ» κατά τόν Ζαμπέλιο. Στό ἀρι-
στουργηματικό του ἔργο «περί κε-
νοδοξίας καί ὅπως δεῖ τούς γονέας 
ἀνατρέφειν τά τέκνα» σταχυολο-
γοῦμε τά ἑξῆς θαυμάσια: «Γιά τά 
κτήματα καί τήν περιουσία πού θά 
δοθοῦν στά παιδιά φροντίζουμε, ὄχι 
ὅμως καί γιά τά παιδιά. Βλέπεις τήν 
ἀνοησία; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Ὅταν ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ δέν 

εἶναι ἐνάρετη, καθόλου δέν τό ὠφε-
λοῦν τά χρήματα καί ὅταν εἶναι ἐνά-
ρετη, καθόλου δέν τό βλάπτει ἡ 
φτώχεια. Θέλεις νά τό κάνεις πλού-
σιο, μάθε το νά εἶναι καλός καί χρή-

σιμος ἀνθρωπος (Νά ἡ ὀρθόδοξη πα-
ράδοση). Γιατί πλούσιος δέν εἶναι 
αὐτός πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό πολλά 
χρήματα καί πού περιβάλλεται ἀπό 
πολλά ἀγαθά, ἀλλά ἐκεῖνος πού δέν 
ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίποτε. Αὐτό νά 
μάθεις στό παιδί σου, αὐτό νά δι-
δάξεις αὐτός εἶναι ὁ μεγαλύτερος 
πλοῦτος». Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος σέ 
ἕνα συγκλονιστικό κομμάτι: «Νό-
μισον, πατέρα, ἀγάλματα χρυσά 
ἔχειν ἐπί τῆς οἰκίας τά παιδία». 
Στηλιτεύει παρακάτω ὁ Ἅγιος ἕνα 
φαινόμενο πού σήμερα ἰδίως εἶναι 
τακτική πάγια. Τή διατροφή τῶν 
δύο βασικῶν προϋποθέσεων τῆς 
ὑγιοῦς ἀνατροφῆς τοῦ παιδιοῦ, δη-
λαδή, τῆς ἀγάπης καί τῆς διαπαι-
δαγώγησης. «Ὁ πατέρας» γράφει, 
«πού δέν τιμωρεῖ, ὄχι βέβαια μέ ξυ-
λοδαρμό, τά παιδιά του, νά εἶναι βέ-
βαιος πώς θά τά τιμωρήσει ἀργό-
τερα ὁ νόμος τοῦ κράτους». 

Σήμερα, χρησιμοποιώντας ὡς 
ἄλλοθι ἐκεῖνο τό κλασικό «θέλω τά 
παιδιά μου νά ἔχουν ὅ,τι δέν εἶχα 
ἐγώ» καί ἱκανοποιώντας ὅλες του 

Ἄσκησε, πατέρα,  
τήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ 
πρῶτα καί κατόπιν 

 θά ἔλθουν ὅλα τά ἄλλα…

Τό κρυφό σχολειό, Νικόλαος Γύζης
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τίς ἐπιθυμίες, τά κρατᾶμε σέ μία 
θερμοκοιτίδα φανταστικοῦ κόσμου 
καί ὅταν θά ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τόν 
πραγματικό κόσμο, στόν ὁποῖο 
ὑπάρχουν περιορισμοί, θά εἶναι 
ἐντελῶς ἀπροπαράσκευο καί ἀνί-
κανο νά τόν ἀντιμετωπίσει. Καί 
γνωρίζουμε ὅλοι πού ὁδηγεῖ σήμε-
ρα αὐτή ἡ ἀνικανότητα. Παρακάτω 
ὁ Ἅγιος θίγει τό πολύ σημαντικό 
θέμα τῆς ἀγωγῆς τῆς γλώσσας. 
«Ρήματα παιδεύοντες τό παιδίον 
φθέγγεσθαι σεμνά καί εὐσεβῆ», 
συμβουλεύει τόν πατέρα νά χρησι-
μοποιεῖ μπροστά στό παιδί «ρήματα 
σεμνά», νά ἀποφεύγει τά αἰσχρά 
καί πονηρά λόγια, ὅπως συμπλη-
ρώνει καί ὁ οὐρανοφάντωρ Βασί-
λειος «φθείρουσι ἤθη χρηστά ὁμιλίαι 
κακαί». Ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅλοι 
πόση ζημιά κάνει ὁ τρίτος γονέας 
στό σπίτι, ἡ τηλεόραση πού βρίθει 
αἰσχρολογιῶν. Ὁ πατέρας, γράφει ὁ 
σοφός πατήρ, πρέπει νά διηγεῖται 
στό παιδί γλυκά διηγήματα, νά τό 
ξεκουράζει μέ τήν παρουσία του 
«ὥστε νά μήν ἀποκάμνειν αὐτῷ τήν 
ψυχήν». Σέ μία πρόσφατη ἔρευνα 
πού ἔγινε σέ παιδιά ὅλων τῶν σχο-
λικῶν βαθμίδων μέ θέμα «πῶς θά 
θέλατε τόν πατέρα σας», ἕνα ἀγό-
ρι Δ΄ δημοτικοῦ ἔγραψε: «Ἐγώ 
θέλω τόν πατέρα μου νά εἶναι κα-
λός, νά μήν λέει κακά λόγια, γιατί 
ἀλλιῶς θά μέ μάθει καί μένα τά 
κακά λόγια». Θά τελειώσουμε μέ 
τόν Ἅγιο, ἀναγιγνώσκοντας αὐτό 
πού ἀποτελεῖ, νομίζω, τόν πολύτι-
μον μαργαρίτη τῆς Ὀρθόδοξης παι-
δαγωγίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πόσο ἐπίκαιρο εἶναι αὐτό στή ση-

μερινή μισανθρωπία καί ἀδιαφορία, 
τήν περιχαράκωση τοῦ ἀνθρώπου 
στόν ἀπάνθρωπο ἀτομικισμό. 

Ἐπιλογικό συμπέρασμα: Ὁ γο-
νέας, ὁ πατέρας νά κλείσει τά 
αὐτιά στίς σειρῆνες τῆς εἰσαγόμε-
νης προοδομανίας, ὅπου ὅλα ἐπι-
τρέπονται, νά στραφεῖ στό παιδί του 
ὡς προστάτης, βοηθός, συμπαρα-
στάτης, παιδαγωγός καί παιδαγω-
γούμενος ταυτόχρονα, πλάθοντας 
πρῶτα τόν ἄνθρωπο καί ὕστερα τόν 
ἐπιτυχημένο ἐπιστήμονα ἤ ἐπιχει-
ρηματία. 

Ἡ λέξη πατρίδα προέρχεται ἀπό 
τήν λέξη πατέρας, πατρίδα εἶναι ἡ 
γῆ τῶν πατέρων μας, ἄρα, γιά νά 
ἔχουμε καλή πατρίδα, ὅπως ζητά-
ει ὁ Μακρυγιάννης, πρέπει νά ἔχου-
με καλό πατέρα, πού σμιλεύει κα-
θημερινά τά χρυσά ἀγάλματα πού 
τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, τό χρυ-
σοφόρο αὐτό κοίτασμα τῆς πατρί-
δας μας, τά παιδιά μας. 

 

(Πηγή: περιοδικό “Ἀφύπνιση”, Μάιος 2017)

«Πρέπει νά διαπαιδαγωγή-
σουμε τά παιδιά ἀπό μικρά, 
οὕτως ὥστε, ὅταν μέν τά ἴδια 
ἀδικοῦνται νά ὑπομένουν μέ 
καρτερία τήν ἀδικία, ὅταν ὅμως 
βλέπουν νά ἀδικεῖται κάποιος 
ἄλλος, τότε νά σπεύδουν γεν-
ναίως εἰς ὑπεράσπιση τοῦ ἀδι-
κούμενου».

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια, 
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Εὐδόκιου Δημητρίου 

Θεολόγου 
 

Ἡ εἰκόνα τῆς μάνας εἶναι 
κατά κανόνα ἡ ἴδια σέ 
ὅλους μας. Ἡ Θεοτόκος, 

πού βαστᾶ στήν ἀγκαλιά της τό θεῖο 
βρέφος, εἶναι πρότυπο τῆς Μάνας 
τῆς οἰκουμένης. Ἡ ἀγκαλιά της 
μοιάζει μέ φωλιά, ὅπου καταφεύ-
γουν κυνηγημένα τά παιδιά της γιά 
νά βροῦν θέρμη καί στοργή. Ἡ 
ἀγκαλιά της θάλπει, ἡμερεύει, ἀνα-
παύει, προστατεύει σάν ἁγία Σκέ-
πη ἀπό τίς καταιγίδες τοῦ βίου. 
Ἀλλά κι ἡ κάθε μάνα, σάν μία κατ’ 
οἶκον παναγία, προβάλλει τρυφερή 
στήν ἐπιτυχία καί τήν ἀποτυχία, 
στήν ἀσθένεια, στή δυσκολία, στήν 
ἀδικία, σέ κάθε στιγμή τοῦ παιδιοῦ 
της. 

Ὅμως κάποτε χαράζει ἡ αὐγή 
πού δέν χωρεῖ χάδι καί γλυκό τρα-
γοῦδι. Εἶναι μέρες πού τό ξύπνημα 
ἐπιβάλλεται πρωτίστως πνευματι-

κό. Κι ἡ μάνα σέ τέτοιες περιστά-
σεις μεταμορφώνεται σέ ἐλπίδα 
καί σέ θάρρος· μία θεόρατη ψυχή 
πού νοιώθει πώς δέν ὑπάρχει χρό-
νος γιά χάσιμο καί πώς εἶναι ἡ ὥρα 
νά ἀποκαλύψει τίς εἰδικές δυνάμεις 
της. Τότε εἶναι πού ξεδιπλώνει τήν 
ἱεροπρεπῶς φυλαγμένη δύναμη πού 
τρέφει μυστικά καρδιακά. 

Ἡ μάνα τῆς Κύπρου, φιλήσυχη 
καί ἐργατική, ἔτρεφε τά παιδιά της 
μέ τόν ταπεινό τρόπο της· συχνά 
ἀδικημένη μά πάντα ἐλπίζουσα, 
μεταλαμπάδευε τήν προσμονή καί 
τήν ἐλπίδα· ἀφοσιωμένη ἐργάτρια 
στό ἀμπέλι καί τό στάρι, μετέδιδε 
τήν ἀγάπη σέ αὐτό τό χῶμα, τόν 
μόχθο γιά τόν τόπο. Σάν χελιδόνα 
ἐνσπείρει καί θρέφει τά παιδιά 
της μέ πνευματική τροφή ζω-
τική γιά τήν κοινωνία καί 
τήν Πατρίδα. 

Ὅταν ἄναψε ὁ Ἀγῶνας 
τῆς Ἐλευθερίας γιά τήν 
ἕνωση τοῦ νησιοῦ 
μέ τή μητροπο-
λιτική Ἑλλά-
δα, ἡ μάνα 
τῆς Κύπρου, 
μαθημένη στή 
σιωπή τοῦ κα-
θ η μ ε ρ ι ν ο ῦ  
ἀγῶνα τῆς οἰκο-
γένειας, ἀμάθητη ἀπό 
ἀνταρτοπόλεμο καί δια-
δηλώσεις, ἐπιδόθηκε μέ 
κάθε δυνατό τρόπο στήν 
ἐπίτευξη τοῦ εὐλογημέ-
νου πανελλήνιου στό-
χου. Γι’ αὐτό καί ὁ 
Στρατηγός Διγενής τή 
θαύμασε καί τήν ἐπαί-
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νεσε σημειώνοντας ὅτι «ἡ Ἑλληνίς 
Κύπρια ἐφάνη ἀξία τῶν ὡραιοτέ-
ρων ἑλληνικῶν παραδόσεων». 

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Στρατηγοῦ γιά 
νά πλήξουμε οἰκονομικά τόν κατα-
κτητή μέ τήν παθητική ἀντίσταση, 
ἀκούστηκε σάν διαταγή στά ἀφτιά 
τῆς ἄοπλης μάνας κι ἀμέσως ὁπλί-
στηκε μέ τά σύνεργα τοῦ ἀργαλειοῦ. 
Πῆρε τή σαΐτα καί τήν ἔριχνε στό 
στημόνι, λές καί σαΐτιζε τήν κατο-
χή. «Νά φορᾶμε ὅ,τι παράγει ὁ τό-
πος», ἔλεγαν· ὅλες φόρεσαν τήν πα-
ραδοσιακή φορεσιά, τήν ἀλατζιά, καί 
τά σχολεῖα καθιέρωσαν ὡς ἐπίσημη 
στολή τά κυπριακά ὑφάσματα. 
Μόνο καί μόνο στό κατεχόμενο 
χωριό Ζώδια, λειτούργησαν 71 ἀργα-
λειοί καί ὁ ρυθμικός κτύπος τους 
κτυποῦσε ἀλύπητα τήν κατοχή. Σέ 
ἕνα μήνα, στό ἕνα αὐτό χωριό, 
ὕφαναν 4033 μέτρα ἀλατζιᾶς, μέ τή 
Μαρίτσα Λιβίση, μάνα τριῶν παι-
διῶν, νά παίρνει τό πρῶτο βραβεῖο 
γιά τά 220 μέτρα πού παρέδωσε 
μόνη της στήν Πατρίδα! 

Ἡ μάνα τῆς ΕΟΚΑ βρέθηκε πλάι 
στό βλαστάρι της, νά συναγωνίζον-
ται γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Κύπρου 
καί τήν Ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα. Στό 
Σκούλλι τῆς Πάφου ἡ Εὐφημούλα 
Ματσούκη Κυπριανοῦ κι ἡ κόρη της 
συντηροῦσαν δύο κρησφύγετα γιά 
νά κρύβουν ἀγωνιστές καί νά φυ-
λάσσουν πολεμικό ὑλικό. Ἡ Εὐδο-
κία Νικολάου Παπαευρυπίδου μέ 
τήν κόρη της Τασούλα κατεῖχαν στό 
σπίτι παράνομα πολυγράφο γιά 
ἐκτύπωση προκηρύξεων τῆς ΕΟΚΑ 
καί μετέφερναν τήν ἀλληλογραφία 
τῆς Ὀργάνωσης. 

Ἡ εὐαίσθητη καρδιά τῆς μάνας, 

ἀνθρωπίνως πονᾶ μέ τή σκέψη τῆς 
ἀπώλειας τοῦ σπλάχνου της. Ἡ μη-
τέρα τοῦ Χρίστου Σαμάρα, Χρι-
στοφοροῦ, γονατιστή ἐμπρός στό 
εἰκόνισμα τῆς Παναγίας ἱκέτευε 
νά σωθεῖ ὁ γιός της. Νά σωθεῖ ὁ γιός 
της, ὄχι ὅμως γιά νά τόν κρατήσει 
ἡ ἴδια, μά γιά νά ἔχουν εὐκαιρία γιά 
νέες ἀγωνιστικές περιπέτειες γιά τήν 
Ἐλευθερία! Πονᾶ, λοιπόν, ἀλλά ἡ 
ἑλληνική ἀξιοπρέπεια τρανώνει τήν 
ψυχή της καί ἐνθαρρύνει τό παιδί 
της ν’ ἀγωνίζεται γιά τά ὑψηλά Ἰδα-
νικά. Κι ὅταν ἡ Ἀφροδίτη Ζάκου, 
ἐπισκέφθηκε στίς φυλακές τόν μελ-
λοθάνατο ἥρωα γιό της, τόν Ἀνδρέα 
Ζάκο, στό τελευταῖο σφιχταγκά-
λιασμά τους, τοῦ εὐχήθηκε μόνο «ὁ 
Θεός μαζί σου, γιέ μου!». 

Σάν ἄλλη Ἁγία Ἀθανασία πού ἐνί-
σχυσε τά τρία παιδιά της στό μαρ-
τύριο, ὥστε νά τό ὑπομείνουν ἀλύ-
γιστα, ὅμοια κι ἡ μάνα τῆς Κύπρου. 
Ὁ ἀγωνιστής Ὀρθόδοξος Κάρυος, 
ἀδελφός τῶν ἡρώων Ἀνδρέα καί 
Γιώργου, ὑπέστη πολλά βασανι-
στήρια στά κρατητήρια· ὅταν τόν 
ἐπισκέφθηκε ἡ μάνα του, ἡ Φλου-
ρέντζα, τήν διαβεβαίωσε πώς εἶναι 
καλά. Τότε ἡ Λιοπετρίτισσα μάνα 
τοῦ εἶπε μέ ματιά συγκινημένη καί 
αὐθεντικά ἑλληνική: «Τό ξέρω γιέ 
μου. Καί νά σέ σκοτώσουν, νά μήν 
πεῖς λέξη!». 

Τό ἴδιο κι ἡ Παφίτισσα Δέσποινα 
Βενιαμήν Γαβριήλ, μάνα ἑπτά παι-
διῶν. Ἔχοντας ἕναν γιό καταζη-
τούμενο ἀπό τούς Ἄγγλους κατα-
κτητές καί βλέποντας τόν Ἄγγλο 
ἀνακριτή Πάλμερ νά κτυπᾶ τόν ἄλλο 
της γιό, τόν Σάββα, προκειμένου νά 
προδώσει τόν ἀδελφό του, γιγάν-

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια, 
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τωσε ἡ ψυχή της καί θέριεψε. Ὁ κα-
τακτητής νά ἀπαιτεῖ νά προδώσει 
ἀδελφός τόν ἀδελφό! Πῶς νά δεχτεῖ 
κάτι τέτοιο ἡ μάνα; Ἔτρεξε, ἡ Δέ-
σποινα, ἔσπρωξε τόν ἀναιδῆ κατα-
κτητή καί τόν ἔριξε καταγῆς. Ἡ 
μάνα ντρόπιασε τόν ἀνακριτή τοῦ 
βρετανικοῦ στέμματος κι αὐτός 
μάζεψε τούς στρατιῶτες του κι 
ἔφυγε ἄρον ἄρον. Ἡ μάνα ἔσωσε 
καί τά δύο παιδιά της! Κι ἄλλοτε, 
ὅταν τή ρώτησε ὁ ἀνακριτής ποῦ 
εἶναι ὁ καταζητούμενος γιός της, κά-
λυψε τό σπλάχνο της ἀνταποδίδον-
τας εὔστροφα τό ἴδιο ἐρώτημα: 
«Ἐσένα ἡ μάνα σου ξέρει ποῦ εἶσαι 
αὐτή τή στιγμή;». 

5 χρόνια διήρκεσε τό ἔπος τῆς 
ΕΟΚΑ καί ἡ μία νεανική θυσία δια-
δεχόταν τήν ἄλλη. Κάθε παιδί πού 
συλλαμβανόταν, πού σκοτωνόταν σέ 
ἐνέδρα, πού ἔπεφτε νεκρό σέ μάχη 
ἤ πού καταδικαζόταν σέ θάνατο, 
εἶχε κάπου μία ἀγωνιώσα καί δα-
κρυρροοῦσα μάνα. Ὁ πόνος ἔσφιγ-
γε τήν καρδιά της γιά τόν κίνδυνο 
ἤ τόν χαμό τοῦ παιδιοῦ της, ἀλλά 
παρηγοριά καί δύναμή της ἦταν ἡ 
σκέψη τῆς προσφορᾶς στήν Πατρί-
δα. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι ἡ 
Ἑλένη Κουτσόφτα, μάνα τοῦ ἀπαγ-
χονισθέντα Μιχαήλ. Συγκλονισμένη 
γιά τή σύλληψη τοῦ γιοῦ της, πῆγε 
μία λαμπάδα ἴσα μέ τό μπόι του 
(77χλγ!) στή Μονή Ἀποστόλου 
Ἀνδρέα στήν Καρπασία· ἀπό τό 
αὐτοκίνητο προχώρησε γονατιστή 
ὅλη τήν ἀπόσταση ὡς τόν Ναό, γιά 
τό μεγάλο τάμα. Ἔφτασε στό εἰκό-
νισμα, προσκύνησε, ἔκλαψε γιά τόν 
γιό της, ἀπέθεσε στόν Ἅγιο τόν πόνο 
της. Τήν ἐπόμενη μέρα, παρέμεινε 

μέ φουσκωμένα τά πόδια κλινήρης 
καί δέν ἐπισκέφθηκε τόν Μιχαήλ 
στίς φυλακές. Ὅταν, ὅμως, ἀποφα-
σίστηκε ἀπό τούς ἀποικιοκράτες ἡ 
καταδίκη του στήν ἀγχόνη, ἤξερε ὅτι 
πρέπει νά σταθεῖ περήφανη. Στίς 20 
Σεπτεμβρίου 1956, παραμονή τοῦ 
ἀπαγχονισμοῦ, μάνα καί κόρες ἐπι-
σκέφθηκαν τόν μελλοθάνατο ἀγω-
νιστή. Κοντοστάθηκε ἡ μάνα πρίν 
τήν εἴσοδο καί κάτι παρήγγειλε στίς 
κόρες της: «Παιδιά μου, ὁ ἀδελφός 
σας εἶναι γιά τήν Πατρίδα πού πε-
θαίνει· θά πᾶμε νά τόν δοῦμε δί-
χως κλάματα. Θέλω νά παραδώ-
σει ψυχή ἤρεμη, γαληνεμένη, ἀγγε-
λική. Ἀπό αὔριο θά ἀνήκει στίς τά-
ξεις τῶν ἀγγέλων. Ἔχουμε αὔριο 
καιρό, παιδιά μου, νά τόν κλά-
ψουμε». Κι ἀφοῦ τόν συναντήσανε, 
ἡ μάνα ἄνοιξε τά χέρια της ν’ ἀγκα-
λιάσει τόν γιό καί τοῦ εἶπε: «Μιχάλη 
μου ἀγγελόκαρδε, ἀγγελοκαμω-
μένε, ἄγγελέ μου, Μιχάλη μου, 
ἄγγελε τῶν ἀγγέλων...». Ὁ Μιχά-
λης γέλασε καί τή ρώτησε ποῦ βρί-
σκει τόσο ὄμορφα λόγια. Ἡ μάνα 
ἀποκρίθηκε: «Μοῦ δίνει θάρρος ὁ 
Θεός, γιέ μου. Μή φοβηθεῖς τόν 
θάνατο. Νά παραδώσεις ὄμορφη 
ψυχή, γαληνεμένη». Τέτοια μεγα-
λειώδη ἦταν ἡ παραγγελιά τῆς μά-
νας καί κατόπιν, στόν τάφο εἶπε νά 
γραφτοῦν στίχοι τῆς καρδιᾶς της:  
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Ναί, ὄντως οἱ μάνες ἀνθρωπίνως 

φοβοῦνταν, ἀνθρωπίνως ἦταν ἀβά-
σταχτος ὁ πόνος. Αὐτή τήν ἀλήθεια 
τήν γνώριζαν καλά καί τά παιδιά 
τους. Ὁ ἀγωνιστής Ἀνδρέας Ζάκος 
γράφει στόν ἀδελφό του: «...Δίνε 
θάρρος στήν οἰκογένεια. Προσπά-
θησε νά παρηγορήσεις τή μητέρα 
μας». Σάν ἄλλος ἐσταυρωμένος 
ἐπανέλαβε ἐκεῖνο τό «ἰδού ἡ µήτηρ 
σου» (Ἰω. 19,27), συμπληρώνοντας 
πρός τόν ἀδελφό του: «Ὁ πρῶτος 
της γιός ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς θά 
εἶσαι ἐσύ καί ὄχι ἐγώ». 

Οἱ ἀγωνιστές διέβλεπαν τή διττή 
δύναμη τῆς μητρότητας: ἀφενός μή 
φοβούμενη θυσιῶν ἐνισχύει στόν 
ἀγῶνα καί ἀφετέρου φοβούμενη τήν 
ἀπώλεια νά ἀποτρέπει, ἐνδεχομέ-
νως, τήν ἔκθεση στόν ὅποιο κίνδυ-
νο. Γι’ αὐτό καί προετοίμαζαν τίς 
μάνες τους ἀπό νωρίς. Ὁ Γρηγόρης 
Αὐξεντίου ρωτοῦσε συχνά γιά τά 
ἡρωικά κατορθώματα τοῦ Γένους 
μας, ὥσπου κάποια φορά ἀναφώ-
νησε στούς γονεῖς του: «Θά γίνω 
σάν τόν Διάκο, ἅμα μεγαλώσω, 
σάν τόν Λεωνίδα!».  

Στόν διάδρομο τῶν φυλακῶν, οἱ 
μάνες ἔνιωθαν τή σκιά τοῦ θανάτου. 
Στό ἐπισκεπτήριο, μία μέρα πρίν τόν 
ἀπαγχονισμό τοῦ Ἀνδρέα Δημητρί-
ου, ἡ μάνα του  Εὐδοκία, πλησίαζε 

κλαίοντας στήν πόρτα τοῦ κελιοῦ· 
τότε ὁ γιός φώναξε: «Μήν κλαῖτε. 
Πεθαίνω γιά τή Λευτεριά τῆς Κύ-
πρου μας!» καί στή συνέχεια ζή-
τησε ἀπό τούς γονεῖς του τήν πε-
ρηφάνια: «Νά εἶστε ὑπερήφανοι, 
γιατί πεθαίνω γιά τήν Ἑλλάδα». 

Ὁ Χαρίλαος Μιχαήλ δήλωσε στή 
μάνα του: «Εἶναι γιά τήν Πατρίδα 
πού πεθαίνω. Νά τό ἔχεις εὐχαρί-
στηση καί καύχημα». Ἐνῶ ὁ Ἰάκω-
βος Πατάτσος, ὁ ἥρωας τοῦ Ἀγῶνα, 
προτρέπει τή μάνα του νά ψάλλει 
μαζί του, νά χαίρει:  

«Ἀγαπημένη μου μητέρα, 
(...) Θέλω νά χαίρεις ὅπως κι 

ἐγώ. Ἄν κλαίεις, θά λυποῦμαι. Τ’ 
ὄνομά σου θά γραφεῖ στήν ἱστορία, 
γιατί ἐδέχθης νά θυσιασθεῖ τό 
παιδί σου γιά τήν Πατρίδα. Εἶναι 
καιρός τώρα νά καμαρώσεις τό 
παιδί σου. Εὐρίσκεται ἐκεῖ ψηλά, 
ὅπου ψάλλουν οἱ ἄγγελοι. Χαῖρε, 
ἀγαπημένη μου μητέρα. Μήν κλαί-
εις, γιά ν’ ἀκούσεις τήν ἀγγελική 
φωνή μου πού ψάλλει ‘Ἅγιος, 
Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ’. 
Ψάλλε καί σύ μαζί μου. Ψάλλε, 
προσεύχου, δόξαζε τόν Θεόν σ’ 
ὅλην σου τήν ζωήν. Σέ φιλῶ ἀγα-
πημένη μου μητέρα καί θά παρα-
καλῶ τόν Θεόν γιά σένα· προσεύ-
χου καί σύ γιά μένα. Χαῖρε, ἀγα-
πημένη μου μητέρα, χαῖρε. Ψάλ-
λε καί σύ μαζί μου. Σέ φιλῶ, τό 
ἀγαπητό παιδί σου Ἰάκωβος». 

Ἀναμφίβολα, ὅμως, οἱ ἀγωνιστές 
γνώριζαν ἐπίσης πώς ἡ μάνα δέν θά 
τούς χαλοῦσε ποτέ χατίρι. Ἀπό τόν 
χῶρο τῶν φυλακῶν, ἡ πνευματική 
εὐωδία ἀναδύθηκε ἀπό πολλούς 
ἀγωνιστές καί τό φρόνημά τους, ὅσο 

«Ξυπνᾶτε πού τά μνήματα,  
κανεῖ νά τζοιμηθεῖτε  

τζί’ ἡ ὥρα ἔν πού κόντεψεν  
νά ἐλευθερωθεῖτε».

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια, 
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ἑλληνικό τόσο καί χριστιανικό, 
ἐκφράστηκε ποικιλοτρόπως. Ὁ ἔφη-
βος ἀπαγχονισθείς Εὐαγόρας Παλ-
ληκαρίδης, πάλι ἀπό τή μάνα του 
ζήτησε τήν ἐκπλήρωση τῆς τελευ-
ταίας του ἐπιθυμίας. Ὅταν τόν 
ἐπισκέφτηκε ὁ πατέρας του τήν πα-
ραμονή τοῦ ἀπαγχονισμοῦ του (12 
Μαρτίου 1957) τοῦ εἶπε: «Στεῖλε 
μία λαμπάδα στόν ἅη Γιώργη καί 
αὔριο στεῖλε τή μητέρα μου νά τήν 
δῶ καί νά μοῦ φέρει καί τόν σταυ-
ρό μου. Χωρίς σταυρό δέν θά βγῶ 
ἀπό ’δω ζωντανός». Ἡ μάνα, ἡ 
τρυφερή παρουσία στήν οἰκογέ-
νεια, ἡ ἐκ κοιλίας της τροφός, τρέ-
φει καί τό πνεῦμα, ἐπιστέφει τή θυ-
σία τοῦ γιοῦ της μέ τήν ἀνυπέρβλητη 
καί πανίερη θυσία τοῦ Υἱοῦ καί Λό-
γου τοῦ Θεοῦ. 

Οἱ μάνες τῶν ἡρώων εἶναι ἡ ἐξή-
γηση τῆς θυσίας τῶν παιδιῶν τους. 
Γνωρίζοντάς τις, μπορεῖ καθείς νά κα-
τανοήσει τή μαχητικότητα καί τήν 
αὐτοθυσία τῶν παιδιῶν τους. Ἡ πε-
ρίπτωση τῆς Φλουρέντζας Κάρυου 
εἶναι συγκλονιστική. Ὁ ἕνας της 
γιός, ὁ Ἀνδρέας Κάρυος, ἔπεσε στή 
μάχη στόν Ἀχυρῶνα τοῦ Λιοπετριοῦ 
(2 Σεπτεμβρίου 1958). Ἀκούγοντας 
τούς κροταλισμούς τῶν ὅπλων ἀπό τό 
χωριό της, τ’ Αὐγόρου, στάθηκε στήν 
πόρτα τοῦ σπιτιοῦ τους, ἀτένισε 
παραπέρα τό Λιοπέτρι, σταυροκο-
πήθηκε καί φώναξε:  «Δύναμη γιέ 
μου, νά πεθάνεις λεβέντης». Μόλις 
τόν ἑπόμενο μήνα (28 Ὀκτωβρίου 
1958), ὁ δεύτερος γιός της, Γεώργιος, 
πληγώθηκε σέ μάχη στόν Ἀστρομε-
ρίτη. Ἔσπευσε ἡ Φλουρέντζα στό Νο-
σοκομεῖο Λευκωσίας γιά νά δεῖ τόν 
γιό της καί τόν ρώτησε τί θέλει. Δύο 

πράγματα ζήτησε ἀπό τή μάνα πρίν 
ἐκπνεύσει· πρῶτα «νά κοινωνήσω, νά 
’ξομολογηθώ»· ἔπειτα «προσευχή 
μάνα, προσευχή. Πρῶτα γιά τήν 
Κύπρο μας κι ὕστερα γιά ἐμένα». 
Στήν κηδεία τοῦ Γιώργου, ἀκούστη-
κε ἀναστημένη ἡ φωνή τῆς μάνας νά 
ἀπαγγέλλει:  
«Κάθε σαράντα τζί’ ἕναν γιό 
στέλλω εἰς τήν θυσία,  
τζί’ ἐλπίζω ὅτι σύντομα θά ἔρτει 
ἐλευθερία». 

Τέτοια τιμή νά πεθαίνει ὁ γιός γιά 
τήν Πατρίδα! Ἡ Ἀναστασία, ἡ μάνα 
τοῦ ἥρωα Χαράλαμπου Μούσκου, 
εἶδε μακρόθεν τό πυροβολημένο 
ἄψυχο σῶμα τοῦ γιοῦ της κι ἀνα-
φώνησε: «Χαλάλι τῆς Ἑλλάδας ὁ 
γιός μου». Μά ὅταν εἶδε πώς κα-
τέβαζαν τόν Χαράλαμπό της στόν 
τάφο, ἕνα ἦταν τό μαράζι της: ἦταν 
ξεσκέπαστος καί δέν εἶχε σεντόνι νά 
τόν καλύψει. «Ὁ γιός μου πάει ξε-
σκέπαστος καί δέν ἔχω σεντόνι νά 
τόν σκεπάσω». Ἀστραπή ἀκού-
στηκε μία φωνή ἀπό τό πλῆθος: 
«Δέν πάει ξεσκέπαστος!» καί τοῦ 
ἔριξε τήν Ἑλληνική Σημαία, σάν νά 
’ταν ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά... Ἡ λεβέν-
τισσα μάνα βρῆκε τό σθένος καί 
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στάθηκε στό μνημόσυνο τοῦ παιδιοῦ 
της μέ μία Γαλανόλευκη στά χέρια 
ν’ ἀπαγγέλλει τό αὐτοσχέδιο ποίημά 
της: «Θεέ μου, δίνε δύναμη στή 
μάνα ποῦ ’χει παιδί στή φυλακή, 
πού ’χει παιδί θαμμένο, νά περ-
πατεῖ περήφανα, νά στέκεται γεν-
ναῖα καί νά κρατεῖ στά χέρια της 
ἑλληνική Σημαία». 

Ἡ ἀξία τῆς μάνας δέν εἶναι δυ-
νατόν νά περιοριστεῖ. Μία μάνα δέν 
εἶναι μάνα μόνο γιά τά παιδιά της. 
Δέν μπορεῖ νά συρρικνωθεῖ τόσο 
πολύ τό ἱερό σημαινόμενο τῆς λέξης· 

 
 
 
 
 

 
Γνοιάζεται, ἀνησυχεί καί γιά τά 

ἄλλα παιδιά, στηρίζει χωρίς νά ξε-
χωρίζει τά δικά καί τά ξένα. Τέτοια 
παραδείγματα – πρότυπα μάνας, 
μάνας ὅλων, βρίσκονται μαζικά 
στόν Ἀγῶνα. Νά βλέπει μία μάνα 
ξένο παιδί νά κινδυνεύει, σπεύδει νά 
τό προστατέψει σάν δικό της! Στήν 
παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
1958, μπῆκαν Ἄγγλοι στρατιῶτες 
στό χωριό Ἅγιος Γεώργιος Καρπα-
σίας γιά νά διαλύσουν τούς ἐθνικούς 
ἑορτασμούς· ὅταν ἐπιτέθηκαν στούς 
σημαιοφόρους μαθητές γιά νά τούς 
πάρουν τίς τιμημένες Σημαῖες, δέν 
ὑπολόγισαν τόν κίνδυνο τῶν γυ-
ναικῶν... Οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ 
ἀντέδρασαν, σάν προστάτιδες μά-
νες τῶν μαθητῶν ἐκείνων, μπῆκαν 
στόν δρόμο, ἀντεπιτέθηκαν μέ πέ-
τρες στούς ὁπλισμένους Ἄγγλους, οἱ 

ὁποῖοι ἀναγκάστηκαν νά φύγουν. 
Παρόμοια συνέβηκαν καί στό 

ἠρωοτόκο Αὐγόρου στίς 5 Ἰουλίου 
1958. Ἡ Λουκία Λαουτάρη Παπα-
γεωργίου ἦταν μάνα ἕξι παιδιῶν καί 
κυοφοροῦσε τό ἕβδομο. Ἡ καμπά-
να τοῦ χωριοῦ πού κτυποῦσε ἐπί-
μονα, λές καί φώναζε ἀλαφιασμέ-
νη γιά βοήθεια, καλοῦσε ὅλο τό χω-
ριό στήν πλατεῖα. Παρόλο πού 
ἐκείνη τή στιγμή ἔλουζε τή μικρή της 
κόρη, τό κάλεσμα ἦταν σαφές. Πα-
ρέδωσε τήν ὑποχρέωση πού ἐκτε-
λοῦσε στήν ἀδελφή της κι ἔτρεξε ἡ 
ἴδια στήν πλατεῖα, ὅπου γινόταν φα-
σαρία. Εἶδε τούς Ἄγγλους στρα-
τιῶτες νά χτυποῦν ἕναν μαθητή. 15 
χρονῶν ὁ Κυριάκος Μακρής. Προ-
σπαθοῦσαν νά τόν ἐξαναγκάσουν ν’ 
ἀνέβει σέ σκάλα καί νά κατεβάσει 
τό πανό μέ τό σύνθημα τῆς Ἐλευ-
θερίας καί τῆς Ἕνωσης. Τόν ἔσπρω-
χναν, τόν ἄοπλο χτυποῦσαν μέ τά 
ὄπλα. Τό χωριό μαζεύτηκε, ἔτρεχαν 
ὅλοι πέρα-δώθε, οἱ ἄοπλοι μπερ-
δεύονταν μέ τούς ἐνόπλους, ἐπι-
κρατεῖ σύγχυση. Οἱ χωριανοί παίρ-
νουν πέτρες ἀπ’ τόν δρόμο καί τίς 
ρίχνουν στούς πανόπλους γιά νά φύ-
γουν, νά παρατήσουν τόν 15χρονο, 
νά σταματήσουν νά χτυποῦν τό παι-
δί. Τότε οἱ Ἄγγλοι καλύφτηκαν 
μέσα στά τεθωρακισμένα αὐτοκί-
νητά τους καί πυροβολοῦσαν πρός 
ὅλες τίς κατευθύνσεις. Μία ἀπό 
αὐτές τίς φονικές σφαῖρες τούς 
ἄφησε ὀρφανά 6 παιδιά καί σκό-
τωσε τή μάνα Λουκία μέ τό μωρό 
πού κυοφοροῦσε. Γιατί; Διότι ἡ Λου-
κία εἶναι μάνα ἕξι παιδιῶν. Εἶναι 
μάνα ἑνός ἀκόμα ἀγέννητου παι-
διοῦ. Ξέρει νά εἶναι μάνα καί τοῦ 

μάνα γιά ἕναν 
 εἶναι μάνα γιά ὅλους.

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια, 
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Κυριάκου Μακρή, πού τόν περι-
φρούρησε μαζί μ’ ὅλο τό χωριό τους, 
γιά νά γλιτώσει τελικά ἀπό τή μα-
νία τῶν νέων σταυροφόρων κατα-
κτητῶν. 

Ὅμως μιά πραγματική μάνα δέν 
φείδεται ἀγάπης κι οὔτε θέτει κρι-
τήρια ποιός ν’ ἀξίζει τή φροντίδα 
της. Ἡ μάνα ὑπερβαίνει τά στενά 
ὄρια τῆς συγγένειας, ὑπερβαίνει 
τόν ἑαυτό της, ὑπερβαίνει κάθε 
ἀνθρώπινη λογική, ὥστε νά εἶναι 
μάνα. Κι ἡ μάνα τῆς ΕΟΚΑ, προ-
στατεύοντας ἀδιάκριτα ὀποιοδήποτε 
παιδί, καθίσταται μάνα τῆς Κύπρου 
καί ἀκόμα παραπέρα. Ὅταν μιά 
στρατιωτική μονάδα διετάχθη νά 
ἐγκαταλείψει ἕνα χωριό τῆς Πάφου, 
ἕνας Ἄγγλος στρατιώτης βρέθηκε 
ἀπό τή Δέσποινα Βενιαμήν Γα-
βριήλ, ἀποκοιμισμένος καί ξεχα-
σμένος ἐκεῖ. Ἡ Δέσποινα, μάνα 
ἀγωνιστή τῆς ΕΟΚΑ, τόν παρέδω-
σε μέ τόν ὁπλισμό του στόν κοινο-
τάρχη γιά νά τόν στείλει στή μονά-
δα του. Αὐτό τ’ ἄκουσε ὁ γιός της 
καί κατόπιν τήν παρατήρησε πώς 
ἔπρεπε νά τόν παραδώσει στούς 
ἀντάρτες τῆς ΕΟΚΑ γιά «νά τόν κα-
νονίσουν»... Τότε ὁ περήφανος γιός 
ἔλαβε τήν ἀποστομωτική ἀπάντηση: 
«Ἐκείνη τή στιγμή τόν ἔβλεπα σάν 
μάνα». Σάν μάνα τῆς οἰκουμένης, 
σάν μιά μικρή παναγιά! 

Ἡ μάνα τῆς ΕΟΚΑ εἶχε πάντοτε 
βαθειά ἐπίγνωση τῶν πνευματικῶν 
καταβολῶν της. Ἤδη ἀπό ὅσα προ-
ηγήθηκαν, δύναται ὁ καθείς ν’ ἀντι-
ληφθεῖ τή λεπτότητα καί τήν ὑψη-
λή καλλιέργεια τῆς χωριατοπούλας 
μάνας, πού γνώριζε ἀπό ἀνθρωπιά, 
ἀπό αὐτοθυσία, ἀπό φιλανθρωπία, 

ἀπό παρηγοριά, ἀπό ἀλληλοβοή-
θεια... Ὡς τήν ὕστατη στιγμή, ἡ μάνα 
ἀποχαιρετοῦσε τό παιδί της μέ σε-
βασμό, φιλοπατρία καί ἱεροπρέπεια. 
Ἕνα παιδί ἀπό τήν Ἀμμόχωστο, ὁ 
ἥρωας Παναγιώτης Τουμάζος, ἔλα-
βε μέρος μέ συμμαθητές του σέ κα-
τασκηνωτική ἀποστολή στήν Ἑλλά-
δα. Μέ ἀσυγκράτητο ἐνθουσιασμό 
ἐπέστρεψε καί μέ συγκίνηση ἐξο-
μολογήθηκε στή μάνα του: «Ὅταν 
φτάσαμε ἐκεῖ, εἶπε ἀργότερα 
στούς γονεῖς του, σκύψαμε καί φι-
λήσαμε τά χώματα τῆς Πατρίδας 
μας». Ἕνα μαντήλι γεμάτο χῶμα 
φερμένο ἀπό τήν Μάνα Πατρίδα 
ἦταν τοποθετημένο στή βιβλιοθήκη 
του καί περίμενε... Ἀφοῦ σκοτώθη-
κε ἀπό τά πυρά τῶν Ἄγγλων σέ ἐνέ-
δρα κοντά στήν Κακοπετριά, τή 
μέρα τῆς κηδείας του, ἡ μάνα Ἀρτε-
μισία θυμήθηκε· «Μᾶς βρέθηκε 
στήν ταφή του τό χῶμα αὐτό. 
Ὅταν πέθανε, τό βάλαμε στόν 
τάφο του», εἶπε ἀργότερα. Μητέ-
ρα μεγαλόψυχη στόν πόνο καί στή 
δόξα! 

Τότε, ἡ ἐπίγνωση τῶν πνευμα-
τικῶν καταβολῶν τῆς μάνας ἦταν 
χαραγμένη τόσο στήν αὐτοσυνει-
δησία κάθε μάνας, ἀλλά καί στήν 
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καρδιά κάθε παιδιοῦ. Μάλιστα, 
αὐτή ἡ συνείδηση πρόβαλλε αὐτο-
νόητα σάν ἀπόλυτο δέος, μά καί σάν 
ζωηρή ἀπαίτηση ἀπό τόν λαό. Ἡ με-
γαλόψυχη μάνα, προστάτιδα τῆς 
ποιότητας τοῦ Ἀνθρώπου, μέριμνα 
ἡ ἴδια τῆς Παράδοσής μας, θεμα-
τοφύλακας τοῦ Χριστοῦ στό θη-
σαυροφυλάκιο τῆς φυλῆς... Στήν 
Χλόη γράφει ὁ Ἰάκωβος Πατάτσος 
τήν ἀδελφική του παρότρυνση: «Θά 
βρεῖς δυσκολίες, ἀλλ’ ὁ Θεός θά σέ 
βοηθήσει νά νικήσεις. Δέν σοῦ 
λέγω νά πεθάνεις, ὅπως θά πεθά-
νω ἐγώ, ἀλλά νά γίνεις πραγματική 
μητέρα. Νά βάλεις μέσα σου τόν 
Χριστόν. Ἡ τελευταία μου ἐπιθυ-
μία εἶναι νά ἐφαρμόσεις αὐτά 
πού σου γράφω. Νά γίνεις Χρι-
στιανή μητέρα. Χαῖρε, ἀγαπημένη 
μου ἀδελφή. Ἀποθνήσκω ἐν εἰρή-
νη. Χαῖρε. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μαζί 
σου. Σέ φιλῶ, Ἰάκωβος». 

Ἁπλά λόγια. Ἁπλά, πού μέστωσε 
μέσα ἡ προαιώνιος ἀξία τῆς μάνας. 
Τῆς μάνας τῆς θυσίας. Τῆς μάνας 
τῆς ΕΟΚΑ. 

Ἀξίζει νά ἔχουμε τοῦτο τόν ἀπόη-
χο στ’ αὐτιά μας, σάν διαρκῆ πόθο, 
σάν ζητούμενο τῆς ψυχῆς, σάν ἀπαί-
τηση τῆς Ἀλήθειας... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
«Ὅλ’ ἡ φύση κοιμᾶται,  
τή ναρκώνει τό κρύο 

κι ἐγώ φεύγω λαλώντας  
τό στερνό μου ἀντίο 
καί τή μάνα φιλώντας  
τήν κοιτάζω νά κλαίει, 

Μάνα μήν κλαίς, τῆς λέω,  
Μάνα μήν κλαῖς καί κλαίω. 

Κι ὅλο πάω καί τρέχω  
καί τό δάκρυ της σβήνει 
γιά μιά μόνο στιγμοῦλα.  
Καί μιάν ἄλλη μανοῦλα 
τήν Ἑλλάδα μας ἔχω  

π’ ὅλο κλαίει κι ἐκείνη. (...)». 
 
 

«Σκλάβος δέν εἶμαι πιά»: 
Τή σκλαβιά τή βαρέθηκα,  
μάνα, κλέφτης θά γίνω· 
τῆς σκλαβιᾶς δηλητήριο, 
μάνα, ὡς πότε θά πίνω; 
κι ἀφοῦ πρῶτα ἐφίλησα 
τή γλυκειά μου μανοῦλα 
τόν ἀνήφορο τράβηξα 

στοῦ βουνοῦ τήν κορφοῦλα 
κι ἐκεῖ πάνω σάν βρέθηκα 

μέ χαρά στήν καρδιά, 
μέ λαχτάρα ἐφώναξα 

Σκλάβος δέν εἶμαι πιά!». 
       Εὐαγόρα Παλληκαρίδη 
 
 
Πηγές: 
Νικόλαου Βασιλειάδη, Ἐθνομάρτυρες 

τοῦ Κυπριακοῦ Ἔπους 1955-59, Ἔκδ. 
Ο ΣΩΤΗΡ, Ἀθῆνα 1994. 

Παναγιώτας Παναγοπούλου – Ρου-
πίνα, Πρότυπα Ἡρῴων, ἔκδ. ΑΣΤΕΡΟΣ, 
Ἀθῆνα 1994. 

«Νά γίνεις  
πραγματική μητέρα. 
 Νά βάλεις μέσα σου 

 τόν Χριστόν».

ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οἰκογένεια, 
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Στό ἀποστολικό ἀνάγνω-
σμα τῆς τρίτης Κυριακῆς 
τῶν Νηστειῶν - ὅπως καί 

ὅλων τῶν Κυριακῶν τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς - εἶναι παρμένο 

ἀπό τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστο-
λή. Ἡ ἐπιστολή αὐτή, ὅπως πα-
ρατηρεῖ ὁ καθηγητής Π.Ν.Τρεμ-
πέλας, εἶναι σύγγραμμα ἀπολο-
γητικοῦ χαρακτήρα, πού ἀπο-

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
γ΄κυριακησ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

 
Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη 

 
(Ἑβρ. δ΄, 14 – ε΄, 6)

«14  Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς,  
Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 15 Οὐ γὰρ ἔχο-
μεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πε-
πειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 16 Προ-
σερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβω-
μεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 1 Πᾶς γὰρ 
ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίστα-
ται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρ-
τιῶν, 2 μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ 
καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· 3 καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ 
τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. 4 Καὶ 
οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
καθάπερ καὶ Ἀαρών. 5 Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γε-
νηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ’ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ 
σήμερον γεγέννηκά σε· 6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς 
τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ». 
 

* * *



37ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

βλέπει στό νά στηρίξει κάποιους 
χριστιανούς πού κλονίζονταν στήν 
πίστη, λόγῳ τῶν περιστάσεων καί 
τῶν συνθηκῶν κάτω ἀπό τίς 
ὁποῖες ζοῦσαν. Στήν ἐπιστολή 
αὐτή ὁ θεόπνευστος συγγραφέας 
«ξεκαθαρίζει μιά γιά πάντα ὁρι-
σμένες βασικές ἀλήθειες, οἱ 
ὁποῖες διατυπώνονται κατά και-
ρούς ὡς ἀπορίες ἤ καί ἀμφισβη-
τήσεις, σχετικά μέ τήν Παλαιά καί 
τήν Καινή Διαθήκη καί οἱ ὁποῖες 
παρουσιάζονται σ’ αὐτή τήν ἐπι-
στολή μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα». 
Μέσα ἀπό τό θεόπνευστο κείμε-
νο τῆς ἐπιστολῆς παρουσιάζεται 
ἡ μοναδικότητα τοῦ προσώπου 
καί τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐπίσης καί 
ἡ μοναδικότητα τῆς Θυσίας του. 
Ὁ συγγραφέας τῆς ἐπιστολῆς 
συγκρίνοντας τήν ἱερωσύνη τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τήν ἱερω-
σύνη τῆς Καινῆς ἀποδεικνύει ὅτι 
«ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀρχιερεύς 
αἰώνιος καί ἀδιάδοχος, ἱερεύς 
κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ, εἶναι 
ἀσυγκρίτως ἀνώτερος ἀπό τόν 
Ἀρχιερέα Ἀαρών καί τούς δια-
δόχους του. 

Στήν περικοπή λοιπόν πού 
διαβάζεται τήν Κυριακή τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ ἀπό-
στολος μᾶς ὑπενθυμίζει τή με-

γάλη θυσία πού προσέφερε ὁ Κύ-
ριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὡς 
Μέγας Ἀρχιερεύς γιά τή σωτηρία 
μας. Ἀδελφοί, λέγει, ἐφ’ ὅσον ἔχο-
με Ἀρχιερέα μεγάλο, ὁ ὁποῖος 
μετά τή Σταύρωση, τήν Ἀνάστα-
ση καί τήν Ἀνάληψή του ἔχει πλέ-
ον διασχίσει τούς οὐρανούς καί 
μπῆκε στόν τόπο τῆς αἰώνιας 
ἀναπαύσεως, στήν οὐράνια βα-
σιλεία του, ὅπου μᾶς περιμένει, 
τόν Ἰησοῦ δηλαδή, ὁ ὁποῖος δέν 
εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος ἀλλά 
καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἄς κρατοῦμε 
καλά τήν ὁμολογία τῆς πίστεώς 
μας πρός αὐτόν. Καί πρέπει νά 
τό κάνουμε αὐτό, διότι δέν ἔχου-
με Ἀρχιερέα ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ 
νά φανεῖ συμπαθής στίς ἀδυνα-
μίες τῆς φύσεώς μας. Ἀντιθέτως 
ἔχομεν Ἀρχιερέα ὁ ὁποῖος δοκι-
μάστηκε καί πειράστηκε μέ ὅλους 
τούς ἐξωτερικούς τρόπους μέ 
τούς ὁποίους πειράζεται ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση, ὁ ὁποῖος πολεμήθηκε 
καί ἀπό τήν ἁμαρτία μέ τίς προ-
σβολές τοῦ πονηροῦ διαβόλου, 
χωρίς ὅμως νά ὑποκύψει καί νά 
μολυνθεῖ ἀπό αὐτήν. Γνωρίζει λοι-
πόν  ὁ Κύριός μας πόσο κουρα-
στικός εἶναι ὁ ἀγώνας καί ὁ πό-
λεμος πού ἔχουμε νά διεξαγά-
γουμε καί γι’  αὐτό εἶναι εὐμε-
νής καί συμπαθής ἀπέναντί μας. 
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Νοιώθει καλά τόν πόνο μας καί 
τόν ἀγώνα μας καί ἐκδηλώνει ὅλη 
τήν εὐμένεια καί τή συμπάθειά 
του καί στέκει πάντα δίπλα μας, 
στό πλευρό μας, γιά νά μᾶς 
βοηθήσει καί νά μᾶς σώσει ἀπό 
κάθε πειρασμό καί κίνδυνο ψυ-
χικό. 

Μέ τό νά ἐνδυθεῖ ὁ Κύριος τήν 
ἀνθρώπινη φύση, δοκίμασε καί 
γεύτηκε  ὅλες τίς θλίψεις καί τίς 
δοκιμασίες πού δοκιμάζουμε 
ἐμεῖς οἱ θνητοί ἄνθρωποι, μέχρι 
καί αὐτόν τόν θάνατο. Πειρά-
σθηκε ἀπό τόν διάβολο στήν 
ἀρχή τῆς δράσεώς του μέ τούς 
δελεαστικούς πειρασμούς στήν 
ἔρημο. Πειράσθηκε σκληρά καί 
στά τέλη τῆς ἐπί γῆς ζωῆς του. 
Ὑπέφερε πολλά ἀπό τούς Γραμ-
ματεῖς καί τούς Φαρισαίους πού 
τόν συκοφαντοῦσαν συνεχῶς καί 
τελικῶς τόν ἐσταύρωσαν.  

Ἐπειδή λοιπόν ὑπέστη τόσα 
πολλά καί γνωρίζει ἀπό προσω-
πική πείρα τίς δοκιμασίες μας, γι’ 
αὐτό καί εἶναι πολύ συμπαθής 
ἀπέναντί μας ὅταν δοκιμαζόμα-
στε. Αἰσθάνεται τόν πόνο μας, 
ὅταν ὑποφέρομε μέ ὁποιονδήπο-
τε τρόπο. Μᾶς νοιώθει πολύ 
ὅταν πειραζόμαστε. Γι’ αὐτό 
καί στέλλει τή Χάρι του καί μᾶς 

μεταδίδει θάρρος καί ἐλπίδα 
καί καρτερία, γιά νά μπορέσου-
με νά σηκώσουμε τόν σταυρό μας 
καί νά ἀντιμετωπίσουμε τούς 
πειρασμούς.  Ὀφείλουμε λοιπόν 
νά τόν εὐγνωμονοῦμε γι’ αὐτή 
του τή δωρεά. Ἀλλά καί νά 
παίρνουμε θάρρος στόν ἀγώνα 
μας καθώς θά σκεπτόμαστε καί 
θά ἔχουμε μπροστά στά μάτια 
μας τό αἰώνιο πρότυπό μας, τόν 
Μεγάλο Ἀρχιερέα μας Χριστόν. 

 

* * * 
Νά ἔχουμε τό βλέμμα στρα-

μένο στόν Μεγάλο Ἀρχιερέα μας, 
διότι Αὐτός δέν εἶναι μόνο συμ-
παθής στίς ἀδυναμίες καί τίς θλί-
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ψεις μας. Εἶναι ταυτόχρονα ἡ 
πηγή τοῦ ἐλέους πού δέν ἐξαντ-
λεῖται ποτέ. Ὅπως ἄπειρη εἶναι  
«ἡ μεγαλωσύνη» του, ἔτσι ἄπει-
ρο εἶναι καί τό ἔλεός του 
(Σοφ.Σειρ. β΄, 18). Δέν ὑπάρχουν 
ὅρια στό θεῖο ἔλεος. Τό θεῖον ἔλε-
ος μοιάζει μέ ἀπέραντο οὐρανό 
καί ὠκεανό πού τέρμα δέν ἔχει 
καί τό βάθος του εἶναι ἀπύθμενο. 
Δέν ἀποκάμνει, δέν αἰσθάνεται 
κόπο, θά λέγαμε, γιά νά ἐλεεῖ, νά 
εὐσπλαγχνίζεται καί νά συγχωρεῖ 
τίς ἁμαρτίες μας ὁ Κύριος. 

Τό ἔδειξεν ὅταν βρισκόταν στή 
γῆ κατά τήν πρώτη του παρουσία. 
Ἐξεδήλωσε τό ἔλεός Του πρός τόν 
ληστή καί τήν ἁμαρτωλή γυναίκα. 
Ἔδειξε τήν εὐσπλαγχνία του 
πρός τόν ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο 
καί πρός τόν ἁμαρτωλό παράλυ-
το. Ἐκάλεσε   κοντά του «πάν-
τας τούς κοπιῶντας καί πεφορ-
τισμένους» καί ὑποσχέθηκε νά 
τούς ἀπαλλάξει ἀπό τό βάρος καί 
γενικά τά φορτία τῆς ψυχῆς 
(Ματθ. ια΄, 28). Διεκήρυξεν ἀκό-
μη κατά τρόπο ἐπίσημο:  «τόν 
ἐρχόμενον   πρός με οὐ μή ἐκβά-
λω ἔξω» (Ἰωάν. στ΄, 37). Δέν θά 
ἀπομακρύνω κανένα μετανοημέ-
νο ἁμαρτωλό. Δέν θά στερήσω 
ἀπό κανένα τό ἔλεός μου. 

Αὐτό σημαίνει πώς δέν ὑπάρ-
χει ἁμάρτημα, πού νά μή τό 
συγχωρεῖ μέ τό πλούσιο ἔλεός του 
ὁ Κύριος.  Δέν ὑπάρχει ἁμαρτία 
μετανοημένου ἀνθρώπου, πού νά 
μή τήν καθαρίζει «τό αἷμα Ἰησοῦ 
Χριστοῦ», πού χύθηκε πάνω στόν 
Σταυρό ( Α΄ Ἰωάν. α΄, 7). Ἀπό τόν 
Τίμιο Σταυρό ἀναβλύζουν τά νά-
ματα τοῦ θείου ἐλέους καί πλύ-
νουν καί λούζουν καί καθαρίζουν 
συνεχῶς κάθε ψυχή, πού μετανοεῖ 
καί προσπίπτει στό ἔλεος τοῦ Κυ-
ρίου. Αὐτό τό ἔλεος ἦταν ἐκεῖνο 
πού ἀνέδειξε ἁγίους πολλούς 
ἀνθρώπους, πού ἦταν προηγου-
μένως δοῦλοι σέ ἀκατονόμαστα 
πάθη. 

 

* * * 
Ἐφ’  ὅσον λοιπόν εἶναι ἄπειρο 

καί πλούσιο τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 
δέν πρέπει νά διστάζουμε ποτέ νά 
τό ζητοῦμε μέ θερμή προσευχή 
καί ἐπιμονή. Καί ὁ καρδιογνώστης 
Κύριος, πού μᾶς συμπαθεῖ ὅσο 
κανείς ἄλλος στόν κόσμο, κατα-
νοεῖ τίς δυσκολίες μας καί γνω-
ρίζει ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι ἀδύ-
νατοι καί ἁμαρτωλοί, δέν θά μᾶς 
στερήσει ποτέ τῆς θείας βοηθεί-
ας τοῦ θείου ἐλέους Του.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 

Πρωτ. Κωνσταντίνου Λ. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου 

 
(Ἰωάν.  α΄, 1-17) 

 
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν 
ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένε-
το, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. 4 Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ 
ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ 
ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ 
Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ 
περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ. 8 Οὐκ ἦν ἐκεῖνος 
τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 Ἐν τῷ κόσμῳ 
ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11 
Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12 Ὅσοι δὲ ἔλα-
βον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν 
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, 
οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ Λόγος 
σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, 
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 
Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, 
Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 
16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν 
ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.     

     * * *
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Τή νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, 
ὅσοι ἔχουν τήν ὑπομονή 
νά παραμείνουν στή θεία 

Λειτουργία, ἀκοῦνε στό Πα-
σχαλινό Εὐαγγελικό ἀνάγνω-
σμα, ἀπό τό στόμα τοῦ Εὐαγ-
γελιστῆ Ἰωάννη μία μεγάλη 
ἀλήθεια. Ὅτι ὁ Χριστός μέ τήν 
Ἀνάστασή του χαρίζει  σέ ὅλους 
τούς πιστούς τήν «υἱοθεσία». 
Λέγει πώς «Ὅσοι δέ ἔλαβον 
αὐτόν»  ἐκείνοι δηλαδή πού Τόν 
δέχτηκαν καί πίστεψαν σ’ Αὐτόν, 
Τόν δέχτηκαν ὡς προσωπικό 
τους Πατέρα καί λυτρωτή, Αὐτός 
ὁ Ἀναστάς Κύριος τούς χαρίζει 
καί πάλι τήν υἱοθεσία. Ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση βρίσκει ξανά τή θέση 
της κοντά στόν πλάστη καί δη-
μιουργό της. Μέ ἕνα δυναμικό 
μάλιστα τρόπο γιατί «ἔδωκεν 
αὐτοῖς ἐξουσίαν». Τά παιδιά τοῦ 
Θεοῦ ἔχουν τώρα ἐξουσία. Δέν 
εἶναι δοῦλοι τοῦ διαβόλου καί 
τῆς ἁμαρτίας ἀλλά ἐλεύθεροι. 
Μποροῦν νά ἐξουσιάζουν ἀκό-
μη καί τόν ἴδιο τόν θάνατο. Μέ 
τήν ἀνάστασή του ὁ Χριστός γε-
φύρωσε τό χάσμα πού δημι-
ούργησε ἡ πτώση τῶν πρωτο-
πλάστων καί ἔτσι μπορεῖ ὁ 
ἄνθρωπος νά ἐπιστρέψει ξανά 
στό σπίτι τοῦ πατέρα του. Μετά 
τήν περιπλάνηση στή μακρινή 
χώρα ἔρχεται καί παραλαμβά-

νει τή στολή τήν πρώτη καί τό 
δακτυλίδι τῆς υἱοθεσίας. Ἀπο-
καθίσταται στήν πρώτη θέση 
πού εἶχε πρίν τήν πτώση καί 
ἀπολαμβάνει τήν ἐπικοινωνία μέ 
τόν Θεό πατέρα του. 

Ἡ συναίσθηση τῆς μεγάλης 
αὐτῆς προσφορᾶς τοῦ Θεοῦ πα-
τέρα, ὁπωσδήποτε πρέπει νά 
μᾶς συγκλονίζει. Ἡ ὑμνολογία 
ὁλόκληρης τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
μάδας τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου 
μας, ἰδιαίτερα τό «Κάθισμα» 
τοῦ ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πα-
ρασκευῆς, μᾶς βοηθοῦν νά κα-
τανοήσουμε τό μεγαλεῖο τῆς 
θείας Ἀγάπης καί προσφορᾶς. 
«Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κα-
τάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου 
αἵματι· τῷ σταυρῷ προσηλωθείς 
καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς τήν ἀθα-
νασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις· 
Σωτήρ ἡμῶν, δόξα σοι». Δηλα-
δή: Μᾶς ἐξαγόρασες ἀπό τήν 
κατάρα τοῦ νόμου μέ τό δικό 
σου τίμιο αἷμα· ἀφοῦ καρφώ-
θηκες στόν σταυρό καί τρυπή-
θηκες διά τῆς λόγχης, πήγασες 
ἀθανασία στούς ἀνθρώπους· 
Σωτῆρα μας, δόξα σοι. Ὁ ἴδιος 
ὁ Κύριος προσέφερε τόν ἑαυτό 
του γιά τή σωτηρία μας. Ὑπέ-
φερε φρικτό καί ἀτιμωτικό θά-
νατο γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς ἐλπί-
δα σωτηρίας. Ἀλίμονό μας ἄν 

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
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ἀφήσουμε τό μέγα τοῦτο γεγο-
νός νά περάσει ἀπαρατήρητο 
ἀπό τήν καρδιά μας. Ἀλίμονο ἄν 
ἀρκεστοῦμε στά ἐξωτερικά, 
τούς τύπους, τά ἔθιμα, τά συ-
ναισθήματα καί ἀφήσουμε τήν 
οὐσία, πού εἶναι τό προσωπικό 
μας κάλεσμα γιά τό δικό μας 
Πάσχα, τήν προσωπική μας 
Ἀνάσταση καί τήν εἴσοδο στήν 
αἰωνιότητα. Καλούμαστε ἀκόμη 
αὐτά τά γεγονότα, ὄχι μόνο νά 
τά ζήσουμε, ἀλλά καί νά τά με-
ταφέρουμε σάν ἔκφραση Ἀγά-
πης σέ κάθε ἄνθρωπο. 

Ἡ Βυζαντινή εἰκόνα τῆς Ἀνα-
στάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι ἰδι-
αίτερα ἐντυπωσιακή. Παρου-
σιάζει τόν ἀναστάντα Χριστό νά 
κατέρχεται μέ ὁρμή στό «βασί-
λειο τοῦ Ἅδη». Στό πέρασμά 
του διαλύονται τά πάντα. Σπᾶνε 
οἱ πύλες τοῦ Ἅδη. Ὁ ἄρχοντας 
ἐκεῖ εἶναι πλέον ἁλυσοδεμένος 
καί περιμένει τήν τελική του κα-
ταδίκη. Μέσα σ’ αὐτή τή συν-
τέλεια ὁ Χριστός ἀναζητεῖ, βρί-
σκει καί ἁρπάζει ἀπό τό χέρι 
τούς δικούς του ἀνθρώπους. 
Τά πλάσματα τῶν χειρῶν του. 
Κρατεῖ καί στήν κυριολεξία 
ἁρπάζει τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα. 
Εἶναι σάν λέει: «δέ σᾶς χαρίζω 
στόν θάνατο. Σᾶς ἔπλασα γιά τή 
ζωή. Εἶστε οἱ δικοί μου ἄνθρω-

ποι πού σᾶς θέλω αἰώνια κον-
τά μου». 

Αὐτή ἡ κίνηση τοῦ Χριστοῦ 
πρός τούς «δικούς» του ἀνθρώ-
πους, δέ θά ἦταν ὑπερβολή νά 
ποῦμε, πώς μᾶς κατευθύνει νά 
σκεφτοῦμε πόση εὐθύνη ἔχουμε 
καί ἐμεῖς γιά νά μεταφέρουμε τό 
μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως μέσα 
στό οἰκογενειακό μας περιβάλ-
λον. Συχνά νομίζουμε πώς ἡ 
ἱεραποστολή πρέπει νά ἀπευ-
θύνεται σέ ἀνθρώπους πού βρί-
σκονται μακριά μας. Ξεχνᾶμε 
πώς ἔχουμε εὐθύνη καί γιά τό 
στενό μας περιβάλλον. Ἡ ἀπο-
ξένωση πού ὑπάρχει στή σύγ-
χρονη κοινωνία μᾶς δίνει τήν 
ψευδαίσθηση πώς οἱ δικοί μας 
ἄνθρωποι εἶναι δεδομένοι καί θά 
εἶναι πάντα κοντά μας. Ἡ Ἑλλη-
νορθόδοξή μας παράδοση ὅμως 
ἔχει ἄλλα μηνύματα καί πρό-
τυπα νά μᾶς παρουσιάσει. Τό 
Πάσχα τῶν Ἑλλήνων ποτέ δέν 
ἦταν ἀτομικό γεγονός. Πάντα 
εἶχε κοινωνικό χαρακτῆρα καί 
ἰδιαίτερα οἰκογενειακό. 

Ἀπό τήν «Καθαρή Δευτέρα» 
ἡ οἰκογένεια ἐξέρχεται στούς 
ἀγρούς γιά νά «κόψει τήν μούτ-
την τῆς Σαρακοστῆς» καί ἐπι-
στρέφει στό σπίτι γιά  νά κάνει 
μία νέα ἀρχή στήν κατά φύση 
ζωή πού εἶναι ἡ «ἐν μετανοίᾳ» 
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ζωή. Πορεύονται ὅλοι μικροί 
καί μεγάλοι, ὅσο μπορεῖ ὁ κα-
θένας, τήν πορεία τῆς ἐξορίας 
τοῦ Ἀδάμ. Νηστεύουν, ἐξομο-
λογοῦνται, προσεύχονται μέ με-
γαλύτερη ζέση. Παρακολουθοῦν 
τίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Κρατών-
τας ἀπό τό χέρι τή Μάνα Πα-
ναγιά καί φωνάζοντας τό «χαῖρε 
Νύφη ἀνύμφευτε» φτάνουν μέ-
χρι τή Μεγάλη Ἑβδομάδα γιά 
νά προσκυνήσουν τά Ἄχραντα 
Πάθη τοῦ Υἱοῦ της. Γονεῖς καί 
παιδιά γίνονται «τέκνα» τῆς μη-
τέρας Ἐκκλησίας πού τούς πα-
ρουσιάζει τήν Ἀγάπη τοῦ 
«Ἐσφαγμένου Ἀρνίου». Μα-
θαίνουν τήν «Ἄκρα ταπείνωση». 

Βιώνουν δηλαδή τό παράδειγμα 
τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ πού 
εἶναι ἔκφραση τῆς τέλειας Ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ πατέρα μας γιά 
τά ἁμαρτωλά παιδιά Του. Ἀκό-
μη διδάσκονται πώς ὅσοι θέλουν 
νά εἶναι «τέκνα Θεοῦ» πρέπει 
νά ἐφαρμόσουν αὐτές τίς με-
γάλες ἀλήθειες. Νά κάνουν πρά-
ξη αὐτά πού ὁ Κύριος δίδαξε. 
Πρῶτος χῶρος ἄθλησης καί 
ἔκφρασης τῆς θυσιαστικῆς Ἀγά-
πης πρός πάντας θά πρέπει νά 
εἶναι ἡ οἰκογένεια τοῦ καθενός. 
Καλεῖται ἐκεῖ νά δείξει ὑπομο-
νή, νά ζητήσει συγγνώμη νά 
κόψει τό «ἴδιον» θέλημα καί νά 
μεταβεῖ ἀπό τό «γιατί» καί τό 

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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«ἐγώ» στό «ἐσύ» καί τό 
«ἐμεῖς». Αὐτή ἡ προσωπική 
«σταύρωση» τοῦ ἑαυτοῦ καί τῆς 
ἐλευθερίας μαζί μέ τά δικαιώ-
ματα δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. 
Ἔχει πόνο, ἀγωνία. Πολλές φο-
ρές καί ἀποτυχία μέ ὀδυνηρές 
πτώσεις. Χωρίς τήν «ἄνωθεν» 
βοήθεια δέν μπορεῖ νά ἐπι-
τευχθεῖ. Ἄν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ 
καταφέρει ὁ ἄνθρωπος νά μπεῖ 
στήν κατάσταση τῆς ἐν Χριστῷ 
συσταύρωσης, ὅλα γιά τήν Ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ, τότε θά χαρεῖ 
πραγματικό Πάσχα. Θά νικήσει 
μικρότητες, παρεξηγήσεις καί 
ἐγωισμούς πού τόν καθηλώ-
νουν μακριά ἀπό τούς ἄλλους 
καί θά κάνει τό πρῶτο βῆμα νά 
πλησιάσει τόν κάθε ἄνθρωπο, 
πού θά τόν βλέπει σάν εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ. Μόνο ἔτσι θά κατα-
λάβει καί θά βιώσει ἔμπρακτα 
τόν ὕμνο «Συγχωρήσωμεν πάν-
τα τῇ Ἀναστάσει». Μέ τό φῶς 
τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ θά 
μπορεῖ ὁ καθένας νά βλέπει τά 
δικά του λάθη καί θά παύσει νά 
ἀσχολεῖται μέ τίς πράξεις τῶν 
ἄλλων.  

Τά παλαιότερα χρόνια στά 
χωριά τοῦ τόπου μας, τή νύχτα 
τῆς Ἀναστάσεως, σύμφωνα μέ 
ἕνα τοπικό, κυπριακό λειτουρ-
γικό μας ἔθιμο, ὁ ἱερέας πρίν 

παραδώσει τό Ἅγιο φῶς, στούς 
πιστούς, ρωτοῦσε ἄν εἶχαν ἔρθει 
ὅλοι. Ἦταν ἀδιανόητο νά προ-
χωρήσουν στή χαρά τῆς Ἀνα-
στάσεως  χωρίς τή βεβαιότητα 
πώς ὅλα τά ἀδέλφια τους, οἱ 
συγχωριανοί τους ἦταν παρόν-
τες. Καί ἀκόμη, ἄν τυχόν κά-
ποιος ἀδυνατοῦσε νά βρεθεῖ 
στήν ἐκκλησία, σίγουρα θά τοῦ 
εἶχε προσφερθεῖ κάθε δυνατή 
βοήθεια. Ἀκόμη τό γλέντι κατά 
τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα ξεκι-
νοῦσε ἀπό τό οἰκογενειακό τρα-
πέζι καί συνεχιζόταν μέ τρα-
γούδια καί παιγνίδια συνήθως 
στήν αὐλή τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου 
ἐκεῖ θά μαζευόταν ὁλόκληρη ἡ 
κοινότητα γιά νά χαρεῖ σάν 
ἕνα σῶμα. Τό σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας, μέ τόν οὐράνιο Πατέρα καί 
τά παιδιά του ἀδελφωμένα 
γύρω του.  

Ὅλα αὐτά στίς μέρες μας 
ἀκούγονται παράξενα καί ἀπό-
μακρα. Αὐτά ὅμως ἔκαναν τήν 
εἰδοποιό διαφορά τῶν «τέκνων» 
τοῦ Θεοῦ καί τούς ἔδωσαν δύ-
ναμη νά ἀντέξουν τίς τρικυμίες 
τῆς ζωῆς. Ὅσο πιό νωρίς  ἀπο-
δεχτοῦμε τή δωρεά πού μᾶς κά-
νει ὁ Χριστός,  νά μᾶς προσλά-
βει ὡς παιδιά του, τότε θά 
ἔχουμε ἐλπίδα Ἀναστάσεως σάν 
ἄτομα, οἰκογένειες καί κοινωνία. 
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Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ 
Θεολόγου 

  

Ὅταν γίνεται λόγος γιὰ 
ἀσκητικὰ ἀγωνίσματα καὶ 
γιὰ ἁγιότητα, πολλῶν 

ἀνθρώπων ὁ νοῦς πάει ἀμέσως στὰ 
Μοναστήρια καὶ στὶς ἐρήμους. Ἴσως 
γιατὶ ὑπάρχει ἡ ἐσφαλμένη ἐντύ-
πωση, ὅτι μόνο διὰ τοῦ Μοναχισμοῦ 
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ φθάσει στὴν 
τελειότητα καὶ στὴν κατὰ χάριν θέ-
ωση. Ὡστόσο, ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου 
στὴν Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία Του 
«ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ 
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέ-
λειός ἐστιν» (Ματθ. ε΄ 48) δὲν 
ἀπευθύνεται μόνο πρὸς ὅσους ἀκο-
λούθησαν ἢ θ’ ἀκολουθήσουν τὴν ὁδὸ 
τοῦ Μοναχισμοῦ, ἀλλὰ πρὸς ὅλους 

γενικὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θέλουν 
νὰ ζήσουν κατὰ Χριστόν. Τοῦτο ἐπι-
βεβαιώνεται μὲ τὸν καλύτερο τρό-
πο μέσα ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς 
ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
στὸ ὁποῖο συναντοῦμε πλῆθος Ἁγίων 
ποὺ ἔφθασαν στὴν κατὰ Θεὸν τε-
λειότητα καὶ στὴν κατὰ χάριν θέω-
ση μέσα ἀπὸ τὸν ἔγγαμο βίο, μέσα 
στὶς θορυβώδεις μεγαλουπόλεις, 
μέσα σὲ δεδομένα ποὺ κάθε ἄλλο 
παρὰ θυμίζουν τὸ Μοναστήρι ἢ τὴν 
ἔρημο. Ἐξάλλου, οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας μᾶς διδάσκουν ὅτι 
«οὐχ ὁ τόπος, ἀλλ᾽ ὁ τρόπος». 
Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία δὲν εἶναι 
τὸ ποῦ ζεῖ κανείς, οὔτε ποιά εἶναι τὰ 
ἐξωτερικὰ δεδομένα τῆς ζωῆς του, 
ἀλλὰ τὸ πῶς πολιτεύεται. Ἀναφε-
ρόμενος ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος στοὺς 
Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα, ση-
μειώνει ὅτι, ἐνῶ ἦσαν ἀνδρόγυνο, δι-
εύθυναν ἐργαστήρια καὶ ἀσκοῦσαν 
τέχνη, «τῶν ἐν μοναστηρίοις ζώντων 
ἀκριβεστέραν ἐπεδείξαντο πολλῷ 
τὴν φιλοσοφίαν» (Ὁμιλία Α΄ εἰς τὸ 
«ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύ-
λαν», 3).  

῞Ενας Ἅγιος ποὺ ἀπέδειξε στὴν 
πράξη αὐτὴν τὴ μεγάλη ἀλήθεια 
εἶναι ἕνας ὄχι καὶ τόσο γνωστὸς 
στοὺς πολλοὺς Ἅγιος, ποὺ ἔζησε στὰ 

YMNΟΛΟΓΙΑ
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τέλη τοῦ 19ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 
20ου αἰῶνος· ὁ Ἅγιος Νικόλαος 
Πλανᾶς. Ὁ σχετικὰ σύγχρονος αὐτὸς 
Ἅγιος ὑπῆρξε ἔγγαμος καὶ μάλιστα 
ἀπέκτησε ἀπὸ τὸν γάμο του καὶ ἕναν 
γιό, ἔζησε τὸ μεγαλύτερο μέρος 
τῆς ζωῆς του στὴν πολύβουη Ἀθήνα, 
ποὺ τὰ χρόνια ἐκεῖνα βρισκόταν 
«στὰ πρόθυρα τοῦ πνευματικοῦ 
της θανάτου» (Δημ. Φερούσης) καὶ 
ἦταν ἄνθρωπος ἁπλοϊκὸς καὶ ὀλι-
γογράμματος. Ἡ ἁγιότητα δὲν 
ἐξαρτᾶται οὔτε ἀπὸ τὰ φυσικὰ χα-
ρίσματά μας, οὔτε ἀπὸ τὸν βαθμὸ 
τῆς μορφώσεώς μας καὶ τὸν πλοῦτο 
τῶν γνώσεών μας, οὔτε ἀπὸ τὸν 
ἀριθμὸ τῶν πτυχίων μας καὶ τῶν δι-
πλωμάτων μας. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος 
Πλανᾶς δὲν διέθετε καμιὰ περγα-
μηνὴ κοσμικῆς μορφώσεως, ἀλλὰ 
σπούδασε στὸ πανεπιστήμιο «τῆς 
ἀληθοῦς πίστεως, τῆς πραγματικῆς 
εὐσεβείας καὶ ὑπομονῆς» (Μάρθα 
Μοναχὴ). Δὲν εἶχε οὔτε κἂν ἰδιαίτερα 
φυσικὰ χαρίσματα. Ἐπὶ παραδείγ-
ματι, ὄχι μόνο δὲν διέθετε εὐφράδεια 
λόγου, ἀλλὰ ἦταν «ὀλίγον τι βρα-
δύγλωσσος», ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης, καὶ τὰ 
λάθη ποὺ ἔκανε στὴν ἀνάγνωση ἦσαν 
«πολλάκις κωμικά». Αὐτό, ὅμως, κα-
θόλου δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ ζεῖ μὲ τὴν 
ἁπλότητα ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου 
(Ματθ. ιη΄ 3), νὰ γεύεται οὐράνιες 
ἐμπειρίες καὶ νὰ ἀκτινοβολεῖ χάρη 
Θεοῦ καὶ ἁγιότητα.  

Ὁ Ἅγιος Παπα-Νικόλας Πλανᾶς 

γεννήθηκε στὴ Νάξο στὰ μέσα τοῦ 
19ου αἰῶνος καὶ συγκεκριμένα τὸ 
1851 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του, ὁ καπετὰν 
Γιάννης Πλανᾶς καὶ ἡ Αὐγουστίνα 
Μελισσουργοῦ, ἦσαν εὔποροι. Κα-
τάγονταν ἀπὸ πλούσιες καὶ ἀρχον-
τικὲς οἰκογένειες. Διέθεταν, ὅμως, 
γνήσιο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα. 
Εἶχαν μάλιστα στὴν ἰδιοκτησία τους 
ἕνα ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 
Ὡς ἐκ τούτου, ἀξιώθηκε ὁ Ἅγιος νὰ 
μεγαλώσει σὲ μιὰ ὑγιῆ ἐκκλησια-
στικὴ ἀτμόσφαιρα ἐμποτισμένη ἀπὸ 
τὸ πνεῦμα τῶν Κολλυβάδων. Ἂς μὴν 
ξεχνοῦμε, ὅτι ἀπὸ τὴ Νάξο κατήγε-
το καὶ ὁ κορυφαῖος τῶν Κολλυβά-
δων Πατέρων, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης. Στὰ δεκαεννέα του μό-
λις χρόνια ὁ νεαρὸς Νικόλαος ἔμει-
νε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα. Ἀναγκά-
στηκε τότε, λόγῳ τῶν προβλημάτων 
ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὸν πρόωρο θά-
νατο τοῦ πατέρα του, νὰ μεταβεῖ μὲ 
τὴ μητέρα του καὶ τὴ μοναδικὴ ἀδελ-
φή του, τὴ Σουσάνα ἢ Ἄννα, στὴν 
Ἀθήνα, σὲ μιὰ περίοδο κατὰ τὴν 
ὁποία ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος 
βρισκόταν, ὅπως προαναναφέραμε, 
σὲ σοβαρὴ πνευματικὴ κρίση. Στὴ 
μεγαλούπολη τῶν Ἀθηνῶν, λοιπόν, 
ἔζησε ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή του.  

Τὸ 1879, σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, νυμ-
φεύθηκε τὴν Ἑλένη Πρεβελέγγιου 
ἀπὸ τὰ Κύθηρα καὶ τρεῖς μόλις 
μῆνες μετὰ τὸν γάμο του, στὶς 28 
Ἰουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους, χειροτονή-
θηκε διάκονος στὸν Ναὸ τῆς Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Πλά-
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κα, στὸν ὁποῖο καὶ διορίστηκε ἐπί-
σημα. Σ’ αὐτὸν τὸν Ναὸ διακονοῦσε 
μὲ διαφόρους τρόπους καὶ μὲ πολὺ 
ζῆλο, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη λαϊκός. Πέν-
τε χρόνια ἀργότερα, στὶς 2 Μαρτί-
ου τοῦ 1884, χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Προ-
φήτου Ἐλισσαίου, δίπλα στὴν 
Ἀρχαία Ἀγορά, τὸ ὁποῖο, ὅπως θὰ 
δοῦμε πιὸ κάτω, θὰ ταυτιστεῖ τελικὰ 
μὲ τὸ δικό του ὄνομα. Διορίστηκε, 
ὡστόσο, ἐφημέριος στὸν Ἅγιο Παν-
τελεήμονα Ἰλισσοῦ, ἕνα ἐγκαταλε-
λειμμένο παρεκκλήσιο καὶ μιὰ μικρὴ 
ἐνορία, ποὺ τότε ἀριθμοῦσε μόλις 
δεκατρεῖς οἰκογένειες. Μὲ τὴν πα-
ρουσία καὶ τὴν ποιμαντικὴ δράση 
τοῦ Παπα-Νικόλα ὁ Ἅγιος Παντε-
λεήμονας Ἰλισσοῦ βρέθηκε ξαφνικὰ 
στὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἡ 
λειτουργικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνα-
γέννηση τῆς μικρῆς καὶ ἀσήμαντης 
αὐτῆς ἐνορίας εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
νὰ  προκληθεῖ ἡ ζηλοφθονία ὁρι-
σμένων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι πέτυ-
χαν τὴν ἀπομάκρυνση του. Διορί-
στηκε τότε σ’ ἕνα ἄλλο ἐρημικὸ πα-
ρεκκλήσιο, σὲ μιὰ ἄλλη μικρὴ καὶ 
ἀσήμαντη ἐνορία, ποὺ τότε ἀριθ-
μοῦσε μόλις ὀκτὼ οἰκογένειες, στὸν 
Ἅγιο Ἰωάννη τοῦ Ἀγροῦ ἢ Ἅγιο 
Ἰωάννη τὸν Κυνηγό. Στὸν τόπο, 
ὅπου βρισκόταν αὐτὸ τὸ ἐρημικὸ πα-
ρεκκλήσιο, δεσπόζει σήμερα ὁ με-
γαλοπρεπὴς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου τῆς λεωφόρου Βουλιαγμένης, 
στὸν ὁποῖο φυλάσσονται μέχρι σή-
μερα ἡ Τιμία Κάρα καὶ τὰ Τίμια 

Λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ 
καὶ στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ ὁποί-
ου ὑπάρχει ἡ προτομή του. Παρὰ τὸν 
νέο διορισμό του καὶ παρὰ τὴν ἀδι-
κία ποὺ ὑπέστη, δὲν ἐγκατέλειψε 
ἐντελῶς τὸν Ἅγιο Παντελεήμονα 
Ἰλισσοῦ. Μετὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἰδί-
ου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὸν 
Παπα-Νικόλα καί, ἀφοῦ ζήτησε 
σχετικὴ ἄδεια ἀπὸ τὸν ἱερέα καὶ 
τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἐπιτρόπους, 
συνέχισε νὰ λειτουργεῖ κάποιες 
φορὲς καὶ στὸν Ναὸ αὐτό. 

Τὸ 1880, ἕνα χρόνο μετὰ τὸν γάμο 
του μὲ τὴν Ἑλένη Πρεβελέγγιου, ὁ 
Παπα-Νικόλας ἀπέκτησε τὸν μονά-
κριβο γιό του, τὸν Γιάννη, ἐνῶ λίγο 
μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Γιάννη ἔχασε 
τὴν ἀγαπημένη του σύζυγο. Ὁ ἀπρό-
σμενος θάνατος τῆς συζύγου του 
ὑπῆρξε ἀπαρχὴ νέων δεδομένων 
γιὰ τὸν Παπα-Νικόλα. Μοίρασε τὴν 
περιουσία του, γιὰ νὰ μὴν ἔχει τί-
ποτα ποὺ νὰ τὸν κρατᾶ δεμένο μὲ 
τὰ ἐγκόσμια πράγματα, καὶ προσέ-
φερε ἐξ ὁλοκλήρου τὸν ἑαυτό του 
στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸν λαὸ τοῦ 
Θεοῦ. Ἀφοσιώθηκε ἀποκλειστικὰ 
στὸ λατρευτικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο 
τοῦ ἱερέως. Ἡ ζωή του, πλέον, ἐκι-
νεῖτο ἀνάμεσα στὰ ἱστορικὰ ἐκκλη-
σάκια τῆς Πλάκας, κάτω ἀπὸ τὸν 
ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ 
κάτω ἀπὸ τὸν Παρθενώνα, ὅπου τε-
λοῦσε πολύωρες Λειτουργίες καὶ 
Ἀγρυπνίες. Παρὰ τὸ ἐξοντωτικό 
του πρόγραμμα καὶ τὶς ἀτελείωτες 
ὧρες τῶν Ἀκολουθιῶν ποὺ τελοῦσε, 
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μιὰ μεγάλη συνοδεία εὐλαβῶν 
ἀνθρώπων, κυρίως γυναικῶν, τὸν 
ἀκολουθοῦσαν πιστὰ καὶ ἀδιαμαρ-
τύρητα. Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς γυ-
ναῖκες μάλιστα τὸν διακονοῦσαν μὲ 
ἀπόλυτη ἀφοσίωση, ὅπως ἡ ὑποτα-
κτική του Βικτώρια (πρώην Βασι-
λική), ποὺ ἦταν ἡ πιστὴ συνοδός του 
καὶ ἡ μόνιμη ψάλτριά του, καὶ ἡ μο-
ναχὴ Μάρθα, ἡ ὁποία ἔγραψε ἀργό-
τερα μέσα ἀπὸ τὶς προσωπικές της 
ἐμπειρίες ἕναν ἐξαίρετο Βίο τοῦ Ἁγί-
ου, ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις 
«Ἀστέρος» μὲ τὸν τίτλο: Ὁ Ἅγιος 
Παπα-Νικόλας Πλανᾶς: Ὁ ἁπλοϊκὸς 
ποιμὴν τῶν ἁπλῶν προβάτων.Ἐπί-
κεντρο τοῦ λατρευτικοῦ ἔργου τοῦ 
Παπα-Νικόλα ὑπῆρξε τὸ ἐκκλησά-
κι τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὅπου 
ὁ Ἅγιος τελοῦσε τὶς περισσότερες 
Λειτουργίες καὶ Ἀγρυπνίες του. 

Οἱ Ἀγρυπνίες τοῦ Ἁγίου Ἐλισ-
σαίου ἔμειναν πραγματικὰ στὴν 
Ἱστορία. Σ’ αὐτὲς τὶς Ἀγρυπνίες 
ἔψαλλαν μὲ βάση τὸ ἁγιορειτικὸ τυ-
πικὸ οἱ δύο κορυφαῖοι Ἀλέξανδροι 
τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης στὸ δεξιὸ 
ψαλτήρι καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊ-
τίδης, ὁ μετέπειτα Μοναχὸς Ἀνδρό-
νικος, στὸ ἀριστερὸ ψαλτήρι. Ἀπὸ 
τὸν Ἅγιο Ἐλισσαῖο μὲ τὴν ἁγιασμένη 
παρουσία τοῦ Παπα-Πλανᾶ πέρασαν 
ἅγιες μορφές, ὅπως ὁ Ἅγιος Νε-
κτάριος Πενταπόλεως καὶ ὁ Ἅγιος 
Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ἀλλὰ 
καὶ πολλοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες 
(Ἐπίσκοποι, Ἡγούμενοι κλπ.), καθὼς 
καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι τῶν γραμμά-
των καὶ τῶν τεχνῶν. «Ὅλη αὐτὴ ἡ 
στενὴ συνοδεία καὶ συντροφιὰ γύρω 
ἀπὸ τὸν παπα–Πλανᾶ, τὸν Παπα-
διαμάντη καὶ τὸν Μωραϊτίδη ἀπο-
τελοῦσε, ὅπως γράφει ὁ Δημήτρης 
Φερούσης, μιὰ ἀθόρυβη μειοψηφία, 
ποὺ διατηρώντας τὴν κατανυκτικὴ 
παράδοση μέσα στοὺς κόλπους τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ἔσωζε πνευματικὰ τὴν 
Ἑλλάδα». Παρὰ τὰ δεδομένα αὐτὰ 
καὶ παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις 
ποὺ ὑπῆρξαν, μεγάλο μέρος τοῦ 
ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ κατεδαφί-
στηκε τὸ 1943 ἀπὸ τὸν τότε ἰδιο-
κτήτη τοῦ χώρου. Ἑξήντα χρόνια 
ἀργότερα ὁ χῶρος ἀπαλλοτριώθηκε 
ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ 
ὁ Ναὸς τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου 
ἀποκαταστάθηκε μὲ πρωτοβουλία 
τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν 
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Σπουδῶν. Ἡ πρόσβαση, ὡστόσο, 
στὸν ἀνακαινισμένο Ναὸ εἶναι κατὰ 
τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα ἀδύ-
νατη, λόγῳ τῶν δεδομένων ποὺ 
διαμορφώθηκαν στὸν γύρω χῶρο.  

Ὁλόκληρη ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου τοῦ Πλανᾶ ὑπῆρξε, θὰ μπο-
ροῦσε νὰ πεῖ κανείς, μιὰ ἀδιάκοπη 
Θεία Λειτουργία. Γιὰ σχεδὸν πε-
νήντα χρόνια λειτουργοῦσε κάθε 
μέρα χωρὶς διακοπή. Κανένα ἱστο-
ρικὸ γεγονὸς δὲν στάθηκε ἱκανὸ νὰ 
διακόψει τὴ σειρὰ τῶν Λειτουργιῶν 
του. Κι ἦταν πολλὰ καὶ δραματικὰ 
τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῶν χρόνων 
ἐκείνων: Βαλκανικοὶ Πόλεμοι, Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασια-
τικὴ Καταστροφή, ποὺ ἔφερε πλή-
ρη ἀλλαγὴ σκηνικοῦ στὴν Ἀθήνα, 
ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου καὶ τόσα 
καὶ τόσα ἄλλα. Οἱ Λειτουργίες ποὺ 
τελοῦσε ὁ Ἅγιος μαζὶ μὲ τὸν Ὄρθρο 
δὲν διαρκοῦσαν δύο – τρεῖς ὧρες, 
ὅπως εἴμαστε συνηθισμένοι, ἀλλὰ 
ἦταν ὄντως πολύωρες. Ἄρχιζε τὸν 
Ὄρθρο στὶς 8:00 π.μ. καὶ τελείωνε 
τὴ Θεία Λειτουργία στὶς 3:00 μ.μ. 
Ὧρες ὁλόκληρες μνημόνευε ὀνόμα-
τα ζώντων καὶ τεθνεώτων· μνημόνευε 
δὲ γιὰ πολλοὺς μῆνες καὶ τὰ χαρ-
τάκια ποὺ τοῦ ἔδινε ὁ κόσμος, τὰ 
ὁποῖα κουβαλοῦσε μόνιμα μαζί του 
σὲ δύο μποξαδάκια. Ὅταν τὸν ρω-
τοῦσαν τί κουβαλᾶ, ἡ ἀπάντησή του 
ἦταν: «τὰ γραμμάτιά μου καὶ τὰ 
συμβόλαιά μου». Ὅσες ὧρες κι ἂν 
διαρκοῦσαν οἱ διάφορες Ἀκολουθίες 
ποὺ τελοῦσε, ἡ προσήλωσή του στὰ 

τελούμενα ἦταν τέτοια, ὥστε μιὰ 
φορὰ τὸ κερὶ ποὺ κρατοῦσε κάηκε 
ὁλόκληρο καὶ θὰ τοῦ ἔκαιγε τὰ δά-
κτυλά του, ἂν μιὰ γυναίκα ἀπὸ τὴ 
συνοδεία του δὲν ἔσπευδε νὰ τὸ 
ἀντικαταστήσει. 

Ὁλόκληρη, ἐπίσης, ἡ ζωὴ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ ἦταν ἕνα 
ζωντανὸ θαῦμα. Ζοῦσε τὰ θαύματα 
σὰν καθημερινὰ γεγονότα τῆς ζωῆς 
του καὶ τὰ θεωροῦσε τόσο φυσιο-
λογικά, ὥστε δὲν τοῦ προκαλοῦσαν 
καμιὰ ἀπολύτως ἐντύπωση. Περ-
πατοῦσε μέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι 
τῆς νύχτας, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ δὲν 
ὑπῆρχε ἀσφαλῶς ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, 
καὶ οὐράνιο φῶς φώτιζε τὸν δρόμο 
του. Περπατοῦσε μέσα στὴ δυνατὴ 
βροχὴ καὶ θεία σκέπη τὸν προστά-
τευε, ὥστε οὔτε μιὰ σταγόνα βροχῆς 
νὰ μὴν πέφτει πάνω του. Ἔβλεπε 
συχνὰ Ἁγίους καὶ μιλοῦσε μαζί 
τους, ὡς ἐὰν νὰ μιλοῦσε μὲ δικούς 
του ἀγαπημένους ἀνθρώπους. Λει-
τουργοῦσε μὲ κατάνυξη καὶ τὸν 
ἔβλεπαν τὰ μικρὰ καὶ ἀθῶα παι-
δάκια νὰ μὴν πατᾶ στὸ ἔδαφος. 
Ὅταν μιὰ φορὰ ἔχασε τὸν δρόμο καὶ 
δὲν ἤξερε ποῦ πήγαινε, Ἄγγελος Κυ-
ρίου τὸν καθοδήγησε. Ὅταν ἄλλη 
φορὰ ἑτοιμαζόταν νὰ λειτουργήσει 
καὶ δὲν εἶχε πρόσφορο, Ἄγγελος Κυ-
ρίου τὸν προμήθευσε μὲ ἕνα ὁλό-
φρεσκο πρόσφορο. Ὅταν πάλιν 
ἄλλη φορὰ χρησιμοποίησε κατὰ λά-
θος στὴ Θεία Λειτουργία ἕνα μπου-
καλάκι ποὺ περιεῖχε δηλητήριο 
(δόση ἀρσενικοῦ) καὶ στὸ τέλος τὸ 
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κατέλυσε ὁλόκληρο, δὲν ἔπαθε τί-
ποτα, ἐπιβεβαιώνοντας τὸν λόγο 
τοῦ Κυρίου: «κἂν θανάσιμόν τι 
πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει» 
(Μάρκ. ιστ΄, 18). 

Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ παραλεί-
ψουμε τὴν ἀναφορὰ καὶ σὲ μιὰ ἄλλη 
μεγάλη του ἀρετή: τὴν ἄκρα φι-
λανθρωπία καὶ ἐλεημοσύνη του, τὴν 
ὁποία ἀσκοῦσε τόσο ὁ ἴδιος προ-
σωπικὰ ὅσο καὶ διὰ τῶν μελῶν τῆς 
συνοδείας του. Ὁ Παπα-Νικόλας 
ποτὲ δὲν μετέφερε μαζί του χρή-
ματα, ἀλλὰ καὶ ποτὲ δὲν κρατοῦσε 
χρήματα ποὺ τοῦ ἔδιναν. Ὅ,τι 
ἔπαιρνε τὰ ἔδινε σχεδὸν ἀμέσως, 
χωρὶς κἂν νὰ δεῖ τὸ ποσό, σὲ ἐκεί-
νους ποὺ ἔκρινε ὅτι τὰ εἶχαν ἀνάγ-
κη. «Μὲ τὸ ἕνα χέρι τὰ ἔπαιρνε καὶ 
μὲ τὸ ἄλλο τὰ ἔδιδε σὲ πτωχούς, χή-
ρας καὶ ὀρφανά». Καὶ ἦταν ὄντως 
πάρα πολλὰ τὰ χρήματα ποὺ περ-
νοῦσαν ἀπὸ τὰ εὐλογημένα χέρια 
του. Τὸν χαρακτήριζε μιὰ πλήρης πε-
ριφρόνηση ὅλων τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, 
ἀφοῦ ζοῦσε μέσα στὸν κόσμο ὡς 
ἔνσαρκος ἄγγελος. Τὸ πνευματικό 
του πρόγραμμα ἦταν ἰδιαίτερα 
σκληρὸ καὶ οἱ νηστεῖες του πολυή-
μερες καὶ αὐστηρές. Τὴν ἴδια στιγ-
μή, ὡστόσο, ἦταν πολὺ ἐπιεικὴς μὲ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ μὲ τὰ 
πνευματικά του τέκνα, κατὰ τὸ 
πρότυπο ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας μας.  

Κατὰ τὰ τελευταία χρόνια τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς του τὸν φρόντισε μὲ 

πολλὴ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ἡ νύφη 
του Μαρία Δεκουλάκου ἀπὸ τὸ Γύ-
θειο, τὴν ὁποία νυμφεύθηκε τὸ 1919 
ὁ γιός του ὁ Γιάννης. Στὶς 23 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1931, μέρα ποὺ 
τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου 
τοῦ Ἀδελφοθέου, ὁ Παπα-Νικόλας 
τέλεσε μὲ πολλὴ δυσκολία τὴν τε-
λευταία του Θεία Λειτουργία στὸ 
ἐπίγειο θυσιαστήριο. Λίγους μῆνες 
ἀργότερα, στὶς 2 Μαρτίου τοῦ 1932, 
μέρα Τσικνοπέμπτη, ἀκριβῶς 48 
χρόνια μετὰ τὴν εἰς πρεσβύτερον χει-
ροτονία του, ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκό-
σμια ἥσυχα καὶ ἀθόρυβα, «ὡσὰν 
μικρὸ πουλάκι», γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ 
λειτουργεῖ στὸ ἐπουράνιο θυσια-
στήριο μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους. 
Τὸ Τίμιο Λείψανό του ἐκτέθηκε 
γιὰ τρεῖς μέρες σὲ λαϊκὸ προσκύ-
νημα καὶ χιλιάδες κόσμου πέρασαν, 
γιὰ νὰ τὸ ἀσπαστοῦν μὲ εὐλάβεια 
καὶ εὐγνωμοσύνη. Τῆς νεκρωσίμου 
ἀκολουθίας προέστη ὁ λόγιος Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Πα-
παδόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε 
καὶ ἐπικήδειο λόγο, καὶ ἡ ταφὴ τοῦ 
Ἁγίου ἔγινε στὸν περίβολο τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Ἀγροῦ. Προηγήθη-
κε μετὰ ἀπὸ ἀπαίτηση τοῦ πιστοῦ 
λαοῦ περιφορὰ τοῦ σκηνώματός 
του στοὺς δρόμους καὶ στὶς γειτο-
νιὲς ποὺ περπατοῦσε ὅσο ἦταν ἐν 
ζωῇ. Ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του 
ἔγινε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο τὸ 1992, ἑξήντα χρόνια 
μετὰ τὴν κοίμησή του.



51ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τό ἁμάρτημα τῆς συκοφαντίας εἶναι μεγάλο καί μάλιστα πολ-
λές φορές οἱ συκοφάντες τιμωροῦνται σ’ αὐτήν τή ζωή. Στό τέ-
λος ἀποβαίνει πρός δόξα τῶν συκοφαντουμένων, ἄν ὑπομένουν 
ἀγόγγυστα τούς συκοφάντες. 

 
 

Ἐν τῷ γεροντικῷ 
 

Ὁ ἀββάς Μακάριος διηγήθηκε 
κάποτε τήν ἑξῆς περιπέτεια, ἡ 
ὁποία τοῦ συνέβηκε: 

Ὅταν ἤμουν νεώτερος καθόμουν 
σέ ἕνα κελί στήν Αἴγυπτο. Ἐκεῖ μέ 
ἔκαναν κληρικό στήν πόλη. Ἐπει-
δή ὅμως δέν ἤθελα νά δεχθῶ τό 
ἀξίωμα, ἔφυγα σέ ἄλλο τόπο. 
Κοντά μου ἦλθε ἕνας εὐλαβής κο-
σμικός, ἔπαιρνε τό ἐργόχειρό μου 
καί μέ ἐξυπηρετοῦσε. Συνέβηκε 
τότε ἀπό ἐνέργεια τοῦ πειρασμοῦ, 
νά παραστρατήσει μία παρθένος, 

ἀπό ἕνα γειτονικό χωριό καί νά 
καταστεῖ ἔγκυος. Τήν ρωτοῦσαν 
λοιπόν, ποιός σοῦ ἔκανε αὐτό τό 
κακό; Καί ἐκείνη ἀπάντησε, ὁ 
Ἀναχωρητής. Βγῆκαν τότε ὅλοι οἱ 
κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, μέ συνέλα-
βαν καί κρέμασαν γύρω ἀπό τό 
λαιμό μου μαυρισμένες κατσα-
ρόλες καί κουτάλια ξύλινα καί 
ἄρχισαν νά μέ διαπομπεύουν  
στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ, νά μέ 
κτυποῦν καί νά λέγουν:  

Αὐτός ὁ  Μοναχός διέφθειρε τήν 
κοπέλα μας, πᾶρτε τον ἀπό δῶ, 
πᾶρτε τον.  

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Ἐπιμέλεια: 
Πρωτ. Κωνσταντίνου Π. Κωνσταντίνου
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Μέ κτύπησαν δέ τόσο πολύ, 
ὥστε παρ’ ὀλίγο νά πεθάνω. 
Πάνω στήν ὥρα ἔφθασε κάποιος 
Γέροντας καί εἶπε στόν ὄχλο. 
Ἕως πότε θά κτυπᾶτε αὐτόν τόν 
ξένο Μοναχόν; 

Ἐκεῖνος πού μέ ὑπηρετοῦσε, μέ 
ἀκολουθοῦσε ἀπό πίσω καταν-
τροπιασμένος, διότι καί αὐτόν τόν 
ἔβριζαν. Νά, -τοῦ ἔλεγαν εἰρωνι-
κά- ὁ Ἀναχωρητής, πού τόσο 
ἐπαινοῦσες, τί ἔκαμεν!  

Οἱ γονεῖς τῆς κοπέλας, ἔλεγαν: 
Δέν τόν ἀφήνουμε νά φύγει, ἄν 
δέν μᾶς δώσει ἐγγύηση, ὅτι θά τήν 
τρέφει. 

Παρακάλεσα τόν διακονητή 
μου καί ἐγγυήθηκε γιά λογαρια-
σμό μου. Ἀφοῦ μέ ἀπέλυσαν, 
ἦλθα μέ τόν διακονητή μου στό 
κελί μου, τοῦ ἔδωσα ὅσα καλάθια 

εἶχα, καί τοῦ εἶπα: 
Πώλησέ τα καί δῶσε εἰς τήν γυ-

ναῖκα μου νά φάει. 
Καί ἔλεγα μέ τό λογισμό μου: 

Μακάριε, νά πού βρῆκες γυ-
ναῖκα. Πρέπει λοιπόν τώρα νά 
ἐργάζεσαι λίγο περισσότερο, γιά 
νά τήν τρέφεις. Καί ἐργαζόμουνα 
νύκτα καί μέρα καί τῆς ἔστελνα 
χρήματα. Ὅταν ἔφθασε ὁ καιρός 
νά γεννήσει ἡ ἄθλια, βασανιζόταν 
ἐπί πολλές μέρες καί δέν μπο-
ροῦσε νά γεννήσει. Ἄρχισε λοιπόν 
νά κραυγάζει καί νά λέει:  

Ἐλεήσατέ με, διότι περιέπεσα 
σέ δύο μεγάλα κακά, τήν πορνεία 
καί τήν συκοφαντία. Εἶπα ψέμα-
τα ἐναντίον τοῦ Ἀναχωρητῆ καί 
ἀδίκως τόν κατηγόρησα. Τίποτε 
δέ μοῦ ἔκαμε ἐκεῖνος, ἀλλά ὁ τάδε 
νέος μέ διέφθειρε. 

Μόλις τό ἀντιλήφθηκε αὐτό ὁ 
διακονητής μου, τρέχει γρήγορα, 
ἔρχεται σέ μένα καί μοῦ τό ἀνα-
φέρει. Καί πρόσθεσε: Ὁλόκληρο 
τό χωριό ἔρχεται ἐδῶ γιά νά σοῦ 
ζητήσει συγγνώμη καί νά σέ τι-
μήσει. Ἐγώ μόλις ἄκουσα αὐτό, 
φοβήθηκα τήν ψυχική βλάβη, ἡ 
ὁποία θά μποροῦσε νά προέλθει 
ἀπό τούς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων, 
γι’ αὐτό σηκώθηκα ἀμέσως καί 
ἔφυγα στήν σκήτη.
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Ἡ ἀγάπη εἶναι τό ἀπόσταγ-
μα τῶν θείων λόγων τῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 

μας. Ἀπό ὅλους τούς ἐκκλησιαστι-
κούς Πατέρες καί Διδασκάλους 
θεωρεῖται ὡς ἡ κορωνίδα τῶν 
ἀρετῶν καί ἔχει ὑμνηθεῖ περισσό-
τερο ἀπό κάθε ἄλλη ἀρετή. Εἶναι 
τό Α καί τό Ω τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς, γι’  αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος 
στήν πορεία πρός τήν ἐν Χριστῷ τε-
λείωση καλεῖται νά ἔχει συνοδοι-
πόρο του τήν ἀγάπη πρός τόν 
Τριαδικό Θεό καί πρός τόν πλησίον, 
προκειμένου νά ἀξιωθεῖ τῆς εἰσό-
δου του στήν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. Ἡ βαθιά αὐτή πεποίθηση 
διακατέχει ἔντονα ὅλα τά ἔργα τῶν 
Πατέρων. Στοιχώντας στή σύνολη 
ἐκκλησιαστική παράδοση καί δι-
δασκαλία, ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ 

Ἔγκλειστος δέν θά μποροῦσε στά 
ἔργα του νά μήν ἐξυμνεῖ τήν ἀρε-
τή τῆς ἀγάπης. Συγκεκριμένα, στό 
ἔργο του Περί τοῦ Χριστοῦ 
Ἐντολῶν, τόν τρίτο λόγο του, τόν 
ἀφιερώνει στήν ὕψιστη ἀρετή τῆς 
ἀγάπης, κάνοντας ἐκτενῆ ἀναφορά 
στή σπουδαιότητα καί τή σημασία 
της γιά τήν πνευματική τελείωση 
τοῦ κάθε πιστοῦ1.  

Ἡ ἀγάπη γιά τόν παφηνό 
Ἔγκλειστο, εἶναι «ἡ κραταιά τῶν 
ἀγαθῶν κορωνίς, τό τοῦ νόμου 
πλήρωμα καί πάντων τῶν προ-
φητῶν, τό ἀποστολικόν ἐγκαλώπι-
σμα, τῆς μαθητείας τό γνώρισμα». 
Ἡ βιβλική ἀναφορά στόν «ὕμνο τῆς 
ἀγάπης» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
ὑποδηλώνει τόσο τήν ἀνεπάρκεια 
τοῦ Νόμου, ἀφοῦ πλήρωμα τοῦ Νό-
μου καί τῶν Προφητῶν εἶναι ἡ ἀγά-

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

1. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα Α΄, Περί τοῦ Χριστοῦ Ἐντολῶν, 
ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, Πάφος 1996, 
3, 1-28. 

Διακόνου Μιχαήλ Νικολάου 
Θεολόγου 
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πη, τονίζοντας ἔτσι τήν ἀνυπέρ-
βλητη ἀξία της σέ σχέση μέ τίς ὑπό-
λοιπες ἀρετές. Ἐπιπλέον, γιά νά το-
νίσει καί νά ἀναδείξει τό βαρυσή-
μαντο τῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης τήν 
ἀποκαλεῖ καί «γνώρισμα τῆς μα-
θητείας». Χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα τῶν γνήσιων μαθητῶν τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἡ μεταξύ τους ἀγά-
πη. Καί συνεχίζει ὁ ὅσιος Ἔγκλει-
στος τονίζοντας ὅτι τίποτα δέν 
μᾶς καθιστά μαθητές τοῦ Κυρίου, 
οὔτε τά θαύματα πού θά κάνουμε, 
οὔτε ἄν ἀνασταίνουμε νεκρούς, ἤ 
καθαρίζουμε λεπρούς καί διώκου-
με δαιμόνια. Οὔτε ἄν εἴμαστε 
προφῆτες. Τίποτα ἀπ’ ὅλα αὐτά. 
Παρά μόνο ἡ μεταξύ μας ἀγάπη2. 
Διότι τήν ἀγάπη τήν θαυμάζουν οἱ 
πάντες, λέει ὁ Ἅγιος, σέ ἀντίθεση 
μέ τά σημεῖα καί τά θαύματα πού 
μπορεῖ κάποιος σκεπτόμενος πο-
νηρά νά τά διαβάλει καί νά μήν τά 
ἀποδεχθεῖ.  

Τό ἐρώτημα εἶναι ποιά ἀγάπη νά 
ἔχουμε μεταξύ μας; Ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός μᾶς δίνει αὐτή τήν καινή 
ἐντολή τῆς ἀγάπης λέγοντάς μας 
«ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ἠγά-
πησα ὑμᾶς». Τί ἐννοεῖ ὁ Κύριος μέ 
τό «καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς»; Ὁ 
ἱερός Νεόφυτος ὑπογραμμίζει τά 
ἑξῆς: Ἐπειδή ὑπάρχει καί ἡ σαρ-

κική ἀγάπη, καί ἀγάπη σατανική, 
ἀκόμη καί ἀγάπη ὑποκριτική, προ-
σθέτει ὁ Κύριος τό «καθώς ἠγά-
πησα ὑμᾶς». Ὁ Κύριός μας ἀγά-
πησε «ἀγάπην ἀπό καρδίας, ἀγά-
πην θεϊκήν, ἀγάπην σωτήριον, ἀγά-
πην πρός βασιλείαν». Μία ἀγάπη 
πού γίνεται θυσία. Μία ἀγάπη 
καρδιακή. Μία ἀγάπη γνήσια, ἀνι-
διοτελῆ, πού δέν ἀποβλέπει σέ 
ἀνταλλάγματα. Μία ἀγάπη ἡ ὁποία 
«οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς». Ἀγάπη ἡ 
ὁποία ἐπεκτείνεται ἀκόμη καί 
στούς ἐχθρούς.  

Ὁ Θεός ὡς πατήρ φιλόστοργος 
δέν θέλει νά ἔχουμε μνησικακία στή 
ψυχή μας, ἀλλά μᾶς προτρέπει νά 
ἀγαπᾶμε τούς ἐχθρούς μας, νά προ-
σευχόμαστε γι’ αὐτούς καί νά ἐπι-
ποθοῦμε τή σωτηρία τους μέ μα-

2. Στό σημεῖο αὐτό ὁ Ἅγιος στοιχεῖ μέ τόν παύλειο λόγο «καί ἐάν ἔχω προφη-
τείαν καί ἴδω τά μυστήρια πάντα καί θαυμάτων ὑπεροχήν, ὥστε ὄρη μεθιστᾶν...., 
ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν ωφελοῦμαι». 
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κροθυμία. «Καί εὔχεσθαι ἐπηρεα-
ζόντων καί ἀγαθοποιεῖν τούς μι-
σοῦντας καί διώκοντας ἡμᾶς καί μή 
παρέχειν ἁπλῶς», σέ ὅσους θέλουν 
νά μᾶς καταδυναστεύουν, ἀλλά 
«καί μετά προσθήκης». Νά τούς δί-
νουμε καί μέ τό παραπάνω. Νά 
ἀκολουθήσουμε καί μεῖς τό παρά-
δειγμα ἀνεξικακίας καί ἀγάπης πού 
ἔδειξε ὁ Χριστός πάνω στόν σταυ-
ρό συγχωρώντας τούς ἴδιους τους 
σταυρωτές του. Μάλιστα, ὁ ἱερός 
πατήρ, ἀναφέρει τό παράδειγμα 
τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ὀνόμασε 
φίλο καί ἀδελφό τόν πονηρό ἐκεῖνο 
προδότη καί «πράτην» Ἰούδα. 
Αὐτό πρέπει νά κάνουμε ὅλοι οἱ 
ἐραστές τῶν θείων καί σωτήριων 
ἐντολῶν. 

Πρέπει, τονίζει ὁ Ἔγκλειστος, 
στή θεματική αὐτή ἑνότητα τῆς 
ἀγάπης, νά ἀποκτήσουμε τήν ἀγά-
πη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ εἶναι χωρίς πέρας, χωρίς 
ὅρια. Τό ἴδιο καί ἡ ἀγάπη ἐμᾶς τῶν 
χριστιανῶν γιά νά εἶναι γνήσια χρι-
στιανική ἀγάπη πρέπει νά εἶναι 
ἀπροϋπόθετη, πού σημαίνει νά 
προσφέρεται χωρίς ὅρους καί ὅρια, 
πέραν κάθε καταναγκασμοῦ. Νά 
εἶναι καθολική, δηλαδή νά ἀπευ-
θύνεται πρός ὅλους, νά μήν ἀφήνει 
κανένα ἔξω ἀπ’ τόν ὁρίζοντά της. 
Νά ἀπορρίπτει τόν ἐγωκεντρισμό, 
τήν ἀδιαφορία, τόν ἀποκλεισμό, τήν 

ἀπόσταση ἀπό τόν ἄλλο καί νά μήν 
περιορίζεται σέ μερικά πρόσω-
πα3. Δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀληθινή 
ἀγάπη μία ἀγάπη πού ἀπευθύνε-
ται μόνο πρός ἐκείνους πού μᾶς 
ἀγαποῦν ἤ πρός ἐκείνους, ἀπό 
τούς ὁποίους περιμένουμε ἀντα-
πόδοση. Δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀλη-
θινή ἀγάπη μία ἀγάπη πού περιο-
ρίζεται στή δική μας οἰκογένεια, 
στούς δικούς μας φίλους καί γνω-
στούς. Ἡ γνήσια χριστιανική ἀγά-
πη ἀπευθύνεται πρός ὅλους χωρίς 
καμιά διάκριση, πρός φίλους καί 
ἐχθρούς, πρός φτωχούς καί πλου-
σίους, πρός ἰσχυρούς καί ἀδυνά-
τους.  

Καί ἄν ὅλα αὐτά, ἀποτελοῦν 
πάρα πολύ δύσκολο ἀγώνα, ση-
μειώνει ὁ ἅγιος Νεόφυτος, δέστε 
τήν πολύ μεγάλη ἀμοιβή. Ἐάν ἐπι-
δεικνύουμε ἀγάπη πρός τούς 
ἐχθρούς, τότε γινόμαστε υἱοί τοῦ 
Θεοῦ καί μιμητές τοῦ Χριστοῦ. 
«Ἑξαπλῶν τήν ἀγάπην πρός 
ἐχθρούς τέ καί φίλους, ἐκεῖνον μι-
μεῖσαι τό κατά δύναμιν». Μέ τήν 
ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς ὁ ἄνθρω-
πος ὁμοιώνεται μέ τόν Θεό τό κατά 
δύναμιν. Ὅσο τοῦ ἐπιτρέπουν, δη-
λαδή, οἱ ἀνθρώπινες δυνατότητές 
του. Γινόμαστε μιμητές τοῦ ἴδιου 
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνατέλλει 
τόν ἥλιον  ἐπί πονηρούς καί ἀγα-
θούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί 

3. Σταύρου Σ. Φωτίου, Ἅγιος ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης, ἐκδ. Ἀρμός, Ἀθήνα 2017, 
σ. 18. 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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ἀδίκους. Καί εὐεργετεῖ καί θάλπει 
ὅλους ἀνεξαιρέτως. Ἐξάλλου, ἐάν 
ἀγαπᾶμε μόνο τούς φίλους μας, 
τούς ἀδελφούς μας, τήν οἰκογένειά 
μας καί ὅσους μᾶς ἀγαποῦν, τί πε-
ρισσότερο κάνουμε; Τό ἴδιο, λέει ὁ 
Κύριος, δέν κάνουν καί οἱ Τελῶνες; 
Μᾶς ζητᾶ, ἑπομένως τό τέλειο, 
τήν τελείαν ἀγάπη πού ἐπεκτείνε-
ται καί πρός τούς ἐχθρούς. Αὐτή ἡ 
ἀγάπη μᾶς ἀνάγει στήν τελειότη-
τα, κατά τόν ἱερό Νεόφυτο. «Ὅρα 
πῶς ἀνάγει πρός τελειότητα τούς 
τηροῦντας τά θεία ταῦτα προ-
στάγματα». Γινόμαστε τέλειοι «ἐν 
τῷ ἔχειν ἀγάπην  πρός πάντας καί 
τῶν ἐχθρῶν ὑπερεύχεσθαι». Νά 
συγχωροῦμε, λοιπόν, τά ἁμαρτή-
ματα τῶν ἄλλων, ὅσο μεγάλα καί 
ἄν μᾶς φαίνονται, ὅσο καί ἄν μᾶς 
πικραίνουν. Κατανοώντας ὅτι ὅλα 
αὐτά εἶναι μικρά καί ἀσήμαντα 
μπροστά στίς δικές μας ἁμαρτίες. 
Αὐτή εἶναι ἡ ὑπέρβαση καί ἡ τελεία 
ἀγάπη πού ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Κύ-
ριος. Ἀγάπη, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ 
τόν Ἀπόστολο Παῦλο, «οὐ λογίζε-
ται τό κακόν», καί εἶναι ἀπεριόρι-
στη. Πολύ δύσκολο, ὄχι ὅμως ἀκα-
τόρθωτο. Ἐξάλλου εἶναι καί αὐτό 
θεῖο δῶρο. Ὁ Θεός μπορεῖ νά μᾶς 
βοηθήσει μέ τή Χάρη Του, νά μᾶς 
δωρήσει τήν εἰρήνη, νά ἀπομακρύ-
νει τήν ἔχθρα ἀπό μέσα μας καί νά 
μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀγάπη. Ἡ ἀγά-

πη πρός τούς ἐχθρούς, μέ ἄλλα λό-
για, δέν εἶναι ἀνθρώπινο ἔργο, 
ἀλλά «σημεῖο» τῆς θείας παρουσίας 
καί Βασιλείας, ὅπως πολύ σοφά 
ἐπισημαίνει ὁ ἀείμνηστος καθηγη-
τής Σάββας Ἀγουρίδης. 

Ἐξηγεῖ στή συνέχεια, ὁ ὅσιος τῆς 
Πάφου, μέ ρητορική σαφήνεια, τό 
πνευματικό ὄφελος ἀπό τήν ἀγάπη 
πρός τούς ἐχθρούς. Γαλήνη καί ἀτα-
ραξία ἐπικρατεῖ στήν ψυχή μας. 
Καί ὁ χριστιανός καθίσταται ἐρά-
σμιον δοχεῖον τοῦ ἁγίου Πνεύματος 
καί μιμητής τοῦ Χριστού. Στόν 9ο 
Λόγο του στό ἴδιο ἔργο ὁ ἅγιος Νε-
όφυτος χαρακτηρίζει τήν ἀγάπη 
πρός τούς ἐχθρούς καί τήν προ-
σευχή γι’ αὐτούς ὡς πολύτιμο 
μαργαρίτη μέ τόν ὁποῖο πλουτίζουν 

4. Περί τοῦ Χριστοῦ Ἐντολῶν, 9, 38-39.
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τήν ψυχή τους καί τή ζωή τούς οἱ 
χριστιανοί4. Μέ τήν ἀγάπη, προξε-
νοῦμε ὠφέλεια καί στόν ἑαυτό 
μας, ἀλλά καί στόν ἀδελφό μας. 
Βλέποντας τήν ἀγάπη μας ὁ ἄλλος, 
μαλακώνει ἡ καρδιά του, διασπᾶται 
ἡ πονηρία του καί τόν κερδίζουμε. 
Ἀλλά καί οἱ ἴδιοι κερδίζουμε μισθό 
γιά τόν οὐρανό. Ἡ ἀγάπη γίνεται 
τό εἰσιτήριο γιά νά εἰσέλθουμε 
στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ ἱερός Νεόφυτος κάνει λόγο καί 
γιά τόν πνευματικό ἀγῶνα πού κα-
λεῖται νά διεξάγει ὁ κάθε χριστια-
νός προκειμένου νά ἀποκτήσει τήν 
τελεία ἀγάπη. Δέν παραλείπει, βέ-
βαια, νά τονίσει ὅτι πράγματι τό νά 
συγχωροῦμε καί νά ἀγαποῦμε τούς 
ἐχθρούς μας καί νά εὐχόμαστε γι’ 
αὐτούς εἶναι χαρακτηριστικό τῶν 
τελείων, πνευματικῶν καί θεοφρό-
νων ἀνδρῶν. Αὐτῶν πού ἔχουν 
φθάσει σέ ὕψη πνευματικότητας 
καί ἁγιότητας, ὅπως γιά παρά-
δειγμα ὁ Ἅγιος Διονύσιος Ζακύν-
θου πού συγχώρεσε καί ἔδειξε 
ἀπεριόριστη ἀγάπη στόν φονιά 
τοῦ ἀδελφοῦ του, ἀλλά καί ὅλοι οἱ 
Ἅγιοι στά πρόσωπα τῶν ὁποίων, 
ὅπως τονίζει συνεχῶς ὁ ἀσκητής τῆς 
Ἐγκλείστρας, ἐνσαρκώνεται τρανῶς 
ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου. Μᾶς προ-
τρέπει, λοιπόν, «βιασώμεθα ἑαυ-
τούς μή ἔχειν κατά τινός ἔχθραν ἐν 
τῇ καρδίᾳ». Καί ἐπαναλαμβάνει σέ 
ἔντονο ὕφος: «Δέον βιασθῆναι καί 
ἡμᾶς θεῖον καί πνευματικόν φρό-
νημα κατορθώσαι, εἰς τό ἀγαπᾶν 

τούς ἐχθρούς καί εὔχεσθαι ὑπέρ 
αὐτῶν». Διότι ὅπως πολύ εὔστοχα 
τονίζει «ἀδύνατον γάρ βίας χωρίς 
κτήσασθαι τί ἀγαθόν». Εἶναι ἀδύ-
νατο νά ἀποκτήσουμε κάποιο ἀγα-
θό ἤ κάποια ἀρετή χωρίς νά ἀγω-
νιστοῦμε καί νά κοπιάσουμε. Χω-
ρίς νά βιάσουμε καί λίγο τόν ἑαυ-
τό μας. 

Ὡς κατακλεῖδα τοῦ μεστοῦ λό-
γου του γιά τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης, 
ὁ θεοφόρος Νεόφυτος, μνημονεύει 
τόν ὑπέροχο ὕμνο τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου πρός τήν ἀγάπη. Τό ἀρι-
στούργημα αὐτό τῆς Α΄ πρός Κο-
ρινθίους Ἐπιστολῆς συνευδοκεῖ 
καί συνάδει μέ τά ὅσα ἀναφέρει ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστός γιά τήν ἀγάπη καί 
ἀποτελεῖ, κατά τόν ἱερό πατέρα, 
«ἀσφαλῆ καί βεβαίαν σφραγῖδα» 
τῶν ὅσων ἔχουν εἰπωθεῖ γιά τήν 
ἀρετή αὐτή. Περαίνοντας, εὔχεται 
στόν Βασιλέα Χριστό νά μᾶς ἀνα-
δεικνύει ὄχι μόνο «ἀθροιστάς καί 
ἐξηγητάς ἀλλά καί ποιητάς ἀκρι-
βεῖς», δηλαδή ἀκριβεῖς τηρητές 
«τῶν θείων αὐτοῦ ἐνταλμάτων, εἰς 
αἴνον καί εὐχαριστίαν τῆς αὐτοῦ 
ἀγαθότητος». Καλούμαστε, συ-
νεπῶς, νά κάνουμε τίς προτροπές 
του πράξη καί νά ἔχουμε ὡς φω-
τοδότη τοῦ βίου μας τήν ἀγάπη. 
Μόνο ἔτσι δοξάζεται τό ὄνομα 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ὅταν τηροῦμε 
τίς θεῖες ἐντολές καί ζοῦμε σύμ-
φωνα μέ τό θεῖο θέλημα, ἀγωνιζό-
μενοι γιά τήν ἐν Χριστῷ τελείωση 
καί κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό. 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Νίκης Τρακοσιῆ 
Φιλολόγου 

 

Βρισκόμαστε στά Ἱεροσόλυ-
μα, στά χρόνια τοῦ προφή-
τη καί βασιλιά Δαβίδ. Με-

γάλη χαρά, ἐνθουσιασμός καί συγ-
κίνηση ἐπικρατοῦν στήν πόλη! Τά 
γεγονότα τῶν ἡμερῶν θά μείνουν 
σημάδι στήν ἱστορία τοῦ ἔθνους καί 
θά συγκινοῦν κάθε εὐσεβῆ Ἰσραη-
λίτη. Περισσότερο ἀπ’ ὅλους ζεῖ τή 
χαρά καί τή συγκίνηση ὁ εὐσεβής 
βασιλιάς. Ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης 
μεταφέρεται πανηγυρικά στό ὅρος 
Σιῶν, στήν μεγαλόπρεπη Σκηνή 
πού στήθηκε εἰδικά γι’ αὐτό τόν 

σκοπό, μία πού ναός δέν ὑπάρχει 
ἀκόμη στά Ἱεροσόλυμα.  

Ἡ χρυσή Κιβωτός περιεῖχε τά πο-
λυτιμότερα καί ἱερότερα κειμήλια 
τῶν Ἑβραίων: τίς πλάκες τῆς Δια-
θήκης μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, μία 
χρυσή στάμνα μέ τό μάννα πού ὁ 
Θεός τούς ἔστελνε καθημερινά στήν 
ἔρημο πού πέρασαν σαράντα χρό-
νια καί τή ράβδο τοῦ Ἀαρῶν τήν 
«βλαστήσασαν» ὡς ἀπόδειξη ὅτι 
ἦταν αὐτός ὁ ἐκλελεγμένος ἀπό τόν 
Θεό ἱερέας Του. Σέ ὅλη τήν περι-
πέτεια τοῦ λαοῦ στήν ἔρημο ἡ Κι-
βωτός ἦταν στό κέντρο τοῦ στρα-
τοπέδου-καταυλισμοῦ κι ἐκεῖ μέ 
τρόπο θαυμαστό ὁ Θεός ἔκανε 
ἐμφανῆ τήν παρουσία Του μέ τή 
φωτεινή νεφέλη. Γι’ αὐτό ἡ εἰσα-
γωγή καί ἐγκατάστασή της στό ὅρος 
Σιῶν ἦταν γιά τούς πιστούς 
Ἰσραηλῖτες εἴσοδος καί παραμονή 
τοῦ Θεοῦ στόν ἱερό τόπο. Καί 
πραγματικά ἀπό τότε ἐκεῖ ἔστρε-
φαν τό βλέμμα γιά νά προσευχη-
θοῦν, ἀκόμα καί τόν καιρό πού βρί-
σκονταν μακριά ἀπό τήν πατρίδα 
τούς αἰχμάλωτοι. 

Ὁ Δαβίδ συνέθεσε τόν ψαλμό 23 
ἐκφράζοντας τά δικά του συναι-
σθήματα καί δίνοντας στόν λαό μα-
θήματα ἱερά. Καθώς προσέγγιζαν 
ὅλοι στό ὅρος ὅπου θά φυλαγόταν 
ἡ Κιβωτός, ἀπευθύνεται ἕνας Μο-
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νωδός (ψάλτης) στούς συμμετέ-
χοντες στήν ἱερή λιτανεία καί ρωτᾶ: 
«Τίς ἀναβήσεται εἰς τό ὅρος Κυρί-
ου καί τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίω 
αὐτοῦ»; Ποιός εἶναι ἄξιος νά ἀνε-
βεῖ καί νά σταθεῖ σ’ αὐτό τόν τόσο 
ἱερό τόπο, ὅπου κατοικεῖ ὁ Κύριος; 
Καί ἡ ἀπάντηση ἀκούγεται ἀπό τόν 
«χορό». «Ἀθῷος χερσί καί καθαρός 
τῇ καρδίᾳ ὅς οὐκ ἔλαβεν ἐπί ματαίῳ 
τήν ψυχήν αὐτοῦ…».  

Ἕνα δέος ἐπικρατεῖ στίς καρδιές 
τῶν ἀνθρώπων πού βῆμα μέ βῆμα 
πλησιάζουν στόν πιό ἱερό τόπο, 
ὅπου σέ λίγο θά ἔχει τή μόνιμη θέση 
της ἡ Κιβωτός. Ἀλήθεια, ποιός 
εἶναι ἱκανός νά πατήσει, νά ἀνεβεῖ 
σ’ αὐτό τόν τόπο ὅπου κατοικεῖ ὁ 
Κύριος; Ὅταν ἡ λιτανεία φτάνει ἔξω 
ἀπό τίς πύλες τοῦ φρουρίου τῆς 
Σιῶν φωνάζουν οἱ πιστοί στούς 
μέσα φρουρούς: «ἄρατε πύλας οἱ 
ἄρχοντες ὑμῶν… καί εἰσελεύσεται 
ὁ βασιλεύς τῆς δόξης». «Ἀνοῖξτε τίς 
πύλες γιά νά μπεῖ ὁ Βασιλιάς ὁ 
ἐνδοξότερος ἀπ’ ὁποιονδήποτε βα-
σιλιά»! Οἱ φρουροί μέσα ἀπό τό 
φρούριο ρωτοῦν:«Τίς ἔστιν οὗτος ὁ 
βασιλεύς τῆς δόξης»; «Κύριος κρα-
ταιός καί δυνατός… αὐτός ἐστιν ὁ 
βασιλεύς τῆς δόξης».Ὁ Κύριος τῶν 
ἀγγελικῶν δυνάμεων, τῶν στρατιῶν 
τῶν ἀγγέλων εἶναι ὁ βασιλεύς τῆς 
δόξης, πού θά εἰσέλθει καί θά 

ἐγκατασταθεῖ στήν Σκηνή στό ὅρος 
Σιῶν. Σ’ αὐτό τόν τόπο ἀργότερα 
κτίστηκε ὁ ναός τοῦ Σολομῶντος ὁ 
μοναδικός γιά τούς Ἰσραηλῖτες. 

Αὐτό τόν Ψαλμό ἀκοῦμε νά 
ἐκφωνεῖ μέ ἰσχυρή φωνή ὁ Ἐπί-
σκοπος ὅταν ἕνας Ναός ἐγκαινιά-
ζεται καί πρόκειται ὅλοι ὅσοι εἶναι 
ἔξω στό προαύλιο νά εἰσέλθουν, μέ 
πρῶτο τόν Ἐπίσκοπο πού κρατᾶ τά 
Ἅγια λείψανα. Σέ κάποιους ναούς 
ἡ ἴδια τελετή γίνεται καί τό βράδυ 
τῆς Ἀνάστασης, ἐπειδή αὐτός ὁ 
Ψαλμός εἶναι προφητικός- Μεσ-
σιανικός καί προαναγγέλλει τήν 
Ἀνάσταση καί Ἀνάληψη τοῦ Κυρί-
ου. 

Καθώς ἑτοιμαζόμαστε νά προ-
σέλθουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας 
Κοινωνίας ὁ ἴδιος  Ψαλμός τοῦ Δα-
βίδ, πού περιλαμβάνεται στήν ἀκο-
λουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως μᾶς 
βοηθᾶ στήν προετοιμασία μας, 
ἀλλά μᾶς δίνει καί τά κριτήρια γιά 
νά ἐλέγχουμε τόν ἑαυτό μας. Πρό-
κειται νά ὑποδεχτοῦμε ὄχι κάποιο 
σύμβολο, ἀλλά τόν ἴδιο τόν Κύριο, 
γι’ αὐτό προσευχόμαστε νά μᾶς 
ἀξιώσει νά προσέλθουμε ὅσο γίνε-
ται ἕτοιμοι, γιά νά γίνει ἡ συμμε-
τοχή μας «εἰς ζωήν αἰώνιον» καί 
«μή εἰς κρῖμα ἤ εἰς κατακρῖμα».  

Πρέπει κι ἐμεῖς, σάν τούς ἀνθρώ-
πους πού ἐπρόκειτο νά ἀνέβουν 
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στόν ἱερό τόπο τῆς Σιῶν, νά 
διερωτόμαστε, νά προβλημα-
τιζόμαστε γιά τήν ἀναξιότητα 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου νά 
ὑποδεχτεῖ τόν ἴδιο τόν Κύριο. 
Πόσο περιεκτική καί δυνατή 
εἶναι ἡ ἀπάντηση πού δίνει ὁ 
Προφήτης καί βασιλιάς Δαβίδ 
σ’ αὐτό τόν προβληματισμό: 
Μόνο ὅποιος ἔχει «ἀθῴα» κα-
θαρά χέρια καί καθαρή καρδιά 
μπορεῖ νά προσεγγίζει τόν Χρι-
στό καί τά ἱερά Μυστήρια. Ἡ 
Κιβωτός δέν ἦταν παρά ἕνα σύμ-
βολο, μία προτύπωση γι’ αὐτά πού 
ἐμεῖς ἔχουμε ὡς πραγματική, ζων-
τανή παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν ναό 
μας καί μέσα μας. 

Μέσα στόν κόσμο ὅπου ἡ ἁμαρ-
τία φαίνεται νά εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα 
κατάσταση, μία καί ὁ «κοσμοκρά-
τωρ» διάβολος καταφέρνει νά πα-
ρασύρει καί νά κρατᾶ δέσμιους 
πολλούς ἀνθρώπους πού ἀφήνουν 
ἀφύλακτη τήν ψυχή τους, μᾶς φαί-
νεται λογικό νά θεωροῦμε τούς ἑαυ-
τούς μᾶς καλούς, ἄν δέν εἴμαστε μέ 
τούς χειρότερους. Ἔχουμε κάποτε 
καί μία σύγχυση καί διαχωρίζουμε 
τόν ἐσωτερικό κόσμο ἀπό τίς πρά-
ξεις μας. «Ἄς ἔχουμε καθαρή καρ-
διά καί δέν πειράζει ἄν ἔχουμε καί 
κάποιες παρεκτροπές…» λέμε. 

Στά λόγια τοῦ προφητάνακτα Δα-

βίδ ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ἁγία Γρα-
φή, στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, δέν φαί-
νεται πουθενά νά γίνεται ἕνας τέ-
τοιος διαχωρισμός. Ἡ ζωή καί οἱ 
πράξεις μας εἶναι ἀπαύγασμα τοῦ 
ἐσωτερικοῦ μας κόσμου. Ὅση δια-
φθορά κι’ ἄν ἐπικρατεῖ σέ μία κοι-
νωνία, ὅσο κι ἄν ἡ ἀπάτη, τό ψέμα 
ἡ ὁποιασδήποτε μορφῆς παρέκ-
κλιση ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γί-
νονται ὄχι ἡ ἐξαίρεση ἀλλά ὁ κα-
νόνας, ὁ Χριστιανός ὀφείλει νά 
σκέφτεται διαφορετικά: Νά κατα-
νοεῖ ὅτι ὁ σκοπός δέν εἶναι νά εἴμα-
στε καλύτεροι ἀπό τούς ἄλλους, 
ἀλλά ὅπως μᾶς θέλει ὁ Θεός γιά νά 
εἴμαστε ἄξιοι γιά νά κατοικεῖ μέσα 
μας.  

Εἶναι ἀλήθεια, ἀθῴα τά χέρια 
μας; Χωρίς πολλή σκέψη θά ἀπαν-
τοῦσαν πολλοί: «Δέν ἔκλεψα, δέν 
ἀδίκησα κανέναν…». Θά ἦταν κα-
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λύτερα, ἀντί νά βγάζουμε τήν 
ἀθωωτική ἀπόφαση γιά τόν ἑαυτό 
μας, νά παρακαλοῦμε τόν Θεό νά 
μᾶς δείχνει τά λάθη μας. Ἄς κοι-
τάξουμε πιό προσεκτικά τά χέρια 
μας, δηλαδή τίς πράξεις μας: Δέν 
ὑπηρέτησαν ποτέ τήν ἀπάτη, τήν 
πλεονεξία, τή σπατάλη, τό ὑλιστι-
κό φρόνημα; Δέν ἔχουμε στήν πο-
ρεία τῆς ζωῆς μας πράξεις πού 
σκανδάλισαν, στενοχώρησαν… Πό-
σοι ἄνθρωποι ἴσως ἔχουν μέσα 
τούς ἕνα παράπονο γιά τή δική μας 
συμπεριφορά, χωρίς νά τό ἔχουμε 
λάβει σοβαρά ὑπόψιν;  

Κι ἄν σκεφτοῦμε αὐτά πού δέν 
ἔκαναν τά χέρια μας, ἐνώ ὄφειλαν 
νά τά κάνουν; «Εἰδότι καλόν ποιεῖν 
καί μή ποιούντι , ἁμαρτία αὐτῷ 
ἐστιν» (Ἰακ. δ΄, 17). Ἄν γνωρίζεις τό 
καλό καί δέν τό πράττεις, δέν εἶναι 
σάν νά διαπράττεις μία ἀδικία; Ἄν 
ὁ Θεός σου ἔδωσε ἕνα τάλαντο κι 
ἐσύ τό κρατᾶς κρυμμένο ἀπό ρᾳθυ-
μία ἤ γιά νά ὑπηρετεῖς μόνο τό δικό 
σου συμφέρον, δέν ἔχεις ἐνοχή;  

«Ἀθῴα» τά χέρια μᾶς πρέπει νά 
εἶναι καί στίς καθημερινές ἁπλές 
συνήθειες, πού ἔγιναν μέρος τῆς 
ζωῆς μας, ἀλλά δέν εἶναι καλές γιά 
τή δική μας ψυχή καί γιά τούς 
ἄλλους. Δέν εἶναι ἀθῷο τό χέρι πού 
μέ ἕνα ἄγγιγμα σέ μία συσκευή 
ἀνοίγει μπροστά στά μάτια ἤ στά 

αὐτιά μας ἕναν κόσμο ὑλιστικό, 
ἀκάθαρτο, ἁμαρτωλό, πού προ-
βάλλει ὅ,τι ρυπαίνει τήν ψυχή, σάν 
κάτι διασκεδαστικό; Δέν εἶναι ἀθῴα 
ἡ ὑπερβολική ἀπασχόληση μέ ὅ,τι 
ἱκανοποιεῖ τίς αἰσθήσεις, τή γα-
στριμαργία καί λαιμαργία, τήν 
ὑπερβολή σέ ὁποιασδήποτε μορφῆς 
ἀπόλαυση; 

Ὅσο γιά τήν καθαρότητα τῆς 
καρδιᾶς μας, ἄς μήν σπεύδουμε νά 
τήν ἐπιβεβαιώσουμε, πρίν κάνουμε 
ἕνα βαθύ ἔλεγχο. Εἶναι ἀπαραίτη-
το νά μάθουμε νά συλλαμβάνουμε 
τίς κινήσεις τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς 
σέ «λεπτομέρειες».  Εἶναι πολύ 
εὔκολο, ἀλλά δείχνει ρηχότητα 
πνευματική, τό νά διαπιστώνουμε 
γιά τόν ἑαυτό μας ὅτι εἴμαστε ἀρκε-
τά καλοί. Ποιό εἶναι τό κριτήριο; Μέ 
ἀνθρώπινα κριτήρια μποροῦμε νά 
ἀποδείξουμε τή δικαιοσύνη μας 
καί εὔκολα τήν ἐπικαλούμαστε. 
Ὄμως ὑπαρχει ὁ τέλειος νόμος 
τοῦ Εὐαγγελίου καί τό τέλειο πρό-
τυπό τοῦ Κυρίου, γιά νά κρίνουμε 
τόν ἑαυτό μας.  

Ἄν σκεφτοῦμε εἰλικρινά, δέν θά 
βροῦμε κάποια ἀντιπάθεια, μνησι-
κακία, ζήλεια, πλεονεξία, διάθεση 
προβολῆς, διάθεση νά ἔχουμε τόν 
ἔπαινο σέ μικρά πράγματα ἴσως, φι-
λαυτία, ἐγωκεντρισμό, ὑστεροβου-
λία, ἀνυπομονησία, πεῖσμα, φιλαρ-
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χία, κατάκριση, ἀνειλικρίνεια, ὑπε-
ρηφάνεια, ἔλλειψη ἀνοχῆς… Εἶναι 
πολύ μεγάλος ὁ κατάλογος τῶν 
ἀδυναμιῶν, πού καί ὁ «καλός» 
ἄνθρωπος μπορεῖ νά κρύβει μέσα 
του.  

Γιατί νά μήν ἐλέγξουμε καί τά λό-
για μας; Μά, αὐτά θά ἐκφράσουν 
ἀναπόφευκτα ὅλες τίς κακίες ἤ 
ἀδυναμίες πού κρύβει κάποιος μέσα 
του. Καί εἶναι ἕνας ἄριστος τρόπος 
ἐξιχνίασης τῶν ἐσωτερικῶν μας δια-
θέσεων τό νά διερωτόμαστε, γιατί 
εἴπαμε κάτι, γιατί μᾶς ξέφυγε ἕνας 
λόγος πού δέν ἄρεσε, πού δέν θέ-
λαμε νά τόν ποῦμε. Ρωτῶ κάτι ἀπό 
ἐνδιαφέρον ἤ ἀπό μία δόση ζήλειας; 
Σχολιάζω «ἁπλά» ἤ ρίχνω εὐγενικά 
τήν κατάκριση; Ἀπαντῶ σέ μία ἐπί-
κριση ἤπια, ἀλλά ρίχνω ἔμμεσα τό 
φταίξιμο ἀλλοῦ; «Ἐκ τῆς καρδίας» 
προέρχονται τά λόγια καί εἶναι 
δεῖγμα τοῦ πόσο καθαρή εἶναι. Κα-
μιά φορᾶ καί μία κίνηση τῆς κεφαλῆς 
ἤ τοῦ χεριοῦ ἐκφράζει τέτοια συ-
ναισθήματα καί διαθέσεις, πού ἄν 
λέγονταν μέ λόγια, θά ἦταν μία ὑπο-
τίμηση, μία κρίση γεμάτη ἄρνηση.  

Ἡ αὐτοκριτική εἶναι πολύ δύσκολη 
ὑπόθεση. Ἔχουμε μία εἰκόνα γιά τόν 
ἑαυτό μας, ὅπως τήν πλάσαμε ἐμεῖς, 
μέ τόν τρόπο πού ἐπιθυμοῦμε. Κρα-
τοῦμε ἀπό τά σχόλια τῶν ἀνθρώπων 
αὐτά πού μᾶς κολακεύουν καί τά 

ἄλλα τά ἀποδίδουμε στήν κακία, 
στήν ἄγνοια τῶν ἄλλων ἤ δέν τά 
προσέχουμε. Τίς συγκρούσεις θεω-
ροῦμε ὅτι μόνο οἱ ἄλλοι τίς προκα-
λοῦν.  

Ὁ Δαβίδ μέ παρρησία λέγει στόν 
Θεό σέ ἄλλο Ψαλμό, τόν 25ο. «Ἐγώ 
ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην… ὁ πούς 
μου ἔστη ἐν εὐθύτητι». Προσπάθη-
σα νά ζῶ μέ ἁπλότητα καί ἀγαθό-
τητα καί τά πόδια μου δέν βγῆκαν 
οὔτε σπιθαμή ἀπό τόν ἴσιο δρόμο, 
τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἀπόλυτη ἀκρί-
βεια στήν τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ 
Θεοῦ εἶναι τό ἰδανικό κάθε Ἁγίου καί 
κάθε ἀνθρώπου πού θέλει νά ἔχει 
τόν Θεό μέσα Του. Αὐτό δέν λέγει 
καί ὁ Κύριος στούς Μακαρισμούς, 
γιά ὅσους θέλουν νά «δοῦν» τόν Θεό 
στή βασιλεία Του, ὅτι δηλαδή, πρέ-
πει νά εἶναι «καθαροί τῇ καρδίᾳ;» 

Καθώς ἑτοιμαζόμαστε γιά τίς 
πιό ἅγιες μέρες στή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί καλούμαστε νά μετέ-
χουμε στό Μυστήριο τῆς Ἱερῆς 
Ἐξομολόγησης καί τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας, εἶναι ἀπαραίτητο νά πα-
ρακαλέσουμε τόν Κύριο νά μᾶς 
φωτίσει καί νά μᾶς δείξει τόν πραγ-
ματικό ἑαυτό μας, ὥστε μέ τή δική 
Του βοήθεια νά μποροῦμε νά ποῦμε 
ὅτι ἀγωνιστήκαμε ὅσο μποροῦμε γιά 
νά εἴμαστε «ἀθῷοι χερσί καί καθα-
ροί τῇ καρδίᾳ».
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ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Γιά νά ζήσει ἁρμονικά ἕνα 
ζευγάρι καί νά θέσει γερά 
θεμέλια στήν οἰκογένειά 

του χρειάζεται νά βάλει ἐξαρχῆς ὡς 
θεμέλιο στή ζωή του τήν ἀγάπη, τήν 
ἀκριβῆ ἀγάπη πού βρίσκεται μέσα 
στήν πνευματική ἀρχοντιά, στή θυ-
σία καί ὄχι τήν ψεύτικη, τήν κοσμι-
κή, τή σαρκική. Ἡ σαρκική ἀγάπη 
ἑνώνει ἐξωτερικά τους κοσμικούς 
ἀνθρώπους τόσο μόνον ὅσο ὑπάρ-
χουν κοσμικά προσόντα, καί τούς 
χωρίζει ὅταν αὐτά χαθοῦν, ὁπότε 
καί αὐτοί ὁδηγοῦνται στήν ἀπώλεια. 

Ἄν ὑπάρχει ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ, πάντα ἔρχεται ὁ ἕνας στήν 
θέση τοῦ ἄλλου, τόν καταλαβαίνει, 
τόν πονάει. Γι’ αὐτό καί μεταξύ τους 
τά ἀνδρόγυνα πρέπει νά ἔχουν τήν 
ἐξαγνισμένη ἀγάπη, γιά νά ἔχουν 
ἀλληλοπαρηγοριά καί νά μποροῦν 
νά κάνουν καί τά πνευματικά τους 
καθήκοντα. Ὁ Θεός ἔπλασε πρῶτα 
τόν Ἀδάμ καί ὁ Ἀδάμ εἶπε γιά τή γυ-
ναῖκα: «Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν 
ὀστέων μου καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός 
μου». Ἡ γυναῖκα, λέει τό Εὐαγγέλιο, 
πρέπει νά φοβᾶται τόν ἄνδρα, δη-

Ἐπιμ. Σάββα Παρῆ 
Θεολόγου



λαδή νά τόν σέβεται καί ὁ ἄνδρας νά 
ἀγαπάει τή γυναῖκα. Μέσα στήν 
ἀγάπη εἶναι ὁ σεβασμός. Μέσα στόν 
σεβασμό εἶναι ἡ ἀγάπη. Αὐτό τό 
ὁποῖο ἀγαπῶ, τό σέβομαι κιόλας. Καί 
αὐτό τό ὁποῖο σέβομαι τό ἀγαπῶ. 
Δηλαδή δέν εἶναι ἄλλο τό ἕνα καί 
ἄλλο τό ἄλλο, ἕνα πρᾶγμα εἶναι καί 
τά δύο. Οἴ ἄνθρωποι ὅμως φεύγουν 
ἀπό αὐτήν τήν ἁρμονία τοῦ Θεοῦ καί 
δέν καταλαβαίνουν αὐτά πού λέει τό 
Εὐαγγέλιο. Ὁ Θεός τά ρύθμισε ὅλα 
μέ σοφία. Ἀκόμη καί οἱ μικροδια-
φορές τῶν χαρακτήρων τῶν συζύ-
γων βοηθοῦν νά δημιουργηθεῖ μία 
ἁρμονική οἰκογένεια γιατί ὁ ἕνας 
συμπληρώνει τόν ἄλλον. Στό αὐτο-
κίνητο εἶναι ἀπαραίτητο καί τό γκά-
ζι, γιά νά προχωρήσει, ἀλλά καί τό 
φρένο γιά νά σταματήσει. Ἄν τό 
αὐτοκίνητο εἶχε μόνο φρένο δέν θά 
κουνιόταν καί ἄν εἶχε μόνον ταχύ-
τητες δέν θά μποροῦσε νά σταμα-
τήσει. Μοῦ λένε μερικοί ἄνδρες: 
«δέν συμφωνῶ μέ τή γυναῖκα μου, 
εἴμαστε ἀντίθετοι χαρακτῆρες. 
Ἄλλος χαρακτῆρας ἐκείνη, ἄλλος 
ἐγώ. Πῶς κάνει τέτοια παράξενα 
πράγματα ὁ Θεός; Δέν θά μποροῦσε 
νά οἰκονομήσει μερικές καταστάσεις 
ἔτσι ὥστε νά ταιριάζουν τά ἀνδρό-
γυνα γιά νά μποροῦν νά ζοῦν πνευ-

ματικά;» Δέν καταλαβαίνετε τούς 
λέω ὅτι οἱ διαφορετικοί χαρακτῆρες 
δημιουργοῦν ἁρμονία; Σκεφτεῖτε τί 
θά γινόταν ἄν π.χ. καί οἱ δύο θυμώ-
νατε εὔκολα, θά γκρεμιζόταν τό 
σπίτι. Ἤ ἄν καί οἱ δύο ἤσασταν 
ἤπιοι χαρακτῆρες θά κοιμόσασταν 
ὄρθιοι. Ἄν ἤσασταν τσιγγούνηδες θά 
ταιριάζατε μέν, ἀλλά θά πηγαίνατε 
καί οἱ δύο στήν κόλαση. Ἄν πάλι 
ἤσασταν ἁπλοχέρηδες θά μπορού-
σατε νά κρατήσετε σπίτι; Θά τό δια-
λύατε καί τά παιδιά σας θά γύριζαν 
στούς δρόμους. Καί στήν ἀγωγή 
τῶν παιδιῶν ὅταν οἱ σύζυγοι εἶναι 
διαφορετικοί χαρακτῆρες μποροῦν 
περισσότερο νά βοηθήσουν. Ὁ ἕνας 
κρατάει λίγο φρένο ὁ ἄλλος λέει 
ἄφησε τά παιδιά λίγο ἐλεύθερα. Ἄν 
τά στριμώξουν καί οἱ δύο θά χάσουν 
τά παιδιά τους. Καί ἄν τά ἀφήσουν 
καί οἱ δύο ἐλεύθερα πάλι θά τά χά-
σουν. Ἐνῶ ἔτσι βρίσκουν καί τά 
παιδιά μία ἰσορροπία. Μέσα στή 
διαφορά τῶν χαρακτήρων λοιπόν 
κρύβεται ἡ ἁρμονία τοῦ Θεοῦ. Φυ-
σικά δέν πρέπει κανείς νά ξεπερνᾶ 
τά ὅρια, ἀλλά ὁ καθένας νά βοηθᾶ 
τόν ἄλλο μέ τόν τρόπο του οὕτως 
ὥστε νά ὑπάρχει αὐτή ἡ ἰσορροπία 
καί ἁρμονία στήν οἰκογένεια. 
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Μάριου Θρασυβούλου 
Θεολόγου 

 

ὉἍγιος Νικηφόρος ὁ Λε-
πρός, ὁ κατά κόσμος Νι-
κόλαος Τζανακάκης γεν-

νήθηκε τό 1890 σέ ἕνα ὀρεινό χω-
ριό, τό Συρικάρι τῶν Χανίων ἀπό 
ἁπλούς καί εὐλαβεῖς γονεῖς. Ἐνῶ 
ἦταν μικρό παιδί, οἱ γονεῖς του εἶχαν 
πεθάνει καί τόν ἄφησαν ὀρφανό. 
Τήν ἐπιμέλεια του τήν εἶχε ἀναλά-
βει ὁ παππούς του. 

Ἔφηβος ἀκόμη στήν ἡλικία τῶν 
13 ἐτῶν, ὁ παππούς του τόν πάει 
στά Χανιά γιά νά ἐργαστεῖ σέ ἕνα 
κουρεῖο γιά νά μάθει τήν τέχνη καί 
νά μπορεῖ νά ἐπιβιώσει. Ἦταν ἡ 
ἐποχή πού ἔμελλε νά σημαδέψει γιά 
πάντα τή ζωή του. Ἔκαναν ἐμφά-
νιση τά πρῶτα σημάδια τῆς νόσου 
του. 

Τρία χρόνια ἀργότερα, στήν 
ἡλικία τῶν 16 ἐτῶν καί ἀφοῦ ἡ 
νόσος γίνεται πιό ἐμφανής, 
παίρνει τήν ἀπόφαση νά μετα-

βεῖ στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. 
Μετά τή μεσολάβηση ἑνός κληρικοῦ  
καί στήν ἡλικία τῶν 24 ἐτῶν κατα-
φεύγει στό λεπροκομεῖο τῆς Χίου 
ὅπου ἱερέας ἐκεῖ ἦταν ὁ πατήρ 
Ἄνθιμος Βαγιάνος, ὁ μετέπειτα 
Ἅγιος Ἄνθιμος. Μέσα σέ 2 χρόνια 
ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος τόν ἔκρινε ἕτοιμο  
γιά τό μοναχικό σχῆμα καί τόν ἔκει-
ρε μοναχό μέ τό ὄνομα Νικηφόρος. 
Πιστός στά μοναχικά του καθήκον-
τα ὁ μοναχός Νικηφόρος ἐπιδίδεται 
σέ ἀσκητικούς κόπους καί ἀγῶνες 
προκειμένου νά βρίσκεται ἑνωμένος 
μέ Αὐτόν πού ἀγάπησε τόσο πολύ, 
τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 

Ἐκεῖ παρέμεινε 43 ἔτη, μέχρι τό 
1957, ὅπου τό Λωβοκομεῖο τῆς 
Χίου ἔκλεισε καί οἱ ἐναπομείναντες 
ἀσθενεῖς μαζί μέ τόν πατέρα Νικη-
φόρο στάλθηκαν στόν Ἀντιλεπρικό 
Σταθμό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
Ἀθηνῶν, στό Αἰγάλεω. Κλινήρης 
τόν περισσότερο καιρό, ὁ Ἅγιος Νι-
κηφόρος πέρασε τά τελευταία χρό-
νια τῆς ἐπί γῆς ζωῆς του, ἐπιδιδό-
μενος στήν ἀδιάλειπτη προσευχή 
ἐνῶ ταυτόχρονα ἦταν ὑπόδειγμα 
ὑπομονῆς, πραότητας καί ταπεινώ-
σεως. Πλῆθος κόσμου συνέρρεε στό 
σταθμό γιά νά πάρει τήν εὐχή του 
καί τή στήριξη στίς προσωπικές δο-
κιμασίες τοῦ καθενός. 

Στό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ



Μητροπολίτου Ἀργολίδος 
κ. Νεκταρίου μέ τίτλο 
«Ἡ Ἱερή Ἀρρώστια», γί-
νεται ἀναφορά στή μονα-
χή Βερονίκη, ἀδελφή τῆς 
Ι. Μονῆς Παναγίας Βοη-
θείας Χίου ἡ ὁποία ἀφη-
γεῖται γιά τόν π. Νικηφό-
ρο: «Παίρναμε μεγάλη 
χαρά ὅταν ἐρχόταν στό 
μοναστῆρι. Ἦταν, βλέπε-
τε, πνευματικό παιδί τοῦ 
Ἁγίου Ἀνθίμου. Τήν πρώ-
τη φορά πού τόν εἶδα τρό-
μαξα, γιατί ἦταν δύσμορ-
φος λόγῳ τῆς ἀσθένειάς 
του. Ὅμως σέ κέρδιζε 
ἀμέσως μέ τή γλυκύτητα 
τοῦ λόγου του.»  

Στίς 4 Ἰανουαρίου τοῦ 
1964, σέ ἡλικία 74 ἐτῶν, ὁ 
Ἅγιος κοιμήθηκε. Μετά τήν ἐκταφή, 
τά ἅγια του λείψανα εὐωδίαζαν.  

Οἱ μαρτυρίες τῆς θαυμαστῆς ἐπεμ-
βάσεως τοῦ Ἁγίου σέ ὅσους ἐπικα-
λοῦνται μέ πίστη τό ὄνομά του καί 
τίς πρεσβεῖες του εἶναι πολλές. Πα-
ρακάτω καταθέτουμε μία ἀπό τίς 
πολλές μαρτυρίες γιά τά θαύματα 
ὅπως ἀναφέρεται στό βιβλίο τοῦ Σί-
μωνος Μοναχοῦ, «Ὁ Ἅγιος Νικηφό-
ρος ὁ Λεπρός ὁ Θαυματουργός».  

«Στίς 26 Ἰανουαρίου 2016, βρέ-
θηκα μέσα στό αὐτοκίνητό μου μό-
νος, ὅταν ἕνα ἄλλο αὐτοκίνητο ἐπι-
βατικό Ι.Χ. ἔχασε τόν ἔλεγχο καί ἔπε-
σε ἐπάνω μου μέ μεγάλη ταχύτητα, 
καί τά δύο αὐτοκίνητα διαλύθηκαν. 

Μέσα ἀπό τά συντρίμ-
μια, βγήκαμε, ἐγώ καί ἡ 
ἄλλη ὁδηγός μαζί μέ τό 
10χρονο παιδί πού εἶχε 
μαζί της, σῶοι καί ἀβλα-
βεῖς, χωρίς σταγόνα 
αἷμα.  

Κανείς δέν ἀσχολή-
θηκε μέ τό μέγα θαῦμα. 
Τρεῖς ζωές ἀνέπαφες 
μέσα ἀπό τά συντρίμμια. 

Μέσα στό αὐτοκίνητό 
μου ὑπῆρχε πάντα ἡ 
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικη-
φόρου τοῦ Λεπροῦ. 
Μέσα στήν τσέπη μου 
ὑπάρχει πάντα ἡ εἰκονί-
τσα τοῦ Ἁγίου μέ ἕνα μι-
κρό τεμαχιάκι τοῦ Ἁγί-
ου λειψάνου του. Κάθε 
μέρα τόν ἐπικαλοῦμαι 

καί τό Ἀπολυτίκιό Του δέν λείπει ἀπό 
τό στόμα μου. 

Δοξασμένο τό Ὄνομα Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, πού μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγί-
ου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, ἔγινε 
αὐτό τό θαῦμα σέ μένα καί στούς 
δύο ἄλλους πού βρέθηκαν στό δρό-
μο μου. Ἡράκλειο, 9/3/16 Ἀντώνιος 
Χ.» 

 
 

Βιβλιογραφικές ἀναφορές: 
Μητροπολίτου Ἀργολίδου Νεκταρίου (2017). Ἡ 
«ἱερή ἀρρώστεια», Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λε-
πρός, Ναύπλιο: Ἐκδόσεις Ἐπιστροφή.  
Σίμωνος Μοναχοῦ (2017). Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος 
ὁ Λεπρός ὁ θαυματουργός, Ἀθῆνα: Ἱερά Κα-
λύβη Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σκήτη Κουτ-
λουμουσίου Ἁγίου Ὅρους. 
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Τό μοναστῆρι τῆς Παναγίας 
τῆς Καντάρας πού βρίσκε-
ται στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς 

ὁροσειρᾶς τοῦ Πενταδάκτυλου, 
οἰκοδομημένο στήν ὁμώνυμη ἀπό-
τομη καί βραχώδη κορυφή, συν-
δέεται μέ τό μαρτύριο καί τήν μαρ-
τυρία 13 μοναχῶν τῆς μονῆς. Ἡ 
μονή τῆς Κανταριώτισσας Θεοτό-
κου κατά τά τέλη τοῦ 12ου αἰώνα 
μ.Χ. καί τίς πρῶτες δεκαετίες 
τοῦ 13ου αἰώνα μ.Χ. ἀνεδείχθη σέ 
προμαχῶνα τῆς Ὀρθόδοξης πί-
στης, ἡ ὁποία βρισκόταν τότε στό 
στόχαστρο καί στό σφοδρό μένος 
τῶν Λατίνων. Οἱ Φράγκοι μέ τήν 
ἔλευσή τους στήν Κύπρο τό 1192 
μ.Χ. εἶχαν ἤδη ἐγκαθιδρύσει Λα-
τινική ἐκκλησία μέ προκαθήμενο 

Λατῖνο Ἀρχιεπίσκοπο πού εἶχε 
τήν ἕδρα του στήν Λευκωσία. Ἡ 
προσπάθεια τῶν ἐκπροσώπων τοῦ 
Πάπα στήν Κύπρο νά καθυποτά-
ξουν τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική 
Ἐκκλησία καί νά πείσουν γιά τήν 
ὀρθότητα τοῦ δυτικοῦ δόγματος 
ἐξελίχθηκε σέ ἀπηνεῖς θρησκευτι-
κούς διωγμούς κατά τῶν Ὀρθό-
δοξων Κυπρίων. Τό ἀποκορύφωμα 
τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί 
τῆς ἀντιχριστιανικῆς σκληρότητας 
τῶν Λατίνων ἔναντι τῶν Ὀρθοδό-
ξων στήν Κύπρο ἦταν τό μαρτύριο 
13 Ὀρθόδοξων μοναχῶν, ἀνένδοτων 
καί ἀνυπότακτων στήν παπική 
τιάρα. 

Οἱ ἐν λόγῳ μοναχοί ὀνομάζονταν 
Ἰωάννης, Κόνων, Ἱερεμίας, Μᾶρκος, 

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία  
τς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 10ου – 13ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ 
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς 

Μέρος Δ΄ 
 

Οἱ 13 Ὁσιομάρτυρες μοναχοί της Ἱερᾶς Μονῆς  
τῆς Παναγίας τῆς Καντάρας 
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Κύριλλος, Θεοκτιστός, Βαρνάβας, 
Μάξιμος, Θεόγνωστος, Ἰωσήφ, Γεν-
νάδιος, Γεράσιμος καί Γερμανός. Ὁ 
Ἰωάννης καί ὁ Κόνων ἀποτε-
λοῦσαν τούς πνευματικούς καθο-
δηγητές τῶν ὑπολοίπων. Οἱ μονα-
χοί προέρχονταν ἀπό τό Καλόν 
Ὅρος (περιοχή στήν ἀνατολική 
παραλία τοῦ κόλπου τῆς Ἀττάλει-
ας στά νότια της Μικρᾶς Ἀσίας). 
Στήν Κύπρο κατέφυγαν γιά νά 
ἀποφύγουν τόν δεινό ζυγό τῶν 
Σελτζούκων Τούρκων καί νά μπο-
ροῦν νά ἀφοσιωθοῦν στήν ἄσκηση 
καί στά μοναχικά τους καθήκοντα. 
Ἀρχικά ἐγκαταβίωσαν στήν Ἱερά 
Μονή τοῦ Μαχαιρά καί στή συνέ-
χεια μετακινήθηκαν στή Μονή τοῦ 
Χρυσοστόμου στόν Πενταδάκτυλο. 
Τελικά ἐπέλεξαν νά μονάσουν στή 
Μονή τῆς Παναγίας τῆς Καντα-
ριώτισσας, ὅπου καί διέπρεψαν 
στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἡ πνευματι-
κή τους πρόοδος ἔγινε γνωστή, καί 
σταδιακά ἡ Μονή τῆς Παναγίας τῆς 
Καντάρας ἀνεδείχθη σέ φάρο τῆς 
χριστιανικῆς Ὀρθόδοξης ζωῆς τοῦ 
νησιοῦ. Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητας τῶν 
μοναχῶν τῆς Καντάρας καί ἡ 
ἐμβέλεια τῆς πνευματικῆς τους 
αἴγλης ἐπηρέαζε ἀναμφίβολα 
πλῆθος Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων. 
Ἀναπόφευκτα ὅμως προσέλκυσε 
καί τό ἐνδιαφέρον τῶν Λατίνων, οἱ 
ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νά ἀπο-
σπάσουν τούς Ὀρθόδοξους Χρι-
στιανούς τῆς Κύπρου ἀπό τήν 
παραδοσιακή Ὀρθόδοξη πίστη καί 

νά τούς ὁδηγήσουν στό λατινικό 
δόγμα. 

Ὁ τότε Φράγκος Ἀρχιεπίσκοπος 
στήν Λευκωσία Εὐστόργιος ἐπι-
χείρησε τό ἔτος 1228 μ.Χ. νά κά-
νει μία πρώτη κρούση πρός τή μονή 
τῆς Κανταριώτισσας στέλνοντας 
ἐκεῖ τόν ἱεροκήρυκά του, ὀνόματι 
Ἀνδρέα. Ὁ Ἀνδρέας μέ τόν βοηθό 
τοῦ ἔφθασε στή μονή καί συζήτη-
σε δογματικά θέματα μέ τούς 
ἐκεῖ μοναχούς. Ὅταν ἡ συζήτηση 
ἔφθασε στό θέμα τῶν ἀζύμων, οἱ 
μοναχοί τῆς Καντάρας δήλωσαν 
ἀπερίφραστα ὅτι ἡ χρήση ἄζυμου 
ἄρτου στή Θεία Λειτουργία ἀπο-
τελεῖ σοβαρή ἐκτροπή ἀπό τή δι-
δασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. 
Πρότειναν μάλιστα, γιά νά ἀπο-
δείξουν τήν ὀρθότητα τοῦ Ὀρθό-
δοξου δόγματος, τή λεγόμενη «θε-
οκρισία». Δηλαδή δύο Ὀρθόδοξοι 
καί δύο Λατῖνοι, οἱ ὁποῖοι οἱ μέν 
πρῶτοι νά κρατοῦν ἔνζυμο ἄρτο 
καί οἱ δέ τελευταῖοι ἄζυμο ἄρτο, νά 
περάσουν μέσα ἀπό πυρακτωμέ-
νη κλίβανο. Αὐτοί πού θά παρέ-
μεναν ἀβλαβεῖς ἀπό τό πῦρ θά δή-
λωναν τό ὀρθό δόγμα. Ἡ πρόταση 
τῶν Ὀρθόδοξων μοναχῶν θεωρή-
θηκε ἀπό τούς Λατίνους ὡς προ-
σβολή στόν Πάπα καί ζήτησαν πά-
ραυτα ἀπό τούς μοναχούς νά πα-
ρουσιαστοῦν στόν Λατῖνο Ἀρχιε-
πίσκοπο στή Λευκωσία γιά νά 
ἀπολογηθοῦν. Οἱ μοναχοί τῆς Καν-
τάρας δήλωσαν ἀπερίφραστα ὅτι 
ἦταν πρόθυμοι ἀκόμη καί νά πε-
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θάνουν γιά νά ὑπερασπίσουν τό 
Ὀρθόδοξο δόγμα. 

Ὁ Λατῖνος Ἀρχιεπίσκοπος 
Εὐστόργιος, ἀφοῦ ἐνημερώθηκε 
γιά τά καθέκαστα πού ἔλαβαν 
χώρα στή Μονή τῆς Καντάρας, ὅρι-
σε τήν ἡμερομηνία τῆς ἀπολογίας 
τῶν μοναχῶν. Οἱ μοναχοί προ-
ετοιμάστηκαν μέ ὁλονύκτια προ-
σευχή καί ἀγρυπνία, κοινώνησαν 
καί ξεκίνησαν γιά τή Λευκωσία. 
Ἐκεῖ ὁμολόγησαν μέ σθένος στόν 
Εὐστόργιο ὅτι «Ἡμεῖς οὕτω λέγο-
μεν ὅτι ὅσοι τῶν ἀζύμων μετα-
λαμβάνουσι τῆς ἀληθείας ἐκπί-
πτουσι, καί ἐνάντια του ἁγίου 
Εὐαγγελίου καί τῶν θείων γραφῶν 
καί τῶν ἁγίων συνόδων παρα-
δειγματίζουσι, καί πεπλανημένοι 
εἰσί, καί οὐχ οἱ ζῶντες μόνον, 
ἀλλά καί οἱ προαπελθόντες». Ὁ 
Φράγκος Ἀρχιεπίσκοπος ἐξεμάνη 
ἀπό τήν ἀπολογία τῶν μοναχῶν καί 
διέταξε τή φυλάκισή τους. Οἱ μο-
ναχοί προπηλακίστηκαν καί καθ’ 
ὁδόν γιά τή φυλακή οἱ Λατῖνοι τούς 
ὕβριζαν ὡς «κύνες καί αἱρετι-
κούς». Ἡ φυλάκιση κράτησε γιά 3 
ὁλόκληρα χρόνια μέ ἀπάνθρωπες 
συνθῆκες κράτησης καί κακομε-
ταχείρισης. Ἕνας ἀπό τούς 13 μο-
ναχούς, ὁ Θεοδώρητος, ἀπεβίωσε 
λόγῳ τῶν κακουχιῶν στή φυλακή. 
Οἱ Λατῖνοι μέ βαρβαρότητα δια-
πόμπευσαν τό νεκρό σῶμα τοῦ 
μάρτυρα, τό ἔσυραν στήν ἀγορά 
καί στή συνέχεια τό ἔκαυσαν κατά 
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1231 μ.Χ. 

Ὁ Πάπας στό μεταξύ ἔδωσε 
ἐντολή στόν Φράγκο Ἀρχιεπίσκο-
πο νά ἀντιμετωπίσει τούς Ὀρθό-
δοξους μοναχούς, ἐφόσον ἐμμένουν 
στίς ἀπόψεις τους, ὡς αἱρετικούς. 
Ὁ Εὐστόργιος λόγῳ ἐπικείμενης 
ἀναχώρησής του ἀπό τό νησί, πα-
ρέδωσε τούς φυλακισμένους μο-
ναχούς στόν ἀρχικό ἀνακριτή τους, 
τόν Ἀνδρέα. Ὁ Ἀνδρέας, μέ τήν κά-
λυψη τοῦ Φράγκου βασιλιᾶ τῆς Κύ-
πρου, ἀποφάσισε τήν ἐκτέλεση 
τῶν μοναχῶν. Διέταξε νά δέσουν τά 
πόδια τῶν μοναχῶν πίσω ἀπό 
ἄλογα καί μουλάρια καί νά σύρουν 
τά σώματά τους στούς λιθόστρω-
τους δρόμους τῆς ἀγορᾶς τῆς Λευ-
κωσίας ἀλλά καί στή διάσπαρτη 
ἀπό πέτρες κοίτη τοῦ Πεδιαίου πο-
ταμοῦ. Ἡ ἐντολή ἦταν τά σώματα 
τῶν μοναχῶν νά κατατριβοῦν μέ-
χρι νά ἐμφανιστοῦν τά ὀστᾶ τους 
καί στή συνέχεια νά καοῦν. Ἡ 
σκληρότητα τῶν Λατίνων δέν σε-
βάστηκε, μετά τό μαρτύριο τῶν μο-
ναχῶν, οὔτε καί τά ὀστᾶ τους, τά 
ὁποία ἀνακάτεψαν μέ ὀστᾶ ζῴων 
καί τά ἔκαυσαν ξανά ὥστε νά ἀπο-
τεφρωθοῦν. Τό μαρτύριο τῶν μο-
ναχῶν τῆς Καντάρας ὁλοκληρώθηκε 
στίς 19 Μαΐου 1231 μ.Χ. Ἡ ἱερά 
μνήμη τούς τελεῖται στίς 19 Μαΐ-
ου καί ἑορτάζεται πανηγυρικά 
ἀπό τήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ὁμο-
λογητῶν στήν Λευκωσία, στήν 
ὁποία ὑπάγεται νεόδμητο παρεκ-
κλήσιο ἀνοικοδομηθέν στήν κοίτη 
τοῦ Πεδιαίου ποταμοῦ καί τό 
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Τρεῖς καί δέκα ὀπλίτας καί 

Ὁσίους τιμήσωμεν, τῆς Μονῆς 
Καντάρας ἐν ὕμνοις, τῶν Λα-
τίνων τό ἄζυμον, ἐλέγξαντας 
τοῦ ἄρτου εὐσθενῶς, καί δόγ-
ματα τρανώσαντας ὀρθά, ἄχρις 
αἵματος, λιπόντας βίον φθαρ-
τόν, ὁμολογία κράζοντες· δόξα 
τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα 
τῷ ἁγιάσαντι, δόξα τῷ ἀληθῇ 
πίστιν φρονεῖν, πάντας διδά-
ξαντι.

ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στούς 13 
Ὁσιομάρτυρες τῆς Καντάρας. Ὁ 
τότε Πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως Γερμανός Β΄, ὅταν πληρο-
φορήθηκε τό μαρτύριο τῶν 13 
μοναχῶν, διαμαρτυρήθηκε ἔντονα 
μέ αὐστηρή ἐπιστολή πρός τόν 
Πάπα Γρηγόριο Θ΄ σημειώνοντας 
μεταξύ ἄλλων: «Ταῦτα παραγγέ-
λει ὁ τοῦ πράου καί ταπεινοῦ τῇ 
καρδίᾳ Χριστοῦ μαθητής;» καί 
«Ἕνα μόνο ἔμενε νά γίνει καί ἔχει 
γίνει καί αὐτό, νά ἀρχίσει δηλαδή 
ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου ...». Ἡ πε-
ρίπτωση τῶν 13 Ὁσιομαρτύρων τῆς 
Καντάρας θυμίζει τό ἀνάλογο 
μαρτύριο τῶν 13 μαρτύρων μο-
ναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατο-
παιδίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, οἱ 
ὁποῖοι μαρτύρησαν γιά τήν Ὀρθό-
δοξη πίστη ἀπό τούς λατινόφρο-

νες τό 1280 μ.Χ. καί ἡ μνήμη τους 
τελεῖται στίς 4 Ἰανουαρίου.
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Περί τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἁγίου 
Ὁ ἅγιος Πήγων εἶναι ἄγνωστος στούς συ-

ναξαριστές τοπικός ἅγιος τῆς Κύπρου. Σύμ-
φωνα μέ τήν ἀρχαιότερη γραπτή μαρτυρία 
(11ος αἰ.) τό ὄνομα τοῦ ἁγίου ἀναφέρεται ὡς 
Ἐπῆγο[ν] μέ ἧττα, ἐνῶ μέ -ει εἶναι γραμμέ-
νο στόν κατάλογο τοῦ ἀνώνυμου συγγραφέα 
τοῦ Κώδικα τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου (Lon-
donBLAdditional 3454) καί σέ τοιχογραφία, 
ἀμφότερα τοῦ 13ου αἰώνα. Σέ ἄλλη τοιχο-
γραφία τοῦ 14ου αἰώνα τό ι γράφεται μέ 
ἰῶτα.  

Ὁ ἅγιος ἀπαντᾶ στό Χρονικόν τοῦ Λεον-
τίου Μαχαιρά (15ος αἰ.) ὡς Πήγων (al. Πίων) 
καί ἀλλοῦ ὡς Peghon (Πήγων) καί Pagon (Πά-
γων). Τό ὄνομα Ἐπείγων, γενική τοῦ Ἐπεί-
γοντος παραπέμπει σύμφωνα μέ τόν γλωσ-
σολόγο Μενέλαο Χριστόδουλου σέ ἐκεῖνον 
πού ἐπείγεται νά εἰσέλθει στή βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. Παρετυμολογικά θά λέγαμε ὅτι ση-
μαίνει τόν ταχύ εἰς βοήθειαν, ἀφοῦ ἐκπλη-
ρώνει ἄμεσα τίς παρακλήσεις τῶν πιστῶν. 
Ἐπίσης τό ὄνομα τοῦ Πήγωνος παραπέμπει 
συνειρμικά σέ πηγή ὕδατος. 

 
Καταγωγή – τόπος ἄσκησης 
Ὁ Λεόντιος Μαχαιράς ἀναφέρει ὅτι ὁ ἅγιος 

ἦταν ἕνας ἐκ τῶν 300 Ἀλαμανῶν ἁγίων τῆς 
Κύπρου, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν ὡς πρόσφυγες ἀπό 
τήν Παλαιστίνη καί ἀσκήτεψαν σέ διάφορα 
μέρη τοῦ νησιοῦ.  

Σύμφωνα μέ τόν Μαχαιρά, ὁ ἅγιος Πήγων 

Δρ Χριστόδουλου  
Α. Χατζηχριστοδούλου 

Βυζαντινολόγου 

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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εἶχε ἀσκητέψει μαζί μέ τόν ἅγιο 
Χριστοφόρο σέ περιοχή τοῦ χωριοῦ 
Κούρδακα(ς) τῆς ἐπαρχίας Πάφου 
«Εἰς τόν Κούρδακαν ὁ ἅγιος Πή-
γων καί ὁ ἅγιος Χριστοφόρος».  

Ὁ ἱστορικός Φλώριος Βου-
στρώνιος, ἀντιγράφοντας προ-
φανῶς τόν Μαχαιρά, ἀναφέρει 
στό ἔργο τοῦ Historia Commen-
tariide Cipro (1558-1566) τό ἴδιο 
χωριό ὡς τόπο πού ἀσκήτεψαν οἱ 
προαναφερθέντες Ἅγιοι: “a Cur-
daca, Pagon, et Christophoro”.  

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός ἐκ 
παραδρομῆς σημειώνει ὅτι ὁ Ἅγιος 
ἀσκήτεψε στήν Ἀρόδα. Τόν Κυ-
πριανό ἀντιγράφουν λανθασμένα 
στή συνέχεια πλεῖστοι μελετητές 
ὅπως οἱ Κωνσταντῖνος Σάθας, 
Hippolytus Delehaye καί Ἰωάννης 
Χάκκεττ. 

 
Ναογραφία – παραδόσεις 
Παρόλο πού καί σήμερα ὁρι-

σμένοι ἐρευνητές ἀναφέρουν ὅτι 
δέν ὑπάρχουν ἄλλες πληροφορίες 
γιά τόν ἅγιο Πήγωνα, σημειώνου-
με ὅτι πρός τιμή του εἶχε κτιστεῖ 
στόν τόπο πού ἀσκήτεψε στόν 
Κούρδακα ναός, ἀπό τόν ὁποῖο 
σῴζονται σήμερα ἐλάχιστα ἴχνη. Τό 
προσκύνημα ἀνήκει σήμερα στό 
χωριό Πολέμι. 

Ἡ πρόσβαση στά ἐρείπια τοῦ 
ναοῦ γνωστοῦ στούς χωρικούς ὡς 
ναός τοῦ Ἁγίου Νεπίου εἶναι πιό 
εὔκολη ἀπό ἀγροτικό δρόμο μέσῳ 

τοῦ χωριοῦ Πολέμι. Εἶναι προφα-
νές ὅτι ὁ ἅγιος Πήγων ταυτίζεται 
μέ τόν ἅγιο Νέπιο, ὅπου λόγῳ πα-
ραφθορᾶς ἀπό Ἐπῆγον ἔγινε Νέ-
πιος, Νεπίος ἤ Νήπιος.  

Τά ἐρείπια βρίσκονται ἐντός 
ἐγκαταλειμμένου ἀμπελώνα, στή 
δυτική πλευρά παρακείμενου πο-
ταμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐξασφάλιζε στόν 
Ἅγιο πόσιμο νερό. Στήν ἴδια πε-
ριοχή ὑπάρχει πηγή μέ θειοῦχα 
νερά γνωστή ὡς Ἁγίασμα τοῦ 
Ἁγίου Πήγωνος. Τό ἁγίασμα πι-
στεύεται ὅτι θεραπεύει τίς δερ-
ματικές παθήσεις. Οἱ ἀσθενεῖς 
συνηθίζουν νά τοποθετοῦν στά 
δέντρα καί στούς θάμνους ροῦχα 
καί κουρέλια γιά νά θεραπευτοῦν. 

Οἱ ποιμένες ἀφιέρωναν στόν 



Ἅγιο κουδούνια γιά νά προστα-
τεύει ἤ νά θεραπεύει τά ζῶα 
τους, αἰγοπρόβατα καί βοοειδῆ. Ἄν 
κρίνουμε ἀπό τά σωζόμενα στόν 
χῶρο κουδούνια, ἕνα τσοκάνι καί 
ἕνα τσοκανάκι, αὐτά προέρχονταν 
ἀπό βόδια.  

Στόν χῶρο τῶν ἐρειπίων ἔχει το-
ποθετηθεῖ μεταλλικό προσκυνητάρι 
μέ εἰκόνες τοῦ ἁγίου, καθώς καί 
καντῆλι καί πήλινο θυμιατῆρι (κα-
πνιστῆρι). 

Ὁ ἅγιος Νέπιος τιμᾶται μέ να-
ούς καί στά χωριά Γιόλου καί Χού-
λου. Πιστεύεται ὅτι βοηθᾶ τά νή-
πια στό περπάτημα. Θά πρέπει νά 
σημειώσουμε ὅτι καί ἄλλοι ἅγιοι 
ὅπως οἱ Γεώργιος καί Περνιακός 
βοηθοῦν τά παιδιά νά περπατή-
σουν. Γι’ αὐτό στά προσκυνήμα-
τά τους λ.χ. στή Μονή τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Κοντοῦ στή Λάρ-
νακα καί τοῦ Ἁγίου Περνιακοῦ στή 
Δένεια οἱ πιστοί ἀφιέρωναν παι-
δικά παπούτσια. Ἐδῶ στό προ-
σκύνημα τῆς Πάφου δέν βρέθηκαν 
παπούτσια.   

Κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκο-
κρατίας, λόγῳ τοῦ ἐξισλαμισμοῦ 
τοῦ Κούρδακα, ἡ τιμή τοῦ Ἁγίου 
μεταφέρθηκε στό χωριό Πολέμι. 
Στό ἱερό βῆμα τοῦ ναοῦ τῆς Πα-
ναγίας Εὐαγγελίστριας στό Πολέμι 
ὑπάρχει μικρή εἰκόνα τοῦ ἁγίου 
Νεπίου «νεοαναγεννησιακῆς (να-
ζαρηνῆς) τεχνοτροπίας» τοῦ 1925, 
ἡ ὁποία ὅμως δέν χρησιμοποιεῖται 

ἀφοῦ λησμονήθηκε ἡ ἡμερομηνία 
ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου. Στήν εἰκό-
να ὁ ἅγιος ἀπεικονίζεται ὡς μο-
ναχός μέ τά χέρια σταυρωμένα στό 
στῆθος. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρου-
σιάζει ἡ εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου 
Πήγωνος. Σέ ἀρχαιολογικές ἀνα-
σκαφές πού πραγματοποιήθηκαν 
στόν νάρθηκα τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγί-
ου Ἠρακλειδίου στό Πολιτικό βρέ-
θηκε σέ τάφο ἕνας ἀργυρός, ἐπι-
στήθιος σταυρός-λειψανοθήκη 
(6,3x3,9x0,4 ἐκ.), ὁ ὁποῖος χρονο-
λογήθηκε στόν 11ο-12ο αἰώνα.  

Ὁ σταυρός ἐντάσσεται στόν 
τύπο Ι σύμφωνα μέ τήν ὁμαδο-
ποίηση πού ἔκανε ἡ Μπριζιήτ Πι-
ταράκις στήν ἔκδοση Lescroix-
reliquaries pectorals by zantines en-
bronze, Παρίσι 2006. Οἱ ὄψεις τοῦ 
σταυροῦ διακοσμοῦνται μέ ἁδρά 
χαραγμένες καί σχηματικά ἀπο-
δομένες ἀνθρώπινες μορ-
φές καί κεφάλια, κα-
θώς καί ἕνα πτηνό. 
Συγκεκριμένα στήν 
κάθετη κεραία τῆς 
ἐμπρόσθιας ὄψης 
τοῦ σταυροῦ πα-
ριστάνεται μία 
ὁλόσωμη ἀνδρική 
μορφή μέ γένια καί 
στίς ἄκρες τῆς ὁρι-
ζόντιας κεραίας τοῦ 
σταυροῦ ἀπεικονί-
ζονται δύο κεφάλια. 

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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Στό ὕψος τῆς κοιλιᾶς ὑπάρχει 
ἐγχάρακτος σταυρός. Ἐπιγραφή 
στά δεξιά τῆς μορφῆς καί πάνω 
ἀπό κεφάλι ταυτίζει τή μορφή: «O 
Α[ΓΙΟC] / ΕΠΗ/ΓΟ[Ν]». Κάτω 
ἀπό τόν Ἅγιο ἀπεικονίζεται σχη-
ματοποιημένο πτηνό, στοιχεῖο πού 
ἀπαντᾶ στήν εἰσηγμένη στήν Κύ-
προ βυζαντινή κεραμική τῆς 
ἐποχῆς, τήν ὁποία μιμεῖται καί τό 
ἐργαστήριο τῆς Πάφου. Νά πρό-
κειται ἄραγε γιά πέρδικα, ὅπως 
αὐτές πού ζοῦν στήν περιοχή πού 
ἀσκήτεψε ὁ Ἅγιος στόν Κούρδα-
κα; 

Στήν ὀπίσθια ὄψη ὑπάρχει πα-
ρόμοια ἐγχάρακτη διακόσμηση. 
Ὁ ἐγχάρακτος σταυρός ἀπεικονί-
ζεται στό ὕψος τοῦ στήθους τῆς 
μορφῆς τοῦ ἀπεικονιζόμενου Ἁγί-
ου. Ἡ ὁλόσωμη μορφή συνοδεύε-
ται ἀπό τήν ὀνομαστική ἐπιγραφή: 
«O Α[ΓΙΟC] / ΝΗΚ΄Η/Τ[ΑΣ]». 

Ἡ ἀναχρονολόγηση τοῦ σταυροῦ 
στόν 11ο αἰώνα δίνει ἕνα χρονικό 
ὅριο antequem τιμῆς τοῦ ἁγίου, 
ἀφοῦ τά ὑφιστάμενα κατάλοιπα 

τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου στόν Κούρ-
δακα εἶναι δύσκολο νά χρονολο-
γηθοῦν.  

Σέ λήμμα στόν τόμο Βυζαντινή 
Μεσαιωνική Κύπρος τό 1997, ἀνα-
φέρεται λανθασμένα ὅτι σέ κάθε 
πλευρά ἀπεικονίζεται ἡ Δέηση 
(στό κέντρο ὁ Χριστός καί ἑκατέ-
ρωθεν ἡ Παναγία καί ὁ Θεολόγος). 
Σημειώνουμε ὅτι δέν ὑπάρχει κα-
μιά ὀνομαστική ἐπιγραφή πού νά 
ταυτίζει τίς μορφές μέ τά προ-
αναφερθέντα πρόσωπα, παρά μόνο 
τά ὀνόματα τῶν ἁγίων Ἐπήγοντος 
καί Νικήτα, στά ὁποῖα ἤδη ἀνα-
φερθήκαμε. 

Οἱ κεφαλές ἑκατέρωθεν τοῦ 
κάθε ἁγίου ἴσως νά ἀνήκουν σέ 
ἀγγέλους. Θά πρέπει ἀκόμη νά ση-
μειωθεῖ ὅτι σέ ὅλες τίς μέχρι σή-
μερα δημοσιεύσεις τοῦ σταυροῦ 
δέν διαβάστηκαν οἱ λέξεις Ο 
Α(ΓΙΟΣ). 

Ὁ ἅγιος Ἐπῆγον εἰκονίζεται 
δύο φορές σέ τοιχογραφίες στό κα-
θολικό τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου τῆς Στέγης, οἱ ὁποῖες χρο-
νολογοῦνται στόν 13ο καί στόν 14ο 
αἰώνα ἀντίστοιχα. Καί στίς δύο 
περιπτώσεις ὁ Ἅγιος παριστάνε-
ται σέ προχωρημένη ἡλικία μέ 
ἐνδύματα μοναχοῦ νά κρατᾶ μέ τό 
δεξιό χέρι σταυρό καί νά προ-
τάσσει τήν ἀνοικτή παλάμη τοῦ 
ἀριστεροῦ χεριοῦ του στήν τοιχο-
γραφία τοῦ 14ου αἰώνα. 

Στήν παλαιότερη ἀπεικόνιση, ἡ 



ὁποία βρίσκεται στόν βόρειο τοῖχο 
τοῦ κυρίως ναοῦ ὁ ἅγιος Ἐπείγων 
εἰκονίζεται ὁλόσωμος, πρῶτος ἀπό 
ἀριστερά δίπλα ἀπό ἐπίσης τρεῖς 
ἀσκητές Ἁγίους, ἕνα ἀδιάγνωστο 
καί τούς Θεοδόσιο Κοινοβιάρχη καί 
Εὐθύμιο. Ἡ συναπεικόνισή του μέ 
τούς μεγάλους πατέρες τῆς Ἐρή-
μου δηλώνει καί τήν ἀποδοχή ἐκ 
μέρους τῶν πιστῶν πού τόν θέλουν 
ἰσάξιο μέ αὐτούς καί κατ’ ἐπέ-
κταση τήν ἐξάπλωση τῆς τιμῆς του 
ἐκτός Πάφου. Πιθανῶς στή μονή 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης νά 
φυλάσσονταν τμήματα τῶν λει-
ψάνων του, ἤ ἀκόμη νά μεταφέρ-
θηκε ἡ τιμή του ἀπό τόν Κούρδα-
κα μέσῳ ἐντοπίων μοναχῶν ἤ 
ἄλλων προσκυνητῶν. 

Ἡ δεύτερη ἀπεικόνισή του βρί-
σκεται στό βόρειο ἐσωρράχιο τό-
ξου στόν νάρθηκα καί χρονολο-
γεῖται στόν 14ο αἰώνα. Καί πάλιν 
ἀπεικονίζεται μέ ἄλλους ἁγίους 
μοναχούς ὅπως τόν Κύπριο Ἀμβρό-
σιο, τόν Ποιμένα, τόν Βαρλαάμ καί 
τόν Ἰωάσαφ. Ὁ τρόπος πού φορεῖ 
τό χαμηλωμένο κουκούλιο καί 
πού κουμπώνει ὁ ἐξωτερικός μαν-
δύας ὁμοιάζει μέ ἐκεῖνο τῶν ἐνδυ-
μάτων τοῦ ἁγίου Βαρνάβα σέ 
εἰκόνα τοῦ 13ου αἰ. στήν Περι-
στερῶνα ἀνατολικῆς πιθανῶς προ-
έλευσης. 

Παρόμοια διττή ἀπεικόνιση Ἁγί-
ου ἀπαντᾶ στόν ναό τοῦ Χριστοῦ 
Ἀντιφωνητῆ στήν Καλογραία, ὅπου 
τόν 12ο αἰώνα παριστάνεται ὁ 

ἄγνωστος ἀπό ἀλλοῦ ἅγιος Ἔνδο-
ξος. 

Ἀπό τά ὀλίγα σωζόμενα στοιχεῖα 
γιά τόν ἅγιο Ἐπήγονα συμπεραί-
νουμε ὅτι πρόκειται γιά ὅσιο 
ἀσκητή, ὁ ὁποῖος ἦλθε στήν Κύπρο 
ἀπό τή Συροπαλαιστίνη μέ τήν 
ἐπέλαση τῶν Σαρακηνῶν κατά 
τή βυζαντινή περίοδο, πρίν τόν 11ο 
αἰώνα καί ἀσκήτεψε στό χωριό 
Κούρδακας. Ἀπό ἐκεῖ ἡ τιμή του 
ἐξαπλώθηκε ὄχι μόνο στά γύρω 
χωριά, ἀλλά καί μακρύτερα, ὅπως 
στή Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς 
Στέγης καί στήν Ταμασό, ὅπου σή-
μερα τό χωριό Πολιτικό. Παρόλο 
πού τό χωριό Κούρδακας ἐξισλα-
μίστηκε στά χρόνια τῆς Τουρκο-
κρατίας, ἡ τιμή του διατηρήθηκε 
στόν τόπο πού ἔζησε καί παρα-
φθαρμένο τό ὄνομά του σέ Νέπιος 
ἤ Νήπιος, μάλιστα θεωρεῖται μέ-
χρι σήμερα προστάτης τῶν νηπίων, 
θεραπευτής τῶν δερματικῶν πα-
θήσεων καί ἰατρός τῶν ζῴων, 
αἰγοπροβάτων καί βοδιῶν. 

Τέλος, ἡ προσπάθεια ἀνέγερσης 
νέου παρεκκλησίου πλησίον τοῦ 
ἐρειπωμένου ναοῦ του στό Πολέ-
μι στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90 
δέν καρποφόρησε γιά διάφορους 
λόγους, παρά τή θετική εἰσήγηση 
τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων. 

Ἡ μνήμη του τελεῖται μαζί μέ 
ὅλους τούς Ἁγίους πού ἔζησαν 
στήν Κύπρο τήν πρώτη Κυριακή 
τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου.

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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Ἑλένης Ἀναστασίου 
Ἐκπαιδευτικοῦ 

 
- Ἄς βγάλουμε μία οἰκογενειακή 

φωτογραφία μπροστά ἀπό τό δέν-
τρο μας πρίν τό ξεστολίσουμε, φώ-
ναξε ὁ πατέρας καί τοποθέτησε τό 
κινητό στό selfiestick γιά νά εἶναι 
ἕτοιμος. 

Ἡ Λίζα καί ὁ Κωνσταντῖνος 
ἔτρεξαν κοντά του. 

- Ἄντε, Μάριε! Ἄντε, παππού! 
- Δέν εἶναι ἀνάγκη νά εἶμαι κι 

ἐγώ, φώναξε ὁ Μάριος, δέν τελεί-
ωσε ἀκόμα τό παιχνίδι μου. 

- Νά τό διακόψεις καί νά τό τε-
λειώσεις ἀργότερα, εἶπε ὁ πατέρας 
μέ τρόπο πού δέ σήκωνε συζήτηση. 
Δύο λεπτά σοῦ ζητήσαμε νά ἀφιε-
ρώσεις στήν οἰκογένειά σου. 

Ὁ Μάριος ἀπό τόν καιρό πού 
πῆγε Γυμνάσιο παίζει πολλή ὥρα μέ 
τά ἠλεκτρονικά καί πολλές φορές 
δέν ἀκολουθεῖ τά ἀδέρφια του σέ 
ἄλλα παιχνίδια. Στόν πατέρα ὅμως 

δέν ἀρέσει καθόλου αὐτό καί σέ κα-
μία περίπτωση δέ δέχεται νά λεί-
πει ἀπό δραστηριότητες πού κάνουν 
ὅλοι μαζί γιά χατίρι τῶν ἠλεκτρο-
νικῶν. Τόν ἔχει ἀκούσει κι ἄλλες φο-
ρές ἡ Λίζα νά λέει στόν ἀδερφό της: 
«Ἡ οἰκογένεια εἶναι ἱερή καί τίπο-
τα δέ θά μᾶς χαλάσει τή στιγμή». 
Τοῦ τό εἶπε καί τώρα. Κατέβασε τά 
μοῦτρα του ὁ Μάριος, ἀλλά δέν 
ἔβγαλε τσιμουδιά. Πῆρε θέση μπρο-
στά ἀπό τό δέντρο κι ἄς μή χαμο-
γελοῦσε γιά τή φωτογραφία. 

- Ἄντε, πατέρα, σήκω ἀπό τόν 
καναπέ καί ξεκίνα νά ἔρχεσαι, 
γιατί μέ τό μπαστοῦνι σου θά 
χρειαστεῖς ἀρκετή ὥρα νά φτάσεις 
μέχρι ἐδῶ, ἄλλαξε τώρα τόνο ὁ 
μπαμπάς καλώντας εὔθυμα τόν 
παπποῦ νά ἔρθει γιά τή φωτογρα-
φία. 

- Ἄστε μέ τώρα ἐμένα, βγάλτε 
ἐσεῖς πού εἶστε οἰκογένεια, ἀπο-
κρίθηκε ἐκεῖνος. 

- Κι ἐσύ δηλαδή τί εἶσαι; Ξένος; 
Γιά ἄλλη μία φορά τό ὕφος τοῦ 

μπαμπά δέ σήκωνε ἀντιρρήσεις. 
Ἦρθε καί ὁ παππούς σιγά σιγά καί 
πῆραν ὅλοι πόζα γιά τή φωτογρα-
φία. 

- Μία στιγμή! πετάχτηκε ἡ Λίζα. 
Λείπει κάποιος. 

Δέν πρόλαβαν νά τή ρωτήσουν 
ποιόν ἐννοοῦσε, γιατί ἔφυγε τρέ-
χοντας πρός τά δωμάτια. Ἡ ἀπο-
ρία ἔφυγε ἀπό τά πρόσωπά τους 
ὅταν ἐπέστρεψε σέ ἐλάχιστο χρόνο 
μέ τή μεγάλη φωτογραφία τῆς για-
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ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 

γιᾶς πού εἶχε στό δωμάτιό της. 
Ἔμενε κι αὐτή στό κάτω πάτωμα 
μέ τόν παππού, μέχρι πέρσι πού πέ-
θανε. Κράτησε τήν κορνίζα ἀγκαλιά 
μπροστά ἀπό τόν φακό καί εἶπε 
«Cheeeeese», γιά νά βγάλει τούς 
ὑπόλοιπους ἀπό τίς σκέψεις τους 
καί νά πάρουν ξανά θέσεις γιά τή 
φωτογραφία. Μέχρι καί τό πρό-
σωπο τοῦ Μάριου μαλάκωσε μέ 
αὐτή τήν προσθήκη. Μόνο τά μάτια 
τοῦ παπποῦ ἦταν βουρκωμένα, 
ἀλλά τό χαμόγελο ἦταν ζωγραφι-
σμένο καί στό δικό του πρόσωπο 
ὅπως καί τῆς γιαγιᾶς στή φωτο-
γραφία. 

Ἔβγαλε δύο-τρεῖς ὁ πατέρας 
γιά νά εἶναι σίγουρος ὅτι θά πετύ-
χουν μία καλή. Πέτυχαν ὅμως καί 
στίς τρεῖς. Ὅλοι τους! Μαζεύτηκαν 
γύρω ἀπό τόν πατέρα, κοιτοῦσαν 
καί καμάρωναν. 

- Κοιτάξτε, ἐδῶ στήν ἄκρη φαί-
νεται ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό 
σαλόνι. 

- Ὅλα τά προσέχεις ἐσύ, σχολίασε 
ἡ μητέρα στήν παρατήρηση τῆς Λί-
ζας. 

- Ἔτσι εἶναι ὅλη ἡ οἰκογένεια στή 
φωτογραφία, τούς ἀποστόμωσε 
ὅλους ὁ πατέρας. Ὅλοι ἐμεῖς πού 
εἴμαστε ἐδῶ, ἡ γιαγιά πού ἀκόμα 
κι ἄν δέν εἶναι σωματικά μαζί μας 
εἶναι μέρος τῆς οἰκογένειάς μας καί 
ὁ Χριστός πού εἶναι ὁ Μεγάλος Πα-
τέρας ὅλων μας. 

Λίγα δευτερόλεπτα σιωπῆς ἀκο-
λούθησαν μέχρι νά φέρει ἡ μαμά τό 

κουτί γιά τά στολίδια καί νά ἀρχί-
σουν νά τά τοποθετοῦν προσεκτικά, 
τραγουδώντας τά Κάλαντα τῶν 
Φώτων, πού ἦταν ἡ μέρα τους. 

Περίεργο, ὁ Μάριος δέν ἐπέ-
στρεψε στό παιχνίδι του. Ἔμεινε 
μαζί τους ὅλη τήν ὥρα καί μάλιστα 
κατέβασε τό ἀστέρι, τώρα πού 
ψήλωσε καί τό ἔφτανε. Ὁ παππούς 
πῆρε τό κουτί καί κάθισε κοντά τους 
σέ μία καρέκλα γιά νά βοηθήσει μέ 
τόν δικό του τρόπο. Πρίν ξεκινήσουν 
βέβαια, ἡ Λίζα τοποθέτησε τή φω-
τογραφία τῆς γιαγιᾶς καί τήν εἰκό-
να τοῦ Χριστοῦ κάτω ἀπό τό δέν-
τρο καί τίς μετακίνησε μόνο ὅταν 
τελείωσαν καί πλησίασε ὁ πατέρας 
γιά νά τό πάρει κι αὐτό. 

Ἦταν ἡ πιό ὡραία οἰκογενειακή 
στιγμή ἀπ’ ὅλες τίς διακοπές, εἶπε 
ἡ μαμά μέ ἕνα πλατύ χαμόγελο καί 
ἀγκάλιασε τά παιδιά ἕνα ἕνα. 

Ὁ πατέρας συμφώνησε, ἔκανε 
«κόλλα το» μέ ὅλους καί ἔκλεισε 
ἐπιπλέον τό μάτι στόν Μάριο, ὁ 
ὁποῖος ἀπό τότε καί στό ἑξῆς πα-
ρατοῦσε πολύ εὔκολα τό παιχνίδι 
ὅταν ἐπρόκειτο γιά οἰκογενειακή 
σύναξη. Ἦταν πλέον μαζί τους σέ 
ὅλες τίς βόλτες, στήν Ἐκκλησία, 
ἀκόμα καί στά μικρά γεύματα τῆς 
ἡμέρας καί στή βραδινή προσευχή. 

Καί πάντα ἡ Λίζα ἔβαζε στήν 
τσάντα της μία μικρή φωτογραφία 
τῆς γιαγιᾶς καί μία εἰκονίτσα τοῦ 
Χριστοῦ. Δέν τό εἶπε ποτέ σέ κα-
νένα, ἀλλά ἤθελε ΟΛΗ τήν οἰκογέ-
νεια μαζεμένη ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 
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Τό πρόσφατο βιβλίο τοῦ Φίλιππου Μα-
μαλάκη ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ, «ΜΕ-
ΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ», ἀποτελεῖ ἕνα πρακτικό 
ἐγχειρίδιο, μία ἐμπειρική παρουσίαση βα-
σικῶν ἀρχῶν γιά μία ὑγιῆ διαπαιδαγώγη-
ση. 

Ἡ ὑγιής διαπαιδαγώγηση, ὅμως εἶναι πο-
λύπλευρη. Ὁ συγγραφέας πολύ εὔστοχα, 
μέ ὁδοδείκτη τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀναλύει 
πρακτικούς τρόπους ἀγωγῆς. 

Πρόκειται γιά μία προσιτή παρουσίαση 
γιά τούς γονεῖς, ἀλλά καί γενικότερά τους 
παιδαγωγούς ἤ ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τήν 
ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Σέ συνδυασμό μέ τήν 
πνευματική ζωή, ἐντοπίζει μέσα στήν κα-
θημερινότητα, τίς προκλήσεις καί τά προ-
βλήματα καί προτείνει τρόπους ἀντιμετώ-
πισης. Παράλληλα, ἡ ὅλη διάταξη μέ πα-
ραδείγματα, διαλόγους καί παράθεση ὑπο-
δειγματικῶν διηγήσεων, δίνει τή δυνατό-
τητα στόν κάθε γονέα καί παιδαγωγό, νά 

συνδέσει γεγονότα, συμβάντα, συμπε-
ριφορές, ἀντιδράσεις καί νά δράσει ἀνά-
λογα, ἔχοντας ὑπόψη τήν ἰδιαίτερη καί 
μοναδική προσωπικότητα τοῦ παι-
διοῦ. 

Ἡ παιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, μία 
συνεχής ἔγνοια τῶν γονέων, συνί-
σταται ὡς ἀπαραίτητη γιά τήν πνευ-

ματική καί παράλληλα ὁμαλή σωματική 
ἀνάπτυξή τους. Τό βιβλίο, ἀποτελεῖ ἕνα 

ἰδιαίτερα ὠφέλιμο, κατατοπιστικό καί 
ἐποικοδομητικό βοήθημα γιά τήν πολυδιά-
στατη σχέση γονέων - παιδιῶν. Συντείνει 
καταλυτικά στήν ὑπερπήδηση τῶν ποικί-
λων καί αἰφνιδιαστικῶν ἐμποδίων, τά 
ὁποία προκύπτουν στήν ἀρένα γιά τό με-
γάλωμα τῶν παιδιῶν. 

Ὡς ἐπιστέγασμα, πρός τά τελευταία κε-
φάλαια, δίδεται ἀποκλειστική ἔμφαση στίς 
ἀρετές τῆς Βασιλείας, γιά τήν οὐσιαστική 
πνευματική καλλιέργεια τῶν παιδιῶν. Μι-
κρά καί ἀληθινά βήματα μείζονος σημασίας 
γιά τούς γονεῖς, μπροστά στήν ἀλάνθαστη 
παιδική ἀντίληψη. 

Στό τέλος τοῦ βιβλίου, ὁ Φίλιππος Μα-
μαλάκης, παραθέτει κατάλογο βιβλίων 
«περί γονεϊκότητας», τά ὁποία συστήνει 
προτρεπτικά πρός περαιτέρω μελέτη. 

Πρόκειται γιά ἕνα ἀπαραίτητο βιωματικό 
ἐγχειρίδιο γιά ὅλους ὅσους συναναστρέ-
φονται μέ παιδιά, στό ὁποῖο προσφέρον-
ται πρακτικές συμβουλές διαπαιδαγώγησης 
μέ ὁρίζοντα τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τό βι-
βλίο, μπορεῖτε νά προμηθευτεῖτε ἀπό τό Βι-
βλιοπωλεῖο «Φωτοδότες» στήν Λευκωσία 
(Τηλ. 22430301). 
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Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐμπιστο-
σύνη μέ τήν ὁποία 
ἀγκαλιάσατε τή Σχολή 

Γονέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, μᾶς δίνει τή δύναμη ὄχι 
μόνο νά συνεχίσουμε τήν προ-
σπάθεια συμπαράστασης στήν 
οἰκογένεια, ἀλλά καί νά προ-
χωρήσουμε στήν ἐφαρμογή ἑνός 
νέου προγράμματος πού θά κι-
νηθεῖ πάνω σέ δύο ἄξονες: 
τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καί 
τήν ἐπιστημονική γνώση. 
Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτηση 
τῶν ἀνδρογύνων πού θά πα-
ρακολουθήσουν κι ἐφέτος τίς 
συνάξεις τῆς Σχολῆς, σᾶς γνω-
στοποιοῦμε ὅτι οἱ συγκεντρώ-
σεις θά γίνονται μέ βάση τή νέα 
μορφή καί δομή τοῦ προγράμ-
ματος σέ τρεῖς Ἐνορίες τῆς 
ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας: 

Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου, 
Ἔγκωμη 

Ἱ. Ναός Ἀποστόλου Ἀνδρέα, 
Πλατύ 

Ἱ. Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς, 
Λακατάμια


