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ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TOY ΠΑΣΧΑ

a
 

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος 

Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου,

Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,

Χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν
 Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
    
    Χριστὸς Ἀνέστη!

Τὸ δράμα τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ξεκίνησε μὲ τὴν παρακοὴ τῶν πρωτο-
πλάστων, βρίσκει σήμερα τὴ λύση του. Ὁ θάνατος, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε 
στὸν κόσμο, ὡς συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, παύει πιὰ νὰ εἶναι φρικτὸς 

γιὰ τοὺς πιστούς. "Χριστὸς γὰρ κατῆλθε συντρίβων καὶ λύων τὰς δυνάμεις 
αὐτοῦ". Ὁ Ναὸς ὁ ἔμψυχος, τὸν ὁποῖο ἡ πώρωση τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας 
τῶν Ἑβραίων εἶχε κατακρημνίσει, ἀνοικοδομεῖται "ἐν τρισὶν ἡμέραις". Ὁ 
ἀκρογωνιαῖος λίθος, "ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες", ἀναλαμβάνει, 
αὐτεξουσίως, τὴ θέση του "εἰς κεφαλὴν γωνίας", στὰ θεμέλια τοῦ νέου κόσμου, 
μετατρέποντας "τὰ πάντα καινά". Ἐκεῖνος, ποὺ γιὰ μιὰν ἑβδομάδα κατέστη τὸ 
ἀντικείμενο τῆς θλίψης μας, γίνεται σήμερα ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς μας.

Ἡ "κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα" τῆς Ἀναστάσεως, ὅμως, δὲν εἶναι μόνο αἰτία 
χαρᾶς. Εἶναι καὶ αἰτία σωτηριώδους διδασκαλίας γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους 
καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς.
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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν μοιάζει μὲ τὶς ἄλλες ἀναστάσεις ποὺ 
διενεργήθηκαν ἀπὸ τὸν Χριστό, ἢ τοὺς προφῆτες προηγουμένως, καὶ τοὺς 
ἀποστόλους, ἢ ἄλλους ἁγίους, ἀργότερα. Εἶναι ποιοτικὰ διαφορετικὴ 
ἀπ’ αὐτές· δὲν συνιστᾶ μία χρονικὴ ἐπιμήκυνση τοῦ ἀνθρώπινου βίου, 
ὅπως συνέβη μὲ τὶς ἄλλες. Ὁ Λάζαρος κι οἱ ἄλλοι, ὅσοι εἶχαν ἀναστηθεῖ, 
ξαναπέθαναν. Ο "Χριστός", ὅμως, "ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει· 
θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει" (Ρωμ. 6,9). Ὁ Χριστὸς πῆρε τὴ φθορὰ καὶ τὴ 
μετέτρεψε σὲ ἀφθαρσία. Πῆρε τὸν θάνατο καὶ τὸν μεταποίησε σὲ ζωή. Ἀπὸ τὸ 
κενὸ μνημεῖο τοῦ Χριστοῦ δὲν ξεπήγασε ἁπλῶς ἡ παράταση τῆς ζωῆς, ἀλλ’ ἡ 
αἰωνιότητα καὶ ἡ ἀθανασία. Γι’ αὐτὸ καὶ κατὰ κόρον ἐπαναλαμβάνουμε αὐτὲς 
τὶς μέρες: "Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαίρεσιν". Καὶ ἀλλοῦ 
ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς ὑπενθυμίζει: "Οὐκέτι θάνατε κυριεύεις· ὁ γὰρ τῶν ὅλων 
Δεσπότης τὸ κράτος σου κατέλυσε".

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γίνεται, ἔτσι, μήνυμα ἐλπίδος καὶ νίκης γιὰ 
ὅλους. Μήνυμα τελικῆς κατίσχυσης τοῦ δικαίου ἐπὶ τῆς ἀδικίας, τῆς χαρᾶς 
ἐπὶ τῆς θλίψεως, τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου· μήνυμα νίκης κατὰ τῶν ὀλεθρίων 
δυνάμεων· μήνυμα ἀπαρχῆς μίας νέας ζωῆς.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ τὸ προμήνυμα τῆς δικῆς μας 
ἀνάστασης. "Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο" 
(Α΄ Κορ. 15,20), διδάσκει ὁ Ἀπ. Παῦλος. Ὅλοι, ὅσοι πιστεύουμε στὸν Χριστό, 
ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα, τὴν Ἐκκλησία Του. Κεφαλὴ τοῦ σώματος εἶναι ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός. Ἀφοῦ, λοιπόν, ἀναστήθηκε ἡ κεφαλή, θὰ ἀναστηθεῖ καὶ τὸ σῶμα. 
"Ἀπαρχὴ Χριστός· ἔπειτα οἱ Χριστοῦ" (Α΄ Κορ. 15,23). Γιατί, ὅπως διακηρύσσει 
καὶ πάλιν ὁ Απ. Παῦλος, «δεῖ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ 
τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (Α΄ Κορ. 13,53). Ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ μᾶς ἀποκάλυψε ὅτι τὸ νόημα τῆς ὕπαρξής μας δὲν περιορίζεται στὸν 
φυσικὸ αὐτὸ κόσμο, ὅπου βασιλεύει ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος, ἀλλ’ ἐκτείνεται 
στὴν αἰωνιότητα.

Αὐτὴ ἡ πίστη στὴν ἀνάσταση καὶ στὴν ἀφθαρσία ἐγιγάντωσε τὰ πλήθη 
τῶν μαρτύρων, ὥστε νὰ πορεύονται "ἀγαλλομένῳ ποδὶ" πρὸς τὴ θυσία. 
Αὐτὴ γεμίζει ἐλπίδα καὶ δίνει παρηγοριὰ σὲ ὅσους πενθοῦν καὶ κλαίουν 
γιὰ ἀπελθόντας οἰκείους τους. Διότι, πράγματι, ἂν ἡ ζωή μας περιοριζόταν 
στὰ λίγα χρόνια ποὺ ζοῦμε στὴ γῆ αὐτή, θὰ εἴμασταν "ἐλεεινότεροι πάντων 
ἀνθρώπων" (Α΄ Κορ. 15,19).
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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὕστερα, σημαίνει καὶ κατάργηση τοῦ κράτους 
τῆς ἁμαρτίας, ἀφοῦ ὁ Ἀναστὰς Κύριος κατέλυσε τὸ βασίλειό της καὶ παρέχει 
σὲ κάθε πιστὸ τὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀναδεικνύεται νικητὴς ἐναντίον της. Ὁ Απ. 
Παῦλος εἶναι καὶ πάλιν ξεκάθαρος "Παρεδόθη ὁ Κύριος διὰ τὰ παραπτώματα 
ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν" (Ρωμ. 4,25). Καλούμαστε ὅλοι 
"ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν… οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς 
περιπατήσωμεν" (Ρωμ. 6,4). Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ ἡ πνευματικὴ 
ἀνάταση εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ συμμετοχὴ στὴ χαρὰ καὶ στὰ 
ἀγαθὰ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία προτρέπει νὰ 
"καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις" προκειμένου νὰ προσεγγίσουμε τὸν νέο τρόπο 
ζωῆς ποὺ φέρει "ἡ ἡμέρα τῆς ἐγέρσεως".

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εἴμαστε σίγουροι ὅτι "τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα", τὸ ὁποῖο 
συντήρησε καὶ περικράτησε στοὺς σκοτεινοὺς αἰῶνες τῆς δουλείας, σὲ 
περασμένες ἐποχές, τὸ ἔθνος μας, θὰ ἐμψυχώσει καὶ σήμερα ὅλους ἐμᾶς στὸν 
σκληρὸ ἀγώνα γιὰ ἀπελευθέρωση καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ κατοχή.

Ὅσο καὶ ἂν ὁ κατακτητὴς φαίνεται δυσπολέμητος καὶ ὅσο ἀπάνθρωπες 
καὶ βάρβαρες κι ἂν εἶναι οἱ μέθοδοι ποὺ ἐφαρμόζει γιὰ τουρκοποίηση τῆς 
πατρίδας μας, ὑπάρχει ὁ Θεὸς "ὁ καθαιρῶν δυνάστας" καὶ "διασκεδάζων βουλὰς 
ἐθνῶν". Ἀντηχεῖ ἀκόμα στ’ αὐτιά μας καὶ στηρίζει καὶ ἐμᾶς ὁ προφητικὸς 
λόγος, ὁ ὁποῖος μέσα στὴν ἀπόγνωση τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅταν ὅλα 
φαίνονταν νὰ εἶχαν χαθεῖ καὶ ἡ ζωὴ "κατετίθετο ἐν τάφῳ", ἔδινε τὸ μήνυμα 
τῆς νίκης. Σ’ ὅσους ἔχουν κουραστεῖ ἀπὸ τὴ σαρανταπεντάχρονη κατοχή, 
στοὺς ἀπεγνωσμένους, σ’ ὅσους λέγουν "ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν", ὁ Ἀναστὰς 
Κύριος διαβεβαιώνει: "Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς" (Ἰεζ.37,5).

Στὴ διαλεκτική της Ἱστορίας, στὴ ροὴ τῶν χρόνων καὶ τῶν γενεῶν, τὰ 
σαρανταπέντε καὶ πενήντα καὶ ἑκατὸ χρόνια λογίζονται ὡς λιγότερα καὶ ἀπὸ 
μία στιγμή. Θὰ παραμείνουν, στὸ μέλλον, σὰν ἕνας νυχτερινὸς ἐφιάλτης, μία 
κακὴ ἀνάμνηση. Περάσαμε χειρότερες καταστάσεις καὶ ἐπιβιώσαμε.

Ἡ πατρίδα μας ἄντεξε σὲ ἀλλεπάλληλες εἰσβολὲς καὶ ποικίλες κατοχές, 
διότι οἱ πρόγονοί μας δὲν σαγηνεύτηκαν ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις τῶν κατακτητῶν, 
οὔτε καὶ κάμφθηκαν ἀπὸ τὶς ἀπειλές τους. Ἔμειναν προσηλωμένοι, παρὰ 
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τὶς κακουχίες καὶ τοὺς ἐξανδραποδισμούς, στὶς ἀξίες καὶ στὰ ἰδανικὰ τῆς 
πίστης καὶ τῆς πατρίδας μας. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ ξεπεράσουμε κι ἐμεῖς τὶς 
δυσκολίες καὶ τώρα, ὅσο μεγάλες κι ἂν εἶναι.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι σήμερα παρατηροῦνται, σ’ ἕνα, τουλάχιστο, μέρος 
τοῦ λαοῦ μας, σημάδια παρέκκλισης ἀπὸ τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικά μας. 
Ἀποδείξεις πολλές: οἱ πιέσεις ἀπὸ κάποιους "δικούς μας", κόμματα καὶ 
ἰδιῶτες, γιὰ ἀποδοχὴ μιᾶς ὁποιασδήποτε λύσης· τὰ καθημερινὰ πήγαινε - ἔλα 
στὰ κατεχόμενα, ὄχι γιὰ προσκύνημα στὶς ἐκκλησίες καὶ στοὺς τάφους τῶν 
προγόνων μας, ἀλλὰ γιὰ συναλλαγὲς μὲ τὴν κατοχή, γιὰ διασκεδάσεις, γιὰ 
χρήση τοῦ παράνομου ἀεροδρομίου· ἡ ποικίλη διαφθορά, ἡ ὁποία ὁδήγησε, 
τελευταία, στὴν καταστροφὴ καὶ τὸν Συνεργατισμό, ὁ ὁποῖος προῆλθε ἀπὸ 
τὸν μόχθο καὶ τὸ ὑστέρημα τοῦ λαοῦ μας.

Παρέκκλιση ἀπὸ τὶς ἀξίες μας συνιστᾶ καὶ ἡ ἐπιδιωκόμενη ἀποδόμηση 
τῶν ἠθῶν τοῦ λαοῦ μας, μὲ τὴ νομοθετικὴ ρύθμιση τῶν ἐκτρώσεων, τῆς 
"ἐπιλογῆς" φύλου, τῆς συμβίωσης ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἄλλων 
παρόμοιων θεμάτων. Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ νομοθετήματα αὐτὰ στοχεύουν 
στὴν καταστροφὴ ὄχι μόνο τῆς θρησκευτικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἐθνικῆς 
συνισταμένης τοῦ λαοῦ μας. Ἕνας λαὸς ποὺ μάχεται τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγώνα 
γιὰ ἐθνικὴ ἐπιβίωση, δὲν ὁδηγεῖται στὴν ἀποχαύνωση καὶ στὸν ἐκφυλισμὸ 
μὲ τέτοια νομοθετήματα. Δὲν μπορεῖ, μὲ κανένα τρόπο, μία ἠθικὴ ἐκτροπὴ 
νὰ συνιστᾶ πρόοδο οὔτε καὶ ἐκσυγχρονισμό, ὅπως δὲν μπορεῖ ἡ τουρκικὴ 
εἰσβολὴ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς εἰρηνευτικὴ ἐπιχείρηση καὶ ἡ σφαγὴ στὴ 
Σμύρνη ὡς συνωστισμὸς στὴν παραλία.

Θὰ πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, νὰ καλλιεργήσουμε τὴν ἐθνικὴ αὐτοσυνειδησία 
καὶ νὰ θωρακιστοῦμε μὲ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, στὴν κορυφὴ τῶν 
ὁποίων βρίσκονται ἡ ἀνάκτηση καὶ ἡ προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδας 
μας. Καὶ μ’ αὐτὴ τὴ θωράκιση νὰ ἀγωνιστοῦμε συστηματικά, πρὸς κάθε 
κατεύθυνση, προκειμένου ἡ Τουρκία νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν 
Κύπρο καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν πλήρως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ λαοῦ 
μας καὶ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Σ’ αὐτὸν 
τὸν ἀγώνα θὰ συμβάλει τὰ μέγιστα ἡ ἐπιδίωξη σύμπτωσης συμφερόντων μὲ 
ἄλλες χῶρες τῆς περιοχῆς, ἢ μὲ χῶρες ποὺ ἔχουν συμφέροντα στὴν περιοχή. 
Ἐπιδοκιμάζουμε, πρὸς τοῦτο, καὶ ἐπαινοῦμε τὶς σχετικὲς προσπάθειες ποὺ 
γίνονται, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία.
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Μ’ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἀπευθύνουμε καὶ πάλι πρὸς ὅλους τὸν ἀναστάσιμο 
χαιρετισμό: "Χριστὸς Ἀνέστη"! Χαιρετίζουμε ἰδιαίτερα, μὲ πατρικὴ ἀγάπη, 
ὅσους βιώνουν ἐντονότερα τὸ ἄλγος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τοὺς 
ἀγνοουμένους μας καὶ τοὺς συγγενεῖς τους, τοὺς συγγενεῖς τῶν πεσόντων, 
τοὺς ἐγκλωβισμένους καὶ τοὺς πρόσφυγες κι ὅσους βρίσκονται σὲ προσωπικὲς 
ἢ οἰκογενειακὲς περιπέτειες. Ἐπαναλαμβάνουμε πρὸς ὅλους ὅτι τὸ μεγάλο 
μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας εἶναι ὅτι οἱ θλίψεις καὶ οἱ ταλαιπωρίες εἶναι 
προσωρινές. Ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ καὶ τῶν ἀντίθεων δυνάμεων εἶναι παροδική. 
Κύριος τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς 
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν.

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!

   Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,

Ἅγιον Πάσχα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2019.

Διάπυρος ἐν Χριστῷ ἀναστάντι εὐχέτης
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Ζ
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ δι’ ὃλους τοὺς χριστιανοὺς ἓνα ἐλπι-

δοφόρο σύμβολο καὶ προσφέρει σ’ ὃλους μας μία ἐνδότερη βεβαιότητα:

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, 
τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον 
εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον».

Διά τὸν λόγον αὐτὸν οἱ Ἀρχιερεῖς μας εἴθισται νὰ ἀνταλλάσσουν 
ἑόρτια ἀρχιερατικὰ γράμματα, τὰ ὁποῖα καὶ παραθέτουμε.

Η ΕΙΣ ΑιΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ. ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ). 
ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗ. ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
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Εἰς τὴν ὡς ἄνω εὐχετήριον ἐπιστολήν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ ἐξέφρασε τις ἀναστάσιμες εὐχές του πρὸς τὴν 
Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, ὡς ἀκολούθως:

Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί 
Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητέ καί περισπούδαστε ἀδελφέ 

καί συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τήν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Πανα-
γιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν. 

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». 
Διά τοῦτο οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραίνονται, γῆ δέ ἀγάλλεται· ἑορτάζει δέ 
κόσμος, «ὁρατός τε ἅπας καί ἀόρατος».

"Ἀνέστη Χριστός, ἡ τῶν πεσόντων ἀνάστασις, καί τόν Ἀδάμ συνήγειρεν· 
ἀνέστη Χριστός, ἡ πάντων Ἀνάστασις, καί τήν Εὔαν τῆς κατάρας ἀπήλλαξεν·  
ἀνέστη Χριστός, ἡ ἀνάστασις, καί τόν πρίν ἄκοσμον κατακοσμήσας 
ἐφαίδρυνεν... Ἀνέστη καί χαράν πάσῃ τῇ κτίσει ἐδωρήσατο· ἀνέστη καί τό 
τοῦ Ἄδου δεσμωτήριον ἐκενώθη· ἀνέστη καί τήν φθοράν τῆς φύσεως εἰς 
ἀφθαρσίαν μετήγαγεν... Αὕτη ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα 
πνευματικῶς καί εὐφρανθῶμεν θεοπρεπῶς ἐν αὐτῇ. Αὕτη ἡμῖν ἡ πασῶν τῶν 
ἑορτῶν ὑπερεόρτιος..." (Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου, Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν 
τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν·  Migne, P.G. 43, 465.468).

Ὑπείκοντες καί ἡμεῖς τῇ προτροπῇ ταύτῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν 
Ἐπιφανίου, τοῦ καί ἐκ τῶν προκατόχων ἡμῶν, ἐν πνευματικῇ ἀγαλλιάσει καί 
ἐν θεοπρεπεῖ εὐφροσύνῃ πανηγυρίζομεν τήν ἐκ τοῦ θανάτου ἀνάστασιν ἡμῶν 
εἰς νέαν ζωήν, τήν ἀπό τῆς φθορᾶς μετάστασιν ἡμῶν εἰς τήν ἀφθαρσίαν, τήν 
ἀπό τοῦ σκότους μετάβασιν ἡμῶν εἰς τό αἰώνιον φῶς, τήν ἀπό τῆς γῆς ἄνοδον 
ἡμῶν εἰς τόν οὐρανόν, αἰνοῦντες καί ὑμνολογοῦντες ἐν εὐγνωμοσύνῃ ἀρρήτῳ 
τήν ἄκραν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καί Θεοῦ συγκατάβασιν καί φιλανθρωπίαν. 

Ὡσαύτως, ἐπί τῇ μεγάλη ταύτῃ ἑορτῇ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, πρόφρονι 
τῇ καρδίᾳ ἐπισκεπτόμεθα τήν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότητα, 
ἵνα, προσφθεγγόμενοι Αὐτῇ τό χαρμόσυνον φώνημα "Χριστός Ἀνέστη!", 
ἀπευθύνωμεν Αὐτῇ ἀδελφικῶς ὁλοκαρδίους εὐχάς δι' ὑγίειαν ἀκλόνητον καί 
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βίον μακρότατον, ὄλβον καί κραταίωσιν, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς Ἁγιωτάτης κατ' Αὐτήν 
Ἐκκλησίας καί συνόλης τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. 

Ἐπί δέ τούτοις παρακαλοῦντες τήν Ὑμετέραν Κορυφήν, ὅπως διαβιβάσῃ 
τάς πασχαλίους ἡμῶν προσρήσεις καί εὐχάς καί τῇ περί Αὐτήν σεβασμίᾳ 
Ἱεραρχίᾳ, τῷ ἱερῷ κλήρῳ καί τῷ εὐσεβεῖ πληρώματι, κατασπαζόμεθα Αὐτήν 
καί αὖθις ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι καί διατελοῦμεν, 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 
          Ἅγιον Πάσχα 2019.

           

      Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος
   ἀγαπητός καί ὁλοπρόθυμος ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

                                                   

     



ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
 a

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Οι  Μακαριώτατοι και Αγιώτατοι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκ- 
κλησιών της Μέσης Ανατολής, ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, 
ο Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ και ο 

Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, συναντήθηκαν στις 18 Απριλίου 2019 στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία.

Κατά τη Σύναξη αυτή προσευχήθηκαν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος 
κόσμου, ευσταθείας των κατά τόπους Αγίων Εκκλησιών, ειδικότερα δε υπέρ 
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της δοκιμαζομένης Μέσης Ανατολής. Ανέπεμψαν, ωσαύτως, δεήσεις υπέρ 
θείας ενισχύσεως των λαών της περιοχής αυτής, ώστε οι πιστοί των εν λόγω 
Εκκλησιών να συνεχίσουν να δίνουν την ορθόδοξη μαρτυρία για τον εκ 
νεκρών Αναστάντα Κύριό μας, κατά κύριο λόγο εδώ στην ευλογημένη γη, 
όπου βάδισε ο Χριστός και οι πανεύφημοι Απόστολοί Του και γενικότερα 
στην οικουμένη, η οποία λαχταρά και προσδοκά στο ελπιδοφόρο λυτρωτικό 
μήνυμα του Ευαγγελίου.

Οι Μακαριώτατοι και Αγιώτατοι Προκαθήμενοι υπογράμμισαν την 
ανάγκη να καταβληθούν μέγιστες προσπάθειες για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και συζήτησαν τα σημαντικότερα 
εκκλησιαστικά ζητήματα, σχετικά με την εδραίωση της χριστιανικής 
παρουσίας στην περιοχή αυτή και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των κατά τόπους Εκκλησιών προς επίτευξη του ως άνω σκοπού. Απηύθυναν, 
επίσης, έκκληση προς όλους τους πολιτικούς παράγοντες για να εργαστούν, 
με γνώμονα την ανάπτυξη αυτής της περιοχής, για την άρση της αδικίας που 
υπέστησαν οι λαοί της, συνεπεία των πολέμων, της κατοχής και των εξ αυτών 
οικονομικών δυσχερειών.

Κατά την ιδιαίτερη συνάντηση, την οποία είχαν οι δύο Προκαθήμενοι 
των Εκκλησιών Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, εν ειλικρινεία, αδελφοσύνη 
και αγάπη, αντάλλαξαν διάφορες απόψεις επί του προβλήματος, το οποίο 
απασχολεί τις δύο τοπικές Εκκλησίες και εξέφρασαν την πρόθεση και αγαθή 
διάθεση, να υπερβούν άμεσα τις δυσκολίες αυτές, ώστε να φθάσουν στην 
επιθυμητή Ευχαριστιακή Κοινωνία.

Επιπρόσθετα, οι Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκ- 
κλησιών της Μέσης Ανατολής, συζήτησαν τα διάφορα εκκλησιαστικά 
προβλήματα, που κατά καιρούς αναφύονται στους κόλπους της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, και εξέτασαν ιδιαιτέρως τρόπους επίλυσης αυτών. Επίσης, 
συζήτησαν τα προβλήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την χορήγηση 
της αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία.

Κατόπιν ενημερώσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ. κ. Χρυσοστόμου για τη μεσολαβητική πρωτοβουλία, την οποία προσω-
πικώς ανέλαβε, οι τρεις Προκαθήμενοι, ασμένως, επικροτούν αυτήν, ώστε 
ο Μακαριώτατος να τη συνεχίσει τις προσπάθειές του προς όφελος της 
ενότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
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Oι Μακαριώτατοι και Αγιώτατοι Προκαθήμενοι, στο πνεύμα της συνά-
ντησης αυτής, κάλεσαν όλες τις πλευρές να εργασθούν, αφ΄ ενός μεν για την 
επίτευξη της Ευχαριστιακής ενότητας, αφ΄ ετέρου δε, δια την προστασία των 
πιστών και των ιερών ναών και μονών από επιθέσεις και από κάθε πράξη βίας.

Οι Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι εξέφρασαν τη λύπη τους ως προς την 
απόλυτη αδιαφορία των Κρατών και ισχυρών του κόσμου τούτου, για την 
τύχη των δύο Μητροπολιτών Χαλεπίου, Παύλου Yazιji και Ιωάννου Ibrahim, 
επισημαίνοντας πως η έκτη επέτειος της απαγωγής τους συμπίπτει εφέτος με 
την αρχή της επικείμενης Μεγάλης Εβδομάδας.

Τέλος, οι Προκαθήμενοι, αφού αρχικά τόνισαν την πρόθεση και αποφα-
σιστικότητά τους να συνεχίσουν την επικοινωνία και συνεργασία αυτή 
για το καλό της Εκκλησίας, στη συνέχεια τόνισαν ότι στην Ορθοδοξία, 
δυνατόν μεν οι απόψεις να διαφοροποιούνται, παραμένει όμως η Ορθόδοξη 
Εκκλησία ενωμένη και λαμπρή με Κεφαλή Αυτής, τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, 
συνεχίζουσα τη σωτηριώδη πορεία της στον κόσμο.

Ολοκληρώνοντας τη Σύναξή τους ύψωσαν εκ καρδίας δεήσεις στον 
υπέρ ημών παθόντα Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό, ώστε δια της θείας και 
ζωοποιού Χάριτός του, να επουλώσει συντόμως τις ποικιλόμορφες πληγές 
των λαών μας, και δια του ανεσπέρου Φωτός της ενδόξου Αναστάσεως Του, 
να φωτίζει, ειρηνεύει και καταυγάζει τις καρδιές όλων των πιστών και να μας 
οδηγεί στην ενότητα της πίστεώς μας.

† Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄

† Ο ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι΄

†Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

† Ο ΚΥΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄ 



ΕΠΙΜΝΗΜOΣΥΝΟΣ ΛOΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓOΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού 3.3.2019 

a  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σε καιρούς που, κατά γενική ομολογία, το εθνικό αισθητήριο έχει 
αμβλυνθεί, σήμερα που η οικονομική κρίση ωθεί πολλούς, και στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα, σε αναθεώρηση της κλίμακας των αξιών 

δίνοντας προτεραιότητα σε υλικές και υποτιμώντας τις πνευματικές και 
εθνικές αξίες, τώρα που οι ήρωες παραγνωρίζονται και άλλα πρότυπα 
προβάλλονται στη ζωή, είναι παρήγορο και ταυτόχρονα ενθαρρυντικό το 
γεγονός ότι κάποιοι εξακολουθούν να σκέφτονται ελληνικά και εθνικά. 
Ακούουν φωνές από το παρελθόν, ενωτίζονται τους ευκλεείς προγόνους 
τους, δονούνται από τα ίδια ιδανικά που και εκείνοι είχαν εγκολπωθεί και 
προσπαθούν να τους προβάλουν ως πρότυπα ζωής και στη σημερινή γενιά.

Ευχαριστώ θερμά όλους αυτούς, που σε πείσμα της αντιηρωϊκής εποχής 
μας, κλίνουν σήμερα ευλαβικά το γόνυ της ψυχής μπροστά στην υπέρτατη 
θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, του Κύπριου ήρωα των Πανελλήνων, με την 
ευκαιρία της  62ης  επετείου από το ηρωικό ολοκαύτωμά του. Αυτούς που 
κάλεσαν και εμένα από την Κύπρο για το σημερινό μνημόσυνο.

Εντείνοντας την ακοή μας ακούμε και σήμερα τις εκρήξεις που εκείνη 
την ημέρα συγκλόνιζαν τα βουνά του Μαχαιρά, όταν ένας αυτός, για ώρες 
πολλές, πάλαιε με εκατοντάδες. Όταν απέδειξε τα σύγχρονα όπλα ενός 
υπερσύγχρονου στρατού ως άχρηστα σιδερικά. Όταν εξευτέλιζε μιαν 
αυτοκρατορία και τον "πολιτισμό" της,  που καταδέχτηκε, στον 20ο αιώνα, να 
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περιχύσει βενζίνη στο κρησφύγετό του και να τον κάψει ζωντανό.

Δυσχερέστατο από κάθε άποψη, Έλληνες αδελφοί, το έργο που ανέλαβα, 
να εγκωμιάσω, στο σημερινό μνημόσυνό του, τον υπαρχηγό της ΕΟΚΑ, τον 
Γρηγόρη Αυξεντίου, που έγινε σύμβολο αγώνα για όλους τους λαούς, που 
πολεμούν για την ελευθερία τους.

Οι δυσχέρειες δεν παρουσιάζονται μόνο για μένα, αλλά ισχύουν και 
για τους ευφραδέστερους των ρητόρων, ακόμα και για τους σοφότερους 
των ανθρώπων. Κι  η δικαιοσύνη επιβάλλει ο λόγος της αδυναμίας αυτής να 
αναζητηθεί όχι σ’ όσους θα επιχειρούσαν να σκιαγραφήσουν την προσφορά 
και να εγκωμιάσουν τη θυσία του, αλλά σ’ αυτόν τον ίδιο τον ήρωα που με 
τον αγώνα και τη θυσία  του δημιούργησε τεράστια απόσταση μεταξύ μας και 
μεταξύ του.

Ήρωες και πολέμαρχους μάς έδωσε πολλούς η ιστορία. Μα οι περισσότεροι  
προσδοκούσαν, ή είχαν, τουλάχιστον, την πιθανότητα της νίκης. Εκείνοι που 
ήξεραν ότι ο θάνατος τους δεν ήταν πιθανότητα, αλλά βεβαιότητα, και όμως 
επέμεναν για αξίες και αξιοπρέπεια, είναι εκ των πραγμάτων λίγοι. Κορυφαίοι 
ο Λεωνίδας, ο Παλαιολόγος, ο Αυξεντίου. Μπροστά τους δεν μπορείς παρά 
να υποκλιθείς και να βιώσεις τη σμικρότητά σου.

Το μνημόσυνο ενός ανθρώπου, που βρίσκεται στο πάνθεον των 
αθανάτων, που έγινε ίνδαλμα όσων αγωνίζονται για την ελευθερία και την 
αξιοπρέπειά τους, δεν εναρμονίζεται, ασφαλώς, με δάκρυα και θλίψη. Συνιστά 
αφορμή εντρύφησης στο παράδειγμά του και άντλησης διδαγμάτων για το 
παρόν και το μέλλον. Είναι ένα μάθημα αγάπης προς την πατρίδα και μια 
προτροπή προς αυτογνωσία· και το παράδειγμά του Αυξεντίου είναι για μας 
ολόκληρη αποκάλυψη. Η αυταπάρνησή του συνιστά ανεπανάληπτο μάθημα 
υπέρβασης των γηίνων.

Με την ευγονία, τη βιολογική και την ψυχοπνευματική, με την οποία 
τον προίκισαν εκατόν αδιάλειπτες ελληνικές γενεές των προγόνων του στην 
Κύπρο, οικοδόμησε αδαμάντινο τον χαρακτήρα του,  και ηρωική την ψυχή 
του. Ανδρώθηκε με το όραμα της ελευθερίας και της Ελλάδας. Με τη θυσία 
του τίμησε τον Ελληνισμό ολόκληρο, καταξίωσε την ελληνική του ταυτότητα 
και δικαίωσε τη χριστιανική του πίστη. 

Ήταν φορέας της ελληνικής αρετής που επιτάσσει ανάκτηση, ή 
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προάσπιση της ελευθερίας, με κάθε θυσία. Κι όταν ακόμα η συμβατική λογική 
λέει πως η αντιπαράθεση προς τον κατακτητή, ή η αντίσταση προς επίδοξους 
κατακτητές, είναι άπελπις. Ήταν γνώστης και θαυμαστής πολλών διαχρονικών 
παραδειγμάτων της Ιστορίας μας: Του «Μολών λαβέ» του Λεωνίδα, τού «εγώ 
Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω» του Αθανάσιου Διάκου, του δικού 
μας, τού Σαλαμίνιου Ονήσιλου που τα ’βαλε πεζός με τα έφιππα στίφη των 
Περσών. Κι αποδείχτηκε όχι μόνο άξιος μιμητής τους, αλλά και κατά πολύ 
ανώτερός τους.

Δεν χρειάστηκε να περιπλανηθεί, ούτε και δυσκολεύτηκε στην ανα-
ζήτηση αξιών και στόχων του αγώνα του. Οι αξίες και τα ιδανικά που 
ενέπνευσαν τους αγώνες των Ελλήνων, σ’ όλη την έκταση της Ελληνικής γης, 
για ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια  ενέπνευσαν και τον 
ίδιο. Η φλόγα που οιστρηλατούσε την ανήσυχη ψυχή του φούντωσε με την 
εντρύφηση σ’ αυτές τις αξίες και δεν μπορούσε να τιθασευτεί. 

Ήξερε από τη μακραίωνη Ιστορία μας ότι η ελευθερία αγοράζεται 
και ζυγίζεται με αίμα˙ και πως είναι πάντα «απ’τα κόκκαλα βγαλμένη». 
 Γι’ αυτό κι ήταν αποφασισμένος για κάθε θυσία. Είχε, ακόμα, συναίσθηση 
και της αριθμητικής αλλά και της πολεμικής μειονεξίας μας απέναντι στον 
Άγγλο κατακτητή. Ήξερε όμως ότι χωρίς πίστη σε σκοπό, τα όπλα και τα 
πυρομαχικά δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Κι αποδείχτηκε, στην περίπτωση 
τού απελευθερωτικού μας αγώνα, για άλλη μια φορά, εκείνο που ’ναι γνωστό 
πάντα στην Ιστορία: Ότι το ψυχικό σθένος καταβάλλει τον αριθμό.

Λέγεται, πολλές φορές, ότι νικά όποιος είναι αποφασισμένος να πεθάνει˙ 
και ότι κερδίζει εκείνος που ριψοκινδυνεύει τα πάντα για έναν υπέρτατο 
σκοπό. Επαληθεύτηκε αυτό στον Αυξεντίου. Αποφάσισε ο ίδιος να πεθάνει. 
Μα ο ηρωικός θάνατός του αξίζει πολύ περισσότερο από χιλιάδες ζωές. Ο 
τάφος του, στα φυλακισμένα μνήματα, έγινε «τάφος ζωαρχίας» και το καμένο 
κρησφύγετό του στον Μαχαιρά έγινε χώρος απ’ όπου ο Κυπριακός λαός θα 
αντλεί δύναμη μέχρι την ολοκλήρωση και τη δικαίωση του αγώνα του.

Σε χρόνο ανύποπτο, μετά τη θυσία άλλου αγωνιστή, έγραφε ο Αυξεντίου 
στον πατέρα του:

"… Μην απογοητεύεσθε από μιαν αποτυχία ή μιαν αντιξοότητα. Όταν 
υπάρχουν άνθρωποι αποφασισμένοι να αποθάνουν δεν μπορεί παρά να 
νικήσουμε. Αυτό το αντιλαμβάνονται πολύ καλά οι κατακτηταί, γι’αυτό και 
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λυσσούν περισσότερο. Μα όσο πιο πολύ λυσσούν, τόσο πιο πολύ πλησιάζει η 
ώρα της Ελευθερίας…"

Και στη σύζυγό του Βασιλική, - ως γνωστόν ο γάμος τους έγινε κατά 
τη διάρκεια του αγώνα, ένα βράδυ, σ’ ένα ξωκκλήσι κοντά στην Κερύνεια-, 
έγραφε τα εξής, λίγο πριν το ολοκαύτωμά του:

"… Μην ανησυχείς και ο άντρας σου δεν το έχει να πιαστεί έτσι εύκολα-
εύκολα Στην εσχάτην ανάγκην, θα αγωνισθώ και θα πεθάνω ως Έλληνα, αλλά 
ζωντανόν δεν θα με πιάσουν…"

Αξίζει να παραθέσουμε κάποια μικρά αποσπάσματα από το "Οδοιπορικό 
Ελευθερίας" το οποίο εξέδωσε το "Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 
1955-1959," που περιγράφουν τη θυσία του ήρωά μας: … Πρωί-πρωί 
Βρετανοί στρατιώτες άρχισαν έρευνα, μετά την προδοσία… γύρω από το 
κρησφύγετο του Αυξεντίου και τον καλούσαν ονομαστικώς, τόσον αυτόν 
όσο και τους άντρες του να βγουν και να παραδοθούν. Ο Αυξεντίου διέταξε 
τότε τους τέσσερις συναγωνιστές του… να βγουν από το κρησφύγετο και να 
παραδοθούν, λέγοντάς τους ότι ο ίδιος θα παρέμενε εκεί και θα πολεμούσε 
μέχρι θανάτου. "Πρέπει να πεθάνω" τους είπε…

Οι Βρετανοί βλέποντας ότι δεν βγήκε ο Αυξεντίου έγιναν νευρικοί και 
άρχισαν να ουρλιάζουν κυριολεκτικά, καλώντας τον να βγει έξω. "Έβγα έξω" 
του φώναζαν, "αλλιώς θα σου ρίξουμε βόμβες και θα σε σκοτώσουμε". Τότε 
ακούστηκε μια ριπή από το κρησφύγετο και ο Άγγλος δεκανέας Μπράουν, 
που καλούσε τον Αυξεντίου να παραδοθεί, έπεσε νεκρός. Ευθύς αμέσως 
άλλος Άγγλος στρατιώτης έριξε μια χειροβομβίδα μέσα στο κρησφύγετο, μετά 
την έκρηξη της οποίας συνέχιζαν να τον καλούν να βγει και να παραδοθεί, 
χωρίς όμως να πάρουν καμιά απάντηση. Τότε ο Αυγουστής Ευσταθίου, 
ένας από τους συντρόφους του, τους είπε: «Πέθανε. Τι του φωνάζετε;» Την 
ίδια στιγμή ένας Άγγλος στρατιώτης τον άρπαξε και τον ανάγκασε να μπει 
στο κρησφύγετο για να βγάλει έξω «τον νεκρό» Αυξεντίου. Ο Αυγουστής 
μπήκε στο κρησφύγετο φωνάζοντας στον Αυξεντίου να μην πυροβολήσει. 
Μόλις μπήκε μέσα και είδε ότι ο «Σταυραετός του Μαχαιρά» ήταν ελαφρά 
τραυματισμένος στον λαιμό και στο γόνατο, φώναξε στους Βρετανούς: 
«Ελάτε. Τώρα είμαστε δύο».

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε η μεγάλη μάχη των δύο ανδρών εναντίον 
των Βρετανών στρατιωτών, οι οποίοι δύο φορές προσπάθησαν να μπουν στο 
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κρησφύγετο με καταιγιστικά πυρά, αλλά αναγκάστηκαν και τις δύο φορές να 
οπισθοχωρήσουν.

Ο Αυξεντίου, ύστερα από πολύωρη μάχη, έκρινε ότι έπρεπε να κάμει 
έξοδο. Διέταξε τον Αυγουστή να ρίξει τη μοναδική καπνογόνο βόμβα που 
είχαν και, υπό την κάλυψη των πυρών του Αυγουστή που θα προπορευόταν, 
να γίνει η έξοδος. Πράγματι ρίχτηκε η βόμβα, αλλά το αυτόματο του 
Αυγουστή, δεν λειτούργησε και έτσι χάθηκε χρόνος, οπότε τα αποτελέσματα 
της καπνογόνου εξαφανίστηκαν. Έτσι οι δύο αγωνιστές παρέμειναν στο 
κρησφύγετο και συνέχισαν τη μάχη για οκτώ ώρες.

Στο τέλος οι Βρετανοί, μη μπορώντας να τα βγάλουν πέρα, ανατίναξαν 
το κρησφύγετο με βόμβες και δυναμίτιδα και περιλούζοντάς το με βενζίνη 
το πυρπόλησαν, επιστρατεύοντας για τον σκοπό αυτό ένα ελικόπτερο. Το 
κρησφύγετο μεταβλήθηκε σε πυροτέχνημα. Οι φλόγες περιέζωσαν τους δύο 
αγωνιστές. Ο Αυξεντίου ανάμεσα στις φλόγες διατήρησε την ψυχραιμία του 
και είπε στον Ματρώζο,-ήταν το ψευδώνυμο του Αυγουστή-, «μη φοβάσαι». 
Ο Ματρώζος κοίταξε για τελευταία φορά τον φλεγόμενο αρχηγό του και 
πετάχτηκε έξω από το κρησφύγετο χωρίς να τον αντιληφθούν οι Βρετανοί, με 
ελαφρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια. Ο ήρωας διαμελίστηκε και 
κατακάηκε. Ήταν 28 χρονών.

Στο στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου οι κατακτητές μετέφεραν ό,τι απέ- 
μεινε από το σώμα του, κλήθηκε ο πατέρας του να τον "αναγνωρίσει". 
Πράγματι ο Πιερής Αυξεντίου μπήκε στο νεκροτομείο, "αναγνώρισε" τον 
γιο του και βγήκε έξω μ’ ένα πλατύ χαμόγελο. Μπήκε στο αυτοκίνητο του 
δικηγόρου Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη για να φύγουν, οπότε ξέσπασε σε 
γοερό κλάμα. Ο δικηγόρος τον ρώτησε γιατί κλαίει αφού πριν λίγο γελούσε 
και του απάντησε: "Να μη μας βλέπουν οι σκύλοι να κλαίμε γιε μου". Ήταν μια 
απάντηση βγαλμένη από τα τρίσβαθα της Ελληνικής Ιστορίας"

Αργότερα, ο συνταγματάρχης Μόραν του Αγγλικού κατοχικού στρατού 
αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι: "ο Αυξεντίου διεξήγαγε μίαν τρομεράν, 
εμπνευσμένην μάχην επί δέκα ώρας".

Έτσι, με το αίμα και τη θυσία του ο Αυξεντίου έγραψε κατηγορία 
αδυσώπητη κατά των ισχυρών της γης: Την κατηγορία ότι στον 20ό αιώνα 
εξακολουθούσαν να αρνούνται στους άλλους το δικαίωμα που κήρυτταν ως 
ιερό και απαραβίαστο για τους εαυτούς τους. Κι ότι έπρεπε να χύνεται, ακόμα, 
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αίμα και να θυσιάζονται με τον πιο φρικτό τρόπο άνθρωποι, για να δίδεται το 
φυσικότερο δικαίωμα του ανθρώπου, το δικαίωμα της ελευθερίας. Η μνήμη 
του, και μόνο γι’αυτό, θα’ναι πάντα «μετ’εγκωμίων». Γιατί με τη θυσία του μάς 
διέγραψε πορεία ζωής και με τη δράση του περιέγραψε την αξιοπρέπεια που 
πρέπει να επιδεικνύουμε ως Έλληνες και ως Χριστιανοί.

Εξηνταδύο χρόνια από τον θάνατο τού Αυξεντίου και ύστερα από 
μιαν άκρως επικίνδυνη εθνική περιπέτεια που ακολούθησε, οφείλουμε  να 
αντλήσουμε διδάγματα από τη θυσία του για το μέλλον. Η θυσία του, που 
αναζωπύρωσε, τότε, τον αγώνα της ΕΟΚΑ, εμψύχωσε και πείσμωσε τον 
Κυπριακό Ελληνισμό, και έγινε παγκόσμιο σύμβολο πάλης για ελευθερία, 
αποτελεί και για μας σήμερα πυξίδα ζωής και δείκτη πορείας. Οφείλουμε να 
εμπνευστούμε από το ολοκαύτωμά του ιδιαίτερα σήμερα. Σήμερα που κύριο 
πρόβλημα της Κύπρου αλλά και ολόκληρου του Ελληνισμού παραμένει η 
αποτροπή του Τουρκικού επεκτατισμού, χρειαζόμαστε ανασύνταξη δυνάμεων, 
αναβάπτιση στο εθνικό παρελθόν, παραδειγματισμό από τη ζωή του Γρηγόρη 
Αυξεντίου. «Ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς» του, θα πρέπει και 
εμείς «νά μιμούμαστε τόν τρόπον».

Η Κύπρος, στη μακραίωνη ιστορία της, βρέθηκε πολύ συχνά στο 
στόχαστρο κατακτητών που προέρχονταν άλλοτε από την Ανατολή και άλλοτε 
από τη Δύση. Δοκιμάστηκε από αλλεπάλληλες εισβολές και πολυκύμαντες 
κατοχές, πληγώθηκε με τρομερές λεηλασίες, αλλά άντεξε. Άντεξε γιατί οι 
πρόγονοί μας δεν σαγηνεύτηκαν από τις υποσχέσεις των κατακτητών, ούτε 
και κάμφθηκαν από τις απειλές τους. Έμειναν προσηλωμένοι, παρά τις 
κακουχίες και τους εξανδραποδισμούς, στις αξίες και στα ιδανικά της πίστης 
και της πατρίδας μας.

Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε μπροστά στη δυσκολότερη περίοδο της 
Ιστορίας μας. Οι Τούρκοι, από το 1956, υλοποιούν, χωρίς παρεκκλίσεις ένα 
σχέδιο που κατάρτισαν από τότε για "επανάκτηση", όπως λεν, της Κύπρου. 
Πέντε από τα έξι στάδια του λεγόμενου "σχεδίου Νιχάτ Ερίμ" έχουν δυστυχώς 
υλοποιηθεί:

   Πρώτος στόχος τους, που τον πέτυχαν, ήταν η παρεμπόδιση της 
απόδοσης της Κύπρου στην Ελλάδα. Ο απελευθερωτικός μας αγώνας 
γινόταν για την ένωση. Μπόρεσαν, μέσω της Αγγλικής δολιότητας, να μην 
μας παραχωρηθεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και απέτρεψαν την ένωση. 
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Δεύτερο στόχο έθεσαν την απόκτηση νομίμων δικαιωμάτων επί της Κύπρου. 
Το πέτυχαν κι αυτό με τις συνθήκες της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, πάλι με την δολιότητα των Άγγλων. Τρίτος στόχος ήταν η 
συγκέντρωση σε θυλάκους των Τουρκοκυπρίων που ήταν διεσπαρμένοι σε 
όλη την Κύπρο. Με την τουρκοανταρσία του 1963-64 τους μάζεψαν με τη βία 
σε μικρούς θυλάκους, όπου δεν επέτρεπαν έλεγχο από το κράτος. Επόμενος 
στόχος ήταν η "θεραπεία", έτσι έλεγαν, της αριθμητικής μειονεξίας τους. Ήταν 
το 18% κι ήμασταν οι Έλληνες το 82%. Έπρεπε, έτσι έλεγε το σχέδιο Νιχάτ 
Ερίμ, να κουβαλήσουν κόσμο, ώστε να μη φοβούνται κάποιο δημοψήφισμα 
αν τους επιβληθεί, ή να το επιδιώξουν όταν θα μπορέσουν.  Μετά την 
εισβολή του 1974 μεταφέρουν συνεχώς εποίκους από την Ανατολή. Υπάρχει 
ο φόβος σήμερα να είναι περισσότεροι από μας. Είναι, βέβαια, παράνομοι- ο 
εποικισμός συνιστά έγκλημα πολέμου- αλλά αυτοί ελπίζουν και μεθοδεύουν 
νομιμοποίησή τους. Ο πέμπτος στόχος τους ήταν η επίτευξη στρατιωτικής 
υπεροχής στην περιοχή. Με 45 χιλιάδες στρατό κατοχής, 400 άρματα μάχης, 
με τα πλοία τους να αλωνίζουν στην ΑΟΖ μας, και τα αεροπλάνα τους να 
παραβιάζουν τον εναέριο χώρο και της Κύπρου και της Ελλάδος, δεν υπάρχει 
κανένας που να αμφισβητεί την επίτευξη και αυτού του στόχου τους. Μένει, 
ευτυχώς, ανεκπλήρωτος και δύσκολο να εκπληρωθεί, χωρίς τη συγκατάθεσή 
μας, ο έκτος τους στόχος που είναι να αποκτήσουν και τον πολιτικό έλεγχο της 
Κύπρου. Όσο υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, το νόμιμο και αναγνωρισμένο 
από τα Ηνωμένα Έθνη κράτος, το οποίο διαχειριζόμαστε εμείς, δεν μπορεί 
να υλοποιηθεί ο στόχος τους αυτός. Γι’ αυτό και βυσσοδομούν εναντίον της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποκαλούν "ἐκλιποῦσαν" και ζητούν με τις 
συνομιλίες τη συγκατάθεσή μας για κατάργησή της.

Δεδομένοι, λοιπόν κι αμετάθετοι οι στόχοι της Τουρκίας. Κι οφείλουμε, 
με κάθε θυσία να τους αποτρέψουμε. Οφείλουμε να επιστρέψουμε στο 
ενθουσιαστικό κλίμα, την πατριωτική έξαρση και την αξιολογική κορύφωση 
της περιόδου του αγώνα της ΕΟΚΑ, να αποσείσουμε τη ραστώνη και την 
αδιαφορία, που μας χαρακτηρίζουν σήμερα για την πορεία του εθνικού μας 
θέματος.

Ο απελευθερωτικός μας αγώνας, τώρα που τον βλέπουμε από την 
άλλη όχθη, σφαδάζοντας κάτω από την πίεση της Τουρκικής κατοχής, έχει 
δύο πράγματα να μας διδάξει: Απομάκρυνση από προσωπικά συμφέροντα 
και επιστροφή σ’ έναν κλίμα ιδανικών και αξιών από τη μια, και ξεκάθαρη 



146 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: ΕΠΙΜΝΗΜOΣΥΝΟΣ ΛOΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

στοχοθέτηση και αταλάντευτη επιδίωξη του στόχου από την άλλη. Στόχου 
που δεν θα διαγράφει 35 αιώνες Ελληνικής παρουσίας στην Κύπρο και που 
θα εξασφαλίζει την παρουσία μας, με ασφάλεια, στη γη των πατέρων μας στο 
διηνεκές.

Τελειώνω με την κατάληξη ενός άρθρου μιας κυπριακής εφημερίδας της 
3ης Μαρτίου 1960, τρία χρόνια μετά  από τον ηρωικό θάνατο του Αυξεντίου: 
«...Χρωστούμε να μνημονεύουμε τον άντρα που τίμησε την πατρίδα μπροστά 
στο παγκόσμιο, τον πρωτομάχο της λευτεριάς μας, τον μεγάλο ήρωα και 
μάρτυρα που θα εμπνέει τις μελλούμενες γενιές των Κυπρίων, με την επανάληψη 
του ιστορικού ‘‘Μολών λαβέ’’ του Λεωνίδα, προς στρατούς ισχυρότερους 
εκείνων του Ξέρξη. Κι αν πήρε τη σκυτάλη από τον Λεωνίδα ύστερα από 
δυο χιλιάδες τρακόσια χρόνια ο Αυξεντίου, συνεχίζεται αέναος ο κύκλος της 
Ιστορίας. Η σκυτάλη του Αυξεντίου έχει ιερόν πεπρωμένον για τις επόμενες 
γενιές των Κυπρίων, στην περιφρούρηση της τιμής και της ελευθερίας».

Θα συμπληρώναμε σήμερα: Στην απελευθέρωση της πατρίδας μας.  
Αιωνία η μνήμη του!



ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΟΥ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»

   a
ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ,  

ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ,  ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Βαρνάβα ἰσαπόστολε, Θείᾳ πέφηνας θωπείᾳ,
πνεύματι ἁγίῳ, Παῦλον ἐν Ἀποστόλοις γενέσθαι ἠγωνίσω·

τὴν πίστιν Χριστοῦ τρανῶς ἐφηπλώσατε.
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Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζουμε τον υπέροχο, από κάθε άποψη, 
επετειακό τόμο, του επισήμου περιοδικού της Εκκλησίας της Κύπρου 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ», γιατί είναι χαρά μεγάλη να βιώνεις, τόσο την 
πνευματική καρποφορία της Κύπριδος Εκκλησίας, όσο και το πνευματικό 
κάρπισμα των λαμπρών επιστημόνων που συμμετέσχον στην τιμητική αυτή 
έκδοση.

 Ο εορτασμός της 100ης επετείου της πνευματικής δράσης του περιο-
δικού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ», πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 
του επετειακού τόμου, ο οποίος, και στην επιμέλεια και, ιδιαιτέρως, στο 
περιεχόμενο υπερβαίνει τον υπερθετικό βαθμό στην αξιολόγηση.

Θέλουμε να εξάρουμε το μέγιστο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το 
περιεχόμενο του, επειδή αξιολογότατοι επιστήμονες και άνθρωποι των 
Γραμμάτων, με τη δική τους γραφίδα, δίνουν το παρόν τους, το τόσο αναγκαίο 
στους αντίξοους καιρούς∙ και είναι σίγουρο ότι ο αναγνώστης θα νιώσει μέσω 
της γραφίδας τους μια πνευματική και  χριστιανική πλησμονή.

Οι ευτυχείς  διατυπώσεις  σκέψεων  διαχρονικών,    αποτελούν τον θεματικό 
πυρήνα των επιμέρους μελετών εκάστου συγγραφέα. Υπογραμμίζεται, 
(αυτό είναι το πνεύμα των κειμένων), η ανάγκη της αναβίωσης των αξιών 
του χριστιανικού και κλασικού μας πολιτισμού, και μέσω αυτών ο διαρκής 
εσωτερικός καθαρμός, η εφαρμογή του «ἔνδον σκάπτε», και της προτροπής 
του Κυρίου «Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
τέλειός ἐστιν» (Ματθ.5, 48). Αξίες διαχρονικές και χρεωστικές, που μπορούν 
να προσδώσουν ύψος και νόημα στη ζωή μας, δεδομένου ότι αυτές ελλείπουν 
από τον σύγχρονο άνθρωπο.  

 Η πρεσβυγενής Εκκλησία της Κύπρου συνεχίζει αδιαλείπτως, και στους 
δυσχείμερους της πατρίδας καιρούς, το αποστολικό και σωτηριολογικό της 
έργο, καλλιεργώντας συστηματικά  τις εναρμόνιες αξίες, της Πίστεως μας, 
της Πατρίδας, της Ελευθερίας και της Γλώσσας μας,καρπούς ψυχοτρόφους,  
και  να τις προβάλλει  ως τις μοναδικές και διαχρονικές αξίες που προσφέρουν 
και σφυρηλατούν το βαθύτερο νόημα της ζωής ενός λαού, που θέλει να είναι 
αντάξιος της ιστορίας του και των παραδόσεών του!

Αν αναλογισθεί κανείς τους αιώνες που παρήλθαν από την εποχή 
του Χριστού μέχρι σήμερον και την εκατόχρονη πορεία του περιοδικού  



149ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ», εκφραστικού εντύπου της Αγιωτάτης 
Εκκλησίας της Κύπρου, εκδιδομένου προνοίᾳ του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. 
Χρυσοστόμου Β΄ και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, εύκολα 
αντιλαμβάνεται την ομόλογη ανταπόκριση του Υιού της  παρακλήσεως, 
θείου   Βαρνάβα, ο οποίος λόγῳ και ἔργῳ ανέδειξε εαυτόν ζηλωτή Χριστού, 
και παρέμεινε στύλος Ορθοδοξίας, ιδρύσας και στερεώσας την Εκκλησία 
της Κύπρου, συν τοις άλλοις. «Τοῦ Κυρίου γέγονε παναληθὴς ὑπηρέτης, 
ἀποστόλων τῶν ἑβδομήκοντα πρῶτος, ἅπασι καταμηνύων Χριστὸν Σωτῆρα».

Εύλογα, ο αναγνώστης αισθάνεται πνευματική πλησμονή μαζί και 
ποικίλη συναισθηματική ανάταση, θωπείᾳ Χριστού, από το πολυφρόντιστο 
φερώνυμο προς τιμή  του Αγίου, πνευματικό έργο διακονίας της Ορθοδοξίας 
και δη και της Εκκλησίας της Κύπρου, συμπληρώσαν, θεία συνάρσει, τον 
εβδομηκοστό ένατο τόμο. Στην άνυδρη πνευματικά εποχή μας, το περιοδικό 
αυτό αποτελεί το φρέαρ Χριστού από το οποίο ενυδατώνονται οι ψυχές των 
πιστών. Το πνεύμα ούτε πυρ ούτε μάχαιρα αφανίζει. Ζει εις τον ακήρατο 
κόσμο της ιδέας!

Από  τα  κείμενα όλων  των φιλοξενουμένων  συγγραφέων, Ακαδημαϊκών, 
Ιεραρχών και Επιστημόνων, καταφαίνονται οι κοινές διαπιστώσεις, που επι-
κεντρώνονται στην κρίση που διερχόμαστε, από τη θεσμική παραμέληση στα 
ουσιώδη πολιτισμικά στοιχεία της ιστορίας μας, και το χρέος όλων μας να 
επανέλθουμε στις ζωογόνες πηγές μας για μια πνευματική ανατροφοδοσία 
προκειμένου να επιτύχουμε ένα ευτυχέστερο μέλλον της χειμαζόμενης 
Πατρίδας μας.

Είναι όλες οι μελέτες πρωτότυπες, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με μεγάλη 
γνωστική αξία, και ως εκ τούτου το πνευματικό όφελος για τον αναγνώστη 
θα είναι πολλαπλό, δεδομένου ότι η θεματολογία εκτείνεται σε πολλά 
επιστημονικά πεδία.  

Εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεράνει, από την ανάγνωση της κορεστικής 
από κάθε άποψη ύλης του, την πολυμερή σπουδαιότητά του.Όμως δεν είναι 
δυνατό να εισέλθομε στην αξιολόγηση του τεράστιου όγκου των εργασιών, 
οι οποίες φιλοξενούνται στον επετειακό αυτό τόμο∙ θα αρκεστούμε μόνο να 
αναφέρουμε «ψιχία τινά» και  να παραθέσουμε λίγα μόνο αποσπάσματα σε 
μερικές από αυτές. 
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Ο Επετειακός τόμος αρχίζει με την  παρουσίαση της ιεράς Μονής του 
Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου, 
κάτωθι της οποίας υπάρχει μία συγκινητική ικετευτική παράκληση! 

ΧΕΙΡΑΣ  ΙΚΕΤΙΔΑΣ  ΥΨΟΥΜΕΝ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ 

«ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΠΟΙΗΤΗΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΗΝ»

ΤΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ,

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝΤΑ ΗΜΑΣ, 

ΟΠΩΣ ΙΛΕΩι ΟΜΜΑΤΙ  ΕΠΙΒΛΕΨΗι ΕΦ’ ΗΜΑΣ,

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΤΗΝ ΤΛΗΜΟΝΑ ΗΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΩΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΗΜΩΝ

ΓΕΡΑΡΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΥΣΤΟΝ ΜΟΝΗΝ 

ΕΥΚΛΕΑ ΠΗΓΗΝ ΤΗΣ ΑΓΛΑΟΘΡΟΝΟΥ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ
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Ιδιαιτέρως μάς συγκινεί το πιο πάνω κείμενο, μέσω του οποίου εκφράζεται 
κατά τρόπο πολύ  εικονοπλαστικό ο εθνικοθρησκευτικός πόνος για την 
τουρκική κατοχή, ο διακαής πόθος για την Ελευθερία,  και ο υψηλής αισθητικής 
λεξιλογικός του πλούτος, όπως διατυπώνεται στις έννοιες «τλήμων πατρίς», 
«γεραρὰ και περίπυστος μονή», «εὐκλεὴς καὶ ἀγλαόθρονος ὀρθοδοξία».

 Ακολουθούν  τα ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄, ο οποίος κάνει μια ιστορική αναδρομή για τα 
εκατόχρονα του περιοδικού, επισημαίνοντας τη μεγάλη του προσφορά 
προς τον χειμαζόμενο λαό της Κύπρου, ο οποίος στη μακραίωνη ιστορική 
του πορεία διήλθε «διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου», καταπιεζόμενος σφόδρα από 
τους ξένους κατακτητές για να αλλάξει το ορθόδοξο φρόνημά του και την 
προσήλωσή του προς ελληνικότητά του.   

Ενδεικτικά, αναφέρει: 

«Σ’ αὐτὸν τὸν αἰώνα, (1918 - 2018), ποὺ ἕνας παγκόσμιος πόλεμος καὶ 
πολλοὶ ἄλλοι τοπικοί, ἀπελευθερωτικὰ κινήματα καὶ ἐπαναστάσεις, ἄλλαξαν 
ὄχι μόνο τὴν Ἱστορία, ἀλλὰ καὶ τὴ γεωγραφία τοῦ πλανήτη μας, ἔδρασε καὶ 
τὸ ἐκκλησιαστικὸ μας περιοδικό, στὸ ὁποῖο μπορεῖ ὁ κάθε μελετητὴς νὰ 
παρακολουθήσει αὐτὲς τὶς ἀλλαγές, νὰ τὶς ἀξιολογήσει καὶ νὰ καταλήξει σὲ 
ποικίλα συμπεράσματα.

Οἱ ἀρχὲς τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ οἱ χριστιανικὲς ἀξίες, πάνω στὶς ὁποῖες 
οἱ ἄνθρωποι εἶχαν στηρίξει τὶς ἐλπίδες τους, γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον, εἶχαν 
καταρρακωθεῖ. Καὶ ἡ διαφαινόμενη ἄνθηση τῶν Ἐπιστημῶν περιέκλειε τὸν 
κίνδυνο νὰ ὁδηγήσει στὴν ἔπαρση καὶ στὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό.

Συνειδητοποιοῦσε, τότε, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρχίσει 
νὰ προετοιμάζει τὸν λαὸ γιὰ τὴ δυναμικὴ διεκδίκηση τῆς ἐλευθερίας 
του. Χρειαζόταν, ἑπομένως, ἕνα ἐκφραστικὸ ἔντυπο θρησκευτικῆς καὶ 
ἐθνικῆς διαπαιδαγώγησης τοῦ ποιμνίου της, ἕνα περιοδικό, στὸ ὁποῖο νὰ 
καταγράφεται ἡ ὅλη δράση καὶ οἱ ὑψηλοὶ ὁραμαστισμοὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
τοῦ ποιμνίου της…».
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Στη συνέχεια εκτίθενται οι επιστολές του Μακαριωτάτου προς τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη και τους λοιπούς Αρχιερείς και Επιστήμονες, 
γραμμένες σε χαρίεσσα βυζαντινή γλώσσα, κατά τα εκκλησιαστικά ειωθότα, 
όπως συμμετάσχουν στην πνευματική συνεστίαση της εκδοτικής παρουσίας 
του «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ»

Ο ευχετήριος χαιρετισμός ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ-
ΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ για τον επετειακό Τόμο 
της εκατονταετίας του περιοδικού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ», αποτελεί 
ένα γλαφυρό και εμβριθές εκκλησιαστικό κείμενο, γραμμένο στην ίδια 
δυναμική βυζαντινή γλώσσα, το οποίο αναφέρεται στη μεγάλη προσφορά 
του περιοδικού. Μεταξύ των άλλων λέγει και τα εξής: 

«Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ 
πάσης Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῶ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καὶ περιπόθητε άδελφὲ 
καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χρυσόστομε, τὴν Ὑμετέραν 
σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα 
προσαγορεύομεν.

Πληροφορηθέντες ἐκ τῆς ἀπό κη' Νοεμβρίου π. ἔ. ἐπιστολῆς τῆς Ὑμετέ-
ρας πολυτιμήτου Μακαριότητος περί τῆς ἐκδόσεως ἐπετειακοῦ τόμου, ἐπί 
τῇ συμπληρώσει κατά τό 2018 ἑκατονταετοῦς ἐκδοτικῆς παρουσίας καί 
χριστιανικῆς μαρτυρίας τοῦ ἐπισήμου περιοδικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ἀσμένως ἀποστέλλομεν ὑμῖν τόν 
παρόντα εὐχετήριον χαιρετισμόν.

Τὴν ἀνάγκην καὶ τὴν σκοπιμότητα τῆς ἐκδόσεως ἑνὸς ἐκκλησιαστικοῦ 
περιοδικοῦ διεῖδον σοφῶς ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος 
Γ΄ καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Ἱερὰ Σύνοδος τὸ 1918, ὅτε διεκόπη ἡ κυκλοφορία τοῦ 
ἐντύπου «Ἐκκλησιαστικὸς Κῆρυξ». Τὸ νέον περιοδικόν, φέρον τὸ ὄνομα τοῦ 
ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἀνεπτύχθη, ὑπὸ τὴν 
πεπνυμένην μέριμναν καὶ τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν τῆς ποιμαινούσης 
Ἐκκλησίας, εἰς ἕν σημαντικὸν ὀρθόδοξον ὄργανον καὶ βῆμα ἐκκλησιαστικοῦ 
καὶ θεολογικοῦ λόγου, τὸ ὁποῖον μετέδιδεν εἰς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ τὴν 
φωνὴν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν στοργὴν τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν κατὰ 
Θεὸν κατάρτισιν αὐτοῦ καὶ συνέβαλε καθοριστικῶς εἰς τὴν διάσωσιν τῆς 
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πνευματικῆς καί πολιτισμικῆς ταυτότητος καὶ τῶν Ἱερῶν παραδόσεων τοῦ 
εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου.

Εἰς τὸ περιοδικὸν δημοσιεύονται θεολογικαὶ μελέται ἀπὸ ὅλον τὸ φάσμα 
τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης, ὡς ἐπίσης καὶ ἄρθρα ἀφορῶντα εἰς τὰς διορθοδόξους 
καὶ τὰς διαχριστιανικὰς σχέσεις, εἰς τὰς ἄλλας θρησκείας, εἰς τὰς σχέσεις 
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, καθὼς καὶ ἐγκύκλιοι, ἀποφάσεις καὶ ἄλλα ἐπίσημα 
καὶ περιστασιακὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Περιλαμβάνονται 
ἐπίσης δημοσιεύματα διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὸν πολιτισμὸν τῆς Κύπρου, διὰ 
κοινωνικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ θέματα κ. α…».

       «Ὁ  «Ἀπόστολος Βαρνάβας» εἶχεν ἀνεκτίμητον προσφορὰν ὄχι 
μόνον εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν καὶ τὴν θεολογίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς 
σημαντικοτέρους τομεῖς τῆς κοινωνίας τῆς Κύπρου. Εἶναι ἀδιαρρήκτως 
συνδεδεμένος μὲ τὰς περιπετείας τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ ἀποτελεῖ 
θησαυροφυλάκιον ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ καὶ ἀστείρευτον πηγὴν πληροφοριῶν διὰ 
τὸν θεολόγον, τὸν ἱστορικόν, διὰ τὸν ἐρευνητὴν καὶ μελετητὴν τῆς παιδείας 
καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου. Ἀξία ἰδιαιτέρας μνείας εἶναι ἡ συμβολὴ 
τοῦ Περιοδικοῦ εἰς τὴν γνωριμίαν εὐρυτέρου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ μὲ τὴν 
ὀρθόδοξον θεολογίαν καὶ πνευματικότητα καὶ εἰς τὴν ἐπιμόρφωσιν γενεῶν 
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν.

Καὶ εἰς τὸ μέλλον ὁ «Ἀπόστολος Βαρνάβας» θὰ εἶναι σημαντικὸν 
ὄργανον διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν νέων προκλήσεων. Θὰ ἐνσαρκώνῃ τὴν 
διπλῆν ἀναφορὰν τῆς Θεολογίας, ὡς μελέτης καὶ οἰκειώσεως τῆς παραδόσεως 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς συναντήσεως μὲ τὴν ἑκάστοτε ἱστορικὴν 
πραγματικότητα. Θὰ προβάλλῃ τὴν ὀρθὴν πίστιν, τὴν ὀρθὴν λατρείαν καὶ τὴν 
ὀρθοπραξίαν, τὸ «ἕν, οὗ ἔστι χρεία» (πρβλ. Λουκ. ι', 42), ἀλλὰ θὰ καλλιεργῇ 
καὶ τὸν εἰλικρινῆ διάλογον μὲ τὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν ἐπιστήμην, μὲ τὸν λοιπὸν 
χριστιανικὸν κόσμον καὶ τάς θρησκείας, ὁ ὁποῖος προάγει τὴν ἀμοιβαίαν 
ἐμπιστοσύνην καὶ τὴν συνεργασίαν. Ἡ διακονία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ δὲν 
ἐπιτρέπει ἐσωστρέφειαν καὶ ἀκοσμικὴν στάσιν, ἀλλὰ εἶναι πηγὴ δυναμισμοῦ, 
ἀνοικτοσύνης καὶ πνευματικῆς καρποφορίας, ἔνθεος μαρτυρία, ἐν τῇ ἱστορίᾳ, 
περὶ τοῦ ἐκ τοῦ κόσμου αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, χαιρετίζοντες γηθοσύνως τὴν συμπλήρωσιν 
ἑκατονταετίας τοῦ περιοδικοῦ «Ἀπόστολος Βαρνάβας», εὐχόμεθα τὴν 
ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τοὺς ὑπευθύνους καὶ τοὺς κοπιῶντας διὰ τὴν συνέχισιν 
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τῆς κυκλοφορίας αὐτοῦ, ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ εὐλογοῦμεν πάντας τοὺς εὐσεβεῖς 
καὶ φιλομαθεῖς ἀναγνώστας του…».

                                                            ,βιη΄  Ἰανουαρίου ιε΄
                                          Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος             
                                                     ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς                                   
                                          †   ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

   

 Ακολούθως,  παρατίθεται η εισήγηση του αοιδίμου καθηγητού Ιωάννου 
Καρμίρη δια τη βράβευση του «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» καθώς και το  
κείμενο της απαντήσεως της  Ακαδημίας Αθηνών.

Πρὸς τὴν Γ΄ Τάξιν τῆς Ἀκαδημίας

Κύριε Πρόεδρε,

Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ προτείνω, ὅπως τύχῃ τιμητικῆς διακρίσεως ὑπὸ τῆς 
Ἀκαδημίας τὸ ἐπίσημον ὄργανον τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀπόστολος Βαρνάβας»… 

Τὸ διμηνιαῖον τοῦτο περιοδικὸν καθ’ ὅλον τὸν μακρὸν βίον του προσέφερε 
πολυτίμους ὑπηρεσίας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου καὶ γενικώτερον εἰς τὴν 
Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Θεολογίαν καὶ τὸ Ἔθνος ἡμῶν διὰ τῆς δημοσιεύσεως ἐν 
αὐτῷ τῶν ἐπισήμων ἐγγράφων καὶ τῶν χρονικῶν τῆς ἐθναρχούσης Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, ὡς καὶ ἄρθρων καὶ μελετῶν ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν, 
ἱστορικῶν, ἀρχαιολογικῶν καὶ εἰδήσεων ἐπὶ τοῦ ἐθνικοῦ ζητήματος, ὡς 
ἐκ τοῦ ἐθναρχικοῦ χαρακτῆρος τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας. Τὸ πολυσχιδὲς 
τοῦτο ἔργον τοῦ «Ἀποστόλου Βαρνάβα» συνάγεται καὶ ἐκ τῆς ἐν ἀρχῇ 
τοῦ ἀναμνηστικοῦ τόμου δημοσιευομένης «ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου πρὸς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα αὐτῆς περὶ 
συστάσεως τοῦ περιοδικοῦ Ἀπόστολος Βαρνάβας, χρονολογουμένης ἀπὸ 
τοῦ ἔτους 1918. Καὶ ἀδιαμφισβητήτως πάντας τοὺς τιθέντας αὐτῷ σκοποὺς 
ἐξεπλήρωσε καὶ ἐκπληροῖ ἐπιτυχῶς ὁ «Ἀπόστολος Βαρνάβας». 

Ακολουθεί το κείμενο της Ακαδημίας Αθηνών, δια του οποίου γνωστο-
ποιείται η απόφαση της δια τη βράβευση του περιοδικού.
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ

Ἔχομεν τὴν τιμὴν νά ἀνακοινώσωμεν εἰς ὑμᾶς ὅτι ἡ Τάξις τῶν Ἠθικῶν καί 
Πολιτικῶν ’Επιστημῶν κατὰ τὴν σημερινὴν συνεδρίαν αὐτῆς, μετ’ εἰσήγησιν τοῦ 
κ. ’Ιωάν. Καρμίρη, ἀπεφάσισε παμψηφεί νά προτείνῃ εἰς τήν Ὁλομέλειαν τήν 
ἀπονομήν βραβείου εἰς τὸ Περιοδικὸν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀπόστολος Βαρνάβας» 
ἐπίσημον ὄργανον τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κὐπρου, 
τό ὁποῖον διανύει τὸ 58ον ἔτος τῆς ἐκδόσεώς του προσενεγκὸν πολυτίμους 
ὑπηρεσίας, καθ’ ὅλον τόν μακρὸν βίον του, εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου καί 
γενικώτερον εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Θεολογίαν, ὡς καί εἰς τὸ  Ἔθνος.

 
Μετά τιμής

Ὁ Πρόεδρος τῆς Τάξεως
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δύο  περισπούδαστα κείμενα έχουν τη θέση τους στη συνέχεια. Το 
πρώτο ανήκει στον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών κύριο Αντώνιο Κουνάδη 
και έχει τίτλο «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ. Η ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ». Το δεύτερο, 
στον διακεκριμένο  Κύπριο Ακαδημαϊκό κύριο Λουκά  Γ. Χριστοφόρου, το 
οποίο  έχει τίτλο «ΦΩΣ».
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΟΥΝΑΔΗΣ, με την πνευματική παρρησία που τον διακρίνει, στο κείμενό 
του που τιτλοφορείται:

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ:  
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ»,

υπογραμμίζει ως επάναγκες για το έθνος μας, τη διατήρηση, θωράκιση και 
καλλιέργεια όλων των πολιτισμικών μας αξιών, συναρτωμένων άμεσα,  
υπαρξιακά, με τις Ελληνορθόδοξες καταβολές μας και τους ένδοξους 
αγώνες του Ελληνισμού, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνονται στις κά-
τωθι νουθεσίες,  που ως ήχοι ρωσικής καμπάνας εξακτινώνονται, για να 
αγγίξουν,όλων, την ψυχή και το πνεύμα.    

«Αὐτὸ τὸ, ὑπαρξιακῆς σημασίας, μήνυμα γιὰ τὴ χώρα μας καὶ τὸν 
Ἑλληνισμό, πρέπει νὰ ἐκπέμψει ἡ μελέτη αὐτὴ στὴν ψυχοσύνθεση ὅλων 
μας. Σήμερα, εἶναι ἀναγκαία, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε στὴ νεότερη Ἱστορία μας, 
ἡ θωράκιση καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ἐθνικῆς μας ὀντότητας, ἡ συνταγματικὴ 
προστασία τῆς γλώσσας μας, τῶν ἐθνικῶν παραδόσεών μας καὶ ἡ ἐνίσχυση 
τῶν δεσμῶν Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, μὲ βάση τὶς Ἑλληνορθόδοξες 
καταβολές μας καὶ τοὺς ἔνδοξους ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ μέγιστος 
πολιτικὸς τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, Ἰωάννης Καποδίστριας ἔθετε ὡς ἐγγύηση 
γιὰ τὴν πρὸς τὰ πρόσω πορεία τοῦ Ἔθνους, τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση, 
ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ, ποὺ εἶχε διατυπώσει τὸ 1827 γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ 
Ἔθνος: «Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος σύγκειται  ἐκ  τῶν ἀνθρώπων, οἵτινες,  ἀπὸ 
τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, δὲν ἔπαψαν ὁμολογοῦντες τὴν 
ὀρθόδοξον πίστιν, καὶ τὴν γλῶσσαν τῶν πατέρων αὐτῶν λαλοῦντες, καὶ 
διέμειναν ὑπὸ τὴν πνευματικὴν ἢ κοσμικὴν  (δηλαδὴ τὴν ἐθναρχικήν)  
δικαιοδοσίαν τῆς Ἐκκλησίας των, ὅπου ποτὲ τῆς Τουρκίας καὶ ἂν κατοικῶσιν».  
Ἄς μὴ λησμονοῦμε, ἐπίσης, τὴν παρακαταθήκη τοῦ ὀλιγογράμματου, ἀλλὰ 
θυμόσοφου Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, ποὺ συμπυκνώνεται στὴ φράση: 
« Ὅταν μοῦ πειράξουν τὴν Πατρίδα καὶ τὴ Θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ 
ἐνεργήσω καὶ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν». Εἶναι ὑπέρτατο καθῆκόν μας νὰ 
προστατεύσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς 
ἐθνικῆς μας ταυτότητας: γλώσσα, ἱστορία, θρησκεία. Ἂν ἀγωνιστοῦμε, ἔλεγε 
ὁ Μπέρτολτ Μπρέχτ, μπορεῖ καὶ νὰ χάσουμε. Ἂν δὲν ἀγωνιστοῦμε, εἴμαστε 
ἤδη χαμένοι!».
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Ακολουθεί η, επίσης, περισπούδαστη μελέτη του κυρίου ΛΟΥΚΑ Γ. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Ο διακεκριμένος Ακαδη-
μαϊκός πραγματεύεται, με επιστημονική εμβρίθεια και με βαθύτατο σεβασμό 
προς τα θεία, το θέμα:

«Φ Ω Σ»
Είναι μια, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, επιστημονική μελέτη για το 

αξιάγαστο φαινόμενο της ζωής που λέγεται «ΦΩΣ». Ο Συγγραφέας χρησι-
μοποιεί τα επιστημονικά πορίσματα της Φυσικής Επιστήμης, προκειμένου να 
τεκμηριώσει με μεθοδικότητα  τα επιχειρήματά του. Καθ’ όλη την πορεία της 
αναπτύξεως τού θέματός του επιτυγχάνει, παραθέτοντας και τις αναγκαίες 
φωτογραφίες, να καταστήσει τον μελετητή συγκοινωνό και θαυμαστή των 
υψιπέτιδων πτήσεων της Φυσικής Επιστήμης και ταυτόχρονα του μεγάλου 
της ζωής μυστηρίου, που λέγεται «ΦΩΣ».

Εικόνα 4: Το Σύγχροτρο στο Brookhaven National Laboratory των ΗΠΑ 
(περιφέρεια 792 μέτρα, ενέργεια 3.0 GeV)  .
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Στο τέλος της μελέτης του, παραλληλίζει με θαυμαστό τρόπο το 
φυσικό «ΦΩΣ» με το «ΦΩΣ» της Χάριτος του Θεού και καταλήγει σ᾿ ένα, 
γλαφυρότατο επίλογο, ο οποίος είμαστε βέβαιοι ότι θα παρωθήσει τον κάθε 
μελετητή να αναφωνήσει, έμπλεως θαυμασμού,  μαζί με τον θείο υμνωδό. «…
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ 
γῆ τῆς κτίσεώς σου» (Ψαλμ.103, 24- 25).

  Παρατίθενται κάποια αποσπάσματα.

«Το φως, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί τη βάση των σπουδαιότερων 
τεχνολογιών πάνω στις οποίες στηρίζεται η σημερινή κοινωνία. Κλασικά 
παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών, τα οποία άλλαξαν τη ζωή μας είναι εκείνα 
της τηλεόρασης, των μικροκυμάτων, του φωτισμού, της ακτινογραφίας 
και της ιατρικής θεραπείας, αλλά και οι νεότερες τεχνολογίες του φωτός, 
όπως εκείνες των ηλεκτρομαγνητικών τηλεπικοινωνιών, της δορυφορικής 
επικοινωνίας, του διαδικτύου, και του Παγκόσμιου Συστήματος Εντόπισης 
(Global Positioning System). Θα μπορούσε, ακόμη να αναφέρει κανείς τη 
χρήση του φωτός των λέιζερ στις τεχνολογίες αποθήκευσης και μετάδοσης 
δεδομένων, στη νάνο-τεχνολογία και τη μοριακή ιατρική. Το φως ανοίγει 
νέους δρόμους στην επιστήμη και στη χρήση της επιστημονικής γνώσης για 
το καλό, αλλά, δυστυχώς, και για το κακό της ανθρωπότητας. Για παράδειγμα, 
το φως πολύ μεγάλης ισχύος παλμών λέιζερ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
για την παραγωγή ενέργειας με πυρηνική σύντηξη πυρήνων ελαφρών ατόμων 
(λ.χ., των ισοτόπων, δευτέριο (D) και τρίτιο (T), του ατόμου του υδρογόνου). 
Ταυτόχρονα, και αλίμονο!, το φως των λέιζερ χρησιμοποιείται για να 
κατευθύνει τα φονικά όπλα του σύγχρονου πολέμου…                                  

Την πιο υψηλή θέση στο φως, όμως, έδωσε ο Χριστιανισμός. Τόσο μεγα- 
λοπρεπή θέση έδωσε στο φως ο Χριστιανισμός, ώστε να ταυτίζεται, σύμφωνα 
με πολλούς διανοητές της Εκκλησίας, η γνώση τoυ Θεού με τo φως. 
Νομίζω, πως κανένα άλλο βιβλίο, δεν μίλησε ποτέ καλύτερα, ή ωραιότερα, ή 
περισσότερο υπέροχα, για το φως, όσο η Καινή Διαθήκη: «Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι» 
(Ἰωάν. Α, 5), «ὁ πατήρ τῶν φώτων» ( Ἰακ. Α΄ 17), «Ἐγὼ  (ὁ Χριστὸς)  εἰμι τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου». ( Ἰωάν. Η΄ 12), «ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε» ( Ἐφεσ. Ε΄ 8), 
«ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τoῦ κόσμoυ» (Ματθ. Ε΄14), «ὁ ἀγαπῶν ἐν τῶ φωτί μένει» 
(Α΄ Ἰωάν.Β΄ 10).

Και ακολουθεί στα Ευαγγέλια μία, όντως, εντυπωσιακή θεώρηση του 
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φωτός της πίστης από τους Πατέρες της Eκκλησίας, που συνεχίζεται ως τις 
μέρες μας. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αποκαλείται φως όχι 
κατ’ ουσία αλλά κατ’ ενέργεια. Και με τρόπο μεγαλοπρεπή συνδέει ο Άγιος 
Γρηγόριος Παλαμάς το φως με τη Θεία Χάρη. Ως το φως της θεότητας, η 
Θεία Χάρη δεν μπορεί να παραμένει κρυμμένη ή απαρατήρητη...

Έτσι, ανάλογα με τo φως της επιστήμης, και ανεξάρτητα από αυτό, 
περιγράφει η χριστιανική θεoλoγία, κατά τρόπo συμπληρωματικό, τη θεo- 
λoγία τoυ φωτός. Τo φως της Θείας Χάρης πάντoτε συνoδεύει την 
επικoινωνία μας με τoν Θεό, όπως ακριβώς το φως της φύσης πάντοτε 
συνοδεύει την επικοινωνία μας με τη φύση…

Όπως στη φύση το ορατό φως είναι απειρoελάχιστο σε σύγκριση με τo 
αόρατo φως (το αόρατο φως είναι πάνω από 1022 φορές περισσότερο από το 
ορατό φως), έτσι και στην πίστη είναι απειροελάχιστο το μεταφυσικό φως που 
μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια και άπειρο το μεταφυσικό φως που είναι 
αόρατο στον άνθρωπο. Κατανοείται, έτσι, κατά ένα τρόπο, η αντίληψη πoλλών 
διανoητών του Χριστιανισμού, ότι αν και η γνώση τoυ Θεoύ συνδέεται με τo 
φως, η oυσία τoυ Θεoύ βρίσκεται, άπειρη, πέρα από τo oρατό φως.

Όπως, ακόμη, στη φύση το αόρατο φως δρα και επιδρά με πολλούς 
αόρατους και αξιοθαύμαστους τρόπους, έτσι και στην πίστη το αόρατο 
υπερφυσικό φως της Θείας Χάρης ενεργοποιεί και θεοποιεί με πολλούς 
και αξιοθαύμαστους, αόρατους, τρόπους. Τo φως της φύσης στηρίζει τη 
φυσική μας υπόσταση. Το υπερφυσικό φως της Θείας Χάρης στηρίζει την 
πνευματική μας υπόσταση. 

Η φυσική επιστήμη μας δείχνει πως υπάρχουν γύρω μας άπειρα φώτα 
και η πίστη μας διαβεβαιώνει πως υπάρχει παντού και μέσα μας, πάντοτε, το 
άπειρο ΦΩΣ της Θείας Χάρης. 

*****

ΤΟ ΦΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΕΝΑΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΑΕΝΑΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ. 

ΧΡΕΙΑΖOΜΑΣΤΕ ΤΟ ΦΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝOHΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΩΣ.
ΦΩΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ.
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Το γλαφυρό και γνωστικής αξίας κείμενο που ακολουθεί, προέρχεται 
από τη γραφίδα του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ: «ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ».   

Mε βαθύτατο σεβασμό αγκαλιάζει με τη σκέψη του τη συνωρίδα των δύο 
Αποστόλων∙ ερμηνεύει στη συνέχεια τη φράση «σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ» 
για την Κύπρο ο Βαρνάβας, εξαίρει το ηθικοπνευματικό βάθος του και τη βαθιά 
πίστη του στον Ιησού. Όντως, υπήρξε καθοριστικής σημασίας η γνωριμία 
των δύο αυτών αγίων της Χριστιανοσύνης. Στο κείμενο του ο Αρχιεπίσκοπος 
αναφέρει την ιστορική αλήθεια, για το ρόλο που διαδραμάτισε ο  Βαρνάβας, 
ώστε  ο Παύλος να γίνει δεκτός από τους Αποστόλους. Παρατίθενται 
αποσπάσματα του κειμένου του.  «Ἴσως ἡ σημαντικότερη ἔκφραση αὐτοῦ τοῦ 
δώρου τῆς ἐνθαρρύνσεως  καί  παρηγορίας  νά  διακρίνεται  στό  ἐπεισόδιο  
το ὁποῖο συνέβη ἀμέσως μετά τήν μεταστροφή τοῦ Σαούλ κατά τήν πορεία 
του πρός Δαμασκό. Ὅταν ὁ Σαούλ μεταστράφηκε καί ἄρχισε στή Δαμασκό 
νά κηρύττῃ τόν Χριστό, θέλησε στή συνέχεια νά ἔλθῃ στήν Ἱερουσαλήμ 
γιά νά συνδεθῇ μέ τήν πρώτη Χριστιανική κοινότητα. Ὅμως, οἱ πιστοί τῶν 
Ἱεροσολύμων ἐφοβοῦντο μη πιστεύοντες ὅτι ἐστίν μαθητής (Πράξεις 9:26 β). 
Αὐτό τό ἀξιοθαύμαστο χωρίο Πράξεις 9:26 -29α δείχνει τή διάκριση καί τόν 
σεβασμό τόν ὁποῖον ἔτρεφαν οἱ Ἀπόστολοι γιά τόν Βαρνάβα:

«Μόνο μέ τή μεσολάβηση τοῦ Βαρνάβα, ὁ Σαούλ μετονομασθείς σέ  
Παῦλο ἔγινε δεκτός ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τήν Ἱεροσολομιτική Ἐκκλησία. 
Πόσο μεγάλο κῦρος πρέπει νά εἶχε ὁ Βαρνάβας γιά νά μεσολαβήσῃ τόσον 
ἀποτελεσματικά γιά τόν πρώην διώκτη τῶν Χριστιανῶν! Ὁ Βαρνάβας μόνος 
του ἦτο σέ θέση νά πείσῃ τούς ἄλλους Χριστιανούς ὅτι ἡ ἀποκάλυψη, ἡ ὁποία 
ἔγινε στόν Ἀνανία στή Δαμασκό ἦτο ἀληθινή: ὅτι δηλαδή ὁ Σαούλ τῆς Ταρσοῦ 
καί ἤδη Παῦλος, ἦτο τό ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐκλεγέν πρόσωπο γιά νά κηρύξῃ το 
ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἐνώπιον ἐθνῶν τε καί βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ (Πράξεις 
9:15). Τό ἐπεισόδιο αὐτό ἀφήνει νά ἐννοηθῇ ὅτι ὁ Βαρνάβας ὑπῆρξεν ἐπίσης 
σκεῦος τό ὁποῖο ἐπέλεξεν ὁ Θεός γιά τήν μεταστροφή τοῦ Σαούλ τῆς Ταρσοῦ 
σέ Ἀπόστολο Παῦλο στά μάτια τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κόσμου…».

«Τέτοια ἦτο ἡ φύση τῆς πρεσβευτικῆς παρουσίας τοῦ Βαρνάβα καί τοῦ 
Παύλου, ὥστε ὁ Ρωμαῖος Ἀνθύπατος τῆς Κύπρου ἐπίστευσε στόν Χριστό. 
Ἔμεινεν ἔκθαμβος ἐκ τῶν γεγονότων τά ὁποῖα διεδραματίσθησαν ἐνώπιόν 
του, ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ἐκ τῆς ἀποστολικῆς 
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μαρτυρίας καί τοῦ χαρακτῆρος τοῦ Βαρνάβα καί τοῦ Παύλου. Ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος ἔκανε τό πρῶτο του θαῦμα στήν Κύπρο. Ἔτσι, ἡ Κύπρος ἦτο ἡ πρώτη 
χώρα ἡ ὁποία εἶχε Ρωμαῖο Χριστιανόν ἡγέτη».

Και καταλήγει ο γλαφυρός Γέρων, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος:

«Εἶναι σημαντικό νά σημειώσουμε ὅτι τό Βιβλίο τῶν Πράξεων –προσφέ- 
ροντας στά Κεφάλαια 4, 9, 11, 12, 13 καί 15 ἐκτενεῖς ἀναφορές μέ περισσότερες 
τῶν 800 λέξεων, στόν Βαρνάβα καί τήν Κύπρο, ἀποδίδει μεγάλη τιμή στόν 
Βαρνάβα ὡς πρόσωπο καί στήν Κύπρο ὡς σημαντικό τόπο τοῦ ἀποστολικοῦ 
ἔργου τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας στήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου πέραν τοῦ 
Ἰσραήλ… Ἐάν ἡ Κύπρος ἦτο ὁ πρῶτος προορισμός ἐκτός τῶν Ἁγίων Τόπων 
πρός τόν ὁποῖον οἱ Ἀπόστολοι καθοδηγήθησαν ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ἴσως αὐτό ἔγινε λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ σπόρος τοῦ Εὐαγγελίου θα εὕρισκε 
εὔφορο ἔδαφος, ἕτοιμο νά καρποφορήσῃ ἑκατονταπλασίως (Ματθ.13:23).  
Τό γεγονός ὅτι ὁ πρῶτος συστηματικός ἱεραποστολικός προορισμός ἦτο 
ἡ Κύπρος ἀποδίδει στούς κατοίκους τῆς Μεγαλονήσου διαρκῆ τιμή διότι 
ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν ἐλεύθερο πνεῦμα καί ἀγάπη γιά τό ἄριστον καί τό ἀληθές. 
Ἐπίσης, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ὅτι ὁ Θεός ἐπέλεξε γιά τό ἀποστολικό  αὐτό 
ἐγχείρημα ἕνα ἄνθρωπον ἐξαιρετικοῦ χαρακτῆρος, ἱκανότητος και ἐλέους, 
ἕνα αὐτόχθονα υἱόν καί νῦν οὐράνιον προστάτην καί πρεσβευτήν, τον Υἱόν 
τῆς Παρακλήσεως καί Ἐνθαρρύνσεως, τόν ἱερομάρτυρα καί Ἀπόστολο τῶν 
Ἑβδομήκοντα, τό ἐκλεκτό σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τῆς 
Κύπρου, τόν  Ἅγιο Ἀπόστολο Βαρνάβα».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΣ, 
εμβριθής γνώστης της κλασικής μας φιλολογίας και ιδιαίτερα της ομηρικής 
μας ποίησης, στη μελέτη του με θέμα:

 
 «Ο ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΣΤΙΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ», 
  κινούμενος ανάμεσα σε φιλολογικά και θεολογικά πεδία, με συγκεκριμένη 

αναφορά στο επίγραμμα, υπογραμμίζει με γλαφυρό τρόπο τη γλωσσική 
συνέχεια, τη θύραθεν φιλοσοφική επίδραση και μόνο, άνευ ετέρας άλλης 
και δη δογματικής,  στη ορθόδοξη πίστη. Είναι μια εξαιρετική εργασία με 
αναφορές σε κώδικες.
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 Παρατίθενται αποσπάσματα.

«Σὲ πολλὰ βυζαντινὰ χειρόγραφα, τὸ κείμενο τοῦ Εὐαγγελίου 
συνοδεύεται ἀπὸ ἔμμετρα ἐπιγράμματα, συντεθειμένα πρός τιμὴν τῶν ἁγίων 
Εὐαγγελιστῶν. Τά ὀλιγόστιχα αὐτὰ ποιήματα χαρακτηρίζονται ἀπό ἰδιαίτερη 
τέχνη, περιεκτικότητα καὶ μεστότητα στοχασμοῦ. Ἐξαίρουν τὸ πρόσωπο τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ, ἀναφέρονται σὲ χαρακτηριστικὰ σημεῖα τοῦ ἱεροῦ κειμένου 
του καί ἀναλύουν τήν σημασία του γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἄλλα ἐξ αὐτῶν 
ἐπικεντρώνονται σὲ ἰδιαίτερα σημεῖα τοῦ βίου του καί τοῦ μαρτυρίου του. 
Ἐμφανίζονται κυρίως στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου, στὸ τέλος, ἤ σὲ ἄλλα σημαντικὰ 
σημεῖα του. Κατὰ κανόνα προετάσσοντο τοῦ οἰκείου Εὐαγγελίου, καί ἐτίθεντο 
κάτωθεν τῶν κανόνων τοῦ Εὐσεβίου, τῶν ὑποθέσεων τοῦ Εὐαγγελίου ἤ τῶν 
κεφαλαίων του καὶ ἄλλων βιογραφικῶν σημειωμάτων τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. 
Διὰ τῶν ἑλληνιστικῶν καὶ ρωμαϊκῶν χρόνων, τὸ ἐπίγραμμα, ὡς ποιητικὸ 
εἶδος, μετεδόθη καὶ στοὺς πρώτους χριστιανικούς, καὶ γνώρισε μεγάλη 
ἀνάπτυξη κατὰ τοὺς κυρίως βυζαντινοὺς χρόνους. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ τέλος 
τῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου, ὅπως θὰ παρατηρήσουμε εὐθὺς ἀμέσως, 
διόλου δὲν ἐξέλιπε· καλλιεργήθηκε ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
κατὰ τοὺς μετὰ τὴν Ἅλωσιν χρόνους, ὅπως ὅλες οἱ πνευματικὲς ἐκδηλώσεις 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἔχοντες ὡς πρότυπο τόν Ὅμηρο καὶ τοὺς ἀρχαίους ἐπικούς, προσπαθοῦν 
νὰ τοὺς μιμηθοῦν καὶ στὸ μέτρο. Τὸ ἐπίγραμμα περιλαμβάνει χρήση ὁρισμένων 
λέξεων ὑψηλῆς αἰσθητικῆς.

«Εὑρίσκεται στοὺς ἑξῆς κώδικες: τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης τῶν 
Ἀθηνῶν(13ος αἰ., 1226), τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων (Parisinus 
Graecus) ἀρ. 151 (14ος αἰ.) καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου Πάτμου (Patmiacus) ἀρ. 81 (14ος αἰ., 1345)». 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ ,́ ως ιεροκήρυκας, 
ο οποίος επί σειράν ετών εκόσμησε τον ιερό άμβωνα της Μητροπόλεως 
Αθηνών, στην παλαιοδιαθηκική μελέτη του με τίτλο: 

 «ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΝ ΨΑΛΜΟ»,

με ιδιαίτερη γλαφυρότητα και διειδυτικότητα προσεγγίζει ερμηνευτικά τον 
103ο ψαλμό ή όπως είναι γνωστός τον Προοιμιακό. Με αυτό τον τρόπο, ο 
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αναγνώστης θα κατανοήσει τον αριστουργηματικό αυτό  ύμνο, γιατί, όντως, 
έχει δύσκολα σημεία, και στο τέλος θα αναφωνήσει μαζί με τον προφητάνακτα  
Δαβίδ το:  «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε».

Υπέροχες έννοιες, θαυμάσιες φράσεις, φιλολογικές εικόνες, λυρικότητα 
λόγου, είναι στοιχεία που αφειδώλευτα, όπως άλλωστε πρέπουν, αποδίδει 
στον δημιουργό του ύμνου ο κ. Χρυσόστομος. Αυτά τα στοιχεία αρμόζουν 
και στον ίδιο με την εύληπτη, ευχάριστη, ερμηνευτική προσέγγιση του 
προοιμιακού ύμνου. Είναι μια πραγματική πνευματική ευωχία το όλο κείμενο. 
Παρατίθενται αποσπάσματα.

2. «Ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν». Σύ, 
λέγει ὁ ψαλμωδός, Κύριε, ἐμεγαλύνθης σφόδρα διότι ντύνεσαι τὸ φῶς, ὡσὰν 
ἔνδυμα καὶ ἀπὸ τὸ φῶς σκεπάζεσαι. Ἐννοεῖται ἐδῶ μὲ τὸ φῶς, ἡ καθαρότητα 
καὶ ἡ παγγνωσία. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε ὅτι: «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. 
8, 12) καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει γιὰ «φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον» (Α' Τιμ. 5, 16).

Κύριε, λέγει ὁ Δαβίδ, Σὺ ἐμεγαλύνθης σφόδρα διότι ἐξάπλωσες τὸν 
οὐρανὸν μὲ τόση εὐκολία, μὲ ὅση ἐξαπλώνει κάποιος ἕνα δέρμα, δηλ. 
δημιούργησες τὸν οὐρανὸ μὲ μεγάλη εὐκολία. Ὑπενθυμίζει ἀκόμη καὶ τὸ 
σχῆμα τοῦ οὐρανοῦ ὅτι εἶναι ὡς καμαροειδὲς, τρόπον τινα. 

«Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων· 
τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς».

Αὐτός, ὁ Θεός, εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ κάμνει νὰ φυτρώνει τὸ χορτάρι ἀπὸ τὴ 
γῆ γιὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων, 
ὥστε νὰ ἔχουν τὸ ψωμί τους ἀπὸ τὴ γῆ. Χορτάρι ὀνομάζει ἐκεῖνο ποὺ 
βλαστάνει στοὺς ἀγεώργητους τόπους καὶ χλόη ἐκείνη ποὺ βλαστάνει στοὺς 
γεωργημένους τόπους. Τὸ χορτάρι εἶναι γιὰ τὰ ἄγρια ζῶα, τὰ χορτοφάγα, ἡ 
δὲ χλόη εἶναι γιὰ τὰ ζῶα ποὺ εἶναι στὴ δούλεψη τῶν ἀνθρώπων. Ἀναγωγικῶς 
βλέπει κανεὶς ὅτι «γῆ» εἶναι τὸ τοῦ Κυρίου σῶμα, ἐκεῖθεν ἔχουμε τὸν 
«μυστικὸν ἄρτον» στὴ Θεία Εὐχαριστία.

 «Ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται· ἀντανελεῖς τὸ 
πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσι καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν». Ὅταν, 
ὅμως, ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν Σου καὶ πάψεις νὰ ἐνδιαφέρεσαι γι᾿ αὐτὰ, 
θὰ ταραχθοῦν καὶ θὰ φοβηθοῦν. Ὅταν θὰ τοὺς ἀφαιρέσεις τὴ ζωτικὴ πνοή 
τους θὰ χαθοῦν καὶ θὰ ἐπιστρέψουν στὸ χῶμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο πλάσθηκαν. Ἡ 
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ἀποστροφὴ τοῦ θεϊκοῦ προσώπου σημαίνει νὰ πάψει ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 
Τότε θὰ ἐπέλθει στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὴν κτίση ὁλάκερη ἡ λύπη γιὰ 
τὴ στέρηση. Τὸ «ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα» σημαίνει τὸν χωρισμὸ ψυχῆς καὶ 
σώματος. Αὐτὸ ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι «τοῦ θανάτου καὶ τῆς ζωῆς 
Δεσπότης καὶ Κύριος».

30. «Ἐξαποστελεῖς τὸ Πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς 
τὸ πρόσωπον τῆς γῆς». Ὅταν, λέγει ὁ προφητάναξ, ἀποστείλεις, Κύριε, τὸ 
πνεῦμα σου ποὺ χαρίζει ζωή, θὰ ἀναδημιουργηθοῦν καὶ θὰ ἀνακαινίσεις τὸ 
πρόσωπο τῆς γῆς. Ἐδῶ νοεῖται ἡ παλιγγενεσία τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, μὲ 
τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει καινούργια πνευματικὴ κτίση. Συγχρόνως 
δὲ, ἀνακαινίζεται καὶ τὸ κάλλος τῆς γῆς. Καὶ ἡ γῆ θέλει ἀνακαινισθεῖ ὅταν 
ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς φθορᾶς. Ἔτσι τελειώνει ἡ πέμπτη καὶ ἡ ἕκτη 
ἡμέρα τῆς Δημιουργίας καὶ ἀρχίζει ὁ Ψαλμωδὸς τὴ δοξολογία καὶ πάλιν πρὸς 
τὸν Δημιουργὸν Θεόν.

34. «Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ». 
Λέγει ὁ Δαβίδ ἐν προκειμένῳ: Θὰ σκέπτομαι τὸν Θεὸ καὶ θὰ χαίρομαι καὶ 
ἀληθινὰ θὰ εὐφραίνομαι, ὅταν θὰ τὸν δοξολογῶ. Ὑπάρχει κάτι πιὸ ὡραῖο! Ἡ 
προσευχητικὴ δοξολογία εἶναι ὅ,τι ὑπεροχώτερον γιὰ τὸν πιστὸ ἄνθρωπο! 
Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον» εἶναι καὶ ἡ ἀκροτελεύτια φράση τοῦ Ψαλμοῦ 
αὐτοῦ, ὅπως ἡ ἴδια καὶ ἡ ἀρχική. Ὁ Δαβὶδ ἀπὸ δοξολογία ἀρχίζει, καὶ σὲ 
δοξολογία τελειώνει. Ἡ βαθύτατη θεοσέβειά Του, αὐτὸ τὸ ἠθικὸ χρέος τοῦ 
ἐπιβάλλει. Καὶ αὐτό τὸ διαχρονικὸ μήνυμα διαλαλεῖ σ' ὅλους μας διὰ μέσου 
τῶν αἰώνων. Καὶ σίγουρα εἶναι ἕνα ἠθικὸ χρέος, ἀλλὰ παράλληλα εἶναι καὶ μιὰ 
ὕψιστη τιμὴ, ἡ ὁποία συνάδει ἀπόλυτα μὲ τὴν ὑψηλὴ ἔννοια τοῦ Ἀνθρώπου! 
Ὁλάκερη, συνεπῶς, ἡ ζωή μας ἄς εἶναι μιὰ ἔνθερμη δοξολογία τοῦ Κυρίου καὶ 
Θεοῦ μας».

Πολύ πρωτότυπη και ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι η μελέτη 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η οποία έχει θέμα:

«Ο ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ 
ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Ο ίδιος γράφει χαρακτηριστικά: «Ἡ κυρίαρχη θέση τοῦ οἴνου στοὺς δύο 
τομεῖς τῶν σπουδῶν μου, τὴ Χημεία καὶ τὴ Θεολογία, μὲ παρακίνησε, ἀντὶ 
ἄλλου θέματος, στὸν τόμο γιὰ τὰ ἑκατοντάχρονα τοῦ περιοδικοῦ «Ἀπόστολος 
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Βαρνάβας», νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸν οἶνο, καὶ ἰδιαίτερα τὴν κουμανδαρία, 
στὴ θρησκευτικὴ παράδοση τῆς Κύπρου. Νιώθω νὰ κινοῦμαι, σὲ οἰκείους, 
γνωστούς, χώρους». 

Οι αναφορές του Μητροπολίτου Πάφου καλύπτουν τόσο την Παλαιά 
Διαθήκη όσο και την Καινή. Η στοχοθεσία του βέβαια είναι η αξία της χρήσης 
της κουμανδαρίας στην τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.

Γράφει συγκεκριμένα: 

«Πολλὲς οἱ ἀπ’ εὐθείας, ἀλλὰ καὶ οἱ παραβολικὲς ἀναφορές, καὶ στὴν 
ἄμπελο καὶ στὸν οἶνο, τόσο στὴν Π.Δ. ὅσο καὶ στὴν Κ.Δ. Ἀποκορύφωμα, 
βέβαια, ἡ χρήση τοῦ οἴνου στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο καὶ στὴ σύσταση τοῦ 
μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, καθὼς καὶ ἡ ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ ὅτι 
θὰ πίνει «τὸ ποτήριον ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ Πατρὸς Αὐτοῦ».

«Ἡ χρήση τῆς κουμανδαρίας στὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν προσέγγισή της ἀπὸ τοὺς πιστοὺς μὲ 
κάποιο ἱερὸ δέος. Καὶ ὅταν τὴν γεύονται σὲ κοινὰ γεύματα, ἡ προσέγγισή 
τους εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν προσέγγιση ὁποιουδήποτε ἄλλου κρασιοῦ. 
Γι’ αὐτὸ καὶ τὴν χρησιμοποιοῦν καὶ σὲ ἄλλες θρησκευτικὲς τελετές, ὅπως 
π.χ. στὸ κοινὸ ποτήριο τῶν νεονύμφων στὴν ἀκολουθία τοῦ στεφανώματος, 
καθὼς καὶ στὴν πλύση τῶν ὀστῶν κατὰ τὴν ἐκταφὴ τῶν νεκρῶν.

Εἶναι αὐτονόητο πὼς στὴ Θεία Εὐχαριστία δὲν νοεῖται ἡ χρήση ἄλλου 
εἴδους οἴνου, ἀφοῦ ἡ ἀναφορὰ τῆς Κ.Δ καὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς γενικότερα εἶναι 
σὲ «γέννημα τῆς ἀμπέλου».

Φύσις φιλόπατρις ο Μητροπολίτης Πάφου, συνδέει, τέλος, το θέμα του 
με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η «Νῆσος τῶν Ἁγίων καὶ τῶν 
Μαρτύρων». Γι’ αυτό και καταλήγει:

«…Αἰσθανόμαστε καὶ μιὰν ἐγκαύχηση γιατὶ ὁ τόπος μας, εὐνοημένος καὶ 
εὐλογημένος ἀπὸ τὸν Θεό, ἔχει τέτοια συστατικὰ στὴ γῆ του, ποὺ δίνει αὐτὸ 
τὸ μοναδικὸ προϊόν. 

Ὑποχρέωσή μας δὲν εἶναι μόνον ἡ προώθηση τοῦ προϊόντος καὶ ἡ 
ἐνθάρρυνση στοὺς παραγωγοὺς νὰ συνεχίσουν τὴν ἐργασία τους. Ὕψιστη 
ὑποχρέωσή μας εἶναι ἡ προστασία καὶ ὑπεράσπιση τῆς γῆς μας ποὺ κινδυνεύει 
σήμερα τὸν ἔσχατο τῶν κινδύνων, τὸν κίνδυνο τοῦ ἐκτουρκισμοῦ. Γιὰ νὰ 



166 ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ

μπορέσουμε, μένοντας στὴ γῆ μας, νὰ συνεχίσουμε, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα ἔργα 
μας, καὶ τὴν παραγωγὴ τῆς κουμανδαρίας, τοῦ οἰνοπνευματώδους αὐτοῦ 
εὐφραντικοῦ, ὅπως τὴν παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας, τόσο γιὰ τὴ 
δόξα τοῦ Θεοῦ ὅσο καὶ γιὰ τὴν εὐχαρίστηση τῶν ἀνθρώπων».

Με  συγκινητική και κατανυκτική προσέγγιση Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ αναλύει ένα κατ’ εξοχή θέμα της πίστεώς μας,  
με τίτλο: 

«Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ».

 Το κείμενο του είναι τόσο βιωματικό, γλαφυρό, μυσταγωγικό και 
ενθουσιαστικό που σου δημιουργείται η εντύπωση ότι μελετάς ένα ποιητικό 
πεζογράφημα, που σε ανάγει στις αιθέριες σφαίρες της λατρείας μας. Μαζί 
του ζεις τις ουράνιες συγκινήσεις που σου προσφέρει η Θεία Λειτουργία και 
μέσω αυτής βιώνεις την τριαδική μυσταγωγία∙   και μαζί του μεθίστασαι από 
τα επίγεια προς τα ουράνια.  Παρατίθενται αποσπάσματα.

«Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ μαζὶ μὲ τὶς 
θεολογικὲς ὁμιλίες τοῦ ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, μᾶς εἰσάγουν 
στὸ μυστήριο τῆς Τριαδικῆς Θεότητος καὶ μᾶς φωτίζουν τὸ νόημα τῆς ζωῆς. 
Ἡ θεία Λειτουργία, ὡς συλλείτουργο οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἱερέως 
μετὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ διαμορφώνει, 
μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τὸν συνοδικὸ τρόπο τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ὑπάρξεως.

 Ὅλα συλλειτουργοῦν ὡς πνευματοκίνητα καὶ ἐκπέμπουν θεία αἴγλη.

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ. 
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΟΙ ΜΕΛΩΔΗΣΑΝΤΕΣ

ΕΝ ΜΕΣΩι ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ».

Ἡ εἰκόνα εἶναι φανέρωση οὐρανίου κάλλους. Καὶ οἱ πιστοὶ εἰκονίζουν τὰ 
Χερουβὶμ  ψάλλοντες τὸν τρισάγιο ὕμνο.

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ,  
ΜΕ ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΚΥΡΙΟ.

Ὅλα συμψάλλουν τὸν τρισάγιο ὕμνο μὲ τὴ δική τους φωνή, τὸ χρῶμα, τὸ 
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σχῆμα, τὴν κίνηση καὶ τὸ μέλος.

Πλησιάζοντας αὐτὸν τὸν λειτουργικὸ κόσμο νοιώθεις ὅτι κάτι ἱερὸ καὶ 
ἑνιαῖο συμβαίνει ὡς διοργάνωση ζωῆς, δημιουργία καὶ τέχνη. Ὅλα εἶναι 
ἐλεύθερα καὶ ἑνωμένα. Ὅλα εἶναι καλὰ καὶ ἅγια. Δηλαδή, ξεπερνοῦν τὴν 
ἀνθρώπινη καλωσύνη καὶ ὀμορφιὰ καὶ ντύνονται μὲ μιὰ θεία εὐπρέπεια.

Ὁ Θεός, ὡς ἀγάπη, ἔφερε τὰ πάντα στὴν ὕπαρξη. Καὶ τὰ παρακολουθεῖ 
μὲ τέτοια λεπτότητα, σὰν νὰ εἶναι ἀνύπαρκτος, ὥστε τὰ πάντα ἐλεύθερα καὶ 
ἐναρμόνια νὰ χορεύουν τὴν περὶ τὸν Δημιουργόν τους χορείαν. Καὶ ὅταν 
ἐμεῖς τὰ χαλάσαμε μὲ τὴν ἐπιπολαιότητα τοῦ ἐγωισμοῦ μας καὶ τὴν ἁμαρτία 
μας, Αὐτὸς ἐπεμβαίνει ὄχι γιὰ νὰ μᾶς τιμωρήση, ἀλλὰ νὰ μᾶς σώση. Κάνει τὸ 
πᾶν («οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν») ἕως ὅτου μᾶς ἀνυψώνει στὸν οὐρανὸ καὶ 
μᾶς χαρίζει τὴν μέλλουσαν βασιλείαν.

Ὁ πιστὸς ποὺ μπαίνει μέσα σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ βαπτίζεται 
ὁλόκληρος εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  
ἀναπτύσσεται μέσα στὴ θέρμη τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ κάλλους. Γνωρίζει ἀληθινὰ 
τὸν ἑαυτό του καὶ ὅλο τὸν κόσμο. Φτάνει στὴ διπλῆ διάγνωση: τῆς δικῆς του 
ἀδυναμίας καὶ τῆς ἀφάτου καὶ ἀμετρήτου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ζῆ στὴ γῆ καὶ τρέφεται ἀπὸ τὸν οὐράνιον ἄρτον, τὸν 
μελιζόμενον καὶ μὴ διαιρούμενον, τὸν πάντοτε ἐσθιόμενον καὶ μηδέποτε 
δαπανώμενον. Ὁμολογεῖ: 

«Θεοῦ τὸ σῶμα καὶ θεοῖ με καὶ τρέφει. Θεοῖ τὸ πνεῦμα, τὸν δὲ νοῦν 
τρέφει ξένως».

Βλέπει διαφορετικὰ ὅλο τὸν κόσμο. Δὲν φοβᾶται· μόνο δοξολογεῖ. Δὲν 
κρίνει· μόνον ἀγαπᾶ. Ἔχει παραδώσει τὰ πάντα Χριστῷ τῷ Θεῷ.

Ἡ καρδιὰ ποὺ μᾶς τρέφει καὶ ἡ θεολογικὴ σχολὴ ποὺ μᾶς διδάσκει τὴν 
ἀλήθεια εἶναι ἡ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

«Εὐχαριστοῦμέν σοι ὑπὲρ τῆς Λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν 
ἡμῶν δέξασθαι κατηξίωσας καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες Ἀρχαγγέλων...».

Τὸ νὰ γίνης μέτοχος σ' αὐτὸ τὸ συλλείτουργο εἶναι δῶρο τῆς ἀγάπηςτοῦ 
Θεοῦ σὲ σένα καὶ διὰ σοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, γιατὶ ἕνα σῶμα εἴμαστε οἱ πολλοί. 
Ἔτσι, μυστικὰ προχέεται χάριν ὑγείας καὶ δύναμης καὶ πίστεως.

Μὲ τὴν ἔκπληξη τῆς θείας δωρεᾶς ποὺ δέχθηκες, ἀλλοιώθηκες καὶ 
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αἰσθάνεσαι οἰκεῖος μὲ τοὺς ξένους καὶ ἀδελφὸς μὲ τοὺς ἀγνώστους.

Στὴ θεία Λειτουργία βρίσκομε τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς γέννησε καὶ τὴν 
εὐλογία ποὺ μᾶς ἐξέπληξε.

Ἐδῶ ἀπολαμβάνεις τὴν ἐλευθερία τῶν ἐσχάτων καὶ τὴν ἁγιότητα τῶν 
προσκαίρων. Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι δῶρα τῆς παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου 
Κυρίου, ποὺ δεσπόζει τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων.

Δέχεσαι τὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης ὡς δῶρο Θεοῦ· καὶ τὴν περίοδο τῶν 
δοκιμασιῶν, ὡς προετοιμασία γιὰ εὐλογίες ποὺ δὲν θὰ μποροῦσες δια-
φορετικὰ νὰ δεχθῆς.

Ἠρεμεῖς μέσα στὴν ταραχὴ τῶν προβλημάτων, γιατὶ νοιώθεις τὴν 
παρουσία Αὐτοῦ ποὺ ὅλα τὰ ξεπερνᾶ· θεραπεύει τοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἀνιστᾶ 
τοὺς νεκρούς. Ὅλους τοὺς ἀγαπᾶ· μηδενὸς ἐξαιρουμένου. Ὅλα τὰ φανερώνει 
εὐλογία· πρὸ παντός, τὰ ἐπώδυνα.

Οἱ πιστοὶ εὐχαριστοῦν γι' αὐτὰ ποὺ τοὺς χαροποιοῦν καὶ γιὰ κεῖνα ποὺ 
τοὺς θλίβουν. Γιατὶ γνωρίζουν ὅτι ὅλα εἶναι ἐπεμβάσεις τοῦ Ἰατροῦ τῶν  ψυχῶν 
καὶ τῶν σωμάτων. 

Αἰσθάνονται τὸν Θεὸ πολὺ μακρυὰ ὡς ἀπρόσιτο, ἀόρατο, ἀκατάληπτο.

Καὶ ταυτόχρονα πολὺ κοντά, γιατὶ νοιώθουν τὴν ἀγάπη Του νὰ πλησιάζη 
τὸ βαθύτερό τους εἶναι ποὺ μένει ἀόρατο καὶ ἀκατάληπτο γι' αὐτούς.

ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ!

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση του Πρωτοπρεσβύτερου του ιερού 
Ναού Αποστόλου Ανδρέου Πατρών Νικολάου Γ. Σκιαδαρέση με  θέμα: 

«Η εκλογή, εγκατάσταση και ονοματοδοσία  
των δώδεκα Αποστόλων(Αναφορά στον Μάρκο 3,13-16α).

Αποφαίνεται άμεσα, για τους στίχους αυτούς που συνάπτονται με το 
ιστορικό γεγονός της κλήσεως και εκλογής, ότι νοηματοδοτούν θεολογικά 
την πράξη αυτή. Αναλύει το ρήμα «εποίησε» και το αριθμητικό «δώδεκα» 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Παρατίθενται 
αποσπάσματα.
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«Ἐκεῖ, ἐπάνω στὸ ὄρος, ἀπὸ ὅλους ὅσοι τὸν ἀκολούθησαν, ὅπως λέει τὸ 
κείμενο, ὁ Χριστὸς «ἐποίησε» «δώδεκα», τοὺς ὁποίους ὀνόμασε «ἀποστόλους».

Αὐτὸ ποὺ ἑλκύει μαθητές, μὲ τὴ γενικότερη ἔννοια τοῦ ὅρου, κοντὰ στὸν 
Χριστὸ εἶναι φυσικὰ τὸ ἀνυπέρβλητο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ διδασκαλία 
του καὶ ἡ θεραπευτική-θαυματουργική του δραστηριότητα. Στὴ συνέχεια, 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶναι ποὺ καλεῖ καὶ ἐπιλέγει ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μαθητὲς 
ἐκείνους, ποὺ τοὺς ὀνομάζει «ἀποστόλους».

Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ κέντρο καὶ σὲ κάθε περίπτωση Ἐκεῖνος εἶναι ποὺ 
ἐνεργεῖ πρὸς κάθε κατεύθυνση, μὲ αὐθεντία καὶ ἀπόλυτη ἐξουσία. Δὲν 
ἐπιλέγουν, λοιπόν, τὸν Χριστὸ ὡς δάσκαλό τους οἱ μαθητές, (ὅπως συνέβαινε 
τότε καὶ στὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ στὸν Ἑλληνισμό, ὅπου οἱ μαθητὲς ἐπέλεγαν τοὺς 
δασκάλους τους) ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἐπιλέγει καὶ καλεῖ κοντά του γιὰ μαθητεία, 
ὅσους αὐτὸς ἤθελε. Γι’ αὐτὸ καὶ μετέπειτα εἶχε τὸ σθένος νὰ τοὺς κοσκινίζει 
διαρκῶς καὶ νὰ τοὺς παρακινεῖ ἀκόμη καὶ νὰ τὸν ἐγκαταλείψουν. Κάποια δὲ 
στιγμή, ὡς γνωστό, γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει τὴν ἐξάρτησή τους ἀπὸ Ἐκεῖνον 
τοὺς εἶπε με αγάπη: «οὐχ ὑμεῖς μὲ ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς 
καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑπάγητε...» (Ιωάν.15,16). Μοναδικὸ κέντρο, λοιπόν, τῶν 
πρωτοβουλιῶν εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος, ἐξουσιοδοτημένος ἀπὸ τὸν Πατέρα 
καὶ τελώντας σὲ διαρκῆ κοινωνία καὶ σχέση μαζί Του, ἐνεργεῖ αὐτεπάγγελτα 
καὶ φέρει σὲ πέρας ἐντὸς τῆς ἱστορίας τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, ὡς 
«ἐξουσίαν ἔχων».

Ἡ ἐκλογή, λοιπόν, καὶ ἡ ἐνθρόνιση, θὰ λέγαμε, «τῶν δώδεκα» εἶναι μιὰ 
ἄκρως σημαντικὴ πράξη, μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἰησοῦς τοὺς συνδέει μὲ τὴν ἱστορία, 
τὶς ὑποσχέσεις καὶ τὶς προσδοκίες «τῶν δώδεκα» φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.

Πρόκειται γιὰ πράξη ἐγκαθίδρυσης καὶ ἐγκατάστασης φορέων μιᾶς 
διακονίας, θὰ λέγαμε, πρώτιστα ἱερατικῆς, και σωτηριολογικῆς. Ἐναρμόνιας 
μὲ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἰδίου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ».

Ο ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΙΑΣ  κ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΒΟΣΚΟΣ στην εκτενή μελέτη του:

 «ΕΣ ΓΗΝ ΕΝΑΛΙΑΝ ΚΥΠΡΟΝ: ΑΓΩΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»,  
διεξέρχεται την ιστορία της Κύπρου από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. μέχρι τις 
μέρες μας,  που η μυσαρή μπότα του βάρβαρου Αττίλα κατέχει το 38% της 
ελληνικής μεγαλονήσου.
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 Πολυκύμαντη ιστορία με διαδοχές κατακτητών∙  τραγικό θύμα των 
συμφερόντων τους το νησί· παρά ταύτα, οι κάτοικοι του νησιού διατήρησαν 
με εκατόμβες θυσιών την ελληνικότητα και τη χριστιανικότητά τους σε όλες 
τις πτυχές της. Αγώνες που άλλοτε δικαιώθηκαν και άλλοτε «απέτυχαν». 
Ο λαός όμως έδειξε την υπομονή και την καρτερικότητά του,  όπως και 
σήμερα, για την πλήρη δικαίωση  των οραματισμών του.

Ένα από τα παρατιθέμενα αποσπάσματα αναφέρεται στον εκχριστιανισμό 
της Κύπρου από τον Απόστολο Βαρνάβα και στο ιεραποστολικό έργο των 
δύο, Παύλου και Βαρνάβα.

«Ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῆς Κύπρου ‒ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ 46-47 μ.Χ. μὲ 
δυναμικὴ τὴν παρουσία Κυπρίων στὴν ἀρχέγονη Ἐκκλησία (τοῦ Βαρνάβα, τοῦ 
Μάρκου καὶ τῆς μητέρας του Μαρίας, τοῦ Μνάσωνος κ.ἄ.) καὶ καθοριστικὸ τὸ 
ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Παύλου καὶ τοῦ Βαρνάβα‒ δὲν ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ 
τὶς σχέσεις τῆς νήσου μὲ τὸν λοιπὸ ἑλληνικὸ κόσμο, καθὼς τὰ προβλήματα 
κατὰ τὴν κρίσιμη περίοδο τῆς σταδιακῆς μετάβασης ἀπὸ τὴν πολυθεϊκὴ 
εἰδωλολατρία στὸν χριστιανισμὸ ἦταν κατὰ βάση κοινὰ καὶ οἱ ἀποκλίσεις 
ἀντιμετωπίσιμες, οἱ ρίζες βαθύτατες καὶ οἱ πολύκλαδοι δεσμοὶ ἀκατάλυτοι».

«Ο κυπριακὸς ἑλληνισμὸς ἔχει ρίζες πολυαίωνες καὶ βαθιές, προομηρικὲς 
καὶ ὁμηρικές, ἐν πολλοῖς πελοποννησιακές. Φθάνοντας στὴν Κύπρο οἱ Ἀχαιοὶ 
σὲ ἐπάλληλα κύματα τὸ τελευταῖο τέταρτο τῆς β΄ χιλιετίας π.Χ. –μέσω 
Αἰγαίου, Κρήτης, Ρόδου καὶ Μικρᾶς Ἀσίας‒ ἔφεραν μαζί τους τὴ γλώσσα, τὴ 
θρησκεία, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά τους, τοὺς μύθους καὶ τὴν ποίησή τους, τὴ μουσικὴ 
καὶ τὸ τραγούδι τους. Ἡ ἐπιμειξία μὲ τοὺς αὐτόχθονες κατοίκους, ἡ πιὸ ἄμεση 
ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀνατολικοὺς λαούς, ἡ μύηση στὴ λατρεία τῆς Ἀφροδίτης 
καὶ ἄλλοι ἐπιμέρους παράγοντες διεύρυναν τοὺς ὁρίζοντές τους καὶ ἄνοιξαν 
νέους δρόμους ἔκφρασης. Θεμελιώθηκε ἔτσι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς τῆς 
Κύπρου, ποὺ χάρη στὶς στενὲς διαχρονικὲς σχέσεις μὲ τὶς μητροπόλεις, τὰ 
ὀνομαστὰ λατρευτικὰ κέντρα καὶ τὸν ὅλο ἑλληνικὸ κόσμο κρατήθηκε».

Ἡ σοφὴ καὶ γλαφυρὴ γραφίδα τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ΄ διετύπωσε μὲ κλασικὴ σαφήνεια καὶ γλαφυρότητα τὶς ἀμφίδρομες αὐτὲς 
διαχρονικές μας σχέσεις:

«Ἡ ἐπιβίωση, φυσικὴ καὶ ἐθνική, τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδῶ 
καὶ τριανταπέντε σχεδὸν ἑκατονταετίες, ὀφείλεται στὴν ἀπαρασάλευτη 
προσήλωσή του πρὸς τὶς ἑλληνικὲς πνευματικὲς ἀξίες, ὀφείλεται στὸν 
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ἀρχέγονο ἀκατάλυτο δεσμό του μὲ τὶς πηγὲς καὶ τὶς ρίζες τῆς φυλετικῆς του 
προελεύσεως καὶ τῆς ἐθνικῆς του ὑποστάσεως. Αὐτοὶ οἱ πανάχραντοι δεσμοὶ 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα διασταυρώνονται καὶ ταυτίζονται 
μὲ τὰ φύτρα τῆς ζωῆς του, μὲ τὴν ἴδια τὴ ζωὴ καὶ τὴν ὕπαρξή του. Καὶ εἶναι 
δεσμοὶ μόνιμοι καὶ ἀναλλοίωτοι, πέρα ἀπὸ τὸ πρόσκαιρο καὶ τὸ ἐφήμερο, 
πάνω ἀπὸ κάθε ὑπολογισμὸ ἢ σκοπιμότητα. Ἀποδείχθηκε τοῦτο στὴ διάρκεια 
ἀγώνων πολλῶν αἰώνων καὶ θυσιῶν γενεῶν ἀναριθμήτων τοῦ Κυπριακοῦ 
Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὴ συντήρηση τῆς ἐθνικῆς του ὀντότητος, γιὰ τὴν ἐπιτέλεση 
τῆς πολιτιστικῆς ἀποστολῆς του καὶ γιὰ τὴν καταξίωσή του πάνω στὰ μέτρα 
τῆς ἑλληνικῆς ἀρετῆς, τῶν ἐθνικῶν ἰδανικῶν καὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀρχῶν.»

Ομόρροπη, τόσο ως προς την εμβριθή επιστημονική εργασία του Ακα-
δημαϊκού κ. ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ όσο και ως προς τη θεοσέβειά του, είναι 
η μελέτη του τέως Διευθυντού Ερευνών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
ΑΘΗΝΩΝ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ, που τιτλοφορείται: 

«ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ:
Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ»

Αρχίζει μ’ ένα γλαφυρότατο πρόλογο, ο οποίος σε προϊδεάζει ενθου-
σιωδώς για ό,τι ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια πρόκειται να διαβάσεις. 
Τον παραθέτουμε:

 

«Αυτό το αραχνοΰφαντο πέπλο που μας παρέχει το οξυγόνο, ασκεί την 
κατάλληλη πίεση, ώστε να μην βράζει το νερό και το αίμα μας, δονείται από 
τους ανέμους, κάνει δυνατές τις πτήσεις, μεταφέρει τους ήχους, φιλοξενεί 
τις οσμές, μας προστατεύει απ’ τις ακτινοβολίες, μας κρατά ζεστούς∙ είναι 
πολύχρωμο αλλά αόρατο και διαυγές∙ είναι η ωραιότερη απεικόνιση μέσα στη 
δημιουργία της στοργής του Δημιουργού· γαλανός ουρανός που παραπέμπει 
στον ουρανό των ουρανών!

Και, καθώς μελετάς το κείμενο, με θάμβος ψυχής, συνειδητοποιείς  τις 
εξής αλήθειες.

«Χρειάζεται να βρεθείς στο διάστημα, για να εκτιμήσεις τα πλούσια 
αγαθά, τα οποία απολαμβάνουμε στη γη δωρεάν, είπε ένας αστροναύτης! 
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Και μερικά απ’ αυτά μας τα παρέχει το λεπτό αραχνοΰφαντο πέπλο, που 
περιβάλλει τη γη, η ατμόσφαιρα. Μπορεί να ζήσει κανείς αρκετές εβδομάδες 
χωρίς τροφή, αρκετές μέρες χωρίς νερό, αλλά χωρίς ατμόσφαιρα  είναι ζήτημα 
αν μπορείς να επιβιώσεις για ένα λεπτό».

Όσο ο αναγνώστης προχωρεί στη μελέτη αυτή, άλλο τόσο μένει 
έκθαμβος για τις απειράριθμες δωρεές του Θεού προς τον άνθρωπο… και 
γεμίζει η ψυχή του ευγνωμοσύνη… 

 Ο συγγραφέας  υποδιαιρεί το άρθρο του σε μικρά κεφάλαια, κάθε 
ένα από τα οποία σε συναρπάζει και σε κάνει να αναφωνείς με θαυμασμό 
«σή ἐστιν ἡ ἡμέρα, καὶ σή ἐστιν ἡ νύξ, σὺ κατηρτίσω φαῦσιν καὶ ἥλιον. 
σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὡραῖα τῆς γῆς· θέρος καὶ ἔαρ, σὺ ἔπλασας αὐτά» 
(Ψαλμ.73, 16-17).

Αναφέρουμε μερικούς τέτοιους τίτλους: 

Σύσταση της ατμόσφαιρας… Πίεση… Άνεμοι… Ιπτάμενος 
κόσμος… Ήχοι… Οσμές… Προστασία… Κάλλος… Πόση ειναι η μάζα 
της ατμόσφαιρας;… «Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν» 
(Πράξ. Ιζ΄  28)…

 Στο κάθε υποκεφάλαιο εκτίθενται επιστημονικά δεδομένα και σκέψεις 
που σε ανάγουν σε κόσμους θαυμαστούς, οι οποίοι γεμίζουν την ψυχή σου με 
το μεγαλείο της θείας Δημιουργίας! Εκτίθενται δεδομένα και σκέψεις που σε 
προβληματίζουν και σε ανάγουν βιωματικά στους κόσμους του μεγαλείου του 
Θεού και  της αγάπης του για το περιούσιο δημιούργημα του, τον Άνθρωπο… 
Για μένα που γράφω… Για σένα που μελετάς αυτό το κείμενο…  και  έρχεται 
στη σκέψη σου εκείνη η θαυμάσια  εικόνα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως 
στην οποία ο Χριστός  μάς λέγει: « ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· 
ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς 
αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.  Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ 
καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ 
τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ» (Ἀποκ. Γ΄20-21). Η απλότητα και το 
μεγαλείο συνυπάρχουν σε μια αρμονικότατη σύνθεση!
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Τα θαυμάσια χρώματα του ουρανού οφείλονται στον διαφορετικό βαθμό 
σκέδασης των χρωμάτων του φωτός του ηλίου από τα μόρια της ατμόσφαιρας. 
Τη νύχτα παραμένει η ατμόσφαιρα αυτό που είναι, διαφανής, επιτρέποντάς μας 

να απολαύσουμε τη θέα των κοντινών άστρων του γαλαξία μας.

Ο γαλανός ουρανός φθάνει μέχρις εκεί που φθάνει η ατμόσφαιρα. Ο 
ουρανός που αντικρίζουν οι αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 
ή θα αντίκριζε κάποιος απ’ την επιφάνεια της σελήνης, είναι μαύρος μέρα 
νύχτα. Και δεν περιορίζεται το φαινόμενο της σκέδασης του φωτός μόνο στο 
να  προκαλεί τα θαυμάσια χρώματα του ουρανού. Λόγω της σκέδασης, το φως 
του ήλιου σκορπίζεται και στα σημεία που δεν τα βλέπει άμεσα ο ήλιος, και 
τις περισσότερες εργασίες μας τις επιτελούμε πιο άνετα στη σκιά. Στη σελήνη 
είναι αδύνατον να διακρίνει κανείς τα αντικείμενα στη σκιά, πού μοιάζει με 
κομμάτι της νύχτας, ενώ στα ηλιόλουστα μέρη το φως είναι εκτυφλωτικό…
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Στο επιστημονικό και γλαφυρότατο αυτό άρθρο του ο τέως Διευθυντής 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ καταλήγει:

Δεν υπάρχει στη δημιουργία ωραιότερη απεικόνιση της στοργής του 
Δημιουργού και υψηλότερος συμβολισμός του πνευματικού κόσμου από την 
ατμόσφαιρα. «Μέσα σ’ αὐτόν (τόν Θεό) σάν σέ πνευματική ἀτμόσφαιρα ζοῦμε 
καί κινούμαστε καί ὑπάρχουμε» ερμηνεύει ο αοίδιμος Παναγιώτης Τρεμπέλας 
τη ρήση του Αποστόλου Παύλου στους Αθηναίους. 

Αυτή η πνευματική ατμόσφαιρα,

• μας παρέχει τη Χάρη του Κυρίου ως πνευματικό οξυγόνο,

• δονείται από την απρόβλεπτη πνοή του Αγ. Πνεύματος:

«τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ'  οὐκ  
           οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει·» (Ιω γ΄ 8),

• κατακλύζεται από τον «ιπτάμενο» κόσμο των Αγγελικών δυνάμεων,

• μεταδίδει τούς αλάλητους στεναγμούς της καρδιάς,

• μεταφέρει τις προσφορές μας «εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»,

• προστατεύει από τα μετέωρα «πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ»,

• θερμαίνει τις ψυχές,

• είναι αόρατη, διαυγής, με θέα προς τον ουρανό των ουρανών εκεί που 
κατοικεί το «κάλλος τό ἄρρητον» της Θεότητος.

Και αυτά δεν είναι σχήματα λόγου ή έστω επιστημονικές θεωρίες. Είναι 
η τάξη πού έχει θέσει ὁ πάνσοφος Δημιουργός. Είναι η "τετελειωμένη" 
πεποίθηση του θείου υμνωδού "πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας", Κύριε! Διότι, διά 
του υλικού κόσμου, αφ’ ενός μεν παρέχει μαρτυρία της Σοφίας, της Στοργής 
της Πρόνοιας και της Δυνάμεώς Του, «Τὰ γάρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως 
κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ 
θειότης,» (Ρωμ α΄ 20), αφ’ ετέρου δε προτυπώνει το υπέροχο μεγαλείο του 
πνευματικού κόσμου.  

Μέσα μου νιώθω  ότι το εμβριθέστατο και γλαφυρότατο αυτό κείμενο  
θέλω να το μελετήσω ξανά και ξανά…  γιατί πιστεύω ότι κάθε φορά θα βιώνω 
εντονότερα τα μεγαλεία της Δημιουργίας και της Αγάπης του Θεού!
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Με θέμα:
«Η ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ «ΠΙΣΤΕΥΩ».

YΠHΡΞΕ «ΕΠΩΝΥΜΟΣ» Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ;»,
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, κάνει μια 
πρωτοποριακή ανάλυση στις δύο πιο πάνω σε εισαγωγικά  λέξεις-έννοιες.

Είναι, όντως, διεισδυτική, φιλολογικά και θεολογικά, η ανάλυσή του. 
Παρατίθενται αποσπάσματα.

«Στο Σύμβολο της Πίστεως υπάρχουν τρία ρήματα στην οριστική έγκλιση: 
πιστεύω, ὁμολογῶ και προσδοκὼ. Το πιστεύω αναφέρεται στον πάντα χρόνο, 
το ὁμολογῶ κυρίως στον παρόντα (όπως απαιτείται τουλάχιστον κατά το 
βάπτισμα) και το προσδοκῶ εμφανώς στο μέλλον. Ο εκάστοτε πιστός, ο νυν 
(ή ἡμεῖς οἱ νῦν ζῶντες) πιστεύομεν, ὁμολογοῦμεν και προσδοκῶμεν.

Με το «Πιστεύω» ο πιστός αναδύεται και δηλώνει την ταυτότητά του 
όχι του ιδίου μόνον αλλά και της αδελφότητος όπου ανήκει. Η αδελφότης 
προκύπτει εκ του ότι αχρόνως είμεθα (προαπελθόντες, ζῶντες καὶ 
ἐπιγενησόμενοι) τέκνα ενός και του αυτού Πατρός, του ενός που τριχάζεται 
αλλά δεν χάνει την ενότητά του. Η θεότης μάλιστα   έρχεται πολύ πλησίον 
στον άνθρωπο υπό διττή ουσία, θεία και ανθρωπίνη. Η θεία φύσις μάς θεώνει 
αλλά και η ανθρωπίνη (άνευ αμαρτίας) μάς αναβιβάζει. Πώς; Διά του πάθους 
του Χριστού, ο οποίος δεν ήλθε στη γη για μια περιήγηση, αλλά πολλά 
«ὑπήνεγκε ἐπωδύνως» με τα μέτρα και τους όρους που αντιπροσωπεύει η 
γήινη αρχή, χειροπιαστή αυτή, του Ποντίου Πιλάτου.

Αν δεχθούμε το «ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου» ως εμπρόθετο προσδιορισμό 
χρόνου, τότε ο Πιλάτος καθίσταται ο επώνυμος του επωνυμωτάτου της 
ιστορίας, δηλ. του Χριστού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και θα ήταν 
ίσως επιθυμητό σε κάποιους να μην υπάρχει στο Σύμβολο το «ἐπί Ποντίου 
Πιλάτου». Όπως, όμως, θα δειχθεί παρακάτω, το «ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου» όχι 
μόνον δικαιολογείται γλωσσικώς αλλά και επιβάλλεται εκ των πραγμάτων.

Στη συνέχεια, ο κ. Μικρογιαννάκης αναλύοντας με γλωσσικά και 
πραγματικά κριτήρια, καταλήγει στην επικρατούσα εισήγηση του Διονυσίου 
του Μικρού, ως συνάδουσαν με τη θεολογική παράδοση της Εκκλησίας. 
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Περαίνει γράφοντας: 

 Ο Χριστός στάθηκε μπροστά στη ανθρώπινη εξουσία, που εκπροσωπείται 
από έναν αξιωματούχο της, τον Πιλάτο, κατεδικάσθη, «ἔπαθε», «ἐτάφη» και 
«ἀνέστη».

Αυτό το θριαμβευτικό «ἀνέστη», που τοποθετείται χρονικώς στο 
δέκατο ένατο έτος του Tιβερίου Καίσαρος, ανοίγει την προσδοκία του 
«μέλλοντος αἰῶνος».

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ κ. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ αναφέρεται στον 
Ρωμανό τον Μελωδό, τον οποίο θεωρεί ως τον σπουδαιότερο υμνογράφο, 
ο οποίος, με τις μεγαλόπνοες ποιητικές συνθέσεις του, επέφερε βαθιά τομή 
στην ελληνική εκκλησιαστική λογοτεχνία και άσκησε επιδράσεις σε όλους 
τους μεταγενέστερους υμνογράφους

Στη μελέτη του με θέμα: 

«Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 
ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ»,

υπογραμμίζει το γεγονός ότι ορισμένα κοντάκιά του περικλείουν δραμα-
τικότητα, η οποία, με τη χρήση του διαλόγου, αλλά και του μονολόγου, 
πολλές φορές παρουσιάζεται με ξεχωριστή έμφαση. Η δεξιοτεχνία του 
Ρωμανού, γράφει ο κ. Στεργιούλης, στη σύνθεση και την έκφραση συμβαδίζει 
με τη δεξιοτεχνία στην αφήγηση και περιγραφή δραματικών πράξεων. Η 
δραματικότητα είναι αποτυπωμένη κατά τον καλύτερο τρόπο σε ύμνους, 
όπως εκείνοι στη Γέννηση του Χριστού, στη θυσία του Αβραάμ, στο πάθος 
του Κυρίου και στο θρήνο της Θεοτόκου, στο πάθος και την Ανάσταση κ.λπ.

Παρατίθενται αποσπάσματα του ιδίου με μερικές από τις απόψεις ειδικών 
γύρω από τη θεατρικότητα ή μη μερικών ύμνων.

«Δύσκολα ανευρίσκεται χειρόγραφο της Ευρώπης και της Ανατολής, που 
να περιέχει τους ύμνους των λειτουργικών βιβλίων και να μην είναι ποτισμένο 
από τη μούσα του Ρωμανού. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι ενδεικτικό της 
επίδρασης που άσκησαν οι μελωδίες του στην Εκκλησία μας, σε όλους τους 
κατοπινούς αιώνες μέχρι σήμερα.
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Όμως, τόσο ο Bouvy, όσο και ο Mioni, την αναμφισβήτητη θεατρικότητα 
μερικών ύμνων την απέδωσαν στο ότι προορισμός τους ήταν η παράστασή 
τους στους χριστιανικούς ναούς.

Οι απόψεις αυτές απομακρύνονται από την πραγματικότητα. Τα 
δραματικά στοιχεία της Ρωμανικής υμνογραφίας οφείλονται στη διαλογική 
μορφή των ύμνων και στα έντονα εσωτερικά συναισθήματα των προσώπων 
τους. Αυτό το τεκμηριώνει με πολλή σαφήνεια ο Νικόλαος Τωμαδάκης».

Έχω την πεποίθηση πως η μελέτη του ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΞΑΚΗ, με θέμα: 

 

«Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟ»,

 θα βοηθήσει, και αυτούς που πιστεύουν, και όσους έχουν κάποιες επιφυλάξεις 
για το ότι  κατά τρόπον  «ἄφραστο», «ἄρρητο»  και «ἀδιήγητο»  σαρκώνεται 
ὁ θεῖος Λόγος ἀπό τήν παρθένο Μαρία, να κάνουν μια αφετηρία στη σκέψη 
τους και να το κατανοήσουν σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Ἡ προσέγγιση 
καί γνώση τοῦ «μυστηρίου» ἐπιτυγχάνεται μέ τή βοήθεια τῆς πνευματικής 
καλλιέργειας, της ακλόνητης και αληθινής πίστης,  όπως χαρακτηριστικά 
ἐπισημαίνει ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἡ παρουσία ἤ ἡ ἀπουσία τῆς πίστης 
αὐτῆς στόν ἄνθρωπο καθορίζουν ἀνάλογα καί τή στάση του ἔναντι τοῦ 
γεγονότος τῆς θείας ἐνανθρώπησης. Για το μεγάλο αυτό μυστήριο παραθέτει 
ο κ. Ξεξάκης τίς θέσεις τοῦ ευαγγελιστῆ Ιωάννη, Πατέρων, Θεολόγων και 
Συνόδων.

 Ακολουθούν λίγα χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

 Ὁ Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστής ἀναφέρει:

«Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο», ἐπισημαίνοντας τήν ἀΐδιο ὕπαρξη τοῦ 
Θεοῦ Λόγου καὶ τὴν ἐν χρόνῳ ἐνανθρώπησή Του, ὅπως παρατηρεῖ καί ὁ 
Θεοφύλακτος Βουλγαρίας: «...ἅ μηδεὶς τῶν ἄλλων εὐαγγελιστῶν ἡμᾶς 
ἐδίδαξεν, αὐτὸς (= ὁ Ἰωάννης) ταῦτα βροντῆσαι. Ἐπειδὴ γάρ ἐκείνων 
καταγενομένων περί τὸ σωματικὸν τοῦ Χριστοῦ, μηδὲν δὲ περί τῆς πρὸ αἰώνων 
αὐτοῦ ὑπάρξεως τρανώτερον καὶ σαφέστερον εἰπόντων, δέος ἦν μὴ ποτέ τινες 
χαμαιπετεῖς, καὶ μηδὲν ὑψηλὸν νοῆσαι δυνάμενοι, νομίσωσι τὸν Χριστὸν τότε 
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πρῶτον εἰς ὕπαρξιν ἐλθεῖν, ὅτε ἀπό Μαρίας ἐγεννήθη, καί οὐχὶ πρὸ αἰώνων ἐκ 
τοῦ Πατρός γεννηθῆναι, ὅ πάντως πέπονθε Παῦλος ὁ Σαμοσατεύς. Τούτου 
ἕνεκεν ὁ μέγας Ἰωάννης περὶ τῆς ἄνω γεννήσεως διαλαμβάνει, καίτοι οὐδὲ 
τὴν σάρκωσιν τοῦ Λόγου ἀμνημόνευτον καταλείψας· φησί γάρ· «Καὶ ὁ Λόγος 
σάρξ ἐγένετο»...»( Ιωάν. Α΄ 14).

Το περιεχόμενο τῆς ὑπερφυσικῆς Ἀποκάλυψης καλεῖ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος «μυστήριον», τό ὁποῖο βρίσκει τήν ἀποκάλυψή του, τή φανέρωσή 
του, στην ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Τό χαρακτηριστικό καί ἀσύλληπτο 
γνώρισμα τῆς παρθενίας τῆς Παναγίας καθορίσθηκε σέ δόγμα ἀπό τήν Γ΄ ἐν 
Ἐφέσῳ (431) Οἰκουμενική Σύνοδο, καί κηρύχθηκε καί ἐπισφραγίσθηκε στή 
συνέχεια ἀπό τίς ἑπόμενες Οἰκουμενικές συνόδους.

Ἔτσι, ὁ Θεός Λόγος σαρκώνεται ἀπό τήν παρθένο Μαρία, κατά τρόπον 
ἄφραστο, ἀσπόρως, «ἵνα καινόν ποιήσῃ τόν ἄνθρωπον», γιά νά καταστήσῃ 
τόν ἄνθρωπο νέο. Ἄν ἡ κύηση ἦταν ἀπό σπέρμα δέν θά γεννιόταν «καινός» 
ἄνθρωπος, οὔτε θά μποροῦσε νά δεχθεῖ μέσα του τό πλήρωμα τῆς ἄφθαρτης 
θεότητας καί νά γίνει ἀνεξάντλητη πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ κένωση αὐτή εἶναι 
ἀπόρροια τῆς ὑπερβολικῆς ἀγαθότητας καί ἀγάπης τοῦ Πλάστου πρός τό 
πλάσμα, τοῦ Δημιουργοῦ πρός τό δημιούργημα. Το γεγονός αὐτό ἀποδίδει 
ἄριστα ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, σημειώνοντας: «οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός 
τὸν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων 
εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ιωάν. 3,16).

«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν, ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν 
δι’ αὐτοῦ» (Α΄ Ιωάν. 4, 8-9). Ἡ ἕνωση τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων, τῆς θείας 
καί τῆς ἀνθρώπινης, συντελεῖται στό πρόσωπο ἤ τήν ὑπόσταση τοῦ δεύτερου 
προσώπου τῆς ἁγίας Τριάδας, τοῦ Θεοῦ Λόγου, γιά τό λόγο αὐτό ὀνομάζεται 
ὑποστατική ἕνωση.

Τὴν ὀρθὴ ἑρμηνεία τῆς ἕνωσης τῆς θεότητας καὶ ἀνθρωπότητας στον 
Ἰησοῦ Χριστό παρέχει ὁ σχετικός χριστολογικός ὅρος τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451):».

Το Διοικητικό Μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΣ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ, στο κείμενο του με 
τίτλο:



179ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»

 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤO ΜΙΚΡO AΠΟΔΕΙΠΝΟ»,

αναλύει  το ηδύμολπο  και ηδύπνοο αυτό  εκκλησιαστικό κείμενο, ιστορικά, 
φιλολογικά και προ πάντων βιωματικά∙ όπως το νιώθει και στις χαρές και 
ιδιαίτερα στις δυσκολίες της ζωής του. 

Παρατίθενται αποσπάσματα.

 «Ποίημα μοναδικῆς συλλήψεως, ἀπηχεῖ τὴν ὄντως ἀληθῆ ἀνθρώπινη 
ὑπόσταση. Ἡ ἀτελὴς φύση ποὺ τελειοῦται διὰ τῆς πίστεως καὶ θεαρέστου 
ἀσκήσεως, ἀπευθύνει ἱκετήρια δέηση διὰ νὰ καταστεῖ κληρονόμος τῆς 
ἀπορρήτου δόξης τοῦ Θεανθρώπου. «Τελειωθῆναι τὴν ἑαυτοῦ εὐχὴν αἰτῶν 
παρὰ Θεοῦ». Αὐτοσυνειδησία καὶ συναισθηματικὴ λογικὴ συναπτόμενα μὲ 
τὴ βαθιὰ θρησκευτικὴ πίστη, ἀποτυπώνονται ἐναρκτήρια, μὲ μιὰ πλησμονὴ 
ἐπιθέτων στὴν προσφώνησή του πρὸς τὴ Θεοτόκο ὁ μοναχὸς Παῦλος.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του 12,21, λέει: 
«Μὴ νικῷ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν». Εἶναι ἕνα ἄριστο 
παιδαγωγικοῦ χαρακτήρα κείμενο, μιᾶς γνήσιας πίστης γιὰ τὴ χριστιανικὴ 
πορεία τοῦ ἀνθρώπου, μία πυξίδα γιὰ τὸν ὀρθὸν πλοῦν, ὥστε νὰ ἀποφεύγονται 
ὕφαλοι παθῶν καὶ νὰ μὴν ἐκτρέπεται ἀπὸ τὴν κανονική, χριστιανικὴ πορεία.

Ὁ Πλούταρχος στὰ Ἠθικά του 413Β γράφει: «Βελτίστους ἑαυτῶν 
γίγνεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν πρὸς τοὺς θεοὺς βαδίζωσιν».

Πίστη ποὺ εἶναι μαζὶ λειτούργημα καὶ προορισμὸς  τοῦ  ἐδῶ καὶ  τοῦ 
ἐπέκεινα, μία γλυκιὰ ἀπαντοχή, ᾠδὲς γενέθλιας χαρᾶς, ποὺ ἀντλεῖ ἡ πίστη 
ἀπὸ τὸ μύχιο ἀνάβρυσμα τοῦ πιστοῦ μοναχοῦ. Ὑφαίνει, στὸ συνταίριασμα 
πίστης καὶ στοχασμοῦ, μοναδικῆς ἐμπνοῆς εἰκόνες, ποὺ ἀποτυπώνουν τὴν 
ἀνθρώπινη ἀδυναμία μὲ τὰ ποικιλώνυμα πάθη, ποὺ ὅμως ἁλώνονται μὲ τὸ 
ἀταλάντευτο τῆς πίστης, ἐλπιδοφόρο μέλημα∙ μια ἔγνοια  ποὺ σταλάζει στὰ  
ἔγκατα τοῦ εἶναι του. «Ἐγγισάτω ἡ δέησίς μου ἐνώπιόν Σου», « Ἴθυνον τὴν 
ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς Σου».

Τούτη ἡ εὐχὴ δὲν εἶναι ἐξάλματα λογοτεχνικά, εἶναι ἐξομολογητικοὶ 
λόγοι σὲ μία μεταρσίωση, μέσα στὴν ἀντινομία τῆς ἀνθρώπινης καὶ θείας 
φύσης. Τὸ γήινο διαφεύγει καὶ αἴρεται σὲ οὐράνιες σφαῖρες. Στὴν πρόσκαιρη 
περπατησιά, ποὺ ὁ χρόνος θὰ ἐπικαλύψει, ἡ πίστη τοῦ δίνει φτερὰ γιὰ νὰ 
πετάξει ψηλά, ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει χρόνος, ὑπάρχει ἡ αἰωνιότητα. «Πάροικος 
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ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ». (Πράξ. ζ, 6). «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ 
τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Εβρ. ιγ. 14).

Πίστη ποὺ σὲ κάνει νὰ ἀνασαίνεις τὸ θυμίαμα. Αἰώνων ἀντιφέγγισμα, 
οὐράνια φεγγοβολή, τὰ ἄδυτα τοῦ νοῦ πῶς καταυγάζει, γιὰ μιὰ πορεία 
λυτρωτική! Ναί, εἶναι πολὺ δύσκολος ὁ ἀγώνας, ἀφοῦ στὴ διελκυστίνδα ὁ 
καθένας μας μοιράζεται στὰ δυό, καὶ πρέπει, ἂν πιστεύει σ’ αὐτό, νὰ νικήσει 
τὸν κακό του ἑαυτό, ποὺ πάει νὰ πεῖ νὰ λειτουργεῖ μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ 
Χριστοῦ, ὅλα του τὰ ἐνεργήματα νὰ ἔχουν τὴ σφραγίδα, τὸ ἀποτύπωμα αὐτό.

Εἶναι μέγα ὀλίσθημα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιδεικνύει χαλαρότητα 
ἀπέναντι στὴ θρησκεία καὶ τὴν καθόλου ἠθική, μὲ τὸ προκάλυμμα «οὐδεὶς 
ἀναμάρτητος», ὥστε νὰ βολέψει τὴ συνείδησή του στὴν ἀγκάλη τοῦ 
ἐφησυχασμοῦ. Τέτοιου εἴδους πρόσληψη δὲν συνιστᾶ ἔννοια ἐλευθερίας∙ 
ἀντίθετα εἶναι μιὰ συγκεκαλυμμένη τοῦ ὑποκειμένου ὑποδούλωση στὶς 
ὅποιες ἀδυναμίες καὶ πάθη. Ἀληθινή ἐλευθερία ἀποκτᾶ καὶ  τὴν χαίρεται ὁ 
ἄνθρωπος, ὅταν μὲ δύναμη ψυχῆς θραύσει τὰ δεσμὰ τῆς κατώτερης φύσης 
του, καὶ συναισθανόμενος τὰ μικρὰ ἢ τὰ μεγάλα σφάλματα, τὰ ἁμαρτήματά 
του, ὁδηγηθεῖ εἰς μετάνοια, ὅπως μᾶς διασώζει καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος 
τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ: «οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλ’ ἁμαρτωλοὺς εἰς 
μετάνοιαν» (Ματθ.9,13)».

Ο ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
μας παρουσιάζει μια πολύ πρωτότυπη εργασία με τίτλο:

«ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΤῸ ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»

Ο τίτλος είναι ειλημμένος από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, την 
οποία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο πέμπτο κεφάλαιο, με τον 
αριθμό 13∙ πρόκειται για  ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ευαγγελικά χωρία. 
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, εκ της γνωστικής αξίας του κειμένου, 
θεωρούμε ότι ανήκει στις ευτυχείς πνευματικές καταγραφές. Παρατίθενται 
αποσπάσματα  από το κείμενο του κ. Χαραλαμπάκη.
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« Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; 
Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων». 
Εσείς (οι μαθητές μου) είστε το αλάτι της γης· αν το αλάτι χάσει τις βασικές 
του ιδιότητες (συντήρηση τροφίμων, νοστιμιά του φαγητού), με τι άλλο θα 
αλατιστεί; Δεν έχει πια καμιά αξία, οπότε δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να 
πεταχτεί στο δρόμο και να καταπατείται από τους ανθρώπους.  

Πρόκειται για το απόσταγμα της χριστιανικής διδασκαλίας, για 
την απόλυτη συμπύκνωση του Θείου Λόγου. Κείμενο ποιητικό, γεμάτο 
αλληγορίες και μεταφορές, το οποίο καθόρισε εν πολλοίς την πορεία όχι 
μόνο της θεολογικής, αλλά γενικότερα της δυτικής φιλοσοφικής σκέψης. Ο 
Ιησούς, μετά τους Μακαρισμούς, απευθύνεται στους μαθητές του και τους 
αποκαλεί «το αλάτι της γης και το φως του κόσμου…».

Ο Ιησούς περνά τα σωτήρια για την ανθρωπότητα μηνύματά του με 
μεταφορικές εικόνες, οι οποίες στηρίζονται σε ευρύτατα γνωστές λέξεις που 
αποτυπώνουν καθημερινά βιώματα. Γι’ αυτό προτιμά τη μεταφορική εικόνα 
με το αλάτι.

Ο πάπυρος της Κολονίας.
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Το αλάτι στη λογοτεχνία δεν έχει ακόμα μελετηθεί σε βάθος, παρά το 
πλήθος των σχετικών έργων σε διεθνές επίπεδο. Ο Πάμπλο Νερούδα στο 
ποίημα Oda a la sal12 (Ωδή στo αλάτι), εξυμνεί την ιστορία του αλατιού και 
δείχνει με εντυπωσιακά απλό τρόπο τη σημασία του για την ανθρωπότητα:

Το ποίημα τελειώνει με το δέος που νιώθει ο ποιητής για το ταπεινό 
αλάτι, «τη δυνατή γεύση του απείρου», el sabor central del infinito.

Ο χαρισματικός ποιητής ερμηνεύει με θεολογική εμβρίθεια τη σημασία 
που αποδίδει ο Ιησούς στο αλάτι, το οποίο είναι σε τελευταία ανάλυση «η 
γεύση ενός κοσμικού φιλιού που μας αφήνει να αγγίξουμε τον πυρήνα του 
Σύμπαντος», να θαυμάσουμε ακόμα μια φορά το μεγαλείο του Δημιουργού 
και της Δημιουργίας.

Για τις θεολογικές ερμηνείες που έχουν δοθεί στο σχετικό απόσπασμα από 
το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται διεξοδικά, με πλείστες παραπομπές.

Και όπως πάντα μας συγκινεί ιδιαιτέρως η χρυσοστομική ερμηνεία: 

  Τὶ ἐστιν «ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ» καὶ τὰ ἑξῆς; ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι, 
φησί, τοῦ λαοῦ ἀρετὰς κατορθοῦντες καὶ πίπτοντες δύνανται διὰ μετανοίας 
ταχέως τυγχάνειν συγγνώμης· ὁ δὲ διδάσκαλος, ἐὰν τοῦτο πάθῃ, πάσης 
ἀποστέρηται ἀπολογίας, καὶ τὴν ἐσχάτην δίδωσι τιμωρίαν· μὴ οὖν προδῶτέ, 
φησι, τὴν προσήκουσαν ὑμῖν σφοδρότητα, καὶ στερρότητα καὶ στυφότητα, 
τὴν τῷ ἅλατι προσήκουσαν· ἐὰν γάρ φοβηθῆτε ὀνειδισμοὺς και διωγμούς, 
καταφρονήσεσθε, ὅπερ ἐστὶ καταπατηθῆναι».

Ο κορυφαίος μεθοδιστής Joseph Entwisle, jun. (1767-1841) ερμηνεύει 
το ευαγγελικό χωρίο στηριζόμενος στις δύο βασικές ιδιότητες που 
έχει το αλάτι, θέση που επαναλαμβάνουν εφεξής στερεοτυπικά πολλοί 
μεταγενέστεροι θεολόγοι. Ο Ιησούς απευθύνεται στους μαθητές του για να 
τονίσει την τεράστια επιρροή που μπορούν να ασκήσουν στον κόσμο. Όπως 
το αλάτι συντηρεί τις τροφές, παρεμποδίζοντας τη σήψη (βλ. σ. 7), έτσι 
και οι πραγματικοί χριστιανοί οφείλουν να αντισταθούν στην παρακμή και 
να αποτρέψουν τη διαφθορά που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες κοινωνίες. 
Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το «ηθικό αλάτι» (moral salt, σελ. 9)».

Όπως το αλάτι, κατά δεύτερο λόγο, έχει την ιδιότητα να βελτιώνει τη 
γεύση του φαγητού, έτσι και οι άνθρωποι του Θεού έχουν αποστολή να 
«νοστιμίσουν» τη ζωή των παραστρατημένων και γενικά των διεφθαρμένων 
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οι οποίοι προσβάλλουν με τις πράξεις τους τον Δημιουργό του κόσμου.

Ο Stone είναι κατηγορηματικός (σελ. 6): Θεωρεί ότι το αλάτι είναι η 
Εκκλησία, η οποία όμως χωρίς το Ευαγγέλιο έχει χάσει την «αλμυρότητά» 
της. Αποδίδει μεγάλη σημασία στα χέρια που θα διασκορπίσουν το αλάτι στον 
κόσμο της παρακμής και της διαφθοράς. Εξίσου σημαντική είναι η αποστολή 
των δούλων του Θεού που θα σηκώσουν ψηλά τη δάδα του χριστιανισμού και 
θα φωτίσουν με τη λάμψη της τη σκοτεινιά του κόσμου…».

Η όλη εργασία του κυρίου Χαραλαμπάκη τελειώνει με ένα παράρτημα 
το οποίο τιτλοφορεί: «Το αλάτι στη Νεοελληνική γλώσσα: Από τη διαχρονία 
στη συγχρονία». Σ’ αυτό επιχειρείται  μια ερμηνευτική απόδοση όλων των 
σημασιών και χρήσεων  που έχει η λέξη «αλάτι» στη Νεοελληνική μας Γλώσσα, 
όπως αποτυπώνονται εναργώς στο Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών.

Είθισται να λέμε, και είναι απόλυτα ορθό, ότι «ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ 
γλῶσσα  ἔχει χάριν μετὰ δεινότητος». Ὅταν, όμως, μελετήσει κάποιος και τις 
σημασιολογικές ερμηνείες που έχει το ουσιαστικό αλάτι στο ως άνω λεξικό, 
θα διαπιστώσει ότι και η νεοελληνική μας γλώσσα δεν υστερεί σε λεξιλογικό 
πλούτο. Αρκεί να την περιβάλουμε με την ίδια αγάπη, να την μελετούμε με 
την ίδια αγάπη και να την θεωρούμε ως τον φυσιολογικό – εξελελικτικό και 
πνευματικό καρπό του λαού μας. 

Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

a
Κατ’ αρχάς, αισθάνομαι το πνευματικό χρέος να συγχαρώ από κέντρου 

καρδίας όλους τους Συγγραφείς, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη μνημειώδη 
αυτή έκδοση της Κύπριδας Εκκλησίας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο κάθε 
Συγγραφέας έγραψε ό,τι καλύτερο είχε η επιστημονική Του ψυχή, προκειμένου 
να ευοδωθεί η προσπάθεια της Μητρός Εκκλησίας και να περάσει τα δικά 
του πνευματικά και διαχρονικά μηνύματα. Για τον λόγο αυτό θέλω να ζητήσω 
ένα θερμό «ΣΥΓΓΝΩΜΗ»  από Εκείνους τους Συγγραφείς, των οποίων το 
έργο δεν μπόρεσα να παρουσιάσω. Ο πρώτος που νιώθει τον «πόνο» αυτό 
είμαι εγώ. Αλλά, ο επιμελητής της εκδόσεως με παρακάλεσε να μην υπερβώ 
τις 5.000 λέξεις κι εγώ… καταχρώμενος της αγάπης του ανέβηκα μέχρι τις 
10.000.
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Επιστέγασμα τής επί δέκα δεκαετίες επίμοχθης πνευματικής εργασίας, με 
την άρτια και άψογη εκτύπωση και έκδοσή του, αποτελεί ο επετειακός τόμος 
επί τη εκατονταετηρίδι του Περιοδικού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» 1918-
2018, ο οποίος καλύπτει, συνολικά, 724 σελίδες. 

Είναι, όντως, άθλος από κάθε άποψη ο τόμος αυτός, ο οποίος, μαζί με 
τα διμηνιαία περιοδικά, της Εκκλησίας της Κύπρου προσφέρουν στους 
αναγνώστες μια εκκλησιαστική, πατριωτική και γενικά ηθοπλαστική αγωγή. 
Μια αγωγή η οποία προέρχεται από τη γραφίδα διακεκριμένων επιστημόνων 
της τε εκκλησιαστικής και της θύραθεν παιδείας. Μια αγωγή η οποία έχει ως 
στόχο να εμφυσήσει στις ψυχές των αναγνωστών τις διαχρονικές αξίες του 
Χριστιανισμού, του Κλασικού και του Παγκόσμιου πολιτισμού.

Περαίνων, επιθυμώ να εκφράσω την ευαρέσκειά μου στον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο για την εποπτεία της έκδοσης, στον κύριο 
Ιωάννη Γιάγκου για την   επιμέλεια της ύλης, και στον π. Χρίστο Γρηγορίου 
για την εξαίρετη στοιχειοθεσία - σελιδοποίηση του τόμου.

Από κέντρου καρδίας εύχομαι  στην πνευματική Ηγεσία της 
Εκκλησίας της Κύπρου, ιδιαίτερα στον Προκαθήμενο Αυτής Αρχιεπίσκοπο 
κ. κ. Χρυσόστομο, καθώς και στο χριστεπώνυμο πλήρωμα αυτής όπως 
καρποφορούν πλουσίως στον αμπελώνα του Κυρίου «ad majorem Gloriam 
Deι», προς μείζονα δόξα του Θεού.

Εκ βαθέων, ακόμη, προσεύχομαι όπως ο Κύριος, ο οποίος «ἠγάπησε 
δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησεν ἀνομίαν» (Ψαλμ. 44,8) συντμήσει την εθνική και 
θρησκευτική δοκιμασία του κυπριακού ελληνισμού και χαρίσει στη νήσο των 
Αγίων και των Μαρτύρων την πολυπόθητη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ, για την οποία 
αγωνίζεται επί πολλούς αιώνες και η οποία τόσο πολύ του αξίζει! 

Η αγχόνη που έστησαν οι Άγγλοι για να κρεμάσουν τα εννέα 
λεβεντόπαιδά μας και τα λευκανθέντα οστά των χιλιάδων εθνομαρτύρων 
που είναι διάσπαρτα σ’ όλη τη μεγαλόνησο επιμαρτυρούν την ιστορική αυτή 
Αλήθεια! Αρκεί να επισκεφτεί κανείς το «Προσκυνητάρι της Λευτεριάς» 
στις κεντρικές φυλακές και τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για να βιώσει 
τον πόνο αυτού του λαού και το δικαίωμά του για τις εφετές έννοιες της  
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!



ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ,
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗΣ.
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Ομιλία στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού 3.3.2019

a  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ευχαριστώ, ιδιαίτερα τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, τους Ιερείς και το 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης  
Χολαργού, την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και 

την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι 
σήμερα μαζί σας, μέρα έντονα φορτισμένη με το εθνικό συναίσθημα, λόγω 
της επετείου της ηρωικής θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου, για να σας μιλήσω 
για την Κύπρο, την ιδιαίτερη πατρίδα μου· την ιστορία και τις ταλαιπωρίες 
της· τα οράματα και τους αγώνες της, αλλά και τα φοβερά αδιέξοδα και τους 
τρομερούς κινδύνους που την απειλούν. Και να αναζητήσω, μαζί σας, έξοδο 
από την κρίση και τρόπους επιβίωσης του Ελληνισμού σ’ αυτή.

Από την αρχή θα ήθελα να δηλώσω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως την 
αδυναμία μου να αξιολογήσω σωστά τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Είναι αδύνατο 
ένας μέσος άνθρωπος να αποτιμήσει ένα γίγαντα, γιατί του λείπει η μονάδα 
μέτρησης, του διαφεύγουν οι πραγματικές του διαστάσεις. Το να επιχειρείς 
να αποτιμήσεις έναν ημίθεο, όπως τον Αυξεντίου, μοιάζει με παραλογισμό. 
Δεν μας συνήθισε η Ιστορία με τέτοιες  μορφές, γιατί με εξαιρετική φειδώ τις 
χαρίζει στο έθνος μας.
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Γι’ αυτό και θα επιχειρήσω πρώτα μια σύντομη κατάδυση στο πέραν των 
τριανταπέντε αιώνων Ελληνικό παρελθόν της Κύπρου, περιγράφοντας το 
ιστορικό υπέδαφος που μας τον χάρισε και στο οποίο ο Αυξεντίου ευδοκίμησε 
και μεγαλούργησε.

Από τον 15ο αιώνα π.Χ. έχουμε μόνιμη εγκατάσταση των Μυκηναίων 
στην Κύπρο. Το αποδεικνύουν και οι αρχαιολογικές έρευνες. Έκτοτε η Κύπρος 
παρέμεινε  Ελληνική, χωρίς ποτέ να αποβάλει τον ελληνικό χαρακτήρα της.

Είναι γνωστές οι αναφορές του Ομήρου, στη μεν Ιλιάδα, στον βασιλιά 
της Πάφου Κινύρα που δώρισε στον Αγαμέμνονα, κατά την εκστρατεία της 
Τροίας, περίφημο θώρακα,  στη δε Οδύσσεια, στον Δμήτορα Ιασίδη, περίφημο 
Αχαιό που τον θέλει βασιλιά όλης της Κύπρου.

Η παράδοση θέλει ήρωες του Τρωικού πολέμου να ιδρύουν πόλεις 
βασίλεια στην Κύπρο: Ο Τεύκρος τη Σαλαμίνα, ο Αγαπήνορας την Πάφο, 
ο Κηφέας την Κερύνεια, και άλλοι, άλλες.   Αργότερα ο Αθηναίος Κίμωνας 
εκστρατεύει και ελευθερώνει την Κύπρο από τους Πέρσες(461 π.Χ.)

Σπουδαία προσωπικότητα της Κύπρου στον εθνικό τομέα-μιλούν ως τη 
μεγαλύτερη στους 35 ελληνικούς της αιώνες-, υπήρξε, τον 4ο π.Χ. αιώνα, ο 
Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαμίνας, που εμπέδωσε το εθνικό φρόνημα σε όλη 
την Κύπρο και εργάστηκε για τη συνένωση των Πανελλήνων. Λίγο αργότερα, 
οι Κύπριοι βασιλείς θέτουν τον στόλο τους στη διάθεση του Μ. Αλεξάνδρου 
και συμβάλλουν αποφασιστικά στην άλωση της Τύρου.

Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου η Κύπρος υπάγεται στο κράτος  των 
Πτολεμαίων και αργότερα υποτάσσεται, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, στους 
Ρωμαίους. Στην περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, και συγκεκριμένα το 45 μ.Χ., η 
Κύπρος δέχτηκε την επίσκεψη των αποστόλων Παύλου, Βαρνάβα και Μάρκου 
και εκχριστιανίστηκε με ταχύτατους ρυθμούς.   

Ακολούθησαν τα ευτυχισμένα ελεύθερα χρόνια, όχι βέβαια χωρίς 
περιπέτειες κατά καιρούς, λόγω της γειτνίασης των Αράβων και των Αραβικών 
επιδρομών, κατά τα οποία η Κύπρος αποτελούσε τμήμα της  Βυζαντινής 
μας αυτοκρατορίας. Η Εκκλησία της αναγνωρίστηκε αυτοκέφαλος από την 
Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο, το 431, αργότερα δε, περί τα τέλη του 5ου αιώνα, 
ο Αρχιεπίσκοπός της, δέχτηκε βασιλικά προνόμια, από τον αυτοκράτορα, 
γενόμενος στην πραγματικότητα εκπρόσωπός του, στο άκρο αυτό της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μέχρι σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου φέρει 
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πορφυρούν μανδύα, βασιλικό σκήπτρο αντί πατερίτσας και υπογράφει με 
κιννάβαρι, κόκκινο δηλαδή μελάνι, όπως ο αυτοκράτορας.

Το 1191, τερματίστηκε ο ελεύθερος βίος μας και περιπέσαμε, για οκτώ 
ολόκληρους αιώνες, σε διαδοχικές επαχθείς δουλείες σε Ναΐτες, Λουζινιανούς, 
Ενετούς, Τούρκους και Άγγλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που κράτησε τρεις αιώνες, 
από το 1570 μέχρι το 1878, έγιναν πάμπολες εξεγέρσεις των Κυπρίων, που 
πνίγονταν όμως στο αίμα. Έστω και αποτυχημένες όμως, είχαν τη σημασία 
τους. Κράτησαν το εθνικό αίσθημα ζωντανό και μετέδιδαν αναλλοίωτο και 
ανόθευτο τον πόθο για ένωση με τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, από γενιά σε 
γενιά. Σ’ όλες τις εξεγέρσεις πρωτοστατούσε η Εκκλησία, η οποία ως ο μόνος 
θεσμικός φορέας των υποδούλων είχε αναλάβει και την παιδεία του λαού.

Στη μεγάλη προσπάθεια του ξεσηκωμού του 1821 για ελευθερία δεν 
ήταν δυνατό να μείνει πίσω η Κύπρος. Η θέση της, όμως, στο κέντρο του 
σουλτανικού κράτους, δεν της επέτρεπε ένοπλη εξέγερση. Μια εξέγερση θα 
καταπνιγόταν αμέσως στο αίμα από δυνάμεις που θα αποβιβάζονταν από τη 
Μ. Ασία, την Αίγυπτο, τη Συρία. Γι’ αυτό και η Κύπρος βοήθησε στον αγώνα 
με χρήματα, τρόφιμα και οπλισμό. Παρέμειναν παροιμιώδεις οι καθημερινές 
εικονικές κηδείες από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου στη Λευκωσία. 
Μέσα στα φέρετρα μεταφέρονταν όπλα, τα οποία μέσα από υπόγεια σήραγγα, 
περνούσαν στο απέναντι Παγκύπριο Γυμνάσιο και απ’ εκεί στα βόρεια 
παράλια όπου προσήγγιζαν πλοία, που τα μετέφεραν στην επαναστατημένη 
Ελλάδα. Αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Κανάρης δυο φορές προσήγγισε στην 
κατεχόμενη, σήμερα, Λάπηθο γι’ αυτό τον σκοπό. 

Η Κύπρος πλήρωσε βαρύ τίμημα για τη συμμετοχή της αυτή στον 
αγώνα της παλιγγενεσίας. Την 9η Ιουλίου 1821 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός 
απαγχονίστηκε και οι τρεις Μητροπολίτες της αποκεφαλίστηκαν. Σ’ ένα 
εξαήμερο, από τις 9 μέχρι τις 14 Ιουλίου, 486 κληρικοί και λαϊκοί, προύχοντες 
του λαού, σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους.

Το 1878 η Κύπρος παραχωρήθηκε από την Τουρκία στην Αγγλία. Είμαι 
σίγουρος πως αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή, στους νικηφόρους πολέμους 
του 1912-13, το ελληνικό ναυτικό, σ’ εκείνη τη μεγαλειώδη εξόρμησή 
του, θα ελευθέρωνε και την Κύπρο, όπως έκαμε και για άλλα, πολλά, 
Τουρκοκρατούμενα, τότε, νησιά.
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Είναι γεγονός ότι κάμαμε λάθος εκτιμήσεις για τους νέους κατακτητές 
μας. Νομίσαμε πως πολύ σύντομα οι Άγγλοι θα παραχωρούσαν την Κύπρο 
στην Ελλάδα, όπως έκαμαν προηγουμένως, στα 1864, με τα Επτάνησα. 
Διαψευστήκαμε όμως. Και στο πρόσωπό τους συναντήσαμε την πιο 
στυγνή δουλεία, στυγνότερη ακόμα και από την Τουρκική. Και η σημερινή 
κακοδαιμονία μας, στους Άγγλους και στη διαιρετική πολιτική τους οφείλεται.   

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, υποδεχόμενος τους Άγγλους, υπενθύμισε 
σ’ αυτούς ότι "ο Κυπριακός λαός θέλει διατελεί αφοσιωμένος εις την νέαν 
αυτού κυβέρνησιν… χωρίς να αρνηθή την καταγωγήν και τους πόθους αυτού". 
Συνεχείς πρεσβείες του Σωφρονίου αλλά και του Κυρίλλου του Β’ καθώς και 
του Κυρίλλου του Γ’ στην Αγγλία, υπενθύμιζαν την ελληνικότητα της Κύπρου 
και ζητούσαν  την παραχώρησή της στην Ελλάδα. Ο Αρχιεπίσκοπος Λεόντιος, 
για 14 χρόνια  Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού θρόνου, αγωνίστηκε 
με νύχια και με δόντια και κράτησε την παιδεία στα χέρια της Εκκλησίας, 
διατηρώντας άσβεστο τον πόθο της Ένωσης, σε μιαν περίοδο που οι Άγγλοι 
άρχισαν να επιδιώκουν  τον αφελληνισμό των Κυπρίων. 

Όταν όλα τα ειρηνικά μέσα εξαντλήθηκαν και όταν όλες οι Αγγλικές 
υποσχέσεις, σε ώρες δύσκολες για την Αυτοκρατορία, όπως κατά τη 
διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων,  ότι θα ικανοποιούνταν οι πόθοι του 
Κυπριακού λαού διαψεύστηκαν, η Εκκλησία, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο Γ’ ηγήθηκε του απελευθερωτικού μας αγώνα με σύνθημα και στόχο 
την Ένωση και μόνο την Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα.

Από το 1931 που είχε εκδηλωθεί ένα επαναστατικό κίνημα εναντίον των 
Άγγλων, τα λεγόμενα Οκτωβριανά του 1931, είχε ενταθεί, παρά τα αυξημένα 
καταπιεστικά μέτρα, η προπαρασκευή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Σε 
όλες τις πόλεις και τα χωριά είχαν δημιουργηθεί από την Εκκλησία οι ΟΧΕΝ 
(Ορθόδοξες Χριστιανικές Ενώσεις Νέων και Νεανίδων) που προετοίμαζαν 
τον αγώνα. Το 1950 διεξήχθη το Ενωτικό Δημοψήφισμα, στο οποίο 96% του 
Κυπριακού Ελληνισμού ζήτησαν την Ένωση με την Ελλάδα. Το 4% που δεν 
ψήφισε ήταν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι στους οποίους δεν επετράπη να 
ψηφίσουν.

Από τότε άρχισε η μυστική εκπαίδευση νέων στα όπλα κι ένας διάχυτος 
ενθουσιασμός διαπερνούσε μικρούς και μεγάλους. Στους τοίχους πολλών 
χωριών μας βρίσκονται ακόμα, έστω και ξεθωριασμένα, γραμμένα κάποια 
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συνθήματα, όπως "Την Ελλάδα θέλομεν κι ας τρώγωμεν πέτρες" και "Έλληνες 
γεννηθήκαμε και Έλληνες θα πεθάνουμε". Ήταν μέσα σ’αυτό το κλίμα που 
ανδρώθηκε η γενιά των ηρώων της ΕΟΚΑ. Αυτό ήταν το υπέδαφος στο οποίο 
άνθησε ο ηρωισμός τόσων παλληκαριών που τιμούμε σήμερα, του Αυξεντίου, 
του Παλληκαρίδη, του Μάτση. 

Στα τέσσερα μεγαλειώδη χρόνια του επικού εκείνου αγώνα, από το 1955 
μέχρι το 1959, ζωντάνεψαν όλα τα προηγούμενα επιτεύγματα της φυλής στα 
πρόσωπα των νέων ηρώων. Ο Αυξεντίου, με το «μολών λαβέ» που πρόταξε 
στους Άγγλους, μόνος και όχι με άλλους 300, ξεπέρασε τον Λεωνίδα. Ο 
Μάτσης, με την ανεπανάληπτη απάντησή του στον δυνάστη «ου περί 
χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής», θύμισε τον Κωνσταντίνο 
Παλαιολόγο. Ο αχυρώνας του Λιοπετρίου αντικατέστησε το Χάνι της Γραβιάς.

Ο απελευθερωτικός μας αγώνας έγινε για την ένωση με την Ελλάδα. 
Δεν μπόρεσε, όμως, να υλοποιήσει πλήρως τον στόχο του. Άμοιροι πολιτικής 
παιδείας, χωρίς τη στήριξη του εθνικού κέντρου και υπό την πίεση των 
ισχυρών της γης, συρθήκαμε στα πλοκάμια της Αγγλικής διπλωματίας και 
στα νύχια της Τουρκικής βουλιμίας. Συμβιβαστήκαμε, με μιαν ελλειμματική 
ανεξαρτησία με πολλά τα σπέρματα της διαίρεσης της Αγγλικής δολιότητας. 
Ο αγώνας εκείνος, ωστόσο, τερμάτισε την αποικιοκρατία. Δεν ήταν ούτε 
λίγο ούτε αμελητέο αυτό. Κι άφησε ανοικτή την προοπτική της μελλοντικής 
βελτίωσης της ελευθερίας που επιτεύχθηκε.

Δεν μπορέσαμε, δυστυχώς, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ούτε της 
Ιστορίας, ούτε της στοιχειώδους λογικής. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 
από τη θέση του εκλελεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τις δολοπλοκίες των Άγγλων και τις 
επεκτατικές, επεμβατικές βλέψεις της Τουρκίας, που είχε, εν τω μεταξύ, 
παρακινήσει τους Τουρκοκυπρίους σε ανταρσία, μια μικρή μειοψηφία 
Ελλήνων της Κύπρου, στράφηκε εναντίον του.

Το σύνθημα της Ένωσης της Κύπρου με τη μητέρα  Ελλάδα, μαγνήτιζε 
πολλούς και τότε και σήμερα. Γι’ αυτό τον σκοπό διεξήχθη, όπως είπαμε, ο 
απελευθερωτικός μας αγώνας, και για την ευόδωσή του έγιναν τόσες θυσίες. 
Η αποδοχή της λύσης της ανεξαρτησίας, από τον Μακάριο, ήταν αποτέλεσμα 
αδήριτης ανάγκης, ύστερα από την αφόρητη πίεση του Καραμανλή και του 
Αβέρωφ που απειλούσαν με πλήρη εγκατάλειψη την Κύπρο. Οι Άγγλοι 
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απειλούσαν με διχοτόμηση κι η Τουρκία καραδοκούσε από τότε, αφού η 
Αγγλική πονηρία την ενέπλεξε στο θέμα, για πλήρη κατάληψη της Κύπρου.

Θα ’πρεπε να επικρατήσει η λογική. Κι αυτή τη λογική χρησιμοποιούσε 
ο Μακάριος. Μέσα από τις παγίδες, με πολλή δεξιοτεχνία προσπαθούσε 
να πετύχει τον μόνιμο στόχο της Ένωσης. Η μικρή αυτή μειοψηφία δεν 
μπορούσε να κατανοήσει τις δυσκολίες. Κι έγινε θύμα των εχθρών της 
Κύπρου, υπηρετώντας τα καταχθόνια σχέδιά τους. Καταστροφική υπήρξε η 
συγκυρία της επιβολής της ξενοκίνητης δικτατορίας στην Ελλάδα το 1967, 
που οργάνωσε μιαν άρτια μηχανή παραπληροφόρησης και υπόσκαψης του 
Μακαρίου στην Εθνική Φρουρά, στα σχολεία, στα σωματεία. Κατάφερε 
αυτή η υπόσκαψη να διεισδύσει ακόμα και στην Εκκλησία, οδηγώντας σε 
αδελφοκτόνο σπαραγμό.

Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις του Προέδρου Μακαρίου ότι 
η Τουρκία καραδοκούσε κι ότι θα θρηνούσαμε επί ερειπίων, το κακό δεν 
απεφεύχθη. Και μετρούμε σήμερα σαράντα πέντε ολόκληρα χρόνια από 
τότε. Δεν θα αναφερθώ στο πραξικόπημα, γιατί δεν το αντέχω. Δεν έχω την 
ψυχική δύναμη να αναφερθώ σε μιαν τόσο μεγάλη προδοσία, σε έναν τέτοιον 
αυτοεξευτελισμό. Δεν αντέχω στη σκέψη ότι προσφέραμε άφατη αγαλλίαση 
στους Τούρκους και στους Άγγλους, στον Κίσινγκερ και στον Ετζεβίτ. Δεν 
μπορώ να βρω μιαν, έστω και αδύνατη, δικαιολογία για να την προτάξω 
στους ήρωες μας: Τον Αυξεντίου, τον Μάτση, τον Παλληκαρίδη. Τι να τους 
πω; Ότι την ψυχική ανάταση εκείνων, διαδέχτηκε η νάρκωση η δική μας; 
Θυσιάστηκαν εκείνοι, για την Κύπρο και την ελευθερία της, κι ήρθαμε εμείς, 
ελάχιστα χρόνια μετά, να προσφέρουμε την πατρίδα μας στην Τουρκία;

Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 ακολούθησε, στις 20 Ιουλίου, 
η Τουρκική εισβολή. Γι’ αυτήν, εξάλλου, έγινε το πραξικόπημα, αυτήν 
εξυπηρετούσε η μεγάλη προδοσία.

Η Τουρκία, εκτός από τους φόνους, τους βιασμούς, τις υλικές κατα-
στροφές, κατέκτησε, σε δυο αλλεπάλληλες φάσεις του ίδιου εγκλήματος, 
και κατακρατεί έκτοτε, το 37% του εδάφους μας. Εκτόπισε όλους τους 
Έλληνες γηγενείς κατοίκους από την περιοχή και, παραγνωρίζοντας κάθε 
έννοια δικαίου, τουρκοποιεί τα κατεχόμενα και προγραμματίζει κατάληψη 
ολόκληρης της Κύπρου.

Κάτω από την πίεση των τετελεσμένων, τη δυστυχία των προσφύγων 
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και τον εκπατρισμό, παρασυρθήκαμε στη διαδικασία των διακοινοτικών 
συνομιλιών, με στόχο όχι την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του λαού 
μας, αλλά τον συμβιβασμό με την αρπαγή και την αδικία. Αυτό εδραίωσε 
τη διεθνή προπαγάνδα της Τουρκίας για τη φύση του προβλήματός μας, 
παρουσιάζοντάς το σαν δικοινοτική διαφορά και όχι ως θέμα εισβολής και 
κατοχής και θέτοντας τον εαυτό της στο απυρόβλητο. Παίρνει μάλιστα 
τα εύσημα, από τον διεθνή παράγοντα, ως ενθαρρύνουσα τη λύση του 
προβλήματος.  

Η εμπλοκή της πλευράς μας στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, 
έστω και με διαλείμματα, αλλά συνεχίζονται ό,τι και να συμβεί, είχε και άλλα  
δύο κακά αποτελέσματα για μας: Πρώτα  τη σταδιακή αποδοχή όλων των 
κατά καιρούς διεκδικήσεων των Τούρκων, χωρίς καμιά δική τους υποχώρηση. 
Αντίθετα κάθε αποδοχή, εκ μέρους μας, μιας διεκδίκησής τους, οδηγούσε σε 
προβολή νέων διεκδικήσεων. Από 1974 και εδώ, η Τουρκία μάς κερδίζει με 
το να μας φοβίζει, παρά με το να μας πολεμά. Και δεν είναι δύσκολο πια σε 
κανένα, να διακρίνει τον τελικό και αμετάθετο στόχο της : την κατάκτηση και 
τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου.

Έδωσε όμως, αυτή η άγονη, μακροχρόνια, εμπλοκή μας στον διακοινοτικό 
διάλογο και το καλύτερο άλλοθι στους τρίτους, τα Ηνωμένα Έθνη, τις 
Μεγάλες Δυνάμεις τον διεθνή, γενικώς, παράγοντα, για να δικαιολογήσουν 
την αδράνειά τους. Αφού τα πράγματα θα οδηγηθούν κάποτε σε κάποια 
λύση, - αυτή είναι η εντύπωση από τις συνομιλίες, - χωρίς να υπάρξουν 
μεγάλες αντιδράσεις, μέσω υποχωρήσεων της πλευράς εκείνης που δείχνει 
διατεθειμένη να "συμβιβαστεί", γιατί αυτοί να πιέσουν ή να εμπλακούν;

Οι ισχυροί, οι Μεγάλες Δυνάμεις, δεν ενδιαφέρονται για την επικράτηση 
του δικαίου αλλά για την ισορροπία στην περιοχή. Η ειρήνη ανάγεται σε 
αυτοτελή αξία κεχωρισμένη του δικαίου. Εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη 
συμφωνήσουν για την τελική λύση, δεν υπάρχει πρόβλημα για τους τρίτους.

Εγκαταλελειμμένοι, λοιπόν, στη μοναξιά μας, ίσως και εξ υπαιτιότητός 
μας, γιατί δεν διεκδικήσαμε το δίκαιό μας με τρόπο πειστικό, διαπιστώνουμε 
σήμερα, ύστερα από σαράντα πέντε χρόνια κατοχής, ότι όλες οι 
παραχωρήσεις μας εκλαμβάνονται από την Τουρκία ως αδυναμία, γι’ αυτό 
κι αυτή  επανέρχεται κάθε φορά με νέες διεκδικήσεις. Έτσι ο φαύλος κύκλος 
διεκδικήσεων- παραχωρήσεων διαιωνίζεται. Η πράξη έχει δείξει ότι, η 
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Τουρκία θέλει τον διάλογο για να θέτει, μέσω των εγκάθετών της στην 
Κύπρο, νέες διεκδικήσεις. Προσπαθεί να δώσει προς τα έξω την εντύπωση ότι 
οι μονομερείς απαιτήσεις της, αποτελούν διμερείς διαφορές μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων και ότι η επίλυσή τους απαιτεί διαπραγμάτευση· δηλ. απαιτεί την 
υποχώρησή μας για να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Θα πρέπει όμως, να έχουμε μάθει, από όσα μέχρι σήμερα έχουμε πάθει,  
ότι καμιά υποχώρηση δεν αποτελεί ανασχετικό φραγμό για τον τελικό στόχο 
της Τουρκίας. Ούτε κι αν παραδώσουμε τώρα τον υποθαλάσσιο πλούτο μας 
θα πετύχουμε κάτι. Με τις συνεχείς υποχωρήσεις δεν μπορούμε να φτάσουμε 
σε λύση.    

Είναι λυπηρό, αλλά άξιο ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης, το ότι η 
φιλοπατρία του λαού μας, παρόλο ότι παρουσιάζει, κατά καιρούς, μεγα-
λειώδεις εξάρσεις, όπως συνέβη κατά τον απελευθερωτικό μας αγώνα, δεν 
εμπνέει την καθημερινότητά του. Ο πατριωτισμός σπανίως υπήρξε το σύνηθες 
δεδομένο ή το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του. Μάλλον η αμέλεια, η αδιαφορία, 
η ιδιοτέλεια και κυρίως ο διχασμός χαρακτηρίζουν την καθημερινότητά μας. 
Οι Έλληνες αμελούν, καταχρώνται και μαλώνουν. Και αφυπνίζονται εκ των 
υστέρων, κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες που παράγει αυτή η συμπεριφορά    

Από το 1974 δεχτήκαμε και δεχόμαστε καθημερινά πολλές ταπεινώσεις. 
Κι όμως, πολλοί αντιμετωπίζουν την κατάσταση χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς 
την ελληνική περηφάνεια. Οι καθημερινές ανακοινώσεις για τον αριθμό των 
Ελλήνων Κυπρίων που επισκέπτονται τα κατεχόμενα, τα ποσά που ξοδεύουν 
εκεί, οι αναχωρήσεις από το παράνομο αεροδρόμιο, οι φωνές για διάνοιξη και 
άλλων οδοφραγμάτων, για να εξοικειωθούμε κι άλλο με την κατοχή, οι πιέσεις 
από κάποια κόμματα για μιαν οποιαδήποτε λύση, δίνουν μιαν αίσθηση της 
εθνικής αφασίας στην οποία ένα μεγάλο μέρος του λαού μας έχει περιέλθει.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες δεν είναι ανεξήγητο το ότι ο διεθνής 
παράγοντας, ο οποίος παρακολουθεί αυτή την κάμψη του ηθικού μας, πιέζει 
κι άλλο την πλευρά μας, αφού μάλιστα βρίσκει και σε μερίδα της ηγεσίας 
μας πρωτοπόρους στην άτακτη υποχώρηση. Κι η Τουρκία περισσότερο 
αυξάνει τις προκλήσεις της. Αυτά, όλα όμως, θα πρέπει να μας αφυπνίσουν 
από τον λήθαργο. Οφείλουμε, εμείς τουλάχιστον, όσοι και στην Κύπρο και 
στην Ελλάδα εξακολουθούμε να αγωνιούμε για το μέλλον του τόπου μας, να 
πρωτοστατήσουμε στη συνειδητοποίηση, εκ μέρους όλου του λαού μας, των 
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θανάσιμων κινδύνων που διατρέχουμε και στη λήψη ανασχετικών μέτρων, με 
απώτερο στόχο την αλλαγή πλεύσης, την απαλλαγή από τον θανατηφόρο 
εναγκαλισμό με τις συνομιλίες που γίνονται, με τον τρόπο που γίνονται,  εδώ 
και σαράντα πέντε χρόνια.

Το γεγονός ότι η Άγκυρα αμφισβητεί έμπρακτα- και το δείχνει καθη-
μερινά,-  τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου σε αέρα και θάλασσα 
και κάθε μέρα ανακοινώνει και νέες απαιτήσεις σε βάρος μας, επισείοντας 
ταυτόχρονα την απειλή του Casus belli, δεν μας συνετίζει, δυστυχώς. Η 
συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας δεν σημαίνει ότι αυτή είναι παντοδύναμη 
κα ότι εμείς, Ελλάδα και Κύπρος, δεν είμαστε σε θέση να υπερασπίσουμε 
τα δίκαιά μας. Η Τουρκία αντιμετωπίζει σήμερα πολλά προβλήματα, η δε 
επεκτατική, ιμπεριαλιστική πολιτική της στην Κύπρο, στη Συρία και εναντίον 
των Κούρδων τα εντείνει και τα επαυξάνει. Θα πρέπει η συνεκτίμηση όλων 
αυτών, να μας οδηγήσει σε συστράτευση όλων των δυνάμεων μας και στη 
χάραξη μιας αξιόπιστης, αποτρεπτικής και αποτελεσματικής πολιτικής.

Για τη λήψη σωστής απόφασης σε ένα τέτοιο  κρίσιμο θέμα, ζήτημα ζωής 
ή θανάτου για μας, χρειάζεται, ασφαλώς, ορθή διάγνωση. Θα φτάσουμε στην 
ορθή διάγνωση, εξετάζοντας με νηφαλιότητα  τα γεγονότα δίπλα και γύρω μας.  

Στηρίξαμε, τις ελπίδες μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και 
απογοητευόμαστε. Όταν αυτός περιορίζεται μόνο σε ευχές και σε υποδείξεις, 
πολλές φορές αντίθετες του δικαίου, τούτο αποτελεί στίγμα για την 
ανθρωπότητα αλλά και θλιβερό, αποκαρδιωτικό, σύμπτωμα, για το μέλλον 
του κόσμου.

Αυτή η διάγνωση θα πρέπει να μας προσγειώσει. Να μας οδηγήσει μακριά 
από ψευδαισθήσεις και απατηλές προσδοκίες. Στις δικές μας δυνάμεις και στο 
δίκαιό μας θα πρέπει κυρίως να στηριχτούμε. Θα πρέπει να θωρακιστούμε  
με τις αιώνιες αξίες της φυλής μας, να επιδιώξουμε σύμπτωση συμφερόντων 
με άλλες χώρες της περιοχής ή που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, - και 
δημιουργούν κάποιες ελπίδες οι συναντήσεις με Αίγυπτο και Ισραήλ τον 
τελευταίο καιρό-, να αποδεσμευτούμε από δεσμεύσεις και υποχωρήσεις 
που μας επεσώρευσαν οι διαδικασίες σαράντα πέντε ετών και που ισχύουν 
τελικώς, μόνο για μας και όχι για τους Τούρκους. Και ομονοούντες να 
συμφωνήσουμε στον στόχο.

Λύση που είναι αποτέλεσμα βίας και αδικίας δεν μπορεί να επιβιώσει. 
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Οτιδήποτε κι αν δεχθούμε ως συμβιβασμό, κάτω από συνθήκες πανικού και 
έκδηλης αδυναμίας, θα το χάσουμε οριστικά, χωρίς δυνατότητα επιστροφής 
στην προηγούμενη κατάσταση. Οι πανικόβλητες υποχωρήσεις ποτέ δεν 
περιορίζουν τη θρασύτητα του εχθρού, αλλά αντίθετα την ενισχύουν. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνωρίζει τελευταία, ότι η πορεία που 
ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα δεν οδηγεί πουθενά και προσανατολίζεται σε 
εγκατάλειψη της επιδίωξης λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Έχω 
την εντύπωση όμως, πως η απαγκίστρωση από την επιδίωξη της ρατσιστικής, 
διαιρετικής λύσης της Δ.Δ.Ο, την οποία φαίνεται να εγκαταλείπει και η 
Τουρκία χάριν άλλων πιο προχωρημένων της στόχων, δεν θα πρέπει να μας 
οδηγήσει στην αποδοχή άλλης, χειρότερης λύσης, είτε λύσης δύο κρατών, 
είτε λύσης μιας συγκαλυμμένης συνομοσπονδίας, που κι αυτή, ας μην 
έχουμε ψευδαισθήσεις, δεν θα αποτελεί τον τελικό  στόχο της Τουρκίας. 
Λύση δύο κρατών, έστω και εντεταγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέχει 
θανάσιμους κινδύνους. Ποιος θα εμποδίσει τη ροή εκατομμυρίων Τούρκων 
στο Τουρκοκυπριακό κράτος; Και ποιος, ύστερα, θα τους εμποδίσει, αφού 
τους δώσουν και την υπηκοότητα και τους κάμουν Ευρωπαίους πολίτες, να 
περάσουν στο Ελληνοκυπριακό κράτος και να μας καταλάβουν με αυτόν 
τον τρόπο; Μα και η συνομοσπονδία κρύβει θανάσιμους κινδύνους για μας. 
Η Τουρκία θα ελέγχει και το δικό μας συνιστών κράτος.  

Νομίζω πως απηχώ και τις απόψεις της πλειοψηφίας του Κυπριακού 
Ελληνισμού αν πω ότι εκείνο που δεν τολμήσαμε το 1983, με την ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους, και το 2004, με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, την 
απόσειση δηλ. όλων των μονομερών υποχωρήσεων και δεσμεύσεών μας, θα 
πρέπει να το τολμήσουμε τώρα. Και να επανατοποθετήσουμε το πρόβλημά 
μας στις σωστές του διαστάσεις. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και 
κατοχής. Θα πρέπει η Τουρκία να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την Κύπρο 
για να αποκατασταθούν πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.   

Επαναλαμβάνω και πάλιν και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για 
να μπορέσουμε να το αποτρέψουμε: Αμετάθετος στόχος της Τουρκίας, είναι 
η κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Με τρεις τρόπους 
επιδιώκει την πραγματοποίηση αυτού του στόχου της η Τουρκία:

α) Πρώτα με την αποδοχή, εκ μέρους μας, μιας λύσης που να προνοεί 
κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργία εξ υπαρχής ενός νέου 
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κράτους. Μπορεί ο πόθος εκατό συνεχών γενεών Κυπρίων και η επιδίωξή μας, 
όταν ξεκινούσαμε τον αγώνα, να ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Σήμερα, όμως, 
κυριότερο όπλο μας για επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο παραμένει 
η Κυπριακή Δημοκρατία, το αναγνωρισμένο διεθνώς ανεξάρτητο κράτος 
μας. Όσο υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπάρχουν και τα ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τη 
θωρακίζουν και δεν μπορεί η Τουρκία να  νομιμοποιήσει την κατοχή. Όσο 
αδύναμοι στρατιωτικά και να'μαστε σήμερα, μπορούμε όποτε το επιδιώξουμε 
να συγκαλέσουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να 
απευθυνθούμε ως ισότιμοι με τα άλλα, κράτη- μέλη, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ο μόνος τρόπος να απαλλαγεί η Τουρκία από τα ψηφίσματα και τις 
αποφάσεις αυτές είναι η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το νέο κράτος, 
που θα προκύψει θα είναι αθωράκιστο. Για να προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη 
ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλει τη συγκατάθεση του Τουρκοκυπριακού 
«συνιστώντος κρατιδίου», που δεν θα την έχει. Και κατά την πάγια τακτική 
τους, αμέσως μετά τη συμφωνία, οι Τούρκοι, θα αθετήσουν την υπογραφή 
τους. Μη έχοντας τότε πού να προσφύγουμε, αφού με τη διάλυση του νέου 
κράτους θα είμαστε κοινότητα και όχι κράτος, θα γίνουμε όμηροι της Τουρκίας. 
Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε με κανένα τρόπο σε μιαν τέτοια 
λύση. Όποια κι αν είναι η δομή του νέου κράτους που θα συμφωνήσουμε, θα 
πρέπει το κράτος αυτό να συνιστά μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Να’ ναι συνέχειά της, να μην την αντικαθιστά.

β) Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι επιχειρούν υλοποίηση του 
στόχου τους είναι ο εποικισμός. Οι μαρτυρίες των ίδιων των Τουρκοκυπρίων-
όσων απ’ αυτούς απέμειναν- είναι ότι σήμερα, πέραν του στρατού κατοχής, 
υπάρχουν στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου και εκατοντάδες χιλιάδες 
έποικοι. Το 2007, ο τότε εκπρόσωπος του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών, 
Μάϊκλ Μώλλερ, είχε αποκαλύψει στον κ. Μιχαλάκη Λεπτό, έναν Κύπριο 
επιχειρηματία στην Πάφο, στην παρουσία μου, ότι ο πληθυσμός στα 
κατεχόμενα ήταν πέραν των 500.000. Έκτοτε ο εποικισμός συνεχίστηκε με 
εντατικούς ρυθμούς. Ο εποικισμός αποτελεί, βέβαια, έγκλημα πολέμου και 
καταδικάζεται απ’ όλα τα κράτη. Επιχειρούν όμως, οι Τούρκοι, νομιμοποίησή 
του, με διάφορους τρόπους. Προβάλλουν ήδη τις δικαιολογίες ότι κάποιοι 
γεννήθηκαν στην Κύπρο, κάποιοι παντρεύτηκαν εκεί, κλπ. Αν συνεχίσουμε 
να μην αντιδρούμε δυναμικά, ως προς το θέμα αυτό, κάποια στιγμή θα έχουμε 
την τύχη της Αλεξανδρέττας. Αφού φέρουν με το μέρος τους τούς ισχυρούς 
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της γης, έχοντας την πλειοψηφία του πληθυσμού, οι Τούρκοι θα επιδιώξουν 
ενιαίο κράτος και δημοψήφισμα. 

Ο καθηγητής Βασίλης Κατσαρός, Ομότιμος καθηγητής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο οποίος διετέλεσε και καθηγητής 
της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, ως ιστορικός, μας λέει 
ότι το 1908 στην Αλεξανδρέττα, επαρχία τότε της Συρίας, που τελούσε υπό 
Γαλλική κυριαρχία, ζούσαν 8000 Τούρκοι και 2.500.000 Σύροι (Άραβες). Οι 
Αγγλογάλλοι, θέλοντας να έχουν την Τουρκία με το μέρος τους σε έναν 
ενδεχόμενο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέθεσαν σ’ αυτή μιαν εποπτεία στην 
περιοχή. Σε 30 χρόνια, μέχρι το 1939, η Τουρκία άλλαξε τον δημογραφικό 
χαρακτήρα της περιοχής. Έφερε Τούρκους, έδιωξε τους ντόπιους, ζήτησε και 
πέτυχε δημοψήφισμα και κατέστησε την Αλεξανδρέττα επαρχία της Τουρκίας. 
Αν δεν αντισταθούμε αποτελεσματικά στα εποικιστικά σχέδια της Τουρκίας 
θα έχουμε και εμείς την τύχη της Αλεξανδρέττας. 

γ) Και τέλος, θα επιδιώξουν τον στόχο τους, με τη μέθοδο του εκφο-
βισμού. Θα πράξουν ότι έπραξαν στην Ίμβρο και στην Τένεδο, αναγκάζοντάς 
μας να φύγουμε στο εξωτερικό για εξασφάλιση ασφάλειας για τα παιδιά 
μας. Η παραμονή των Ελλήνων της Ίμβρου και Τενέδου στα νησιά τους 
εξασφαλιζόταν με τη συνθήκη της Λωζάνης. Θα είχαν ευρείες ελευθερίες, 
σχολεία, αυτοδιοίκηση κλπ. Οι Τούρκοι τότε εγκατέστησαν τις φυλακές 
μεγίστης ασφαλείας στην Ίμβρο. Τη μια νύκτα άφησαν να διαφύγει ένας 
βαρυποινίτης που σκότωσε κάποιον Έλληνα, την άλλη άφηναν άλλον που 
βίαζε μιαν Ελληνίδα, με αποτέλεσμα σιγά-σιγά ο Ελληνικός πληθυσμός να 
φύγει. Έτσι θα επιδιώξει και στην Κύπρο η Τουρκία. Προκαλώντας προβλήματα 
στη γραμμή αντιπαράταξης, ή με τους Τούρκους και τους μουσουλμάνους 
λαθρομετανάστες που διατηρούν ως εγκάθετους στις ελεύθερες περιοχές, θα 
δημιουργήσουν κλίμα ανασφάλειας και πανικού στις τάξεις του λαού με μόνο 
τρόπο αντίδρασης την φυγή.

Η Κύπρος βρίσκεται, χωρίς αμφιβολία, αυτή τη στιγμή στην κρισιμότερη 
φάση της εθνικής της ζωής. Ο Ελληνισμός της Κύπρου βρίσκεται, σήμερα, σε 
τροχιάν αφανισμού από τον τόπο στον οποίο ζει εδώ και 35 αιώνες.

Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε στην υλοποίηση των Τουρκικών 
στόχων και να τους ματαιώσουμε.

Είναι, νομίζω, η κατάλληλη ευκαιρία, με το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν 
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οι συνομιλίες, να σταθούμε νηφάλια και να ανασκοπήσουμε την πορεία μας. 
Να δούμε τα λάθη μας και να διαγράψουμε πορεία εξόδου από τα αδιέξοδα.

Στην ομιλία του, όταν παραλάμβανε το βραβείο Νόμπελ, ο μεγάλος μας 
ποιητής Γιώργος Σεφέρης, είχε πει ανάμεσα στ’ άλλα και τα εξής: "Οι Έλληνες 
περάσαμε βάσανα πολλά. Στο διάβα των αιώνων πολλοί μηδίσανε, πολλοί 
κατάντησαν γραικύλοι, πολλοί εξισλαμίστηκαν και γίνηκαν γενίτσαροι, 
αρκετοί συνεργάστηκαν με τους Φράγκους, μπολιάστηκαν με τη νοοτροπία 
τους και αφομοιώθηκαν από αυτούς. Όμως πάντα υπήρχαν οι Έλληνες 
που διατηρούσαν τη συνέχεια και την παρέδιδαν στην επόμενη γενιά! Κι 
αυτοί οι Έλληνες, -  τολμώ να πω ότι σ’ αυτούς συγκαταλεγόμαστε κι εμείς 
όλοι, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και που αγωνιούμε για το μέλλον της 
Κύπρου, - πρέπει να προγραμματιστούμε. 

Ποτέ άλλοτε, ακόμα και χωρίς ανεξάρτητο κράτος, η Κύπρος δεν 
κινδύνευε όσο σήμερα. Στις σατανικές πλεκτάνες της Τουρκίας έρχονται να 
προστεθούν κι άλλα πολλά: Η δημογραφική κατάρρευση, η φυγή των νέων, η 
παραγωγική αποσάθρωση, η πολιτισμική παρακμή, ο δεκασμός σε όλους τους 
τομείς της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής ζωής, η απειλή αλλοίωσης της 
εθνικής φυσιογνωμίας και των ελεύθερων περιοχών, λόγω της ανεξέλεγκτης 
εισροής λαθρομεταναστών, που πιστεύω πως κι αυτοί στέλλονται με σχέδιο 
της Τουρκίας. Κι αυτοί δεν μας απομυζούν μόνον οικονομικά, με τα παχυλά 
βοηθήματα που τους προσφέρουμε, ούτε και ρίχνουν, απλώς, τα επίπεδα 
μάθησης στα σχολεία μας  με την παρουσία τους, ούτε, κι ακόμα, βοηθούν 
μόνον στην αύξηση του εγκλήματος. Ο κίνδυνος είναι στην αλλοίωση του 
δημογραφικού χαρακτήρα και των ελεύθερων περιοχών και στη δημιουργία 
πέμπτης φάλαγγας μέσα στις τάξεις μας.

Είμαστε κολλημένοι στον τοίχο από την Ιστορία, χωρίς περιθώρια για 
νέα σφάλματα. Πρέπει να προγραμματιστούμε αποτελεσματικά.

Η εθνική αφύπνιση, που οδηγεί σε εθνική αυτογνωσία και ενότητα, 
είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως Ελληνισμός στην Κύπρο. 
Η επιβίωσή μας μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο της συνεχούς εγρήγορσης 
των φυσικών και ψυχικών μας δυνάμεων. Μόνο η αγωνία και η συνεχής 
μέριμνά μας για τη συνέχιση της ιστορικής διαδρομής μας και ο πόθος μας 
για εθνική προκοπή μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση για το μέλλον μας. 
Η Ιστορία τιμωρεί σκληρά όσους θεωρούν εξασφαλισμένη την παρουσία τους   
σ’  αυτήν.
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Αυτή η εγρήγορση θα πρέπει να μας οδηγήσει και στη λήψη κάποιων 
στοιχειωδών, τουλάχιστον, προστατευτικών μέτρων. Ένα κράτος που αυτο-
περιορίζεται σε παθητική άμυνα, που εν μέσω πρωτόγνωρων εθνικών 
κινδύνων περιορίζει τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας και εκμηδενίζει τις 
στρατιωτικές-αμυντικές δαπάνες του, είναι αδύνατο να πειθαναγκάσει έναν 
επιθετικό αντίπαλο σε παραίτηση από τους στόχους και τις επιδιώξεις του. 

Είναι, ασφαλώς αναγκαίο και το ηθικό αγωνιστικό φρόνημα του λαού, 
που πρέπει να σφυρηλατηθεί στις πνευματικές, ηθικές και πολιτιστικές 
μας αξίες, αλλά είναι απαραίτητη και μια αμυντική υποδομή στην οποία 
θα στηριχτεί αυτό το φρόνημα, για να καταστεί αποτελεσματικό και να 
μεγαλουργήσει.

Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι είναι εύκολη υπόθεση η αλλαγή πλεύσης 
την οποία προτείνουμε. Δεν έχουμε, όμως άλλη λύση. Για να υπενθυμιστεί 
στη διεθνή κοινότητα, ένα γεγονός που αφέθηκε από το 1974 να ξεχασθεί, 
ότι δηλ. στην Κύπρο έγινε εισβολή ενός ξένου κράτους που εξακολουθεί 
να  κατακρατεί με τη βία το 40% του εδάφους μιας άλλης χώρας εδώ και 
45 χρόνια, χρειάζονται αγώνες. Οι εύκολοι και ακίνδυνοι τρόποι, όμως, δεν 
μπορούν να κάμψουν την Τουρκική αδιαλλαξία.

Σ’ αυτούς, που για να πείσουν, τάχα, την Τουρκία να επανέλθει στις 
συνομιλίες εξαγγέλουν νέες υποχωρήσεις, αξίζει να επισημάνουμε τα αυτο-
νόητα. Ότι, δηλαδή, η δημοσιοποίηση προθέσεων υποχώρησης πριν αρχίσουν, 
ή ενώ διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, υπονομεύει τη διαπραγματευτική μας 
θέση.

Και σ’ αυτούς που, όποτε παρουσιαστεί μια έξαρση των Τουρκικών 
διεκδικήσεων, μας προτρέπουν για ρεαλισμό, μια θα πρέπει  να είναι η  
απάντηση : Όταν ο αγώνας είναι για τα υπέρτατα, για τη θρησκευτική και 
εθνική επιβίωση, για το μέλλον μας και τα παιδιά μας, για την αξιοπρέπεια 
και την τιμή μας, ο ρεαλισμός τότε μόνο έχει τη θέση του, όταν χρειάζεται για 
να κερδηθεί χρόνος, με την ελπίδα καλύτερων οιωνών στη διεξαγωγή αυτού 
του αγώνα. Όταν, όμως, ο ρεαλισμός οδηγεί- όπως συμβαίνει στην περίπτωσή 
μας- προσωρινά μεν στην ψευδαίσθηση της επίτευξης κάποιας λύσης, αλλά 
στο μέλλον και με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή και στον θάνατο, 
τότε αυτό δεν είναι ρεαλισμός. Είναι αφροσύνη κα παραλογισμός.

Κι ας μη ξεχνούμε ότι και οι ξένοι, οι Μεγάλες Δυνάμεις και τα Ηνωμένα 
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Έθνη, οι Εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάγουν συμπεράσματα, για 
την πολιτική τους έναντί μας, όχι με κριτήριο την ετοιμότητα υποχωρήσεων 
και υποκλίσεών μας προς τον κατακτητή, αλλά με κριτήριο την αποφα-
σιστικότητά μας για αγώνα και την ικανότητα για υπεράσπιση των εθνικών 
μας συμφερόντων. 

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με ενθουσιασμό τον αγώνα για την Ένωση με την 
Ελλάδα, έχοντας πίσω μας ως συμπαραστάτες περισσότερες από εκατό γενιές  
Ελλήνων, που διατήρησαν, με ποταμούς αιμάτων και εκατόμβες θυσιών, την 
ελληνικότητα της Κύπρου. Και κινδυνεύουμε, από τα συμφέροντα και τα 
επεκτατικά σχέδια των Τούρκων και άλλων ξένων δυνάμεων, αλλά και τα 
δικά μας σφάλματα και τις δικές μας παραλείψεις, να είμαστε η τελευταία 
γενιά των Ελλήνων στην Κύπρο. Η συνειδητοποίηση αυτού του κινδύνου θα 
πρέπει να οδηγήσει σε συσπείρωση όλους τους Έλληνες, όπου κι αν ζουν, στην 
Κύπρο, στην Ελλάδα, σ’ όλο τον κόσμο, γύρω από έναν και μοναδικό στόχο: 
Την αποτελεσματική αντιμετώπιση και απόκρουση αυτού του κινδύνου.

Και θα’ θελα να εκφράσω εκ μέρους όλου του Κυπριακού λαού ένα 
παράπονο για τη διαχρονική, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, στάση των 
Ελληνικών κυβερνήσεων, απέναντι στους κατά καιρούς αγώνες μας. Νιώσαμε 
πολλάκις την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, την απόρριψη. Δεν μιλώ για τον 
υπέροχο Ελληνικό λαό και για την Εκκλησία του. Αυτοί μας συμπαραστάθηκαν 
και μας συμπαραστέκονται με κάθε θυσία. Δεν ξεχνούμε, πέραν των άλλων, 
ότι είναι με τις στερήσεις του Ελληνικού λαού που σπουδάσαμε δωρεάν 
στα Ελληνικά Πανεπιστήμια χιλιάδες Κύπριοι. Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις,  
όμως, κράτησαν αποστάσεις ασφαλείας από το πρόβλημά μας. Δεν μιλώ 
για τη Χούντα. Αυτοί ούτε Έλληνες λογαριάζονται, ούτε εκπροσωπούσαν 
τον Ελληνικό λαό. Όταν απεγνωσμένα κοιτούσαμε προς την Ελλάδα για 
απόκρουση της Τουρκικής  εισβολής, ακούσαμε από πρωθυπουργικά χείλη ότι 
η Ελλάδα είναι μακριά. Όταν ζούσαμε στο όνειρο του απελευθερωτικού μας 
αγώνα, παρά τις θυσίες και τα δεινά του λαού μας, η Ελληνική  κυβέρνηση 
μας πίεζε, πιεζόμενη κι εκείνη από το ΝΑΤΟ και τους Αγγλοαμερικανούς, για 
αποδοχή των διαιρετικών συμφωνιών της Ζυρίχης, που μας οδήγησαν τελικά 
στην καταστροφή. Κι όταν παρά τα δεινά της προσφυγοποίησης ο λαός μας 
αγωνιζόταν για απόρριψη του σχεδίου Ανάν που μας παρέδιδε στην Τουρκία, 
οι εδώ ιθύνοντες μας εκφόβιζαν ότι αν δεν αποδεχόμασταν το σχέδιο δεν θα 
επέτρεπαν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση .
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Έλληνες αδελφοί,

Δεν είμαστε απομακρυσμένοι συγγενείς που ζητούμε τη συμπάθειά σας. 
Είμαστε Έλληνες όπως κι εσείς. Έχουμε την ίδια φύτρα, την ίδια καταγωγή. 
Ανδρωθήκαμε με τα ίδια ιδανικά, λατρέψαμε την Ελλάδα ως θεά. Μετρούμε 
στον τόπο μας τόσα χρόνια Ελληνικής παρουσίας όσα κι οι Αθηναίοι στην 
Αττική κι οι Σπαρτιάτες στην Πελοπόννησο. Ούτε και ζητούμε οικονομική 
βοήθεια, όπως οι Έλληνες της διασποράς, για να κρατήσουμε τη γλώσσα, 
τα ήθη και τα έθιμά μας. Αυτά τα κρατήσαμε με θυσίες, μέσα στους αιώνες, 
αντιμετωπίζοντας ποικίλους  κατακτητές. Ζητούμε τη συμπαράταξή σας και 
όχι τη συμπαράστασή σας για να κρατηθούμε στις ρίζες μας, να κρατήσουμε 
τον τόπο μας Ελληνικό. Γιατί, αλλοίμονο! Αν πέσει η Κύπρος θα’ αρχίσει 
το ξήλωμα της Ελλάδος. Θα έλθει η σειρά της Θράκης, του Αιγαίου, της 
Μακεδονίας.

Τελειώνω, αναφέροντας επιγραμματικά ότι είναι μύθος να νομίζουμε ότι 
υποχωρώντας κι άλλο θα πείσουμε την Τουρκία να προχωρήσει σε μια βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού. Η πραγματικότητα είναι ότι με τα συνεχή "δώσε" δεν 
φτάνεις σε λύση, αντίθετα  διεγείρεις τη βουλιμία του αντιπάλου. Μόνο 
ανασύνταξη δυνάμεων και επανατοποθέτηση του προβλήματός μας στις 
σωστές του διαστάσεις υπόσχονται έξοδο, έστω και με πολλές θυσίες, από το 
αδιέξοδο. Και συνηθίζω να το λέω στην Κύπρο και να το πιστεύω ακράδαντα. 
Να΄μαστε έτοιμοι. Αν, μη γένοιτο, γονατίσει η Ηγεσία, την Ιστορία θα πρέπει 
να τη σηκώσουμε στους ώμους μας εμείς, Ο ΛΑΟΣ, Ο ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ! 



ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ
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Κάθε χρόνο τὶς μέρες τοῦ Πάσχα τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν 
Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας στὰ Ἱεροσόλυμα ἔρχεται στὴν 
ἐπικαιρότητα. Ἄλλοι ἐκφράζουν τὸν θαυμασμό τους γι’ αὐτὸ τὸ κατ’ 

ἔτος ἐπαναλαμβανόμενο θαῦμα κι ἄλλοι ἐκφράζουν τὶς μικρὲς ἢ τὶς μεγάλες 
ἀμφιβολίες τους. Ὁρισμένοι μάλιστα φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ μιλοῦν γιὰ μιὰ 
καλοστημένη ἀπάτη. Ὡστόσο, τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἔχει μιὰ ἱστορία 
αἰώνων, τὴν ὁποία ὁ πολὺ κόσμος ἀγνοεῖ, ἡ ὁποία ὅμως παρουσιάζει πολλὲς 
ἐνδιαφέρουσες πτυχές.

Πολλὰ ἔχουν λεχθεῖ καὶ πολλὰ ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὸ Ἅγιον Φῶς, θετικὰ 
καὶ ἀρνητικά, ἐνῶ ἔχουν ἐκδοθεῖ καὶ ἀρκετὰ σχετικὰ βιβλία. Προσφάτως, ὁ 
ἀρχιτέκτονας καὶ ἐρευνητὴς Χάρης Σκαρλακίδης, μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχὴ ἔρευνα 
σὲ πολλὲς βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου, ἐξέδωσε ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον βιβλίο μὲ 
τὸν τίτλο: «Ἅγιον Φῶς – Τὸ θαῦμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου στὸν Τάφο τοῦ 
Χριστοῦ». Πρόκειται γιὰ μιὰ σοβαρὴ ἱστορικὴ μελέτη περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτός, 
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ποὺ καταγράφει σαράντα πέντε ἱστορικὲς μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες καλύπτουν 
τὴν περίοδο ὀκτὼ αἰώνων· ἀπὸ τὸν 9ο μ.Χ. αἰώνα, ὁπόταν καταγράφονται οἱ 
πρῶτες σαφεῖς ἱστορικὲς μαρτυρίες περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτός, μέχρι καὶ τὸν 16ο 
μ.Χ. αἰώνα. «Ὅλες αὐτὲς οἱ μαρτυρίες», ὅπως σημειώνει ὁ συγγραφέας, «μὲ 
ἐντυπωσιακὰ ὁμόφωνο τρόπο, κάνουν λόγο γιὰ ἕνα φῶς ἢ γιὰ ἕνα πῦρ ποὺ 
κατέρχεται θαυματουργικὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἐνώπιον τοῦ πλήθους καὶ ἀνάβει 
τὴν κανδήλα τοῦ ἐλαίου μέσα στὸν ἄδειο Τάφο τοῦ Χριστοῦ» (σ. 11).

Θὰ προσπαθήσουμε νὰ συνοψίσουμε τὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα 
ποὺ ἀναδεικνύει ἡ ἔρευνα αὐτή, κάνοντας καὶ μιὰ σύντομη ἀναφορὰ σὲ 
συγκεκριμένα σημαντικὰ ἱστορικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ 
σχηματίσουμε μιὰ πιὸ ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Φωτός. 

Ἡ ἱστορία τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ ὁ Κύριος μας 
Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου. Γιατὶ τότε, κατὰ τὴν ὥρα τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου, ἐμφανίστηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Ἅγιον 
Φῶς. Ὅταν οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Ἰωάννης πῆγαν στὸ μνῆμα τοῦ Κυρίου, 
γιὰ νὰ ἐξακριβώσουν ἂν ἔλειπε ὄντως τὸ Σῶμα τοῦ Διδασκάλου τους (βλ. 
Ἰωάν. κ. 1-8), τὸ κατόρθωσαν παρόλο ποὺ ἦταν σκοτάδι, ἐπειδὴ ὁ Τάφος 
εἶχε πλημμυρίσει ἀπὸ Φῶς. «Ὅσοι ἦταν μὲ τὸν Πέτρο εἶδαν καὶ ἐπίστευσαν 
…, διότι ὁ Τάφος ἦταν πλήρης ἀπὸ Φῶς, ὥστε ἂν καὶ ἦταν νύχτα, εἶδαν τὸ 
ἐσωτερικὸ τοῦ Τάφου μὲ δύο τρόπους, καὶ μὲ τὶς αἰσθήσεις καὶ πνευματικῶς» 
(Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης). 

Τὸ Φῶς αὐτὸ δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὸ Ἄκτιστο Φῶς τοῦ Ἀκτίστου Τριαδικοῦ 
Θεοῦ, τὸ ἴδιο μὲ τὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως, τὸ ἴδιο μὲ τὸ Ἄκτιστο 
Φῶς ποὺ ἀξιώθηκαν νὰ δοῦν οἱ θεόπτες Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ διάβα 
τῶν αἰώνων. Αὐτὸ τὸ Φῶς ἐμφανίζεται κάθε χρόνο μέχρι καὶ σήμερα κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Σαββάτου στὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ 
στὰ Ἱεροσόλυμα. Τὴν παράδοση αὐτὴ τῆς κατ’ ἔτος ἐμφανίσεως τοῦ Ἁγίου 
Φωτὸς καταγράφει κατὰ τὸν 10ο μ.Χ. αἰώνα ὁ ῞Ελληνας κληρικὸς Νικήτας 
στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Πορφυρογέννητο. 
Ἐκεῖ σημειώνει, ὅτι τὸ Ἅγιον Φῶς ἄρχισε νὰ ἐμφανίζεται ἀμέσως μετὰ τὴν 
Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ κάθε Μεγάλο Σάββατο χωρὶς διακοπή. 

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τῶν διωγμῶν δὲν θὰ 
ἦταν δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν ὁποιεσδήποτε ἱστορικὲς μαρτυρίες περὶ τοῦ Ἁγίου 
Φωτὸς καὶ περὶ τοῦ τρόπου ἐμφανίσεώς του. Ἔτσι, ἡ πρώτη ἱστορικὴ μαρτυρία 
συνδέεται μὲ τὸν τέταρτο αἰώνα, τὸν χρυσὸ αἰώνα τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ 



203ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ

ἀκολούθησε ἀμέσως μετὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν. Ὁ Ἀρμένιος Ἱστορικὸς 
Κιρακὸς Γκαντζάκετσι (1201-1271 μ.Χ.) ἀναφέρει ὅτι τὸ Ἅγιον Φῶς ἄρχισε νὰ 
ἐμφανίζεται κατὰ τὴν περίοδο κατασκευῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως (326-336 
μ.Χ.). Μάλιστα ἀναφέρεται συγκεκριμένα στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Φωτιστὴ 
τῆς Ἀρμενίας (257-331 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος περὶ τὸ 330 μ.Χ. βίωσε πρῶτος τὸ θαῦμα 
τοῦ Ἁγίου Φωτός. Τοποθέτησε μιὰ κανδήλα πάνω στὸν Ἅγιο Τάφο, ἡ ὁποία 
ἀνεφλέγη θαυματουργικά, μετὰ ἀπὸ παράκληση τοῦ Ἁγίου πρὸς τὸν Θεό.

Κάθε χρόνο, λοιπόν, κατὰ τὸ Μέγα Σάββατο, τὸ Ἅγιον Φῶς πηγάζει ἀπὸ 
τὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀναφλέγει τὴν ἀποκαλούμενη «ἀκοίμητη» κανδήλα 
στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Τάφου, ἐνῶ ταυτοχρόνως γαλαζόλευκες ἐκλάμψεις 
τοῦ Ἁγίου Φωτὸς διαχέονται μέσα στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, φωτίζοντας 
τὸν χῶρο καὶ ἀναφλέγοντας κάποιες ἀπὸ τὶς κανδῆλες καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς 
λαμπάδες τῶν πιστῶν. Ὅπως ἐπεξηγεῖ ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, ἡ αἰτία 
τῆς ἀναφλέξεως τῆς «ἀκοίμητης» κανδήλας καὶ τῶν κεριῶν τοῦ Πατριάρχη 
εἶναι τὸ Ἄκτιστο Φῶς, ἡ φλόγα ὅμως ποὺ ἀνάβει στὰ κεριά του καὶ ποὺ 
μεταδίδεται στοὺς πιστοὺς εἶναι κτιστὸ φῶς. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ φλόγα αὐτὴ ἔχει 
στὴν ἀρχὴ τὴν χάρη τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, γι’ αὐτὸ γιὰ κάποια δευτερόλεπτα 
ἢ κάποια λεπτὰ δὲν καίει καὶ δὲν προκαλεῖ ἐγκαύματα, ὅπως μποροῦν νὰ 
διαβεβαιώσουν ὅλοι ὅσοι ὑπῆρξαν μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Λίγα 
δευτερόλεπτα ἢ λίγα λεπτὰ ἀργότερα μετατρέπεται σὲ κανονικὴ φλόγα, ἡ 
ὁποία καίει. Τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ δεδομένο μαρτυρεῖται ἤδη ἀπὸ τὸν 10ο αἰ. 
μ.Χ. καὶ μάλιστα ἀπὸ ἕναν Μουσουλμάνο: τὸν Ἄραβα νομομαθὴ Ibn al Qass.

Προκύπτει ὅμως τὸ ἐρώτημα: Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ βλέπουν τὸ Ἅγιον 
Φῶς ἄνθρωποι ἀτελεῖς στὴν πίστη ἢ καὶ ἄπιστοι, ἐφόσον τὸ Ἅγιον Φῶς 
εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ Ἀκτίστου Φωτός. Τὴν ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα μᾶς 
δίδει ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης: «Τὸ Ἄκτιστον Φῶς ὁρᾶται, 
βεβαίως, κατ’ ἐξοχὴν ἀπὸ τοὺς τελείους, ἐπιτρέπει ὅμως ὁ Θεὸς μερικὴ ἐποπτία 
καὶ σὲ μὴ τελείους, ἀκόμη καὶ σὲ ἀπίστους, προκειμένου νὰ ὁδηγηθοῦν στὴ 
σωτηρία». 

Τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς – προτοῦ ἐξέλθει ὁ Πατριάρχης τοῦ 
Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου - δὲν γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς 
παρευρισκομένους, ἀλλὰ ἀπὸ λίγους μόνο, καὶ μάλιστα ὄχι ἀπὸ ὅλους μὲ 
τὸν ἴδιο τρόπο. Ὁ καθένας τὸ βλέπει μὲ διαφορετικὸ τρόπο. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς 
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συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Πατριάρχες ποὺ εἰσέρχονται στὸν Πανάγιο Τάφο, οἱ 
ὁποῖοι βιώνουν τὸ θαῦμα μὲ διαφορετικὸ τρόπο ὁ καθένας. Χαρακτηριστικὴ 
εἶναι ἡ σχετικὴ μαρτυρία τοῦ Πατριάρχη Δαμιανοῦ Α’ (1897-1931 μ.Χ.): 
Ὅταν δὲν ἦταν κατάλληλα προετοιμασμένος, ἥρεμος καὶ ἀφοσιωμένος, 
εἰσερχόμενος στὸν Πανάγιο Τάφο ἔβλεπε τὴν κανδήλα ἤδη ἀναμμένη καὶ 
δὲν βίωνε τὸ θαῦμα. Ὅταν ὅμως εἶχε ἥρεμη τὴ συνείδησή του καὶ τίποτε δὲν 
τὸν ἀπασχολοῦσε, ἔνοιωθε μιὰ ἀνεξήγητη χαρά. Μόλις εἰσερχόταν ἐντὸς τοῦ 
Παναγίου Τάφου καὶ ἄρχιζε νὰ διαβάζει ἀπὸ τὴν ἁγία φυλλάδα ἄναβε καὶ ἡ 
ἁγία κανδήλα καὶ τὰ κεριά.

Ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς μαρτυρίες, ποὺ καταγράφει στὸ βιβλίο του ὁ Χάρης 
Σκαρλακίδης, γίνεται ὁλοφάνερο ὅτι γιὰ ἕξι ὁλόκληρους αἰῶνες, ἀπὸ τὸν 
9ο μέχρι καὶ τὸν 15ο αἰώνα μ.Χ., τὴν ὥρα ποὺ ἐμφανιζόταν τὸ Ἅγιον Φῶς 
κανεὶς δὲν ὑπῆρχε μέσα στὸν Πανάγιο Τάφο. Ἡ εἴσοδος τοῦ Παναγίου Τάφου 
σφραγιζόταν μὲ μελισσοκέρι (εἰς ἀνάμνησιν τῆς σφραγίσεως τοῦ Τάφου ἀπὸ 
τοὺς Ρωμαίους στρατιῶτες) καὶ ὁ Ἕλληνας Πατριάρχης παρέμενε ἐκτὸς τοῦ 
μνημείου, ἀπ’ ὅπου ἀπηύθηνε τὶς καθιερωμένες ἐπικλήσεις ἐνώπιον ὅλων τῶν 
πιστῶν. Ὅταν κατερχόταν τὸ Ἅγιον Φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἄναβε ἡ «ἀκοίμητη» 
κανδήλα καὶ φωτιζόταν τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Τάφου, ἐνῶ ὁ Ναὸς γέμιζε μὲ 
γαλαζόλευκες ἐκλάμψεις. Στὶς πόρτες τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπῆρχαν γρίλιες 
ἢ μεταλλικὰ κιγκλιδώματα, ποὺ ἐπέτρεπαν τὴν ἄμεση ὀπτικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν 
«ἀκοίμητη» κανδήλα. Τότε ὁ Μουσουλμάνος διοικητὴς τῶν Ἱεροσολύμων 
ξεκλείδωνε τὸν Τάφο γιὰ νὰ εἰσέλθει ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ἄναβε τὶς 
λαμπάδες του ἀπὸ τὴν κανδήλα καὶ ἐξερχόμενος μεταλαμπάδευε τὸ Φῶς 
στοὺς πιστούς. Τὸ τελετουργικὸ αὐτό, ὅπως καθίσταται σαφές, δὲν ἄφηνε 
κανένα περιθώριο γιὰ ἀμφισβητήσεις καὶ γιὰ ἀμφιβολίες.

Περὶ τὸ 1480 μ.Χ. ἡ τελετουργία ἀλλάζει καὶ ἀκολουθεῖται ἔκτοτε τὸ 
τυπικὸ τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὶς μέρες μας. Ἡ 
ἐπίκληση γίνεται πλέον ἀπὸ τὸν Ἑλληνορθόδοξο Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύμων 
στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μνημείου, ἐνῶ στὸν προθάλαμο τοῦ Κουβουκλίου 
παρευρίσκεται ὡς μοναδικὸς μάρτυρας ἐκπρόσωπος τῶν Ἀρμενίων, σύμφωνα 
μὲ τὰ προνόμια. Βεβαίως, ἡ οὐσία τοῦ θαυματος τοῦ Ἁγίου Φωτὸς δὲν μπορεῖ 
νὰ μεταβληθεῖ ἀπὸ τὴν παρουσία ἢ μὴ τοῦ Πατριάρχη μέσα στὸν Τάφο, 
διότι, ὅπως ἔχει ἤδη λεχθεῖ, τὸ θαῦμα δὲν περιορίζεται στὴν ἀνάφλεξη τῆς 
«ἀκοίμητης» κανδήλας ἢ τῶν κεριῶν τοῦ Πατριάρχη.

Τὸ πρωί, λοιπόν, τοῦ Μεγάλου Σαββάτου σβήνουν ὅλες οἱ κανδῆλες στὸ 
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ἐσωτερικὸ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καὶ ὁ Τάφος τοῦ Χριστοῦ ἐλέγχεται 
σχολαστικά, προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει ὁ,τιδήποτε ποὺ θὰ 
μποροῦσε νὰ προκαλέσει φωτιά. Στὴ συνέχεια οἱ πόρτες τοῦ Παναγίου Τάφου 
κλείνουν καὶ σφραγίζονται, ὅπως γινόταν ἀνέκαθεν, μὲ μελισσοκέρι. Στὶς 12 τὸ 
μεσημέρι εἰσέρχεται στὸν Ναὸ ὁ Ἑλληνορθόδοξος Πατριάρχης. Στὸ Ἱερὸ Βῆμα 
τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, σύμφωνα μὲ τὰ προνόμια, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν 
ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν (Ἀρμένιοι, Κόπτες κ.ἄ.) ἀσπάζονται τὸ χέρι 
τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριάρχη. Ἂν δὲν τὸ πράξουν δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ 
λάβουν τὸ Ἅγιον Φῶς. Ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Βῆμα, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καὶ 
φέροντος ἅπασαν τὴν ἀρχιερατική του ἀμφίεση, ξεκινᾶ λιτανευτικὴ πομπὴ μὲ 
κατεύθυνση τὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο, ὅπου γίνεται ἱερὴ λιτανεία τρεῖς φορὲς γύρω 
ἀπὸ αὐτό. Μετὰ τὴ λιτανεία ἀποσφραγίζεται ὁ Τάφος καὶ ὁ Σκευοφύλακας 
μεταφέρει στὸν ἐσωτερικὸ θάλαμο τοῦ Κουβουκλίου τὴ σβησμένη «ἀκοίμητη» 
κανδήλα. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἀπεκδύεται τὰ λαμπρά του ἄμφια καὶ 
παραμένει - εἰς ἔνδειξιν ταπεινώσεως - μόνο μὲ ἕνα λευκὸ στιχάριο (μαζὶ 
βεβαίως μὲ τὸ ἐπιτραχήλιο, τὴ ζώνη καὶ τὰ ἐπιμάνικα) καὶ ἀσκεπής. Ἀμέσως 
μετά, ὁ Διοικητὴς τῶν Ἱεροσολύμων μαζὶ μὲ τὸν Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ 
ἐλέγχουν ἐξονυχιστικὰ τὸν Πατριάρχη ἐνώπιον ὅλων, ὥστε νὰ διαπιστωθεῖ ὅτι 
δὲν ἔχει κάτι μαζί του ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνάψει τὴν ἱερὴ κανδήλα ἢ τὰ κεριά 
του. Ἀφοῦ γίνει ἡ διαδικασία αὐτή, ὁ Πατριάρχης λαμβάνει τέσσερεις δεσμίδες 
μὲ 33 κεριὰ ἡ καθεμιὰ (τὶς δύο ἐξ αὐτῶν λαμβάνουν οἱ ἄλλες Χριστιανικὲς 
Ὁμολογίες γιὰ νὰ μεταδώσουν τὸ Ἅγιον Φῶς στὸ ποίμνιό τους) καὶ εἰσέρχεται 
στὸν Πανάγιο Τάφο, ὅπου διαβάζει γονατιστὸς τὴν εἰδικὴ εὐχὴ καὶ παρακαλεῖ 
τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ προσφέρει τὸ Ἅγιον Φῶς ὡς δῶρο εὐλογίας καὶ ἁγιασμοῦ 
γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Μὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς εὐχῆς, τὸ Ἅγιον Φῶς ἐμφανίζεται 
καὶ διαχέεται, ὅπως προαναφέραμε, μέσα στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, ἐνῶ 
συγχρόνως ἀνάβει ἡ «ἀκοίμητη» κανδήλα στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Τάφου καὶ τὰ 
κεριὰ τοῦ Πατριάρχη. Ἡ τελετὴ ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἔξοδο τοῦ Πατριάρχη, ὁ 
ὁποῖος μεταλαμπαδεύει στοὺς πιστοὺς τὴν ἱερὴ φλόγα.

Ἀπὸ τὰ πολλὰ ἱστορικὰ γεγονότα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν τελετὴ τοῦ 
Ἁγίου Φωτὸς κατὰ τὸ Μέγα Σάββατο στὸν Τάφο τοῦ Κυρίου μας στὰ 
Ἱεροσόλυμα, θὰ ἀναφέρουμε στὴ συνέχεια ἐν συντομίᾳ τὰ σημαντικότερα: 

Στὶς 7 Ἀπριλίου τοῦ 947 μ.Χ. ὁ Μουσουλμάνος Ἐμίρης ἀντικατέστησε 
τὸ φιτίλι τῆς ἀκοίμητης κανδήλας μὲ σιδερένιο φιτίλι μὲ σκοπὸ νὰ ἐμποδίσει 
τὸ θαῦμα. Παρὰ ταῦτα ὅμως ἡ κανδήλα ἄναψε καὶ πάλι θαυματουργικά. 
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Τὸ γεγονὸς αὐτὸ παραθέτει ὄχι μόνο ὁ Ἕλληνας κληρικὸς Νικήτας στὴν 
προαναφερθεῖσα ἐπιστολή του πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο 
Πορφυρογέννητο, ἀλλὰ καὶ ὁ Πέρσης πανεπιστήμονας Αl-Βiruni, καθὼς καὶ 
ὁ Γάλλος χρονογράφος Γκιμπὲρ (Guibert de Nogent). 

Στὶς 28 Σεπτεμβρίου τοῦ 1009 μ.Χ. ὁ Χαλίφης τῆς Αἰγύπτου Αl-Hakim 
κατέστρεψε ὁλοκληρωτικὰ τὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, καθὼς καὶ τὸ 
Κουβούκλιο τοῦ Παναγίου Τάφου, μὲ σκοπὸ νὰ θέσει τέρμα στὸ θαῦμα τῆς 
καθόδου τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ στὴν τεράστια ἐπίδραση ποὺ εἶχε τὸ θαῦμα 
αὐτὸ ἀνάμεσα στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο. Οἱ Μουσουλμάνοι ὄχι ἁπλῶς 
ἀποδέχονταν τὴν αὐθεντικότητα τοῦ θαύματος, ἀλλὰ μετέφεραν τὸ Ἅγιον 
Φῶς μὲ εὐλάβεια στὰ τζαμιὰ καὶ στὶς κατοικίες τους καὶ τὸ διατηροῦσαν 
ἄσβεστο καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους. Παρὰ ταῦτα ἡ τελετὴ τοῦ Ἁγίου 
Φωτὸς συνεχίστηκε καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια σὲ ὑπαίθριο χῶρο ἀνάμεσα 
στὰ ἐρείπια καὶ ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ὅτι οἱ παρευρισκόμενοι Χριστιανοὶ θὰ 
θανατώνονταν ἂν τὸ θαῦμα δὲν ἐπραγματοποιεῖτο. Διασώζεται σχετικὴ 
μαρτυρία τοῦ Γάλλου μοναχοῦ καὶ χρονογράφου Ριχάρδου Εὐλογημένου, ὁ 
ὁποῖος μάλιστα ἦταν παρὼν στὴν τελετὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς τὸ ἔτος 1027 μ.Χ., 
ἕξι μόλις χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Αl-Hakim.

Τὸ ἔτος 1099 μ.Χ. ἔγινε κατάληψη τῶν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τοὺς Σταυρο-
φόρους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Α’ Σταυροφορίας, τὴν ὁποία κήρυξε ὁ Πάπας 
Οὐρβανὸς Β’ τὸ ἔτος 1095 μ.Χ. Ἕνα χρόνο μετὰ (1100 μ.Χ.) ὁ Λατῖνος 
Πατριάρχης Δαϊμβέρτος τέθηκε ἐπικεφαλῆς τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Ἂν 
καὶ ἡ τελετὴ ἔγινε μὲ τὸν προβλεπόμενο τρόπο, οἱ ἐπικλήσεις τοῦ Λατίνου 
Πατριάρχη δὲν ἔφεραν ἀποτέλεσμα.. Οἱ ἐπικλήσεις ἐπαναλήφθηκαν ἀρκετὲς 
φορὲς χωρὶς καὶ πάλι τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα. Τότε οἱ Λατίνοι κληρικοὶ 
ἀντιλήφθηκαν ὅτι οἱ ἐνέργειές τους δὲν ἐπιδοκιμάζονταν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γι’ 
αὐτὸ διέταξαν τοὺς Σταυροφόρους νὰ ἐξομολογηθοῦν τὰ ἁμαρτήματά τους καὶ 
πρωτίστως τὶς σφαγὲς ποὺ διέπραξαν κατὰ τὴν κατάληψη τῆς Ἱεροουσαλήμ. 
Μετὰ ἀπὸ τὴ μακρὰ αὐτὴ διαδικασία τὸ Ἅγιον Φῶς ἐμφανίστηκε, ὅταν ἄρχισε 
πλέον νὰ νυχτώνει. 

Τὸ ἑπόμενο Μεγάλο Σάββατο (1101 μ.Χ.), ὡστόσο, τὸ Ἅγιον Φῶς 
γιὰ πρώτη φορὰ δὲν ἐμφανίστηκε καθόλου. Οἱ Λατῖνοι ἀναγκάστηκαν ν’ 
ἀποχωρήσουν ἄπρακτοι καὶ τότε ἀνέλαβαν οἱ Ἕλληνες ἱερεῖς μαζὶ μὲ τοὺς 
Σύρους Ὀρθοδόξους. Τὸ Ἅγιον Φῶς ἐμφανίστηκε τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Κυριακὴ 
τοῦ Πάσχα (21 Ἀπριλίου). Τὸ συγκεκριμένο ἱστορικὸ γεγονὸς καταγράφεται 
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ἀπὸ ὀκτὼ χρονογράφους (τέσσερεις Γάλλους, ἕναν Γερμανό, ἕναν Ἄγγλο, 
ἕναν Ἰταλὸ καὶ ἕναν Ἀρμένιο), κάτι ποὺ ἀποδεικνύει ὄχι μόνο τὴν ἀλήθειά 
του, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη αἴσθηση ποὺ προκάλεσε. Ἐξελήφθη δὲ ὡς θεϊκὴ 
ἐπιδοκιμασία πρὸς τὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὡς ἀποδοκιμασία 
πρὸς τὸ νέο καθεστὼς ποὺ εἶχαν ἐπιβάλει οἱ Σταυροφόροι. Ἦταν ἡ δεύτερη καὶ 
τελευταία φορὰ ποὺ ἕνας Λατῖνος Πατριάρχης θέλησε νὰ τεθεῖ ἐπικεφαλῆς 
τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Λίγους μῆνες ἀργότερα ὁ Βασιλιὰς Βαλδουΐνος 
Α’ ἔπαυσε καὶ ἐξόρισε τὸν Δαϊμβέρτο ἀπὸ τὴν πόλη. Στὶς τελετὲς τοῦ Ἁγίου 
Φωτὸς ὅρισε ἐπικεφαλῆς Ἕλληνα ἀρχιερέα (τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγ. 
Σάββα, ποὺ ἀντικαθιστοῦσε τὸν ἐξόριστο Ἕλληνα Πατριάρχη). Ἂς σημειωθεῖ 
ἐν προκειμένῳ ὅτι ἡ γυναίκα τοῦ Βασιλιᾶ Βαλδουΐνου Α’ ἦταν Ἀρμένισσα μὲν 
στὴν καταγωγή, Ὀρθόδοξη ὅμως στὴν πίστη. 

Τὸ ἔτος 1187 μ.Χ. ὁ μουσουλμανικὸς στρατὸς ὑπὸ τὸν Σαλαντὶν εἰσήλθε 
στὴν Ἱερουσαλὴμ μετὰ ἀπὸ 88 χρόνια κατοχῆς τῆς πόλης ἀπὸ τοὺς Φράγκους. 
Μὲ ἐπίσημο διάταγμα τοῦ Σαλαντίν, ἡ κατοχὴ τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ τοῦ 
Γολγοθᾶ ἀπεδόθη καὶ πάλι στοὺς Ἕλληνες. Ὁ Πατριάρχης τῶν Ρωμαίων 
(Ἑλλήνων), σύμφωνα μὲ τὸ διάταγμα, θὰ λαμβάνει τὸ Ἅγιον Φῶς. Ὁρίζεται 
ἐπίσης στὸ ἴδιο διάταγμα: «ὁ Ναὸς (τῆς Ἀναστάσεως) νὰ μείνει εἰς τὸ 
ἑξῆς ἀπείρακτος καὶ κανεὶς ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους νὰ μὴν τολμήσει 
νὰ τὸν μετατρέψει σὲ τζαμί, οἱ δὲ Ναζωραῖοι (Χριστιανοὶ) νὰ εἰσέρχονται 
ἀνεμπόδιστα σὲ αὐτόν».

Τὸ ἔτος 1192 μ.Χ. ὁ Σαλαντὶν ἦταν παρὼν κατὰ τὴν τελετὴ τοῦ Ἁγίου 
Φωτὸς τὸ Μεγάλο Σάββατο. Τὸ Ἅγιον Φῶς κατῆλθε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἐνώπιον 
τῶν ἔκπληκτων Μουσουλμάνων. Ὁ Σαλαντὶν ὑπψιαζόμενος ὅτι πρόκειται γιὰ 
τέχνασμα τῶν Χριστιανῶν διέταξε τρεῖς φορὲς νὰ σβηστεῖ ἡ κανδήλα. Κάθε 
φορὰ ποὺ τὴν ἔσβηναν, αὐτὴ ἀνεφλέγετο ἀμέσως καὶ πάλιν. Ὁ Σαλαντὶν τότε 
ἀνεγνώρισε ὅτι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὸν Πανάγιο Τάφο εἶναι ἀποτέλεσμα 
θεϊκῆς ἐπενεργείας. Δύο διαφορετικὲς πηγὲς καταγράφουν τὸ γεγονὸς αὐτὸ μὲ 
τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο: τὸ Χρονικὸ τοῦ Ὁδοιπορικοῦ τοῦ Ἄγγλου ἡγουμένου 
Ριχάρδου καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Πολέμου τοῦ Γάλλου Ἀμβροσίου. 

Τὸ ἔτος 1238 μ.Χ. ὁ Πάπας Γρηγόριος Θ’ ἀπαγόρευσε τὴ συμμετοχὴ τῶν 
Λατίνων κληρικῶν καὶ πιστῶν στὴν τελετὴ τοῦ Ἁγίου Φωτός, θεωρώντας ὅτι 
πρόκειται γιὰ ψέμα. Κι αὐτὸ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μέχρι τότε πάρα πολλοὶ 
Λατῖνοι πιστοὶ ὑπῆρξαν μάρτυρες τοῦ θαύματος, ἐνῶ ἐκπρόσωποι τῆς Ρώμης 
συμμετεῖχαν στὴν τελετὴ μὲ κάθε ἐπισημότητα. Μάλιστα ὁ Πάπας Οὐρβανὸς 
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Β’, ὁ ὁποῖος σήμερα τιμᾶται ὡς ἅγιος καὶ μακάριος ἀπὸ τοὺς Παπικούς, 
διεκήρυξε δημοσίως τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν ἐγκυρότητα τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου 
Φωτὸς στὸν περίφημο λόγο του στὴ Σύνοδο τῆς Κλερμὸν στὴ Γαλλία τὸ 
1095 μ.Χ., μὲ τὸν ὁποῖον κήρυξε ἐπισήμως τὴν ἔναρξη τῆς Α’ Σταυροφορίας. 
Ἐρωτοῦσε σ’ αὐτόν του τὸν λόγο ἐνώπιον τοῦ συγκεντρωμένου πλήθους: 
«Ποίου ἡ καρδιὰ εἶναι τόσο πέτρινη, ἀδέλφια, ποὺ νὰ μὴν τὸν ἀγγίζει ἕνα 
τόσο μεγάλο θαῦμα;»

Τὸ πιὸ γνωστό, βεβαίως, στοὺς πολλοὺς ἱστορικὸ γεγονὸς εἶναι ἐκεῖνο 
ποὺ ἔλαβε χώρα τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ 1579 μ.Χ. Κατὰ τὴ χρονιὰ ἐκείνη 
οἱ Τοῦρκοι κυβερνῆτες ἀπαγόρευσαν στὸν Ἕλληνα Πατριάρχη καὶ στοὺς 
Ὀρθοδόξους πιστοὺς νὰ εἰσέλθουν στὸν Ναὸ τῆς ᾽Αναστάσεως γιὰ τὴν 
τελετὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς κατόπιν μεσολαβήσεως τῶν Ἀρμενίων. Οἱ πιστοὶ 
παρέμειναν στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ. Ὁ Πατριάρχης στεκόταν προσευχόμενος 
στὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς πύλης τοῦ Ναοῦ πλησίον ἑνὸς κίονα. Ὁ κίονας 
ἐκεῖνος διερράγη θαυματουργικὰ καὶ τὸ Ἅγιον Φῶς ξεπήδησε ἀπὸ τὸ 
ἐσωτερικό του. Ἕνας Ἄραβας Ἐμίρης, ὀνόματι Τουνόμ, βλέποντας τὸ θαῦμα 
ὁμολόγησε πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ἀμέσως διατάχθηκε ἡ ἐκτέλεσή του, 
ἐνῶ τὸ σῶμα του παραδόθηκε στὴν πυρά. Ὁ συγκεκριμένος κίονας παραμένει 
μέχρι τὶς μέρες μας ἀδιάψευστος μάρτυρας αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος 
καὶ ἐπιδεικνύεται σὲ ὅλους τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ Παναγίου Τάφου. Μάλιστα 
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δύο κορυφαῖοι ἐπιστήμονες (ὁ Ρώσος Καθηγητὴς Ἐβγκένι Μιχαήλοβιτς 
Μορίζοφ καὶ ὁ Ἕλληνας Καθηγητὴς τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνίου 
Γεώργιος Παπαδόπουλος) βεβαιώνουν ὅτι ἡ ρωγμὴ στὸν συγκεκριμένο 
κίονα εἶναι ἀποτέλεσμα ἠλεκτρικῆς ἐκκενώσεως, ἡ ὁποία εἶναι ἀνεξήγητη, 
ἄρα ὀφείλεται σὲ θαῦμα. 

Καὶ κάτι τελευταῖο, ποὺ ἔχει τὴν ἰδιαίτερη σημασία του γιὰ ὅσους ζητοῦν 
ἁπτὲς καὶ δὴ ἐπιστημονικὲς ἀποδείξεις. Τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2008 μ.Χ. 
μετέβη στὸν Πανάγιο Τάφο ὁ Ρῶσος φυσικὸς Δρ. Ἀντρέϊ Βολκόβ, τοῦ Ἐθνικοῦ 
Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς Ρωσίας «Ἰνστιτοῦτο Κουρτσιάτοβ», γιὰ νὰ διερευνήσει 
ἐπιστημονικὰ τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός (γιὰ τὶς ἀνάγκες ἑνὸς ντοκιμαντὲρ 
ἀφιερωμένου στὸν ρόλο τῶν θαυμάτων στὴ θρησκεία). Χρησιμοποιώντας 
ἕνα ψηφιακὸ ὀσιλοσκόπιο συνδεδεμένο μὲ ἕνα laptop κατέγραψε κοντὰ 
στὸν Πανάγιο Τάφο τὸ φάσμα τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας σὲ 
συγκεκριμένες συχνότητες. Λίγο πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἔλαβαν 
χώρα καὶ καταγράφηκαν τρία ἀπίστευτα καὶ πλήρως ἀνεξήγητα γεγονότα:

Α) Ἐμφανίστηκε ἀδικαιολόγητα τὸ φαινόμενο πλάσματος, ποὺ ἀπὸ 
μόνο του εἶναι ἕνα θαῦμα, ἀφοῦ στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως δὲν ὑπάρχουν οἱ 
παραμικρὲς συνθῆκες γιὰ τὴ δημιουργία του. 

Β) Καταγράφηκε ἀδικαιολόγητη καὶ ἀνεξήγητη ἠλεκτρικὴ φόρτιση 
τοῦ ἀέρα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐξακρίβωση μεγάλης διαφορᾶς ἠλεκτρικοῦ 
δυναμικοῦ.

Γ) Τὴν ὥρα τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καταγράφηκε ἠλεκτρικὴ 
ἐκκένωση. 

Τὰ ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεών του, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, ἀποτελοῦν 
«μία ἐπιβεβαίωση τῆς θαυματουργικῆς φύσης τοῦ φαινομένου».

Ὕστερα ἀπὸ τὴν παράθεση πατερικῶν θέσεων, τόσων ἱστορικῶν μαρτυ-
ριῶν καὶ ἐπιστημονικῶν ἀποδείξεων, ὅπως αὐτὰ ἔχουν καταγραφεῖ στὸ βιβλίο 
τοῦ κ. Σκαρλακίδη, ἔγινε σαφὲς ὅτι τὸ Ἅγιον Φῶς ἀποτελεῖ ὄντως ἕνα διαρκὲς 
θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔχει τὶς ἀπαρχές του στὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου.  Ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μία πιστοποίηση τῆς ὀρθότητας τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ἐν σχέσει πρὸς τὶς ἄλλες χριστιανικὲς Ὁμολογίες. Ἐκεῖνο ποὺ 
ἀπομένει εἶναι ἡ δική μας καλὴ διάθεση, νά βιώνουμε τό κάλλος τῆς 
ἀγλαόθρονης ὀρθοδοξίας μας.



«Καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε
τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον» (Ματθ. 1, 25).

ΤΟ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
a

ΘΩΜΑ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ,
AΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΠΡΟEΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α.

Α΄.

Ἡ περὶ τῆς Ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου διδασκαλία, ὡς ὑπερφυσικὸ 
γεγονός, προκάλεσε ἑρμηνευτικὲς παρεκκλίσεις, διχογνωμίες καὶ ἀντινομίες, 
κακοδοξίες καὶ ἀκρότητες στὶς ὁποῖες ἡ ἀντιρρητικὴ τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας ἀφορᾶ στὴ διευκρίνιση τῶν χρονικῶν διαστάσεων ποὺ καλύπτει 
ἡ παρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ πρὸ τοῦ τόκου, κατὰ τὸν τόκο καὶ μετὰ 
τὸν τόκο1. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Μ. Σιώτης, «ἡ δημιουργία τοῦ ὅρου Παρθένος 
καὶ ἡ περὶ Παρθενίας τῆς Θεοτόκου διδασκαλία διακρίνεται χρονολογικῶς εἰς 

1 Κατὰ τὸν Ἰωάννη Δαμασκηνό, «Ὥσπερ δὲ συλληφθεὶς παρθένον τὴν συλλαβοῦσαν 
ἐτήρησεν, οὕτω καὶ τεχθείς, τῆς αὐτῆς παρθενίαν ἐφύλαξεν ἄτρωτον, μόνος διελθὼν δι’ αὐτῆς, 
καὶ κεκλεισμένην τηρήσας αὐτήν… Μένει τοίνυν καὶ μετὰ τόκον παρθένος ἡ ἀειπάρθενος, 
οὐδαμῶς ἀνδρὶ μέχρι θανάτου προσομιλήσασα», Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 
Βιβλ. Δ΄, Κεφ. ΙΔ΄, ΡG 94, 1160 ΑΒ. Ὁ Αὐγουστῖνος Ἱππῶνος σημειώνει: «Ἡ Θεοτόκος virgo 
concepit (παρθενος συνέλαβε), virgo peperit (παρθένος ἔτεκε), virgo permanent (παρθένος 
ἔμεινε)», βλ. Τὸ παράθεμα στοῦ Ε. Στύλιου (Ἐπισκ. Ἀχελώου), Ἡ Πρώτη. Θεομητορικὸ 
Ἡμερολόγιο, Ἀθήνα 32003, σ. 218.
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δύο στάδια. Τὸ πρῶτον ἀφορᾷ εἰς τὴν ἐκ Παρθένου γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ· τὸ 
δεύτερον, ἀποτελοῦν κατ’ οὐσίαν ἐπέκτασιν τοῦ πρώτου, ἀφορᾷ εἰς τὴν διὰ 
βίου παρθενικὴν κατάστασιν τῆς Θεοτόκου. Τὸ στάδιον τοῦτο ἤρξατο διὰ τῆς 
πολεμικῆς τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ὑπὸ 
τῆς Ἐκκλησίας διατύπωσιν καὶ ἀπόδοσιν εἰς τὴν Θεοτόκον τῆς προσωνυμίας 
Ἀειπάρθενος»2. 

Οἱ ἀρνούμενοι τὴν Ἀειπαρθενία τῆς μητέρας τοῦ Κυρίου ἦσαν: (1) Οἱ 
Γνωστικοί, ἀρχαιότατοι αἱρετικοί, ποὺ ἀναμείγνυαν τὶς εἰδωλολατρικὲς 
θρησκεῖες μὲ τὸ Χριστιανισμό. (2) Οἱ Ἰουδαῖοι, ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ 
«πεπλανημένου ζήλου», τῆς «ἀγνοίας» καὶ τέλος τῆς «ἀνημέρου ὀργῆς» καὶ 
«ἀγριότητος».  «Οὐκ εἰδότες Ἰουδαῖοι τῆς μετὰ σαρκὸς οἰκονομίας τὸ βαθὺ 
μυστήριον, ἀλλ’ οὐδὲ τὸν ἐνοικοῦντα τῷ ἐκ Παρθένου ναῷ Θεὸν Λόγον 
ἐπιγινώσκοντες, ζήλῳ πολλάκις πεπλανημένῳ καὶ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν, ὡς 
ὁ Παῦλος φησίν, εἰς ἀγριότητα τρόπων καὶ ἀνημέρους ὀργὰς ἐξεκαίοντο»3. 
(3) Οἱ ἀντιδικομαριανῖτες4, ὡς ἀντίδικοι τῆς πίστεως στὴν Ἀειπαρθενία 
τῆς Μαρίας. Κατὰ τὸν Ἐπιφάνιο, Ἐπίσκοπο Σαλαμῖνος τῆς Κύπρου († 403), 
«ἐτόλμησαν λέγειν τὴν ἁγίαν Μαρίαν μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν ἀνδρὶ 
συνῆφθαι, φημὶ δὲ αὐτῷ τῷ Ἰωσήφ»5. (4) Ὁ ἀρειανὸς Ἰταλὸς τοῦ πέμπτου αἰώνα 
Ἐλβίδιος, ὁ ὁποῖος ἦταν σφοδρὸς πολέμιος τοῦ παρθενικοῦ βίου γενικῶς. (5) 
Οἱ σύγχρονοι ὀρθολογιστές, προερχόμενοι κυρίως ἀπὸ τὸν Προτεσταντισμό6. 

2  Βλ. Μ. Σιώτου, Τὸ πρόβλημα τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ, Ἀθῆναι 1950, σ. 7· τοῦ ἰδίου, Ἡ φροντὶς 
τῆς πρώτης Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῶν ὀρφανῶν κορασίδων βάσις ἑρμηνείας τοῦ χωρίου Α΄ Κορ. ζ΄, 
36-38, Ἀθῆναι 1964, σ. 7. Κατὰ τὸν Α. Εberle, ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας († 444) διακρίνει στὴν 
παρθενία τῆς Παναγίας τρεῖς περιόδους: α) Τὴν παρθενία πρὶν τὴ γέννηση, β) τὴν παρθενία 
κατὰ τὴ γέννηση καὶ γ) τὴν παρθενία μετὰ τὴ γέννηση, βλ. «Die Mariologie des hl. Cyrillus 
von Alexandrien», FThSt 27 (1921), σσ. 105-119. Πρβλ. Χ. Σταμούλη, Θεοτόκος καὶ ὀρθόδοξο 
δόγμα. Σπουδὴ στὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας [Λειμὼν Ἀμφιλαφὴς 1], 
Θεσσαλονίκη 2003, σ. 97.
3  Βλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην 2, PG 73, 385Α.
4  Βλ. Δ. Μωραΐτη, «Ἀντιδικομαριανῖται», ΘΗΕ 2 (1963), στ. 862-863.
5  Βλ. Ἐπιφανίου Σαλαμῖνος (Κύπρου), Κατὰ αἱρέσεων 78, Γ΄, 2, PG 42, 700C.
6  Βλ. Σ. Σάκκου «Ἡ Ἀειπαρθενία τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου», Ἡ ἔρευνα τῆς Γραφῆς, Θεσσαλονίκη 
1969, [σσ. 185-199], σ. 190. Κατὰ τὴν ἄποψη προτεσταντῶν θεολόγων ἡ ἀποδοχὴ τοῦ δόγματος 
τῆς Ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου δὲν εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν πίστη. «Das natus ex virgine … 
lässt sich dogmatisch nicht als ein notwendiges und unveräusserliches Stück des Bekenntnisses 



212 ΘΩΜΑ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ἡ πρό, κατὰ καὶ μετὰ τὸν τόκο παρθενία τῆς Θεοτόκου πολλαπλῶς μαρτυ-
ρούμενη στοὺς φορεῖς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Θείας Ἀποκαλύψεως, στὴν Ἁγία 
Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση, ἀμφισβητήθηκε ἐντόνως καὶ πολεμήθηκε ἀπὸ 
τὴ νεότερη προτεσταντικὴ θεολογία. Ἡ κριτικὴ κατὰ τῆς Ἀειπαρθενίας τῆς 
Θεοτόκου, κρᾶμα ἀρχαίων ἀντιχριστιανικῶν θέσεων, αἱρετικῶν ἀντιλήψεων 
καὶ ὀρθολογιστικῶν ἀπόψεων βασίζεται κυρίως στὰ ἑξῆς τρία ἐπιχειρήματα: 
(i) τὸ λογικὸ ἐπιχείρημα:  Ἡ Ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου εἶναι ἀντίθετη καὶ 
ἀπολύτως ξένη πρὸς τὸν τρόπο σκέψεως καὶ τὴ συνείδηση τοῦ σύγχρονου 
ἀνθρώπου. Ὡς γεγονὸς δὲν εἶναι συμβατὸ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φυσιολογία σὲ 
ἐπίπεδο βιολογίας. (ii) Τὸ ἱστορικοθρησκειολογικὸ ἐπιχείρημα: Ἡ Ἀειπαρθενία 
τῆς Θεοτόκου εἶναι προϊὸν ἀπὸ τὸ τότε ἑλληνιστικὸ περιβάλλον ἢ ἐπίδραση 
παράλληλων θρησκειολογικῶν στοιχείων. Ἀποτελεῖ ἐξωχριστιανικὸ θέμα 
πίστεως, εἰδωλολατρικὴ θρησκειολογικὴ ὑπόθεση στὴ χριστιανική της ἐκδοχή. 
(iii) Ἡ Ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου θεμελιώνεται στὴν ἐσφαλμένη μετάφραση 
τοῦ παλαιοδιαθηκικοῦ χωρίου Ἡσ. 7, 14 ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα (Ο΄). Κατὰ 
τὸν ἰσχυρισμὸ τὸ ἑβραϊκὸ πρωτότυπο ἔχει τὴ λέξη «‘almah» (=νεᾶνις) καὶ ὄχι 
«bethula» (=παρθένος)7.

Εὔλογα τίθενται ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται: α) Σὲ γενικὰ θεολο-
γικὰ προβλήματα: (i) Γιατί γενεαλογεῖται ὁ Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπῆρξε 
στὴν πραγματικότητα πατέρας τοῦ Κυρίου, ἐνῶ δὲν γενεαλογεῖται ἡ μητέρα 
του, ἡ ὁποία τὸν συνέλαβε ἀσπόρως (Ματθ. 1, 18); (ii) Πῶς συμβιβάζεται ἡ 
ὕπαρξη ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὸ δόγμα τῆς Ἐκκλησίας περὶ Ἀειπαρθενίας τῆς 
Θεοτόκου; β) Σὲ εἰδικὰ ἑρμηνευτικὰ ζητήματα: (i) Πῶς ἐξηγοῦνται οἱ λέξεις-
φράσεις «ἕως οὗ» καὶ «πρωτότοκον» στὸ χωρίο Ματθ. 1, 25: «καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν 
αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον»; (ii) Πῶς ἑρμηνεύονται 
οἱ λέξεις «ἀνὴρ» καὶ «γυνὴ» στὴ σχέση Ἰωσὴφ καὶ Μαρίας στὰ χωρία Ματθ. 1, 
16: «Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας», Ματθ. 1, 20: «Ἰωσὴφ 

zu Jesus Christus erweisen, weder als unerlössliche Voraussetzung der Sündlosigkeit Jesu noch 
als Bedingung seiner Gottessohnschaft», P. Althaus, «Jungfrauengeburt», RGG 3 (1959), σ. 
1069. Κατὰ τὸν W. Pannenberg, ἡ περὶ παρθενίας τῆς Θεοτόκου διδασκαλία ἀποτελεῖ μῦθον 
(Legende) καὶ θέλει νὰ καταδείξει ὅτι «ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἐξαρχῆς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ»,  Grundzüge 
der Christologie, 1964, σ. 145 ἑ. Πρβλ. σχετικῶς Μ. Φαράντου, «Ἡ θέσις καὶ ἡ σημασία τῆς 
Θεοτόκου εἰς τὴν πίστιν καὶ εἰς τὴν ζωήν», Θεολ. ΜΔ΄ (1973), [σσ. 136-156], σσ. 153-156.
7  Βλ. Β. Γεωργόπουλου, (Πρεσβ.), «Ἡ σύγχρονη προτεσταντικὴ κριτικὴ γιὰ τὴν Ἀειπαρθενία 
τῆς Θεοτόκου», Ἐφημ. ΝΑ΄, 7-8 (2002), σσ. 28-30.
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υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου», καὶ Ματθ. 
1, 24: «Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ 
ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ». γ) Ἐρωτήματα ἁπλῆς 
ἀνθρώπινης λογικῆς: (i) Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ γέννησε ἡ Θεοτόκος σαρκικὰ 
καὶ παράλληλα νὰ παραμένει παρθένος; (ii) Ἐὰν πάλι δὲν γέννησε σαρκικά, 
τότε δὲν γέννησε πραγματικὰ ἀλλὰ κατὰ φαντασία.

Ἡ σπουδαιότητα τοῦ θέματος διαφαίνεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς: 1) Ὁλόκληρη ἡ 
δογματικὴ διδασκαλία γιὰ τὴ Θεοτόκο μπορεῖ νὰ συμπυκνωθεῖ μέσα σὲ αυτὰ 
τὰ δύο ὀνοματά της: Μήτηρ Θεοῦ καὶ Ἀειπάρθενος8. Καὶ τὰ δύο φέρουν τὴ 
σφραγῖδα τῆς αὐθεντίας τῆς οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας9. 2) Ἡ Ἀειπαρθενία 
τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ κατανοεῖται πλήρως μόνον ἂν τοποθετηθεῖ σὲ 
χριστολογικὴ συνάφεια10. «Ἡ Μαριολογία πρέπει νὰ εἶναι … κεφάλαιο μέσα 
σὲ μιὰ διαπραγμάτευσι τῆς ἐνσαρκώσεως, καὶ ποτὲ νὰ μὴν ἐκτείνεται σὰν 
ἀνεξάρτητη “πραγματεία” … Τὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως περιλαμβάνει 

8  Βλ. Γ. Φλωρόφσκυ, Οἱ Βυζαντινοὶ άσκητικοὶ καὶ πνευματικοὶ Πατέρες, Θεσσαλονίκη 1992, 
σ. 125. Ἡ ἀπόδοση στὴ Μαρία τῶν τίτλων «Θεοτόκος» καὶ «Παρθενομήτωρ» σχετίζεται μὲ τὸ 
Θεάνθρωπο Υἱό της. «Ὁ Κύριος καὶ μετὰ τὸ τεχθῆναι Παρθένον τὴν τεκοῦσαν τετήρηκεν, ὅπερ 
ἐπ’ οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἁγίων γεγένηται. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι τὴν φύσιν ὑπῆρχον ἄνθρωποι, 
ἀνθρωπίνην καὶ ἴσην τὴν γένεσιν ἔλαχον ἅπαντες. Οὗτος δὲ ἐπειδὴ κατὰ φύσιν ὑπῆρχεν Θεός, 
προσλαβὼν ἐν χρόνῳ ἐσχάτῳ καὶ τὸ ἀνθρώπινον, ξένην παρὰ πάντας τὴν ἐκ τῆς Παρθένου 
γένεσιν ἐπεδείξατο· οὐκοῦν εἰκότως καὶ Θεοτόκος καὶ Παρθενομήτωρ ἡ μακαρία δικαίως ἂν 
λέγοιτο», Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Λόγος κατὰ τῶν μὴ βουλομένων ὁμολογεῖν Θεοτόκον τὴν 
ἁγίαν Παρθένον, PG 76, 260BC.
9  «Ἡ Θεοτόκος εἶναι πραγματικὰ ἡ κοινὴ μητέρα ὅλων τῶν ζώντων, ὅλων τῶν χριστιανῶν, 
τῶν γεγεννημένων καὶ ἀναγεννωμένων ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ», Γ. Φλωρόφσκυ, «Ἡ 
Ἀειπάρθενος Μητέρα τοῦ Θεοῦ» (μτφρ. Σ. Χατζησταματίου), Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, 
Ἀθήνα 21989, [σσ. 125-139], σ. 138 καὶ 125.
10  «Αυτός που θα σώσει τους ανθρώπους από αυτή την ασθένεια της αμαρτίας πρέπει να είναι 
αληθινός άνθρωπος, έξω όμως από την κληρονομική αλυσίδα των ανθρωπίνων αδυναμιών 
και της ανθρώπινης φθοράς. Αυτή τη δογματική αντίληψη για τη σωτηρία του κόσμου από 
τις αμαρτίες του εκφράζει η αφήγηση πως ο Ιησούς γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία, που 
δεν έχει για τον Ευαγγελιστή εξωραϊστικό αλλά δογματικό χαρακτήρα, και δείχνει πως αυτός 
που σώζει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους έπρεπε να είναι άνθρωπος σαν αυτούς, αλλά 
χωρίς αμαρτίες, έξω από την αναγκαστική κληρονομική φορά και δύναμη της ανθρώπινης 
ασθένειας», Σ. Αγουρίδη, «Το νόημα των Χριστουγέννων για μας (1986: Έτος του ΟΗΕ για 
την ειρήνη)», Οράματα και Πράγματα. Αμφισβητήσεις, Προβλήματα, Διέξοδοι στο χώρο της 
Θεολογίας και της Εκκλησίας, Αθήνα 1991, [σσ. 376-384], σ. 381.  
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καὶ τὴ Μητέρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος»11. Ἡ παρθενία τῆς Μητέρας τοῦ 
Χριστοῦ ἀναδεικνύει σὰν ἕνα «Σημεῖο» τὴ μοναδικότητα τοῦ Υἱοῦ. Αὐτὸ 
γίνεται μὲ τρεῖς τρόπους: (i) Ἡ γέννησή του ἀπὸ μιὰ παρθένο τονίζει ὅτι ἂν 
καὶ περιχωρούμενος εἶναι ἐπίσης ὑπερβατικός· ἂν καὶ τέλειος ἄνθρωπος εἶναι 
καὶ τέλειος Θεός. (ii) Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ ἦταν παρθένος 
φανερώνει ὅτι ἡ γέννησή του πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ μὲ μοναδικὸ τρόπο σὲ θεία 
πρωτοβουλία.  (iii) Στὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ δὲν ἄρχισε νὰ ὑφίσταται ἕνα 
νέο πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ποὺ προϋπῆρχε ἄρχισε 
τώρα νὰ ζεῖ ὄχι μόνο μὲ θεϊκὸ ἀλλὰ καὶ μὲ ἀνθρώπινο τρόπο ὕπαρξης. Ἔτσι 
ἡ Παρθενικὴ Γέννηση ἀντανακλᾶ τὴν αιώνια προΰπαρξη τοῦ Χριστοῦ12. 3) 
Ὅπως ἀπὸ μιὰ Παρθένο τὸ ἀνθρώπινο γένος εἰσῆλθε στὴν κυριαρχία τοῦ 
θανάτου, ὁμοίως ἀπὸ μιὰ Παρθένο σώθηκε γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἰσορροπία 
μεταξὺ ἀνυπακοῆς καὶ ὑπακοῆς13. Κατὰ τὸν Ἰουστῖνο, φιλόσοφο καὶ μάρτυρα 

11  Βλ. Γ. Φλωρόφσκυ, «Ἡ Ἀειπάρθενος Μητέρα τοῦ Θεοῦ», ὅ.π., σ. 126. «Τί σοι προσενέγκωμεν, 
Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; Ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων 
κτισμάτων τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ ἄγγελοι τὸν ὕμνον· οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα· 
οἱ Μάγοι τὰ δῶρα· οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα· ἡ Γῆ τὸ σπήλαιον· ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς 
δὲ Μητέρα Παρθένον», Ἑορτῆς Στιχηρὸν Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ 26 Δεκεμβρίου, ἦχος β΄, βλ. 
Μηναῖον Δεκεμβρίου, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐν 
Ἀθήναις [1963] 31989, σ. 212.  Ὁ Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως († 446) στὴν ἐρώτηση τῶν 
Ἰουδαίων: «Τί μοι προσφέρεις, ὅτι ἠδύνατο γυνὴ γεννῆσαι Θεόν;» ἀπαντᾶ: «Οὐ λέγω σοι ὅτι 
ἠδύνατο γυνὴ Θεὸν γεννῆσαι, ἀλλ’ ὅτι ἠδύνατο Θεὸς σαρκωθεὶς γεννηθῆναι ὑπὸ γυναικός· 
πάντα γὰρ αὐτῷ δυνατά», Λόγος Β΄, Εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου, PG 65, 697. Στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει «Θεοτοκολογία» ἢ «Μαριολογία» ὡς μία ἀνεξάρτητη 
περιοχὴ διδασκαλίας, ἀφοῦ κέντρο τῆς πατερικῆς διδαχῆς εἶναι πρωτίστως ἡ Θεολογία, ἡ 
Χριστολογία καὶ ἡ Ἐκκλησιολογία. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ πρόσωπο τῆς Μαρίας ἐξαίρεται σὲ ἀρραγὴ 
ἑνότητα μὲ τὸ χριστολογικὸ δόγμα καὶ ὄχι ὡς αὐτόνομη προσωπικότητα ὅπως ὑφίσταται 
στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Θεολογία, βλ. Ν. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία, τόμ. 
Β΄, Ἔκθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴ δυτικὴ Χριστιανοσύνη [ΦΘΒ 3], 
Θεσσαλονίκη 21988, σ. 295 ἑ.
12  Βλ. Κ. Γουέαρ, (Ἐπισκ. Διοκλείας), «Θεοτόκε· ἀνασώσασα τὸ προγονικὸν ἥττημα», Ἐφημ. 
ΝΑ΄, 7-8 (2002), [σσ. 25-26], σ. 25.
13  Βλ. Γ. Φλωρόφσκυ, «Ἡ Ἀειπάρθενος Μητέρα τοῦ Θεοῦ», ὅ.π., σ. 132. «Ὡς παρθένος (ἡ Εὔα) 
συνέλαβε τὴ συμβουλὴ τοῦ διαβόλου καὶ γέννησε τὴν παρακοὴ καὶ τὸ θάνατο. Ἡ Παναγία 
ὅμως μὲ τὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοή της στὸ Θεὸ γέννησε τὸ Χριστὸ ποὺ ἔφερε 
στὸν κόσμο τὴ σωτηρία καὶ τὴν ἀνακαίνιση», Γ. Μαντζαρίδη, «Ἡ Παρθένος Μαρία Μητέρα 
τῆς καινῆς κτίσεως», Εἰς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, Πρακτικὰ 
Θεολογικοῦ Συνεδρίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (15-17 Νοεμβρίου 1989), 
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(† 165), «Παρθένος γὰρ οὖσα Εὔα καὶ ἄφθορος, τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τοῦ ὄφεως 
συλλαβοῦσα, παρακοὴν καὶ θάνατον ἔτεκε. Πίστιν δὲ καὶ χαρὰν λαβοῦσα 
Μαρία ἡ Παρθένος, εὐαγγελιζομένου αὐτῇ Γαβριήλ… ἀπεκρίνατο· “Γένοιτό 
μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου”. Καὶ διὰ ταύτης γεγέννηται Οὗτος … δι’ οὗ ὁ Θεὸς 
τόν τε ὄφιν καὶ τοὺς ὁμοιωθέντας ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους καταλύει»14. 4) 
Ἡ Ἀειπαρθενία συνιστᾶ τὴ μοναδικὴ καὶ ξεχωριστὴ ὑπαρκτικὴ κατάσταση 
τῆς Θεοτόκου. Ἡ παρθενία δὲν εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνο μιὰ κατάσταση τοῦ 
σώματος ἢ ἕνα φυσικὸ χαρακτηριστικό. Σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο 
ἀπὸ τὴν ἁπλῆ περιγραφὴ μιᾶς φυσιολογικῆς κατάστασης, τὴν πνευματικὴ 
καὶ ἐσωτερικὴ στάση, ποὺ χωρὶς αὐτὴ ἡ σωματικὴ κατάσταση θὰ ἦταν 
ἐντελῶς χωρὶς νόημα15. 5) Ἡ τιμὴ τῆς Θεομήτορος καὶ τῶν Ἁγίων ἀποτελεῖ 
θέμα διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς Ἀγγλικανούς. 6) Ἡ περὶ 
τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας χριστιανικὴ ἀλήθεια καὶ ἐκκλησιαστικὴ 
πίστη προσλαμβάνει γενικότερη ἐπικαιρότητα, πάντοτε καὶ σήμερα, ὡς πρὸς 
ζητήματα ἀκριβῶς, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν στὸ σύγχρονο κόσμο ἐμβαθυντικὲς 
ἀναζητήσεις καὶ προσδιορίζουν ἐπιδιώξεις λύσεων σὲ ἰδιαίτερα προβλήματα 
τῆς ἐποχῆς μας.

Θεσσαλονίκη 1991, [σσ. 269-277], σ. 274. Ὁ Γρηγόριος ὁ Νύσσης († 400) βλέπει στὸ πρόσωπο 
κάθε παρθένου τὸ τέλος τῆς κυριαρχίας τοῦ θανάτου, βλ. Περὶ Παρθενίας 14, PG 46, 377C.
14  Βλ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, 100, 9, PG 6, 
712Α. «Ὁ παραλληλισμὸς τῶν δύο τούτων δὲν ἔγκειται, δηλαδή, εἰς τὴν παρθενικὴν ὁμοιότητα 
αὐτῶν, ἀλλ’ εἰς τὴν ἀντιθετικὴν διάθεσιν αὐτῶν ἔναντι τῶν μετ’ αὐτῶν διαλεγομένων, εἰς τὴν 
ἐπιδειχθεῖσαν, ἀντιστοίχως, ὑπ’ αὐτῶν πίστιν καὶ ἀπιστίαν καὶ τὴν πρὸς αὐτὰς σχετιζομένην 
ὑπακοὴν καὶ ἀνυπακοήν», Ἀ. Σπουρλάκου-Εὐτυχιάδου, «Ἡ Νέα Εὔα, Μήτηρ καὶ Παρθένος. 
Ἐκκλησιολογική - Θεομητορικὴ προσέγγισις», Χαριστήριον τῷ Παναγιωτάτῳ Μητροπολίτῃ 
Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονι τῷ Δευτέρῳ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετοῦς ἐν 
Θεσσαλονίκῃ Ποιμαντορίας (1974-1994), Θεσσαλονίκη 1994, [σσ. 757-836], σ. 811. «Ἡ 
συγκατάθεσή της στὴ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ δὲν ἦταν μόνο ἕνας συντονισμὸς τῆς ἀνθρώπινης 
θέλησης μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἕνα μοναδικὸ ὑπαρκτικὸ γεγονὸς ἀλληλοπεριχώρησης 
τῆς ζωῆς τοῦ κτιστοῦ καὶ τῆς ζωῆς τοῦ ἀκτίστου […] Εἶναι ἡ νέα Εὔα ποὺ συγκεφαλαιώνει τὴ 
φύση ὄχι στὴν “παρὰ φύσιν” αὐτονομία καὶ στὸν θάνατο, αλλὰ στὴν “ὑπὲρ φύσιν” μέθεξη τῆς 
Θεότητας καὶ στὴν πραγματοποίηση τῆς αιώνιας ζωῆς», Χ. Γιανναρᾶ, Ἀλφαβητάρι τῆς πίστης, 
Ἀθήνα 152016, σσ. 161-163.
15  Κατὰ τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο, «Παρθενίας ὅρος τὸ καὶ σώματι καὶ πνεύματι εἶναι ἁγίαν», 
Περὶ Παρθενίας, PG 48, 537. Πρβλ. Γ. Φλωρόφσκυ, «Ἡ Ἀειπάρθενος Μητέρα τοῦ Θεου», ὅ.π., 
σ. 135.
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Ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου Ἀειπάρθενος16 καλύπτει ὁλόκληρη τὴ ζωὴ τῆς Θεο- 
τόκου. Τὸ «Ἀειπάρθενο» εἶναι κατὰ τὸν Ἰωάννη Δαμασκηνὸ († 756) χαρακτη-
ριστικὸ ἑνὸς μόνον ἀνθρώπου, μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὸ πρόσωπο αὐτὸ 
εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ Παρθένος Μαρία· «Ὄντως κυρίως καὶ ἀληθῶς 
Θεοτόκος, καὶ Κυρία, καὶ πάντων κτισμάτων δεσπόζουσα, δούλη καὶ μήτηρ 
τοῦ Δημιουργοῦ χρηματίσασα»17. Ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας († 444) σημειώνει: 
«Ἡ καὶ διὰ βίου παντὸς ἀειπάρθενος, ἄχραντός τε καὶ ἀκηλίδωτος. Τοιαύτην 
γὰρ ἔπρεπεν εἶναι τὴν τεκοῦσαν Θεόν»18.

Παρθένος συνέλαβε ὑπερφυσικῶς, παρθένος ἔτεκε καὶ παρθένος ἔμεινε 
ἰσοβίως. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος († 373) πρῶτος εἰσήγαγε τὸν ὅρο «Ἀειπάρθενος» 
στὴ γραμματεία τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς Ἐκκλησίας: Στὸ β΄ λόγο του κατὰ 
Ἀρειανῶν γράφει: «Οὐκοῦν οἱ ἀρνούμενοι ἐκ τοῦ Πατρὸς εἶναι φύσει καὶ ἴδιον 
αὐτοῦ τῆς οὐσίας τὸν Υἱὸν ἀρνείσθωσαν καὶ ἀληθινὴν σάρκα ἀνθρωπίνην 
αὐτὸν εἰληφέναι ἐκ Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου»19. Ἀλλοῦ ἀναφέρει: «Καὶ αὕτη 
δὲ ἡ Κυριοτόκος Μαρία καὶ ἀειπάρθενος»20. Ὁ ὅρος ἀπαντᾶ καὶ στὴν ἑρμηνεία 
τοῦ Σύμβόλου τῆς πίστεως: «ἐνανθρωπήσαντα, τουτέστι γεννηθέντα 
τελείως ἐκ Μαρίας τῆς Ἀειπαρθένου διὰ Πνεύματος Ἁγίου»21. Ὁ Δίδυμος ὁ 
Τυφλὸς († 398) ρητῶς διδάσκει τὸ «Ἀειπάρθενο» ἀναφέρων: «ὅτιπερ ὁ ἐκ 

16  «Ἀλλ’ οὐχ ἧττον ὁ αὐτὸς ἐπίσημος δογματικὸς χαρακτὴρ εἰς τὴν περὶ τῆς ἀειπαρθενίας τῆς 
Μαρίας πίστιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως προσδίδεται ἤδη καὶ διὰ τοῦ χαρακτηρισμοῦ 
αὐτῆς ὡς “Παρθένου” ἐν τῷ Συμβόλῳ τῆς πίστεως τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων Νικαίας-
Κωνσταντινουπόλεως, ἐφ’ ὅσον οἱ ὅροι “Παρθένος” καὶ “Ἀειπάρθενος”, ἀποδιδόμενοι εἰς 
τὴν Θεοτόκον, “εἶναι κυρίως εἰπεῖν καὶ κατ’ ἀρχὴν ταυτόσημοι”, ὡς παρατηρεῖ ὀρθῶς ὁ Μ. 
Σιώτης (Τὸ πρόβλημα τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ, Ἀθῆναι 1950, σ. 95)», Ἰ. Καλογήρου, Ἡ Μαρία 
ἡ ᾽Αειπάρθενος Θεοτόκος κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, Θεσσαλονίκη 1957, σ. 29.
17  Βλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Βιβλ. Δ΄, Κεφ. ΙΔ΄, 
PG 94, 1161Α.
18  Βλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περὶ Τριάδος 3, PG 77, 1152Α. Γιὰ τὸν Ἐπιφάνιο Σαλαμῖνος 
(† 403), τὸ ὄνομα τῆς μητέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πλήρως συνδεδεμένο μὲ τὸ ὄνομα 
Παρθένος «τίς ποτε, ἢ ἐν ποίᾳ γενεᾷ τετόλμηκε καλεῖν τὸ ὄνομα Μαρίας τῆς ἁγίας, καὶ 
ἐρωτώμενος οὐκ εὐθὺς ἐπήνεγκε τὸ Παρθένον;», Κατὰ αἱρέσεων 3, 2, PG 42, 705D. Πρβλ. J. 
N. Kelly, Early Christian Doctrines, London 51985, σ. 495.  
19  Βλ. Μεγάλου Ἀθανασίου, Κατὰ Ἀρειανῶν, Λόγος Β΄, PG 26, 296Β.
20  Βλ. Μεγάλου Ἀθανασίου, Τεμάχια ἐκ τῶν εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, PG 27, 1393C.
21  Βλ. Μεγάλου Ἀθανασίου, Ἑρμηνεία εἰς τὸ Σύμβολον, PG 26, 1232Α.
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τοῦ ἀρρήτου φωτὸς ἀχρόνως ἐκλάμψας, ἀπὸ τῆς Ἀειπαρθένου ἐν ὑστέροις 
καιροῖς διὰ φιλανθρωπίαν ἀφράστως ἐτέχθη»22. Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
(† 407), καταρρίπτων τὰ ἐπιχειρήματα τῶν αἱρετικῶν κατὰ τοῦ ἀφράστου 
μυστηρίου τῆς ἐκ Παρθένου γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ, διδάσκει τὸ «Ἀειπάρθενο» 
σὲ πολλὰ κείμενά του»23. Ὁ Ἐπιφάνιος Σαλαμῖνος († 403) ὁμοίως πολεμῶν τὶς 
αἱρετικὲς δοξασίες γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς Μαρίας ἐκφράζει τὴν πίστη του στὸ 
«Ἀειπάρθενο»24. Ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας († 444) ὡσαύτως κατηγορηματικῶς 
ἐκφράζεται ὑπὲρ τοῦ «Ἀειπαρθένου»: «Σοὶ γὰρ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
Χριστὸς ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἀναλαμβανόμενος τὴν Θεοτόκον καὶ Ἀειπάρθενον, 
ὡς παρθένῳ παρέδωκεν … σκεῦος ἀμίαντον»25.

Β΄.
Τὸ γεγονὸς  τῆς πρὸ τόκου παρθενίας τῆς Μαρίας: (i) Τὴ διὰ Πνεύματος 

Ἁγίου σύλληψη τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ δηλώνουν τὰ εὐαγγελικὰ χωρία: Λουκ. 
1, 34-35: «Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου 
ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ», Ματθ. 
1, 18: «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς 
αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου». (ii) Τὴν ἐκ παρθένου γέννηση τοῦ Ἰησοῦ ρητῶς μαρτυρεῖ 
ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἀναφέρων τὴν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα: «Ἰδοὺ ἡ 
παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν» (1, 23). Ὁ Λουκᾶς, ἀπηχῶν καὶ αὐτὸς 
τὴν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα (7, 14), σημειώνει: «καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ 
τέξῃ υἱόν» (1, 31). Ποιά «συλλήψῃ καὶ τέξῃ»; Ἡ «παρθένος, ἡ μεμνηστευμένη 
ἀνδρί» (Λουκ. 1, 27). Κατὰ τὰ χωρία αὐτά, ἡ Παρθένος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου θὰ 
συλλάβει καὶ ἡ ἰδία Παρθένος τέξεται χωρὶς νὰ μεταβληθεῖ κάτι ὡς πρὸς τὴν 
παρθενία της. Ἡ παράταξη τῶν ρημάτων «ἕξει καὶ τέξεται» καὶ «συλλήψῃ καὶ 

22  Βλ. Διδύμου τοῦ Τυφλοῦ (Ἀλεξανδρέως), Περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος, Βιβλ. Α΄, Κεφ. ΚΖ΄, PG 
39, 404C.
23 Βλ.  Ἰωάννου  Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλ 
Ε΄, PG 57, 58.
24  Βλ. Ἐπιφανίου Σαλαμῖνος, Κατὰ αἱρέσεων 3, 2, PG 42, 737ΑΒ.
25  Βλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ὁμιλίαι Διάφοροι, Ὁμιλ. ΙΑ΄, PG 77, 1032C.
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τέξῃ», χωρὶς διάκριση τοῦ τρόπου πραγματοποίησής τους, σημαίνει ἀκριβῶς 
τὸν ταυτόσημο τρόπο πραγματοποίησης τοῦ «συλλήψῃ» καὶ τοῦ «τέξῃ», 
δηλαδὴ «διὰ Πνεύματος Ἁγίου» γίνεται καὶ ἡ σύλληψη καὶ ὁ τοκετός. Ὅπως 
στὴν πρώτη περίπτωση, τῆς σύλληψης, ἡ Μαρία παραμένει παρθένος, ἔτσι καὶ 
στὴ δεύτερη, τῆς γέννησης ἢ τοῦ τοκετοῦ, διατηρεῖ τὴν παρθενία της, αφοῦ 
ὑπερφυσικῶς τίκτει. Ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνὸς († 1122) παρατηρεῖ: «Τοῦτο γὰρ 
οὔτε ὁ Εὐαγγελιστὴς ἐδίδαξεν, οὔτε πρὸ αὐτοῦ ὁ ἄγγελος, ὁ εὐαγγελισάμενος 
τῇ Θεοτόκῳ τὴν σύλληψιν. Ἠγνόησαν γὰρ τοῦτο καὶ αὐτοί, διὰ τὸ εἶναι 
πᾶσιν ἀκατάληπτον, καὶ μόνῃ τῇ μακαρίᾳ Τριάδι γνωστόν. Τοῦτο δὲ γίνωσκε 
μόνον, ὅτι σεσάρκωται ὁ Υἱὸς εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρός, καὶ συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος»26.

Οἱ Ἀποστολικοὶ Πατέρες καὶ οἱ Ἀπολογητὲς διακήρυξαν ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ γεννήθηκε «ἀληθῶς ἐκ παρθένου» καὶ «ὁ Θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς 
ἐκυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ’ οἰκονομίαν Θεοῦ, ἐκ σπέρματος μὲν Δαβίδ, 
Πνεύματος δὲ Ἁγίου» καὶ «ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία 
Μαρίας καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς»27. Ὁ Ἰουστῖνος († 165) κατ’ ἐπανάληψη ἀναφέρει 
τὴν προφητεία τοῦ  Ἡσαΐα (7, 14) «Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει» γιὰ νὰ βε- 
βαιώσει ὅτι «δύναμις Θεοῦ, ἐπελθοῦσα τῇ Παρθένῳ, ἐπεσκίασεν αὐτὴν καὶ 
κυοφορῆσαι παρθένον οὖσαν πεποίηκε»28. Ὁ Εἰρηναῖος Λυῶνος († 202), 
ἀναφερόμενος στὸ δοθὲν ἀπὸ τὸ Θεὸ «τῆς παρθένου σημεῖον», κατακρίνει 
ὅσους τολμοῦν «μεθερμηνεύειν τὴν Γραφήν· “Ἰδοὺ ἡ νεᾶνις ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ 
τέξεται υἱόν”, ὡς Θεοδοτίων ἡρμήνευσεν ὁ Ἐφέσιος καὶ Ἀκύλας ὁ Ποντικός, 
ἀμφότεροι Ἰουδαῖοι προσήλυτοι· οἷς κατακολουθήσαντες οἱ Ἐβιωναῖοι ἐξ 
Ἰωσὴφ αὐτὸν γεγενῆσθαι φάσκουσι»29, τὴν ὑπερφυσικὴ ἀρνησάμενοι γέννη- 
ση τοῦ Κυρίου. Παραλληλίζων τὴ Μαρία πρὸς τὴν Προμήτορα Εὔα παρατηρεῖ: 
«Ὅπως ἐκείνη (ἡ Εὔα) ἔχουσα τὸν Ἀδάμ, πλὴν ὅμως παρθένος εἰσέτι ὑπάρχουσα 
… ἀπειθὴς γενομένη καὶ εἰς ἑαυτὴν καὶ εἰς ὁλόκληρον τὸ ἀνθρώπινον γένος 

26 Βλ. Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ, Ἑρμηνεία εἰς τὸ Ματθ. α΄ 18,  Ἔκδοσις Θ. Φαρμακίδου, Ἀθῆναι 
1842, σ. 14 ἑ.
27  Βλ. Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, Πρὸς Ἐφεσίους XVIII, 1 καὶ ΧΙΧ, 2, PG 5, 660Α.
28  Βλ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Ἀπολογία Α΄, 33, PG 6, 381ΑΒ· τοῦ ἰδίου, Πρὸς 
Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, 100, PG 6, 712Α.
29  Βλ. Εἰρηναίου Λουγδούνου, Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, Γ΄, 21, PG 
7, 946Α.
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ἀπέβη αἰτία θανάτου, οὕτω καὶ ἡ Μαρία ἔχουσα μνηστῆρα, πλὴν ὅμως οὖσα 
παρθένος, καὶ ἑαυτῇ καὶ παντὶ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει ἐγένετο αἰτία σωτηρίας»30. 
Ὁ Ἰουστῖνος, ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυς († 165), ἀναφέρει: «Παρθένος γὰρ 
οὖσα Εὔα ἄφθορος, τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τοῦ ὄφεως συλλαβοῦσα, παρακοὴν 
καὶ θάνατον ἔτεκε. Πίστιν δὲ καὶ χαρὰν λαβοῦσα Μαρία ἡ Παρθένος, 
εὐαγγελιζομένου αὐτῇ Γαβριήλ … ἀπεκρίνατο· “Γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά 
σου”. Καὶ διὰ ταύτης γεγέννηται Οὗτος … δι’ οὗ ὁ Θεὸς τόν τε ὄφιν καὶ τοὺς 
ὁμοιωθέντας ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους καταλύει»31. Πρόκειται, πράγματι, περὶ 
παρθενικῆς ὑπακοῆς ἔναντι παρθενικῆς ἀνυπακοῆς, θέματος ἀποτελοῦντος 
βασικὸ σημεῖο τῆς ἀντίθεσης Εὔα - Μαρία γιὰ τὴν ἀρχαία καὶ μεταγενέστερη 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας32. Ὁ Ὠριγένης († 253/54) ἀπευθυνόμενος κατὰ 
τοῦ ἐθνικοῦ Κέλσου, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται τὴν ὑπερφυσικὴ σύλληψη τῆς 
παρθένου, ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Κύριος «ὡς καὶ οἱ προφῆται προεῖπον ἀπὸ 
παρθένον» ἐγεννήθη, παραθέτει τὴν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα καὶ ἀναιρεῖ τοὺς 
μὴ ἑρμηνεύσαντες τὴν ἀντίστοιχη ἑβραϊκὴ λέξη ὅπως οἱ Ἑβδομήκοντα (Ο΄) 
μὲ τὴν ἑλληνικὴ λέξη παρθένος, ἀλλὰ μὲ τὴ λέξη νεᾶνις: «Ἡ λέξις Ἀαλμὰ 
κεῖται καὶ ἐν τῷ Δευτερονομίῳ ἐπὶ παρθένον, οὕτως ἔχουσα· “Ἐὰν δὲ γένηται 
παῖς παρθένος μεμνηστευμένη ἀνδρί” (Δευτερ. κβ΄ 23-24)». Ὁ ἴδιος ἐρωτᾶ: 
«Ποῖον οὖν σημεῖον τὸ νεάνιδα μὴ παρθένον τεκεῖν; Καὶ τίνι μᾶλλον ἁρμόζει 
γεννῆσαι Ἐμμανουήλ;» οὐχὶ τῇ «ἔτι καθαρᾷ καὶ ἁγνῇ παρθένῳ;»33. «Ἡ λ. ̔ almah 

30  Βλ. Εἰρηναίου Λουγδούνου, Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, Γ΄, 22, 
PG 7, 951C. Πρβλ. Ε. Χατζηεφραιμίδη, Ἁγίου Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνου Ἔλεγχος καὶ 
ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως (Εἰσαγωγή - Μετάφρασι - Σχόλια), Θεσσαλονίκη 1991, σ. 
253. «Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ μιὰ γυναίκα γίνεται τὸ σύμβολο τῆς καταστροφῆς τῶν σχέσεων 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, μιὰ ἄλλη γυναίκα ἐνσαρκώνει τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν 
σχέσεων αὐτῶν, προτυπώνοντας κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀπὸ τὰ πρῶτα κεφάλαια τῆς Γραφῆς, 
τὸ πρόσωπο καὶ τὸν ρόλο τῆς Παναγίας», Μ. Κωνσταντίνου, «Ἡ Παναγία στὴν ἱστορία τῆς 
θείας Οἰκονομίας», Ἐπίγνωση 114 (2010), [σσ. 2-6], σ. 3.
31  Βλ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, 100, PG 6, 
712Α.
32  Βλ. Α. Σπουρλάκου-Εὐτυχιάδου, «Ἡ νέα Εὔα, Μήτηρ καὶ Παρθένος. Ἐκκλησιολογική - 
Θεομητορικὴ προσέγγισις», Χαριστήριον τῷ Παναγιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Θεσσαλονίκης κ.κ. 
Παντελεήμονι τῷ Δευτέρῳ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετοῦς ἐν Θεσσαλονίκῃ ποιμαντορίας 
(1974-1994), Θεσσαλονίκη 1994, [σσ. 757-836], σ. 811 ἑ.
33  Βλ. Ὠριγένους, Κατὰ Κέλσου Α΄, XXXIV-XXXV,  PG 11, 725BC καὶ 728Β. «Στὸ κείμενο 
τῶν Ο΄ ἡ λ. παρθένος ἀπαντᾶ συνολικῶς ἑξήντα πέντε φορὲς μὲ τὴ σημασία “ἄγαμος κόρη”, 
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χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἀνύπανδρη κοπέλλα, εἴτε εἶνε παρθένος εἴτε κρίνεται 
ὡς παρθένος, οὐδέποτε γιὰ τὴν κοπέλλα ποὺ εἶνε σύζυγος. Ἀκριβῶς δὲ στὸ 
χωρίο αὐτό, ὅπου οἱ Ο΄ ἐπέλεξαν τὴ λ. Παρθένος, καταλαβαίνουμε ὅτι ὑπάρχει 
τὸ σημάδι τῆς ἀσφαλοῦς παραδόσεως περὶ τῆς σημασίας τῆς λ. ῾almah»34. 
Κατὰ τὸν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, «Κἂν εἰ λέγοιτο “νεᾶνις” ἡ παρθένος, οὐκ 
ἔξω κείσεται τοῦ εἶναι παρθένος»35. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπικαλούμενος τὸ 
«ἔθος τῆς Γραφῆς» ἀναφέρει: «Εὑρήκαμεν γὰρ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῆς Γραφῆς ἀντὶ 
τῆς παρθένου τὴν νεᾶνιν παραλαμβανομένην πολλάκις»36.

Γ΄.
Γιὰ τὸ παράδοξο τῆς διατήρησης τῆς παρθενίας καὶ κατὰ τὸν τόκο ὁ 

Γρηγόριος ὁ Νύσσης († 400) παρατηρεῖ: «ὡς οὔτε τοῦ τόκου τὴν παρθενίαν 
λύσαντος, οὔτε τῆς παρθενίας τῇ τοιαύτῃ κυοφορίᾳ ἐμποδὼν γενομένης. 
Ὅπου γὰρ πνεῦμα σωτηρίας γεννᾶται … ἄχρηστα πάντως τῆς σαρκὸς 
θελήματα»37 . Στὸ ἴδιο ζήτημα ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς († 756) προσθέτει: 
«Ὥσπερ δὲ συλληφθεὶς [ὁ Κύριος] Παρθένον τὴν συλλαβοῦσαν ἐτήρησεν, 
οὕτω καὶ τεχθείς, τὴν αὐτῆς παρθενίαν ἐφύλαξεν ἄτρωτον, μόνος διελθὼν δι’ 
αὐτῆς, καὶ κεκλεισμένην τηρήσας αὐτήν … Οὐ γὰρ ἀδύνατος ἦν καὶ διὰ τῆς 
πύλης διελθεῖν καὶ ταύτης μὴ παραβλάψαι τὰ σήμαντρα»38. 

ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴ λ. “γυνή”. Σὲ σαράντα τέσσερα οἱ Ο΄ μὲ τὴ λ. παρθένος  μεταφράζουν τὸ 
bethulah· σὲ ἕνα τὸ bethulim· σὲ πέντε τὸ na῾arah καὶ σὲ δύο τὸ ῾almah», Ε. Χατζηεφραιμίδη, 
(Ἀρχιμ.), Ὁ προφήτης Ἡσαΐας στὴν Καινὴ Διαθήκη. Φιλολογικὴ προσέγγιση τοῦ κειμένου τῶν 
παραθεμάτων – Σύγκρισι μὲ τὴν παράθεσί τους στὴν Καινὴ Διαθήκη, Φλώρινα 2000, σ. 48.
34  Βλ. Ε. Χατζηεφραιμίδη, (Ἀρχιμ.), ὅ.π., σ. 50. «There is no instance where it can be probed 
that almâ designates a young woman who is not a virgin»,  R. Laird Harris, Gleason L. Archer, 
Bruce K. Waltke, Theological Wordbook of the Old Testament, Chicago 1980, σ. 672.
35  Βλ.  Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἐξήγησις ὑπομνηματικὴ εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, 1, 4, PG 
70, 204B.
36  Βλ. Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμιλία εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν, 4, PG 31, 1468Α. «Ἡ 
νεᾶνις ἐπὶ παρθένων ἰδίως ὠνομάσθη», τοῦ ἰδίου, Ἑρμηνεία εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, 201, 89, 
PG 30, 464BC.
37  Βλ. Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ παρθενίας, Κεφ. ΙΘ΄, PG 46, 396D.
38  Βλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Βιβλ. Δ΄, Κεφ. ΙΔ΄, 
PG 94, 1161ΑΒ. Πρβλ. Μ. Νάζμ, (Πρεσβ.), Ἡ Θεοτόκος κατὰ τὸν Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν, 
Θεσσαλονίκη 1984, σ. 34.
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Σαφὴς εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἑρμηνεία στὴν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα (7, 14), 
τὴν ὁποία ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος: «Ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ 
ἕξει καὶ τέξεται υἱόν» (1, 23). Κατὰ τὴν ἔκφραση αὐτὴ ἑπομένως «ἡ τίκτουσα 
θὰ εἶναι παρθένος καὶ κατὰ τὴν στιγμὴν τὴν ὁποίαν θὰ τίκτῃ (= γεννᾶ)»39. 
Σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτό, σημαντικὴ εἶναι ἡ πρώιμη μαρτυρία τοῦ Ἰουστίνου 
(† 165), ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στὴν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα (7, 14) κάνει 
ἀναφορὰ στὴν παρθενία τῆς Θεοτόκου40 ἡ ὁποία δὲν ἀλλοιώθηκε κατὰ τὸν 
τόκο, καὶ μιλᾶ περὶ Χριστοῦ «διὰ Παρθένου γεννηθέντος»41, λέγοντος ὅτι, ἂν 
ὁ Ἰησοῦς εἶχε γεννηθεῖ ὅπως ὅλοι, τότε τί εἴδους σημεῖον θὰ ἦταν αὐτό; «Καὶ τὸ 
“ Ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται καὶ τέξεται υἱὸν” εἰς τοῦτον προείρητο. 
Εἰ γὰρ μὴ ἐκ Παρθένου οὗτος, περὶ οὗ Ἡσαΐας ἔλεγεν, ἔμελλεν γεννᾶσθαι, 
εἰς ὃν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐβόα. “ Ἰδοὺ Κύριος αὐτὸς ἡμῖν δώσει σημεῖον· Ἰδοὺ 
ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται καὶ τέξεται υἱόν”· εἰ γὰρ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις 
ἅπασι πρωτοτόκοις καὶ οὗτος γεννᾶσθαι ἐκ συνουσίας ἔμελλε, τί καὶ ὁ Θεὸς 
σημεῖον ὃ μὴ πᾶσι τοῖς πρωτοτόκοις κοινόν ἐστιν, ἔλεγε ποιεῖν; Ἀλλ’ ὅπερ 
ἐστὶν ἀληθῶς σημεῖον καὶ πιστὸν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ἔμελλε γίνεσθαι, 
τοῦτ’ ἔστι διὰ παρθενικῆς μήτρας τὸν πρωτότοκον τῶν πάντων ποιημάτων 
σαρκοποιηθέντα ἀληθῶς παιδίον γενέσθαι»42. Κατὰ τὸν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας 
(† 444), ἡ «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» σύλληψη ἀπὸ τὴν ἁγία Παρθένο ἀποτελεῖ 
ὑπόθεση ποὺ ὑπερβαίνει τὰ λεκτικὰ σχήματα, γιατὶ τὸ «σημεῖον» εἶναι ἀληθινὰ 
«παράδοξον» καὶ «ὑπερμέγεθες», τόσο σὲ «βάθος», ὅσο καὶ σὲ «ὕψος»43. Εἶναι 

39  Βλ. Σ. Παπαδοπούλου, «Ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου», ΘΗΕ 1 (1962), [στῆλ. 464-472], στήλ. 
464.
40  Βλ. Σ. Παπαδοπούλου, «Ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου», ὅ.π., στήλ. 464.
41  Βλ. Ἰουστίνου, φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, 85, PG 6, 676C.
42  Βλ. Ἰουστίνου, φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Πρὸς Τρύφωνα Ίουδαῖον διάλογος, 84, PG 6, 
673ΑΒ.
43  Βλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, εἰς Ἡσαΐαν 1, 5, PG 70, 204C. Κατὰ τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο 
(† 407), «οὐδὲ γὰρ ὁ Γαβριήλ, οὐδὲ ὁ Ματθαῖος ἐδυνήθησάν τι πλέον εἰπεῖν, ἀλλ’ ὅτι ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου μόνον· τὸ δέ, πῶς ἐκ Πνεύματος καὶ τίνι τρόπῳ οὐδεὶς τούτων ἡρμήνευσεν· 
οὐδὲ γὰρ δυνατὸν ἦν. Μηδὲν νομίσεις τὸ πᾶν μεμαθηκέναι, ἐκ Πνεύματος ἀκούων· καὶ γὰρ 
πολλὰ ἀγνοοῦμεν ἔτι καὶ ταῦτα μανθάνοντες· οἷον πῶς ὁ ἄπειρος ἐν μήτρᾳ ἐστί· πῶς ὁ πάντα 
συνέχων κυοφορεῖται ὑπὸ γυναικός· πῶς τίκτει Παρθένος καὶ μένει Παρθένος … Καὶ ὅτι 
μὲν οὖν ἐξ ἡμῶν καὶ τοῦ φυράματος τοῦ ἡμετέρου καὶ τῆς μήτρας τῆς Παρθενικῆς, δῆλον ἐκ 
τούτων. Τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἅγιον κληθήσεται καὶ ἐξ ἑτέρων πλειόνων· τὸ δὲ πῶς οὐκέτι 
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χαρακτηριστικὲς οἱ χρησιμοποιούμενες ἀπ’ αὐτὸν λέξεις, ὅπως, «ἄχραντος», 
«ἄρρητος», «παράδοξον», «ὑπερμέγεθες»44, οἱ ὁποῖες δηλώνουν τὴν ἀδυναμία 
τοῦ πεπερασμένου ἀνθρώπινου νοῦ νὰ ἐκφράσει τὸ ὕψος καὶ τὸ πλάτος τοῦ 
θαύματος μὲ καταφατικὰ κατηγορήματα τοῦ κοινοῦ λόγου45.

Κατὰ τὸν Τερτυλλιανό († μετὰ τὸ 225), ἡ Μαρία ὑπῆρξε παρθένος 
πρὸ τόκου ὄχι ὅμως καὶ κατὰ τὴ γέννηση. («Παρθένος συνέλαβεν, ἀλλ’ 
οὐχὶ καὶ παρθένος ἔτεκε»)46. Ὁ Ὠριγένης († 253/54), ἑρμηνεύων τὸ ὑπὸ τοῦ 
εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ ἀναφερόμενο στὴν προσαγωγὴ τοῦ Ἰησοῦ στὸ ἱερὸ κατὰ 
τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα «πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ 
κληθήσεται», παρατηρεῖ:  «Μόνος δὲ Χριστὸς διήνοιξεν μήτραν ἐκ παρθένου 
τεχθείς·  οὐδὲν γὰρ ἄλλο πρὸ τοῦ Χριστοῦ τῆς μήτρας ἐκείνης ἥψατο· πάντων 
δὲ τὰ πρωτότοκα, εἰ καὶ πρωτότοκά ἐστιν, ἀλλ’ οὐ διανοίγουσιν αὐτὰ πρῶτα τὴν 
μήτραν, ἀλλ’ ὀ σύμβιος». Οἱ ἀντιλέγοντες σημειώνουν: «Εἰ εἰς τὸν Χριστὸν ἔχει 
τὴν ἀναφορὰν τὸ “Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν, ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται”, 
οὐκ ἔμεινεν ἡ Μαρία παρθένος». Στὴν ἀντίρρηση αὐτὴ ἀπαντᾶ: «Ἀνέῳκτο οὖν 
ἄνευ ἀνδρὸς ἡ παρθενικὴ μήτρα» καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κυοφορίας «οὐδ’ 
ὅλως αἱ παρθενικαὶ πύλαι ἀνεῴχθησαν βουλήσει τοῦ κυοφορουμένου κατὰ 
τὸ φανερῶς ῥητόν· “Ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται· οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι’ 
αὐτῆς εἰ μὴ Κύριος· καὶ ἔσται κεκλεισμένη” (Ἰεζ. 44, 2), ὥστε πρὸς τὴν δύναμιν 
τοῦ τεχθέντος οὐδὲν κέκλεισται αὐτῷ ὡς δεσπότῃ, ἀλλὰ πάντα ἀνέῳκται»47. 
Παρομοίως ἐκφράζεται καὶ ὁ Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου († 394) παρατηρῶν: 
«Χωρὶς συνουσίας ὁ Χριστὸς διανοίξας τὴν μήτραν τῆς Παρθένου ἀφράστως 
προῆλθεν· ὥστε τό, Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν, ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 
εἰς τὸν Κύριον ἀναφέρεται μόνον. Πρὸς μὲν τὴν παρθενικὴν φύσιν οὐδ’ ὅλως 
αἱ παρθενικαὶ πύλαι ἠνεῴχθησαν, βουλήσει τοῦ ἀρτίως κυοφορηθέντος κατὰ 
τὸ φάσκον περὶ αὐτοῦ ῥητόν· Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου καὶ εἰσελεύσεται καὶ 

δῆλον», Εἰς Ματθαῖον, Ὁμιλ. 4, PG 57, 43. Πρβλ. Χ. Σταμούλη, ὅ.π., σ. 65.
44 Βλ.  Κυρίλλου  Ἀλεξανδρείας, Περὶ τῆς ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας 
15, PG 68, 1005CD.
45  Βλ. Χ. Σταμούλη, ὅ.π., σ. 67 ἑ.
46  Βλ.  Tertulliani, De carne Christ. § 23:  «Virgo quantum a viro; non virgo quantum a partu 
… Itaque magis patefacta est quia magis erat clausa. Utique magis non virgo dicenda est quam 
virgo», PL 2, 835.
47  Βλ.  Ὠριγένους,  Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, Ὁμιλ. ΙΔ΄, ΒΕΠΕΣ 15, 36, 8-21.
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ἐξελεύσεται καὶ ἔσται κεκλεισμένη … ὡς δὲ πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ τεχθέντος 
Δεσπότου, οὐδὲν κέκλεισται τῷ Κυρίῳ, ἀλλὰ πάντα ἠνέῳκται»48.

Κατὰ τὸν Ὠριγένη († 253/54) καὶ τὸν Ἀμφιλόχιο Ἰκονίου († 394) ἡ 
παρθενικὴ μήτρα τῆς Μαρίας ἡ ὁποία εἶναι πύλη κεκλεισμένη κατὰ τὴν πρὸ  
τοῦ τοκετοῦ περίοδο ἄνοιξε πρὸς στιγμὴν πρὸ τῆς κυριαρχικῆς δύναμης τοῦ 
τεχθησομένου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὡς Δεσπότου τίποτε δὲν εἶναι κλειστό, 
μετὰ τἠν ἔξοδό του ἔχει κλείσει συμφώνως πρὸς τὸ προφητικὸ «καὶ ἔσται 
κεκλεισμένη»49. Ἐκκλησιαστικοὶ Συγγραφεῖς καὶ Ὑμνογράφοι χρησιμοποιοῦν 
ὡς εἰκόνες γιὰ τὴν παράσταση τοῦ ὑπερφυοῦς παρθενικοῦ τοκετοῦ ἀναλογίες 
καὶ ὁμοιότητες πρὸς ἄλλα ὑπερφυσικὰ γεγονότα τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας, 
ὅπως ἡ ἔξοδος τοῦ ἀναστάντος ἀπὸ τὸν ἐσφραγισμένο τάφο ἢ ἡ εἴσοδός του 
πρὸς τοὺς μαθητὲς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἢ καὶ πρὸς φυσικὰ γεγονότα, 
ὅπως ἡ δίοδος τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων διὰ τοῦ κρυστάλλου50. Ἡ παναγία 
διέλευση τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ἁγίας Παρθένου κατὰ τὸν 
ὑπερφυὴ τοκετὸ διαφύλαξε τὴν πρὸ τοῦ τόκου καὶ τὴν ἐν τόκῳ παρθενία.

Δ΄.
Κατὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς προτεσταντικῆς πολεμικῆς, χρησιμοποιοῦνται 

συγκεκριμένα χωρία, βιβλικὲς λέξεις ἢ φράσεις μεμονωμένες γιὰ νὰ 
προσβάλλουν τὴν ἀλήθεια τῆς, μετὰ τὸν τόκο, Παρθενίας τῆς Θεοτόκου. 
Ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα σκανδαλίζουν τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι τὰ ἑξῆς: (1) «Καὶ οὐκ 
ἐγίνωσκεν αὐτὴν (ὁ Ἰωσήφ) ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον» 
(Ματθ. 1, 25). Βάσει τοῦ «ἕως οὗ» λέγεται ὅτι ὁ Ἰωσὴφ δὲν εἶχε συζυγικὲς 
σχέσεις, μόνο μέχρι τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ. (2) Στὸ παραπάνω χωρίο (Ματθ. 
1, 25) ὑπάρχει ἡ λέξη «πρωτότοκος» καὶ ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε 

48  Βλ. Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Λόγος Β΄, Εἰς  τὴν   Ὑπαπαντὴν  τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 
καὶ εἰς τὴν Θεοτόκον…, Β΄ καὶ Γ΄, PG 39, 48Β καὶ 49Α. Πρβλ.  Κ. Μπόνη,  Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου 
«Περὶ Ψευδοῦς ἀσκήσεως» [Ἀνάτυπον ἀπὸ τὴ Θεολογία], Ἀθῆναι 1979, σ. 202,  παρ. 1.
49  Βλ. Π. Τρεμπέλα, Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμος Δεύτερος, Ἀθῆναι 
1959, σσ. 207-210.
50  Βλ. Π. Τρεμπέλα, Θέματα διαλόγου μετὰ τῶν Ἀγγλικανῶν. Εἰσήγησις Περὶ τιμῆς τῆς 
Θεομήτορος καὶ τῶν Ἁγίων [Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περ. Νέα Σιὼν ΞΒ΄ (1967)], Ἐν Ἱεροσολύμοις 
1967 σ. 12.
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ἁπλῶς ὁ πρῶτος ποὺ γεννήθηκε, ἀλλὰ στὴ συνέχεια ἀκολούθησαν καὶ ἄλλα 
παιδιά. (3) Τὰ ἱερὰ κείμενα ἀποκαλοῦν τὸν Ἰωσὴφ «ἄνδρα τῆς Μαρίας» (Ματθ. 
1, 16) καὶ τὴ Μαρία «γυναῖκα τοῦ Ἰωσήφ» (Ματθ. 1, 20. 24). Οἱ λέξεις «ἄνδρας» 
καὶ «γυναῖκα» ἀπὸ κάποιες αἱρέσεις ἑρμηνεύονται μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ Μαρία, 
μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, γέννησε καὶ ἄλλα τέκνα μὲ τὸν Ἰωσὴφ ὡς ἄνδρα 
της. (4) Τὸ γνωστὸ πρόβλημα τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ: Ἀπὸ τὸ ἐδάφιο Μάρκ. 
6, 3: «Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ 
Ἰωσῆ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος;  Καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς;». 
Τὸ χωρίο δείχνει μὲ σαφήνεια ὅτι οἱ «ἀδελφοὶ» τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τέσσερις, ὁ 
Ἰάκωβος, ὁ Ἰωσήφ, ὁ Ἰούδας καὶ ὁ Σίμων, δύο ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι οἱ 
συγγραφεῖς τῶν Καθολικῶν Ἐπιστολῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης (ὁ Ἰάκωβος καὶ 
ὁ Ἰούδας)51. Οἱ «ἀδελφὲς» τοῦ Χριστοῦ «πρέπει νὰ ἦταν περισσότερες ἀπὸ δύο 
καὶ κατοικοῦσαν στὴ Ναζαρέτ, ὅπου εἶχαν παντρευτεῖ»52.  Ἂν ἦσαν δύο θὰ 
λεγόταν ἀμφότεραι. 

(1) Ὡς πρὸς τὴν προβληματικὴ φράση «ἕως οὗ» στὸ χωρίο Ματθ. 1, 25 
παρατηροῦμε ὅτι «τὸ ἕως τὴν μὲν τοῦ ὡρισμένου χρόνου προθεσμίαν σημαίνει, 
οὐκ ἀποφάσκει δὲ τὸ μετὰ ταῦτα»53 πάντοτε. Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος († 
407) σημειώνει: «Ὅτι ἔθος τῇ Γραφῇ … τὴν ῥῆσιν ταύτην μὴ ἐπὶ διωρισμένων 
τιθέναι χρόνων. Καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ φησιν· οὐχ ὑπέστρεψεν ὁ κόραξ ἕως 
οὗ ἐξηράνθη ἡ γῆ· καίτοιγε οὐδὲ μετὰ ταῦτα ὑπέστρεψε»54. Στὸ Γέν. 8, 7 λέγεται 
ὅτι ὁ Νῶε, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη στὴν κιβωτό, ἔστειλε τὸν κόρακα γιὰ νὰ δεῖ ἂν 
ὑποχώρησαν τὰ νερά, καὶ ὁ κόρακας «οὐχ ὑπέστρεψε ἕως τοῦ ξηρανθῆναι 
τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς». Βεβαίως οὔτε κατόπιν ἐπέστρεψε καὶ περὶ αὐτοῦ δὲν 
ὑπάρχει καμμία ἀμφισβήτηση. Ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς († 756) παρατηρεῖ: 
«Καὶ ὁ Κύριος δέ φησι “καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος”, οὐχ ὡς μετὰ τὴν τοῦ αἰῶνος συντέλειαν 
χωρισθησόμενος. Φησὶ γοῦν ὁ θεῖος Ἀπόστολος καὶ οὕτως πάντοτε σὺν Κυρίῳ 

51  Βλ. Ἀ. Γλαβίνα, Οἱ Δώδεκα Ἀποστολοι, Κατερίνη 1993, σ. 109 ἑ.
52  Βλ. Ἀ. Γλαβίνα, ὅ,.π., σ. 111.
53  Βλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Βιβλ. Δ΄, Κεφ. ΙΔ΄, 
PG 94, 1161Β.
54  Βλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλ. 
Ε΄, PG 57, 58.
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ἐσόμεθα, μετὰ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν λέγων»55. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος 
στὸ τέλος τοῦ Εὐαγγελίου ἀναγράφει τοὺς τελευταίους λόγους τοῦ Κυρίου 
πρὸς τοὺς μαθητές του: «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 20). Νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι ὁ Κύριος 
μετὰ τὴ συντέλεια τοῦ αἰῶνα θὰ ἐγκαταλείψει τοὺς μαθητές του; Ἀσφαλῶς 
ὄχι. Ἡ φράση «ἕως οὗ» στὴν Ἁγία Γραφὴ εἰδικῶς δὲν σημαίνει ἀποκλειστικῶς 
καὶ πάντοτε ἕνα χρονικὸ ὅριο. Δὲν σημαίνει ὅτι μέχρις ἑνὸς χρονικοῦ ὁρίου 
γίνεται κάτι καὶ μετὰ ταῦτα παύει νὰ γίνεται. Ἀλλὰ σημαίνει ὅτι μέχρι τοῦ 
σημείου, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐνδιαφέρεται ὁ θεόπνευστος συγγραφέας, γίνεται κάτι, 
τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἀφήνεται ἀκαθόριστο, διότι περὶ αὐτοῦ δὲν ἐνδιαφέρεται ὁ 
συγγραφέας νὰ γράψει56. 

Ὁ χρονικὸς σύνδεσμος «ἕως» χρησιμοποιεῖται πολλὲς φορὲς γιὰ νὰ 
δηλώσει ὄχι ἕνα χρονικὸ ὅριο, ἀλλὰ τὸ ἀπεριόριστο στὸ χρόνο. Συνεπῶς τὸ 
χωρίο «οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν, ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον» 
σημαίνει, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), ὅτι «οὐδέποτε 
ὁ Ἰωσὴφ συνεμίγη τῇ ἁγίᾳ παρθένῳ, ἀλλ’ αὐτὴ παρθένος ἦν καὶ πρὸ τόκου καὶ 
ἐν τόκῳ καὶ μετὰ τόκον καὶ διὰ παντός»57. 

(2) Ἡ λέξη «πρωτότοκος» στὴν Ἁγία Γραφὴ ἐπιδέχεται δύο διαφορετικὲς 
ἑρμηνεῖες. Ἡ κάθε μιὰ κατανοεῖται πάντα σὲ σχέση μὲ τὴν ἀναφορά της καὶ 
ὄχι ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν κειμενικὴ συνάφεια. Ἡ πρώτη ἑρμηνεία δηλώνει εἴτε 
τὸν πρῶτο γεννηθέντα μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν ὅπως στὸ Γέν. 35, 23 («Ἦσαν 
δὲ οἱ υἱοὶ Ἰακὼβ δώδεκα … πρωτότοκος Ἰακώβ»). Μὲ τὴ δεύτερη ἑρμηνεία ὁ 
ὅρος «πρωτότοκος» ἀποδίδεται εἴτε στὸν «πρῶτο» καὶ «μόνο», τὸ μονογενή, 
ἀφοῦ ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ὑστερότοκα παιδιά, ὅπως στὸ Ἑβρ. 1, 6 («Ὅταν δὲ πάλιν 
εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην»), εἴτε τὸν ἐκλεκτὸ ὅπως στὸ 
Ἑβρ. 12, 23 («Ἐκκλησίαν πρωτοτόκων»). Παρομοίως στὸ ΣοφΣολ 7, 1 ὁ Ἀδὰμ 
καλεῖται πρωτόπλαστος, χωρὶς νὰ ὑπάρχει δευτερόπλαστος, ἀφοῦ εἶναι 
μόνος ποὺ πλάστηκε. Κατὰ τὸν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας († 444), «Πρωτότοκος 
λέγει νῦν, οὐ τὸν πρῶτον ἐν ἀδελφοῖς, ἀλλὰ τὸν καὶ πρῶτον καὶ μόνον· 

55  Βλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Βιβλ. Δ΄, Κεφ. ΙΔ΄, 
PG 94, 1161BC.
56  Βλ. Σ. Σάκκου, «Ἡ Ἀειπαρθενία τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου», ὅ.π., σ. 186.
57  Βλ. τὸ παράθεμα στοῦ Σ. Σάκκου, «Ἡ Ἀειπαρθενία τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου», ὅ.π., σ. 188.
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ἔστι γάρ τι καὶ τοιοῦτον εἶδος ἐν ταῖς σημασίαις τοῦ πρωτοτόκου»58. Εἶναι 
ἀξιοσημείωτο ὅτι «ἅπασα ἡ παράδοσις ἑρμηνεύει τὸν “πρωτότοκον” ὄχι ὡς 
πρῶτον μεταξὺ πολλῶν, ἀλλ’ ὡς τὸν μόνον, τὸν Μονογενῆ»59. Πρωτότοκος 
κυρίως ὀνομάζεται ὄχι ὁ μεγαλύτερος μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν, ἀλλὰ ὁ πρῶτος 
διανοίγων τὴ μήτρα, εἴτε γεννηθοῦν καὶ ἄλλοι ἀδελφοί, εἴτε δὲν γεννηθοῦν. 
Ὅταν χρειάζεται νὰ ἀντιδιασταλεῖ ἀπὸ τοὺς μικρότερους ἀδελφοὺς ὁ 
μεγαλύτερος ἀνομάζεται μείζων ἢ πρεσβύτερος. Εἶναι ἐνδεικτικὰ τὰ χωρία: 
«Ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενὲς διανοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς 
υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους» (Ἔξοδ. 13, 2· 34, 19). Καὶ στὸ Α΄ Βασ. 
6, 10. 14 δύο ἀγελάδες ὀνομάζονται «πρωτοτοκοῦσαι», ἂν καὶ θυσιάζονται, 
χωρὶς νὰ προλάβουν νὰ γεννήσουν γιὰ δεύτερη φορά. Ἀπὸ τὰ χωρία αὐτὰ ὁ 
Μ. Βασίλειος († 379) συνάγει τὸ συμπέρασμα, ὅτι «οὐ πάντως ὁ πρωτότοκος 
πρὸς τοὺς ἐπιγιγνομένους ἔχει τὴν σύγκρισιν, ἀλλ’ ὁ πρῶτον διανοίγων μήτραν 
πρωτότοκος ὀνομάζεται»60. 

Ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι μονογενὴς υἱὸς τῆς Μαρίας δύναται ὁ κακόπιστος 
νὰ ἀμφιβάλλει. Ποιός ὅμως δύναται νὰ ἀμφιβάλλει ὅτι εἶναι μονογενὴς υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ Πατρός; Καὶ ὅμως στὸ παραπάνω χωρίο καλεῖται πρωτότοκος τοῦ 
Θεοῦ Πατρός. Ὁ ὅρος ἑπομένως «πρωτότοκος» δὲν σημαίνει κατ’ ἀνάγκην 
ὅτι ὑπάρχουν καὶ δευτερότοκοι, ἀλλὰ σημαίνει τὸν πρῶτο διανοίγοντα μήτρα. 
Ἐπίσης, σημαίνει τὸν ἐκλεκτὸ καὶ κυρίαρχο στὴν κληρονομία τοῦ Θεοῦ, τὸν 
κατ’ ἐξοχὴν ἀγαπητὸν καὶ τὸ μονογενῆ. 

(3) Πρὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ ὁ μὲν Ἰωσὴφ ὀνομάζεται συμβατικῶς 
μόνον «ἀνὴρ τῆς Μαρίας» (Ματθ. 1, 16), ἡ δὲ Μαρία «γυνὴ αὐτοῦ» (Ματθ. 

58   Βλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, PG 72, 485Β. «Καὶ οἱ δύο ὅμως ὀνομασίες 
ἀναφέρονται στὸ ἴδιο πρόσωπο, στὸν “ἕνα” καὶ “μόνο” Υἱό, τὸν Ἰησοῦ Χριστό», Χ. Σταμούλη, 
ὅ.π., σ. 90. «Πῶς γάρ ἐστι μονογενής, εἰ πρωτότοκος; Εἰ μὲν γάρ ἐστι μονογενής, οὐκ ἂν εἴη 
πρωτότοκος, ἀλλ’ ἔστι κατὰ ταὐτὸν ἀμφότερα Χριστός, καὶ οὐκ ἄν τις εἰς δύο καταδιελὼν τὸν 
ἕνα καὶ μόνον Υἱόν, ἑνὶ μὲν ἀναθήσει τό, πρωτότοκος, θατέρῳ δὲ τὸ μονογενής. Εὑρήσει γὰρ 
ὅλην αὐτῷ μαχομένην τὴν θεόπνευστον Γραφήν· ἄμφω γε μὴν ἐπὶ Χριστοῦ κυρίως εὑρήσομεν», 
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Λόγος 8, PG 77, 572Β.
59  Βλ. Σ. Παπαδοπούλου, «Ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου», ὅ.π., στήλ. 467. Πρβλ. Μεγάλου 
Βασιλείου, Κατὰ Εὐνομίου, Λόγος Δ΄, PG 29, 701CD· Μεγάλου Ἀθανασίου, Περὶ Παρθενίας, 
ἤτοι περὶ Ἀσκήσεως, PG 28, 277Β· Γρηγορίου Νύσσης, Κατὰ Εὐνομίου, Λόγ. Δ΄, Κεφ. Θ΄, PG 
45, 636D-637B.
60  Βλ. Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμιλία εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, 4, PG 31, 1468C.
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1, 20.24). Στὴν πραγματικότητα, ὅπως παρατηροῦμε στὰ χωρία: Ἀποκ. 21, 
2 («ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς») καὶ Λουκ. 
2, 5 («ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί»), στὴν 
Καινὴ Διαθήκη χρησιμο ποιοῦνται τὸ ἀνὴρ καὶ γυνὴ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ χρόνο 
τῆς μνηστείας, χωρὶς νὰ ἀναφέρονται σὲ συζυγικὴ συνάφεια. Ἡ Ἁγία Γραφὴ 
ἀναφέρει κατηγορηματικῶς, ὅτι κατὰ τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ ἡ Μαρία ἦταν 
παρθένος. Μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, οὐδέποτε τὰ κείμενα ὀνομάζουν τὸν 
Ἰωσὴφ «ἄνδρα Μαρίας» οὔτε τὴ Μαρία «γυναῖκα αὐτοῦ», καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ 
ἄγγελος ὁμιλεῖ στὸν ἴδιο τὸν Ἰωσήφ, λέγει: «Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον 
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ» (Ματθ. 2, 14.21) καὶ ὄχι τὴ γυναῖκα σου. Οὐδέποτε 
ἀναφέρεται ρητῶς ἢ ἐμμέσως γάμος τῆς Μαρίας μὲ τὸν Ἰωσὴφ καὶ οὐδέποτε οἱ 
ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου ὀνομάζονται τέκνα τῆς Μαρίας.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Ματθαίου νὰ γενεαλογήσει τὸν Ἰωσὴφ καὶ ὄχι τὴ Μαρία 
ἐξηγεῖται μὲ βάση τὰ ἰσχύοντα στὴν ἑβραϊκὴ κοινωνία τῆς ἐποχῆς. Γιὰ τὰ 
ἰουδαϊκὰ δεδομένα ἡ ἐκ τοῦ Δαβὶδ καταγωγὴ τοῦ Ἰησοῦ θεμελιώνεται στὴ 
γενεαλόγηση τοῦ Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος τὸν ἀναγνώρισε ὡς νόμιμο τέκνο του 
(Ματθ. 13, 55· Λουκ. 3, 23· 4, 22· Ἰω. 1, 45· 6, 42), παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν 
ὑπῆρξε φυσικός του πατέρας61. Ρητῶς καὶ ἐπανειλημμένως στὰ εὐαγγέλια 
«ἡ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ μεμνηστευμένη ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα 
Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαβὶδ παρθένος Μαριάμ (Λουκ. 1, 27· Ματθ. 1, 18) καλεῖται 
μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ62. Αὐτὴν εὐαγγελίζεται ὁ ἄγγελος προαναγγέλλων τὴν 

61  Βλ. Χ. Καρακόλη, «Ἡ γενεαλογία τοῦ Κυρίου», Ἑρμηνευτικὲς Προσεγγίσεις. Ἀπαντήσεις σὲ 
ἀπορίες ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, Ἀθήνα 2002 [σσ. 13-19], σ. 14 ἑ.
62  Κατὰ τὸν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, «Ἡ μὲν οὖν τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων βίβλος εἰς τὸν Ἰωσὴφ 
τὴν γενεαλογίαν κατάγουσα, ἐκ τοῦ Δαυϊδικοῦ ἔχοντα οἴκου τὸ γένος ἔδειξε δι’ αὐτοῦ καὶ τὴν 
Παρθένον τοῦ Δαυῒδ συμφυλέτην», Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, PG 72, 484ΑΒ. «Ὅτι μὲν οὖν ὁ Ἰωσὴφ 
ἐκ Δαυϊτικῆς φυλῆς κατάγεται, Ματθαῖος καὶ Λουκᾶς, οἱ ἱερώτατοι εὐαγγελισταὶ διαρρήδην 
ὑπέδειξαν … Νόμος δὲ ἦν μὴ μνηστεύεσθαι φυλὴν ἐξ ἑτέρας φυλῆς· ὁ δὲ Ἰωσὴφ ἐκ Δαυϊτικοῦ 
καταγόμενος φύλου … οὐκ ἂν παρανόμως τὴν ἁγίαν Παρθένον εἰς μνηστείαν ἠγάγετο … 
Δείξας τοίνυν τὸ τοῦ Ἰωσὴφ καταγώγιον, ἠρκέσθη», Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως, Βιβλ. Δ΄, Κεφ. ΙΔ΄, PG 94, 1156BC. Πρβλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις 
ἀκριβης τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως (Κείμενο - Μετάφραση - Εἰσαγωγἠ - Σχόλια Ν. Ματσούκα), 
Θεσσαλονίκη 1976, σ. 376 ἑ. «…ἡ πρόταξη τοῦ γενεαλογικοῦ δένδρου τοῦ Ἰωσὴφ ἀντὶ τῆς 
Μαρίας, γιὰ λόγους νομικῆς ἱστορικῆς δεοντολογίας, ἔχει καὶ αὐτὸ τὴν κοινωνικοϊστορικὴ 
ἀναγκαιότητα. Ἀφοῦ, ὅπως ξέρουμε, στὸν πατριαρχικὸ Ἰουδαϊσμὸ δὲν προβαλλόταν ποτὲ 
τὸ γενεαλογικὸ δέντρο τῆς μητέρας κάποιου κατὰ τὴ γενεαλόγησή του», Γ. Πατρώνου,  Ἡ 
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ὑπερφυσικὴ σύλληψη καὶ γέννηση τοῦ υἱοῦ τοῦ ὑψίστου, στὸν ὁποῖο «δώσει 
Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ βασιλεύσει εἰς τὸν 
οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 
1, 27-33). Κατονομάζει ρητῶς καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ὡς «μητέρα τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ μνηστευθεῖσαν τῷ Ἰωσὴφ καὶ εὑρεθεῖσαν ἐν γαστρὶ ἔχουσα 
ἐκ Πνεύματος ἁγίου» (1, 18). Καὶ «πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ» εἶπε καὶ 
ὁ Συμεών (Λουκ. 2, 34). Καὶ ὅταν «ὑπέμεινεν ἐν τῷ ναῷ» Μαριὰμ «ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ εἶπε πρὸς αὐτόν· τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;» (Λουκ. 2, 43. 48). Οἱ 
ἀπόστολοι πάντες μετὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ Κυρίου «ἦσαν προσκαρτεροῦντες 
ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ» 
(Πράξ. 1, 14)63. Ἀπὸ τὶς πολυπληθεῖς ἀναφορὲς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
παραθέτουμε τὴν τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στὶς 
περὶ τοῦ Χριστοῦ ὡς ἐκ σπέρματος Δαβὶδ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
καθὼς καὶ στὶς σχετικὲς μαρτυρίες τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐρωτᾶ: «Εἰ γὰρ τοῦτο 
ἦν διά τινος σωλῆνος παρῆλθεν ὁ Χριστός … πῶς οὖν ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί; … 
Πῶς υἱὸς ἀνθρώπου; Πῶς δὲ μήτηρ ἡ Μαρία; Πῶς ἐκ σπέρματος Δαβίδ; … Πῶς 
ὁ Λόγος ἐγένετο σάρξ; Πῶς δὲ ῾Ρωμαίοις φησὶν ὁ Παῦλος· ἐξ ὧν (Ἰουδαίων) ὁ 
Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα;»64. 

(4) Οἱ ἱεροὶ συγγραφεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης κατονομάζουν «ἀδελφοὺς 

ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ φάτνη ὣς τὸν κενὸ τάφο, Ἀθήνα 1991, σ. 210. «Δὲν ἠδύναντο 
οἱ εὐαγγελισταὶ νὰ παραβῶσι τὴν ἑβραϊκὴν συνήθειαν, ὡς καὶ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς θείας 
Γραφῆς περὶ τῆς μὴ γενεαλογίας τῶν γυναικῶν, δι’ ὃ καὶ περιορίζονται εἰς τὴν ἔκθεσιν τῆς 
γενεαλογίας τοῦ Ἰωσήφ, βέβαιοι ὄντες, ὅτι οὗτος Δαυϊτικῆς ὢν καταγωγῆς, ὁπωσδήποτε 
θὰ ἐμνηστεύετο μετὰ γυναικὸς ἐκ τῆς ἰδίας φυλῆς, τηρῶν, οὕτω, τὸν ἀπαγορευτικὸν τῆς 
μνηστείας νόμον», Β. Ἀναγνωστοπούλου, «Ἡ περὶ τῆς Θεοτόκου διδασκαλία τοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Δαμασκηνοῦ», Εὐχαριστήριον Τιμητικὸς Τόμος ἐπὶ τῇ 45ετηρίδι τῆς ἐπιστημονικῆς δράσεως καὶ 
τῇ 35ετηρίδι τακτικῆς καθηγεσίας Ἁμίλκα Σ. Ἀλιβιζάτου, Ἐν Ἀθήναις 1958, [σσ. 570-577], σ. 
572.
63  Βλ. Π. Τρεμπέλα, Θέματα διαλόγου μετὰ τῶν Ἀγγλικανῶν, σ. 1 ἑ.
64  Βλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν εὐαγγελιστήν, Ὁμιλ. 
Δ΄, PG 57, 43. «Ὁ Ἰησοῦς … παρουσιάζεται διὰ μέσου τῶν γενεαλογιῶν …, ὅτι εἶναι καὶ “υἱὸς 
Δαυΐδ”. Σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες τοῦ παρελθόντος, ὁ Μεσσίας ἐπρόκειτο νὰ γεννηθεῖ ἀπὸ 
τὸν “οἶκο” καὶ τὴ “ῥίζα” Δαβίδ. Τὸ ἴδιο ἐξάλλου εἶχε ἐξαγγείλει καὶ ὁ Ἄγγελος κατὰ τὴ στιγμὴ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἐκεῖνο τὸ “ἐξ οἴκου Δαυῒδ” μᾶς ὁδηγεῖ, γενεαλογικά, στοὺς προπάτορες 
τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὸ μεγάλο καὶ ἔνδοξο ἐκεῖνο βασιλέα ὣς τὸν ἄσημο Ἰωσήφ», Γ. Πατρώνου, 
ὅ.π., σ. 208 ἑ. Πρβλ. Λ. Φίλη, Ἡ ἀξία τῶν Καταλόγων τοῦ Γενεαλογικοῦ Δένδρου τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, Ἀθήνα 1978, σσ. 19-23.
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Κυρίου» ὁρισμένα προσωπα τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. 
Τὸ νόημα βρίσκεται στὴ σωστὴ κατανόηση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀναφορῶν: (i) 
γενικοῦ χαρακτήρα: «Καὶ ἔρχεται ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἔξω 
στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν 
ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου [καὶ αἱ ἀδελφαί 
σου] ἔξω ζητοῦσί σε» (Μάρκ. 3, 31-32 παράλ.). «Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς 
Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ» (Ἰω. 2, 12· βλ. καὶ 7, 3-5). Παρόμοιες ἀναφορὲς ὑπάρχουν καὶ στὶς 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (1, 14), καθὼς καὶ στὶς Ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου (Α΄ Κορ. 9, 5· Γαλ. 1, 19).  (ii) Εἰδικοῦ περιεχομένου: «οὐχ οὗτός ἐστιν 
ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; Οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας; Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι 
πρὸς ἡμᾶς εἰσιν;» (Ματθ. 13, 55-56· Μάρκ. 6, 3).

Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν «ἀδελφῶν» τοῦ Ἰησοῦ ἔχουν 
προταθεῖ: (i) Ἡ μὲ εὐρύτερη ἔννοια ἀποδοχὴ τῆς λέξεως «ἀδελφοί»: Στὴν Παλαιὰ 
Διαθήκη γίνεται ἐκτεταμένη χρήση τῆς λέξεως «ἀδελφοὶ» μὲ εὐρύτερη ἔννοια 
ἀπὸ τὴν κατὰ σάρκα, ἀποδεκτὴ ἀπὸ νομικὴ καὶ κοινωνιολογικὴ θεώρηση. Ὁ 
Ἀβραὰμ ὀνομάζει τὸν Λὼτ «ἀδελφόν» του, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶναι 
ἀνεψιός του, δηλαδὴ γιὸς τοῦ ἀδελφοῦ του· «εἶπεν δὲ Ἄβραμ τῷ Λὼτ Μὴ ἔστω 
μάχη ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων μου καὶ ἀνὰ μέσον 
τῶν ποιμένων σου. ὅτι ἄνθρωποι ἀδελφοὶ ἡμεῖς ἐσμεν» (Γέν. 13, 8). Ἐπίσης, 
ὁ Λάβαν ἀποκαλεῖ τὸν ἀνεψιό του τὸν Ἰακὼβ «ἀδελφὸν» (Γέν. 29, 15) καὶ οἱ 
«υἱοὶ Ἰσραὴλ» χαρακτηρίζονται γενικὰ ὡς «ἀδελφοὶ» τοῦ Μωυσῆ (Ἔξοδ. 2, 11). 
Στὴν Καινὴ Διαθήκη, σὲ μιὰ γενικότερη πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἔννοια, 
οἱ χριστιανοὶ ἀποκαλοῦνται «ἀδελφοὶ» μεταξύ τους. Ἐνδεικτικὰ εἶναι τὰ 
Παύλεια χωρία: «ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι» (Φιλιπ. 4, 1), «τοῖς ἐν 
Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ» (Κολ. 1, 2). Συγκεκριμένα 
ἀκόμη πρόσωπα τῆς ἀρχέγονης Ἐκκλησίας ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν ἀπόστολο 
Παῦλο ὡς «ἀδελφοί», ὅπως ὁ Ἀπολλώ (Α΄ Κορ. 16, 12), ὁ Ἐπαφρόδιτος (Φιλιπ. 
2, 25), ὁ Ὀνήσιμος (Κολ. 4, 9), ὁ Σωσθένης (Α΄ Κορ. 1, 1), ὁ Τιμόθεος (Β΄ Κορ. 
1, 1), ὁ Τίτος (Β΄ Κορ. 2, 13) κ.ἄ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ καὶ τὸ λόγιο τοῦ Ἰησοῦ: 
«Τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ εἶπεν· ἰδού … οἱ ἀδελφοί μου. ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός 
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφή …» (Ματθ. 12, 48-50). 
(ii) Ἡ μὲ στενότερη σημασία ἐνδιαφέρουσα λύση, σχετικὰ μὲ τὴ διευκρίνιση 
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τῶν συγκεκριμένων ὀνομάτων, ὅπως τοῦ Ἰακώβου, τοῦ Ἰωσὴφ ἢ τοῦ Ἰωσῆ, τοῦ 
Σίμωνα καὶ τοῦ Ἰούδα. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ βιβλικὰ χωρία: «Ἦσαν δὲ ἐκεῖ 
γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ  Ἰησοῦ 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία 
ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου» (Ματθ. 27, 
55-56). Ἀπὸ τὶς τρεῖς ἀναφερόμενες γυναῖκες οἱ δύο φέρουν τὸ ὄνομα Μαρία 
καὶ διακρίνονται σαφῶς ἀπὸ τὴ Μαρία, τὴ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ τρίτη εἶναι 
ἡ μητέρα τῶν «υἱῶν Ζεβεδαίου», Ἰακώβου καὶ Ἰωάννη, μαθητῶν τοῦ Κυρίου. 
Ὁμοίως καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος ἀναφέρει: «Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ 
μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου 
τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ» (15, 40). Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς τὴν ἴδια 
γυναῖκα τὴν ἀναφέρει ὡς μητέρα μόνο τοῦ Ἰακώβου: «ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ 
Μαρία … καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου» (23, 10)65. 

Ἐὰν δεχθοῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ πραγματικὰ ἀδέλφια τοῦ Κυρίου, τότε 
καταρρίπτεται τὸ Ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ Ἐπιφά-
νιος Σαλαμῖνος διερωτᾶται, ἐὰν ἡ Παρθένος εἶχε καὶ ἄλλα τέκνα, γιατί νὰ 
ἐμπιστευθεῖ ὁ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἀποθνήσκων Ἰησοῦς τὴ μητέρα του στὸν Ἰωάννη. 
«Εἰ δὲ εἶχεν ἄνδρα, εἰ εἶχεν οἶκον, εἰ εἶχε τέκνα, εἰς τὰ ἴδια ἀνεχώρει, οὐ πρὸς 
τὸν ἀλλότριον»66. Εἶναι παράδοξο τὸ φαινόμενο νὰ ἐγκαταλείπει ἡ μητέρα τὸν 
οἶκον της καὶ τὰ τέκνα της, ὅταν συμβαίνει νὰ πεθάνει ὁ πρωτότοκος γιός της.

Ἐφόσον λοιπὸν ἀποκλείεται τὰ ἀναφερόμενα στὴν Καινὴ Διαθήκη 
ἀδέλφια τοῦ Ἰησοῦ νὰ ἦταν καρποὶ τῆς συζυγικῆς σχέσεως τοῦ Ἰωσὴφ μὲ τὴ 
Θεοτόκο, μένουν δύο δυνατότητες προσδιορισμοῦ τῆς συγγένειάς τους μὲ τὸν 
Ἰησοῦ. Σύμφωνα μὲ τὴ δυτικὴ παράδοση, ποὺ ἀνάγεται στὸν Ἱερώνυμο (4ος-
5ος αἰ.), δὲν πρόκειται γιὰ ἀδέλφια, ἀλλὰ γιὰ ἐξαδέλφια τοῦ Ἰησοῦ, ἄποψη ἡ 
ὁποία στηρίζεται στὴν παλαιοδιαθηκικὴ χρήση τοῦ ὅρου «ἀδελφὸς» καὶ ποὺ 
πρεσβεύει μέχρι καὶ σήμερα ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία.

Σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ παράδοση, ὁ Ἰωσὴφ τελοῦσε ἐν 
χηρείᾳ, ὅταν μνηστεύθηκε τὴ Θεοτόκο, καὶ εἶχε ἀπὸ τὸν προηγούμενο γάμο 
του τέκνα, τὰ ὁποῖα ἦταν ἀδέλφια τοῦ Ἰησοῦ ὄχι κατὰ σάρκα, ἀλλὰ «διὰ τὸ 
ὁμότροφον, κατὰ χάριν, διὰ τὸ ὁμοδίαιτον, διὰ τὸ σύντροφον, διὰ τὸ ἐν τάξει 

65  Βλ. Γ. Πατρώνου, ὅ.π., σσ. 197-203.
66  Βλ. Ἐπιφανίου Σαλαμῖνος, Κατὰ Ἀντιδικομαριανιτῶν, Βιβλ. ΙΙΙ, Τόμ. ΙΙ, Ι, PG 42, 716Α.



231ΤΟ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ἀδελφοῦ». Ἡ ἄποψη αὐτὴ θεωρεῖται ὡς πλησιέστερη πρὸς τὶς πληροφορίες 
τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ στὰ ἱστορικὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς67.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Ὡς πρὸς τὴν Ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία, 
βάσει σαφῶν μαρτυριῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ πολυάριθμης μαρτυρίας 
τῆς Πατερικῆς ἑρμηνευτικῆς Παράδοσης, εἶναι ὁμόφωνη, διδάσκουσα ὅτι «ἡ 
Θεοτόκος εἶναι ἀειπάρθενος καὶ ἀείπαις, τ.ἔ. παρθένος πρό, ἐν  καὶ μετὰ τόκον, 
ἀφθόρως καὶ ἀφράστως καὶ ἀνερμηνεύτως τὸν Χριστὸν γεννήσασα»68.

2) Τὸ Ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου, ἀναμφισβήτητο καὶ ταυτόχρονα 
ἀνερμήνευτο γεγονός, εἶναι πρόταση πίστεως, μὴ δυναμένη νὰ κατανοηθεῖ 
λογικῶς καὶ νὰ ἀποδειχθεῖ. Λογικῶς καὶ ἀνθρωπίνως ἡ γέννηση ἐκ παρθένου 
εἶναί τι τὸ ὑπέρλογο καὶ τὸ ἀντικείμενο στοὺς μυστικοὺς νόμους. Ἡ πίστη στὸ 
Ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου εἶναι ἀρρήκτως συνυφασμένη πρὸς τὴν πίστη στὸ 
πρόσωπο καὶ τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ69. Ἡ ἄρνηση καὶ ἡ 
ἀπόρριψη τοῦ Ἀειπάρθενου ἔχει βαθύτερα αἴτια καὶ δὲν εἶναι κατάρριψη ἑνὸς 
μεμονωμένου γεγονότος  τῆς θείας ἀποκαλύψεως.

3) Ἡ παρθενία ὡς ἁπλὴ βιολογικὴ κατάσταση δὲν ἔχει καμμιὰ θεολογικὴ 
ἢ σωτηριολογικὴ σπουδαιότητα. Ἡ παρθενία τῆς Παναγίας δὲν εἶναι ἁπλὴ 
βιολογική, ἀλλὰ καθολικὴ ψυχοσωματικὴ κατάσταση. Κατὰ τὸν Ἰωάννη 
Χρυσόστομο († 407), «παρθενίας ὅρος τὸ καὶ σώματι καὶ πνεύματι εἶναι ἁγίαν»70. 

67  Βλ. Χ. Καρακόλη, «Οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου», ὅ.π., [σσ. 47-54], σ. 54. Πρβλ. Ἀ. Νησιώτη, 
«Οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ», Ἐφημ. 2 (1953), [σσ. 467-470], σ. 467· Μ. Σιώτου,  Τὸ πρόβλημα τῶν 
ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ, Ἀθῆναι 1950.
68  Βλ. Ἰ. Καρμίρη, Σύνοψις τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, 
Ἀθῆναι 1957, σ. 50.
69  Ὁ Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως († 446) στὴν ἐρώτηση τῶν Ἰουδαίων: «Τί μοι προσφέρεις, 
ὅτι ἠδύνατο γυνὴ γεννῆσαι Θεόν;», ἀπαντᾶ: «Οὐ λέγω  σοι ὅτι ἠδύνατο γυνὴ Θεὸν γεννῆσαι, 
ἀλλ’ ὅτι ἠδύνατο Θεὸς σαρκωθεὶς γεννηθῆναι ὑπὸ γυναικός· πάντα γὰρ αὐτῷ δυνατά» Λόγος 
Β΄, Εἰς τὴν Ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου, PG 65, 697.
70  Βλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ παρθενίας, PG 48, 537.
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Εἶναι ἡ κατάσταση τῆς σαρκικῆς ἁγνότητας καὶ σωματικῆς ἀκεραιότητας, 
τῆς πλήρους ὑπακοῆς καὶ καθολικῆς ἀναφορᾶς στὸ Θεό71. Κατὰ τὸν Ἰωάννη 
Δαμασκηνό, «καὶ νῷ καὶ ψυχῇ καὶ σώματι ἀειπαρθενεύουσα»72. 

4) Ἡ χριστιανικὴ κλήση, πίστη καὶ ζωὴ εἶναι μία σύνθεση ἀντιθέτων 
καταστάσεων φαινομενικῶς παράδοξη: Στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ συμπίπτουν ἡ ζωὴ 
καὶ ὁ θάνατος, ἡ πτώση καὶ ἡ ἀνόρθωση, ἡ δύναμη καὶ ἡ ἀδυναμία. Μὲ τὴν 
ἔννοια αὐτὴ ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ ἦταν Παρθένος καὶ Μητέρα, ἡ «λοχείαν 
καὶ παρθενίαν ζευγνῦσα», ἡ «νύμφη ἀνύμφευτος».

71  «Ἡ ἀειπάρθενος Θεοτόκος διὰ τὴν ἁγνότητα καὶ καθαρότητα αὐτῆς κατηξιώθη τῆς 
ὑψίστης τιμῆς, τῆς καταστησάσης αὐτὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν 
Σεραφεὶμ γεννήσασα τὸν Θεάνθρωπον», Π. Τρεμπέλα, Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας, σ. 204.
72  Βλ.  Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Λόγος, Εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, ε΄, PG 96, 668C.



ΗΛΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 

ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

a 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΟΜΟΘΥΜΙΑΣ.

Ο κυπριακός Ελληνισμός, ακολουθώντας τις ζωογόνες παραδόσεις 
του, γιόρτασε με εκκλησιαστική κατάνυξη τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου και εθνική υπερηφάνεια τον επικό Αγώνα της εθνικής μας 

παλιγγενεσίας.

Την πρωία της 25ης Μαρτίου η Αυτού Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τη Θεία 
Λειτουργία στον ιστορικό ναό της Παναγίας Φανερωμένης, τιμώντας έτσι 
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το μέγα μυστήριο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την απαρχή «τῆς 
σωτηρίας ἡμῶν το κεφάλαιο καὶ τοῦ ἀπ’ αἰώνων μυστηρίου τὴν φανέρωσιν».

Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. κ. Ιωάννης, ο Διευθυντής της Ιερατικής 
Σχολής Κύπρου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» Αρχιμ. Βενέδικτος Ιωάννου, 
ο Αρχιμανδρίτης της Αρχιεπισκοπής Κύπρου κ. Τριφύλλιος Ονησιφόρου, 
ο Διευθυντής της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου Πρωτοπ. 
Κυπριανός Κουντούρη,  και άλλοι κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Στο τέλος του όρθρου ο Μακαριώτατος τέλεσε τη χειροθεσία εις 
αναγνώστη του κ. Νικολάου Κλεάνθους∙ μετά την οπισθάμβωνο ευχή της 
Θείας Λειτουργίας προχείρισε σε πρωτοπρεσβύτερο τον π. Χαράλαμπο 
Ζούμο, εφημέριο του Ιερού Ναού της Φανερωμένης, έγγαμο κληρικό και 
πατέρα πολύτεκνης οικογένειας. 

Το αντίδωρο μοίρασε ο προχειρισθείς π. Χαράλαμπος, ο οποίος μοίρασε 
επίσης κεραστικά σε όλο το εκκλησίασμα.

Στην επίσημη δοξολογία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ήταν 
παρόντες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, 
υπουργοί, εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων, 
της Αστυνομίας Κύπρου, καθηγητές όλων των βαθμίδων της κυπριακής 
εκπαίδευσης, εκπρόσωποι σωματείων και πλήθος κόσμου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρέσβης της Ελλάδος στην 
Κύπρο κ. Ηλίας Φωτόπουλος, ο οποίος  έχει ως ακολούθως:

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε  που μια θλιβερή είδηση διαπέρασε  
τους αιθέρες και ακούστηκε σ΄ Ανατολή και Δύση. « Ἡ Πόλις ἑάλω». Η  
είδηση αυτή έριξε ιδιαίτερα βαριά τη σκιά της  στον απανταχού ελληνισμό. 
Η επεκτατική πολιτική  μιας νέας  δύναμης  που προελαύνει από τις εσχατιές 
της Ανατολής συμπαρασύρει στο διάβα της την πάλαι ποτέ κραταιά 
Αυτοκρατορία του Βυζαντίου. Καταλαμβάνει τη βαλκανική χερσόνησο, και 
χωρίς να  συναντήσει αντίσταση φτάνει μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Μόνο 
τότε γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος που απειλεί την ίδια την ύπαρξη της, και 
ενεργοποιεί  την αντίσταση κατά της οθωμανικής προέλασης. 

Τετρακόσια  χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα, που αποτέλεσε  τον  
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ακρογωνιαίο λίθο των  γεωπολιτικών εξελίξεων των νεότερων χρόνων μια 
άλλη ιαχή, ιαχή πολέμου αυτή τη φορά, ξεσηκώνει τον υπόδουλο ελληνισμό.  
«Ελευθερία ή Θάνατος». Είναι το σύνθημα της κήρυξης του Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Πώς όμως προέκυψε το ξέσπασμα του αγώνα; Η πορεία αυτού του 
ξεσηκωμού είναι μακροχρόνια και πολύπλοκη. Οι έλληνες από τα πρώτα 
χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης θα προσπαθήσουν να επιβιώσουν 
προσδιορίζοντας τη σχέση τους με τον κατακτητή. Θα ενταχθούν στους 
θεσμούς εξουσίας της αυτοκρατορίας και θα αποκτήσουν τα προνόμια εκείνα 
που θα τους επιτρέψουν  να παίξουν ηγετικό ρόλο.

Με κέντρο συσπείρωσης το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα κατορθώσουν 
να ηγηθούν στα θέματα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, πληρώνοντας  
φόρο αίματος για τον αγώνα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα γίνουν η 
σημαντικότερη δύναμη στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής της Υψηλής 
Πύλης και θα αναλάβουν  ηγετικό και οικονομικό ρόλο στην περιφέρεια της 
αυτοκρατορίας. Όλοι αυτοί οι φορείς θα συμβάλλουν στη διατήρηση της  
ελληνικής ταυτότητας που θα οδηγήσει αργότερα  και στην αφύπνιση της 
εθνικής συνείδησης.

Η κήρυξη του αγώνα της Ανεξαρτησίας, δεν ήταν βέβαια μόνο ένα 
γεγονός εσωτερικής υπόθεσης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι διεθνείς 
συνθήκες που θα διαμορφωθούν κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, ως αποτέλεσμα 
των αντιπαραθέσεων των οικονομικά ισχυρών χωρών της Ευρώπης για τον 
έλεγχο επί των εδαφών της αυτοκρατορίας,  θα ευνοήσουν τους Έλληνες οι 
οποίοι θα επιτύχουν γρήγορη οικονομική, κοινωνική και πνευματική  άνοδο. 
Οι Μεγάλες Δυνάμεις της ευρωπαϊκής σκηνής διεκδικούν μέσα από τη 
διάλυσή της την προστασία των συμφερόντων τους. Ο στόχος για τον έλεγχο 
των εμπορικών οδών, χερσαίων και θαλασσίων τις ωθεί να εμπλέκονται 
στα εσωτερικά θέματα της αντιπάλου προβάλλοντας, ως οι προστάτες είτε 
των ορθόδοξων χριστιανών οι μεν, είτε ως οι προστάτες των καθολικών 
χριστιανών οι δε. Η έξοδος στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου, Αιγαίο, 
Αδριατική είναι ζωτικής σημασίας και ρυθμίζει τις κινήσεις τους αναλόγως.  

Μέσα από αυτές τις αντιπαραθέσεις οι Έλληνες έμποροι θα καταφέρουν 
να πάρουν στα χέρια τους το εμπόριο της αυτοκρατορίας. Εκμεταλλευόμενοι 
τον ανταγωνισμό μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας θα γίνουν η μεγάλη ναυτική 
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δύναμη της Μεσογείου. Διατρέχουν όλη τη βαλκανική, φτάνοντας μέχρι 
την επικράτεια των Αψβούργων, διαδίδοντας την ελληνική γλώσσα και 
αναπτύσσοντας  με τους άλλους λαούς  των Βαλκανίων ισχυρούς δεσμούς. 
Δεσμούς που θα τους επιτρέψουν να σταθούν  αλληλέγγυοι ο ένας στα 
απελευθερωτικά κινήματα του άλλου, εναντίον των Οθωμανών. Η οικονομική 
άνοδος των ελλήνων θα  οδηγήσει στη δημιουργία αστικής τάξης  και στην 
ανάπτυξη νέων ελληνικών εμπορικών κέντρων μέσα στην επικράτεια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες έμποροι  έρχονται σε επαφή  με τις 
ιδέες  του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού τις οποίες και μεταφέρουν  πίσω στον 
τόπο τους με αποτέλεσμα  να αφυπνίζεται  σιγά – σιγά  η εθνική συνείδηση. 
Οι ριζοσπαστικές και φιλελεύθερες ιδέες του Διαφωτισμού θα βρουν εύφορο 
έδαφος και σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα των Ελλήνων. Η άνοδος του 
οικονομικού επιπέδου δημιουργεί την ανάγκη για την ίδρυση  μεσαίων  και 
ανώτερων  σχολών,  ενώ οδηγεί πολλούς νέους για σπουδές στο εξωτερικό. 
Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα επιτευχθεί η πνευματική άνοδος που 
θα κατορθώσει να συνδέσει στοιχεία όλων των ιστορικών περιόδων  και 
να εκφράσει τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και την ανάπτυξη της 
εθνικής συνείδησης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν 
οι  μεσαίες  και κατώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται   ότι 
το έθνος πρέπει να κινητοποιηθεί  οργανωμένα και συντονισμένα στηριγμένο 
στις δικές του δυνάμεις, προκρίνοντας το δικό του συμφέρον,  αν θέλει να ζήσει  
σε  ανεξάρτητο ελληνικό  κράτος και όχι να εξαρτάται από  την υποκίνηση των 
ξένων δυνάμεων. Η συμβολή των ιδεών του Αδαμάντιου Κοραή. Το κάλεσμα  
του  Ρήγα Φεραίου για την απελευθέρωση όλων των χριστιανικών λαών της 
βαλκανικής. Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, στην οποία πρωτοστάτησαν  
τρεις μικρομεσαίοι έμποροι, θα οδηγήσουν το συνειδητοποιημένο ελληνικό 
έθνος στην κήρυξη του αγώνα της ανεξαρτησίας. 

Το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεσπά ο αγώνας κάθε άλλο  παρά 
θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Το ξέσπασμα τη  επανάστασης  βρίσκει 
την ομόφωνη καταδίκη του από τους ηγέτες των κρατών –μελών της 
Ιερής Συμμαχίας, που έχουν συγκεντρωθεί, σε ένα ακόμη συνέδριο  για να 
ρυθμίσουν τις τύχες της ισπανικής  Επανάστασης.  Τα επαναστατικά κινήματα, 
δεν συνάδουν βέβαια με τους ιερούς σκοπούς της Συμμαχίας.

Το σθένος ορμητικών αρχηγών οδηγεί τον αγώνα για τη δημιουργία 
του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ο αγώνας που θα ακολουθήσει δεν θα 
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είναι εύκολος. Δεν θα λείψουν οι αντιπαραθέσεις των πολιτικών,  η διχόνοια, 
οι παρεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, υπέρ των δικών τους φυσικά 
συμφερόντων  και η εμφύλια διαμάχη.

Οι επιτυχίες των Ελλήνων τα πρώτα χρόνια έχουν ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση του φιλελληνικού κινήματος στις χώρες της Ευρώπης. Η δρα-
στηριότητα  των φιλελλήνων  θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τη μεταστροφή 
των Μεγάλων Δυνάμεων υπέρ του ελληνικού ζητήματος. Το πλέγμα όμως 
των διεθνών  ευρωπαϊκών σχέσεων είναι πολύπλοκο. Οι Μεγάλες Ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις παρά τις αντιπαλότητες που έχουν στο Ανατολικό Ζήτημα, 
αντιλαμβάνονται ότι τα νέα πολιτικά δεδομένα απαιτούν άμεση ρύθμιση. 
Οι εμπορικές, οικονομικές δραστηριότητες στη λεκάνη της Ανατολικής 
Μεσογείου, και της βαλκανικής χερσονήσου βρίσκονται πάντα στην πρώτη 
γραμμή του ενδιαφέροντος. Επομένως  το ελληνικό ζήτημα ή διαφορετικά 
ο διαμοιρασμός των εδαφών της Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  καθίσταται 
κυρίαρχο ζήτημα των ευρωπαϊκών ισχυρών κρατών. 

Ως αποτέλεσμα της μεταξύ τους αντιπαλότητας προτείνεται η δημιουργία  
ενός αυτόνομου κράτους φόρου υποτελούς  στον σουλτάνο. Το  σχέδιο αυτό 
για λόγους ισορροπίας των δυνάμεων   στην πορεία καταλήγει στην υπογραφή  
του Πρωτοκόλλου  του Λονδίνου  του 1827, με τη δημιουργία του μικρού  
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες μπορούν και πανηγυρίζουν 
την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, με την περιορισμένη 
εδαφική επικράτεια, υπό τη διοίκηση του ξένου μονάρχη, κατανοώντας 
βέβαια ότι  ο αγώνας αυτός δεν δικαιώθηκε πλήρως. Μεγάλο μέρος του 
ελληνικού πληθυσμού και  της ελληνικής επικράτειας, όπου βρίσκονταν οι 
ρίζες του ελληνικού πολιτισμού εξακολουθεί  να βρίσκεται  υπό τη δεσποτική 
διακυβέρνηση των Οθωμανών.

Με τα δεδομένα αυτά διαμορφώνεται η πολιτική της Μεγάλης Ιδέας 
που ταυτίζεται με την απελευθέρωση του αλύτρωτου  Ελληνισμού και  θα 
καθορίσει τον προσανατολισμό της εξωτερικής μας πολιτικής, για πολλά 
χρόνια.  

Οι Μεγάλες Δυνάμεις  θα είναι πάντα παρούσες  και σκιά στην πορεία  
του ανεξάρτητου κράτους, φροντίζοντας ταυτόχρονα και για την ακεραιότητα 
των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  Ο αγώνας της θεμελίωσης 
του νεοελληνικού κράτους  μέσα από διπλωματικές επιτυχίες και  αποτυχίες, 
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παλινωδίες, διπλωματικές και πολιτικές δολοπλοκίες, ταπεινώσεις, ήττες  
και καταστροφή βρήκε τη δικαίωσή του με την εδαφική ολοκλήρωση του 
σύγχρονου  ελληνικού κράτους. 

Αναλογιζόμενοι σήμερα 200 σχεδόν χρόνια μετά  από την κήρυξη 
του εθνικό-απελευθερωτικού αγώνα, το πλέγμα των διεθνών σχέσεων, 
αντιλαμβανόμαστε ότι ο Αγώνας προήλθε από  μια σύνθεση αντιθέσεων, 
συμφερόντων και αντιπαλότητας  μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων, για να 
καταλήξει προς όφελος  του ελληνισμού.   Σήμερα γυρίζοντας το βλέμμα μας 
πίσω και συγκρίνοντας τη διεθνή πολιτική της εποχής θα βρούμε διαφορές με 
τα σημερινά δεδομένα, αλλά και πολλές ομοιότητες. 

Γεωστρατηγικές  και γεωπολιτικές  μεταβολές βρίσκονται και πάλι σε 
εξέλιξη. Περιφερειακές συγκρούσεις, ένταση των στρατιωτικών εξοπλισμών, 
τρομοκρατία, έξαρση των εθνικισμών, περιχαράκωση σε ατομικιστικές 
αντιλήψεις επιβίωσης, βίαιος διωγμός πολιτών από τις πατρογονικές του 
εστίες, επιτακτική ανάγκη του ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
συμπληρώνουν  το απαισιόδοξο στίγμα της εποχής μας. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει 
να κάνει με τη γειτονιά μας, μοιάζει σαν τίποτα να μη ρυθμίστηκε, τίποτα 
να μην επιλύθηκε. Τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η  Ανατολική Μεσόγειος 
βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Από τότε έως 
σήμερα στον έλεγχο των εμπορικών δρόμων, χερσαίων και θαλασσίων, 
έρχεται να προστεθεί και ο έλεγχος των ενεργειακών δρόμων και των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Πέρα από αυτά όμως η εποχή μας  έρχεται 
αντιμέτωπη με πολλά και δύσκολα θέματα που επιζητούν μια δίκαιη και ορθή 
λύση που θα συμβάλλει στην ευημερία των λαών.

Στις μέρες μας που όλα μεταβάλλονται με γοργό ρυθμό, καλούμαστε να 
δώσουμε τις απαντήσεις εκείνες σε όλα αυτά τα ζωτικής σημασίας θέματα που 
θα μας επιτρέψουν  να διασφαλίσουμε την  ειρηνική συνύπαρξη  και ευημερία 
της ανθρωπότητας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Ε. καλείται να αντιληφθεί άμεσα τα σημεία 
των καιρών  και να παίξει καθοριστικό και αποτελεσματικό ρόλο για όλα 
εκείνα που έρχονται να διαταράξουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την 
ευημερία. Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε 
να επιβιώσουμε έχει επιβάλλει σκέψεις και συμπεριφορές που κάθε άλλο 
παρά αισιόδοξα μηνύματα αποπνέουν  για το μέλλον. Εμείς ως Έλληνες, 
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ας προσπαθήσουμε με τις πράξεις μας να στείλουμε τα δικά μας μηνύματα. 
Να αντικαταστήσουμε τον αυταρχισμό με τη δημοκρατία, τη βία με τη 
συμφιλίωση, τον ατομικισμό  με την  αδελφοσύνη,  τα λαμπερά ανταλλάγματα 
με το ταπεινό κλαδί της αγριελιάς και πάνω από όλα να προσδιορίσουμε 
την πορεία του έθνους μας πάνω σε  στέρεες βάσεις με προοπτική και όχι σε 
πρόσκαιρα ωφελήματα. 

Η Ελλάδα και η Κύπρος, χώρες κυρίαρχες και ανεξάρτητες, έχοντας 
επίγνωση της ιστορικής τους διαδρομής, στηριζόμενες στα κοινά ιδεώδη, 
γλώσσα, πολιτισμό, θρησκεία ενισχύουν από κοινού τις δράσεις τους ως 
πυλώνας  σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην ευάλωτη περιοχή μας.  
Το ιστορικό φορτίο που φέρουμε είναι βαρύ και επιβάλλει να σταθούμε και 
στο μέλλον, αντάξια των προγόνων μας εκείνων στους οποίους οφείλουμε τη 
θέση μας στην ιστορία, αλλά και το ευ ζην.

Η Ελλάδα στέκεται διαχρονικά σταθερά προσανατολισμένη στην 
αναζήτηση της ειρήνης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα 
από συνομιλίες, διάλογο με πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας,  και 
απόλυτου σεβασμού στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου να επιλύει τις οποίες 
διαφορές τη χωρίζουν με άλλες χώρες. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 
πρόσφατη συμφωνία των Πρεσπών, με τη Βόρεια Μακεδονία, με την οποία 
παύει μία πολυετής διαφορά, συμβάλλοντας  στην περαιτέρω ειρήνευση της  
ταραγμένης περιοχής των Βαλκανίων.

Ιδιαίτερα για εμάς τους Έλληνες, παρά τις πολύχρονες συνομιλίες, 
σχέδια, διαπραγματεύσεις, ένα κορυφαίο ζήτημα παραβίασης των αρχών του 
Διεθνούς Δικαίου απαιτεί την άμεση επίλυσή του. Και αυτό δεν είναι άλλο 
από το Ζήτημα εισβολής και κατοχής του 38% τους εδάφους της Κύπρου μας 
που  παραμένει  υπό την κυριαρχία των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής 
και  απαιτεί λύση. Παραμένοντας σταθεροί υποστηρικτές  των  ψηφισμάτων  
του ΟΗΕ και του πλαισίου Γκουτέρες, όπως αυτό διαμορφώθηκε  κατά 
τη Διάσκεψη του Crans-Montana, επιδιώκουμε τη βιώσιμη, δίκαιη και 
λειτουργική επίλυσή του. Είναι γνωστό σε όλους ότι η αρνητική και καθόλου 
εποικοδομητική στάση της Τουρκίας αποσκοπεί στο να κλείσει ένα κύκλο 
έντονων και κοπιαστικών προσπαθειών για την οριστική επίλυση του 
Κυπριακού. Αυτή η μεθοδολογία δεν είναι αποδεκτή. Ο αγώνας όμως  
συνεχίζεται σταθερά και συντονισμένα, μέχρι τη δικαίωση του, για γίνει η 
Κύπρος ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κανονικό κράτος, χωρίς εγγυήσεις και 
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στρατούς κατοχής. Για να επιτύχουμε τη γαλήνη και την ευημερία σ΄ αυτή την 
πολύπαθη  γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου.

Χρόνια πολλά σε όλους.

Μετά την πανηγυρική δοξολογία ακολούθησε επιβλητική παρέλαση της 
μαθητιώσας νεολαίας μας, τον χαιρετισμό της οποίας δέχτηκαν έμπροσθεν 
της Πρεσβείας της Ελλάδος, ο Πρέσβυς αυτής κ. Ηλίας Φωτόπουλος, 
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Αναστασιάδης, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Κ. Χαμπιαούρης, αρχηγοί και εκπρόσωποι κυπριακών 
κομμάτων, η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ, αξιωματούχοι, 
πολλοί επίσημοι και πλήθος κόσμου.

Η Σύνταξη του Περιοδικού μας εκφράζει την ολόθυμη ευχή, όπως ο Κύριος 
της Δικαιοσύνης αξιώσει και τον κυπριακό Ελληνισμό να γιορτάσει σύντομα 
και τη δική του Ελευθερία, για την οποία, δια μέσου των αιώνων, έχυσε αίμα, 
πολύ αίμα και ποταμούς δακρύων. 



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

a 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Με αισθήματα εθνικής εγκαύχησης και ανάτασης ο κυπριακός λαός 
τίμησε την επέτειο της  1ης Απριλίου 1955. Σ’ όλες τις πόλεις και τα 

χωριά της Κύπρου τελέστηκαν πανηγυρικές δοξολογίες και τιμήθηκε δεόντως 
το πνεύμα του απελευθερωτικού μας αγώνα, κύριο χαρακτηριστικό του 
οποίου ήταν το πνεύμα της αυτοθυσίας και του θνήσκειν υπέρ της ελευθερίας 
της πολυφίλητης Πατρίδας μας.

Επίκεντρο των εορτασμών ήταν η Λευκωσία. Ολόκληρη η πόλη είχε 
σημαιοστολιστεί με ελληνικές και κυπριακές σημαίες. Στις 10 το πρωί τελέ- 
στηκε η καθιερωμένη πανηγυρική δοξολογία στον καθεδρικό ναό του 
αγίου Ιωάννου, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσο-
στόμου. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, ο εξοχότατος πρέσβυς της Ελλάδας κ. Ηλίας Φωτόπουλος, οι 
αρχηγοί της Αστυνομίας και του Στρατού, Διπλωμάτες, Πολιτικοί, Επίσημοι 
και πλήθος κόσμου.

Τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε ο Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας 
Χρυσοστόμου, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Κατακλυσμένοι με αισθήματα ευλάβειας, απροσμέτρητου δέους και 
εθνικής υπερηφάνειας, παρευρισκόμαστε σήμερα, στον ιερό τούτο χώρο, 
για να τιμήσουμε την επέτειο της έναρξης του Εθνικοαπελευθερωτικού 
Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 και συνάμα να αποτίσουμε τον προσήκοντα και 
οφειλόμενο φόρο τιμής, μνήμης και δόξας στους πρωτεργάτες, μαχητές και 
ηρωικώς πεσόντες  αυτού του υπέρλαμπρου αγώνα.

Για 77 ολόκληρα χρόνια, από το 1878 μέχρι το 1955, οι Έλληνες της 
Κύπρου διεκδίκησαν κατ’ επανάληψη και με πολλούς τρόπους, τον 
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πολυπόθητο, ανά τους αιώνες, στόχο της  Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Μάταια όμως.  Ούτε τα Οκτωβριανά του 1931, ούτε η συμμετοχή χιλιάδων 
Κυπρίων στον βρετανικό στρατό, για ενίσχυση του αγώνα των συμμαχικών 
δυνάμεων κατά των δυνάμεων του Άξονα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
έφεραν τον επιδιωκόμενο στόχο. Την αδιάλλακτη στάση των Βρετανών 
αποικιοκρατών δεν έκαμψαν, επίσης, ούτε το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 
1950, αλλά ούτε και η πρώτη Ελληνική προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη 
το 1954. Παρά τις υποσχέσεις των Βρετανών, εισέπραξαν το «Ουδέποτε» 
του Βρετανού Υφυπουργού Αποικιών, Χόπκινσον.  Μη, έχοντας, λοιπόν οι 
Έλληνες της Κύπρου άλλη επιλογή και άλλη οδό προς την ελευθερία, ιδρύεται 
η Ε.Ο.Κ.Α..    

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Μακαριότατε,  

Εξοχότατε Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας, 

Κυρίες και Κύριοι
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Ο πολιτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, είχε 
δώσει προ καιρού το μήνυμα για τον στόχο του αγώνα: «Οὐ μὴ δώσω 
ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν, καὶ ἀνάπαυσιν 
τοῖς κροτάφοις μου, μέχρις   ὅτου   εἰς τὸν ἐθνικὸν ὁρίζοντα ῥοδίσῃ  
ἡ χρυσόπτερος   ἶρις,  ἀγγέλλουσα τὸ φέγγος τῆς ποθεινῆς   ἡμέρας τῆς 
ἐθνικῆς άπολυτρώσεως».

Την 1η Απριλίου, 1955, ο στρατιωτικός αρχηγός της Οργάνωσης, 
Γεώργιος Γρίβας, ο Διγενής,  με «τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μὲ πίστη στὸν τίμιο 
ἀγώνα, μὲ τὴ συμπαράσταση ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴ βοήθεια 
τῶν Κυπρίων» προτάσσει το χιλιοδοξασμένο σπαρτιατικό «ἤ τὰν ἤ ἐπὶ 
τᾶς». Και τότε, σημαίνει η έναρξη του τετράχρονου έπους της Λευτεριάς, 
που γράφτηκε με το πύρωμα της καρδιάς του λαού μας. Χιλιάδες των 
Κυπρίων συμπατριωτών μας, έχοντας λαμπρές παρακαταθήκες: τους 
Μαραθωνομάχους, τους Σαλαμινομάχους, τους τριακόσιους του Λεωνίδα, 
τους αγωνιστές του 1821, τον εθνομάρτυρα Κυπριανό και τους συν αυτώ 
σφαγιασθέντες 486 Προκρίτους, τους γενναίους του έπους του ΄40, παίρνουν 
τη μεγάλη απόφαση∙ να ξεπροβάλουν στα μαρμαρένια αλώνια, ωσάν νέοι 
Διγενήδες, αναμετρώμενοι με τον Χάρο, τον επί 77 χρόνια καταπατητή της 
γης τους και καταπιεστή των εθνικών τους ονείρων.

Νέοι, γέροι, γυναίκες, αμούστακα παιδιά, αγέρωχα και γενναία, «πήραν 
ανηφοριές, πήραν μονοπάτια, να βρουν τα σκαλοπάτια που παν στη 
λευτεριά». Το μαρ τυρούν τα φυλακισμένα μνήματα, τα κρησφύγετα, τα πεδία 
των μαχών: ο Μαχαιράς, τα Σπήλια, το Μερσινάκι, το Λιοπέτρη, το Κάτω 
Δίκωμο, το Αυγόρου, η Ζωοπηγή. Το μαρτυρούν οι 108 Ημίθεοι που σμίλεψαν 
με το αίμα τους τη δοξασμένη ιστορία τούτου του τόπου. 

Ανάμεσά τους, ο Αίας, ο Ζήδρος, ο Σταυραετός του Μαχαιρά, ο Γρηγόρης 
Αυξεντίου. Αυτό το διαχρονικό παράδειγμα ηρωισμού, υπερομηρικού και 
πρότυπο εσαεί. Αυτός που συνειδητά επέλεξε, όπως λέει ο Κύπριος ποιητής 
Παντελής Μηχανικός, να «χοροπηδήσει ολόλαμπρος, να γίνει φωτιά και 
φλόγα». 

Σ’ αυτό το βάθρο ορθώνεται περήφανος και ο βάρδος της λευτεριάς, ο 
19χρονος ήρωας Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Αυτός που λιτά και απερίφραστα 
είχε πει στους «δικαστές» του: «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Εκείνο όμως 
το οποίον έχω να είπω, είναι τούτο. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος 
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όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο». Και έτσι φτερούγισε ψηλά, 
μαζί με τους Μιχαήλ Καραολή, Ανδρέα Δημητρίου, Ιάκωβο Πατάτσο, Ανδρέα 
Ζάκο, Χαρίλαο Μιχαήλ, Μιχαήλ Κουτσόφτα, Στέλιο Μαυρομμάτη και Ανδρέα 
Παναγίδη, εκεί που δεν υπάρχει γυρισμός: στον παράδεισο, στον ουράνιο 
θόλο της αθανασίας, στην αιωνιότητα. Κι’ ο Κώστας Μόντης, εκστασιασμένος 
σιγοψιθύριζε: «Αδελφέ της αγχόνης. Τι μας έκανε αυτή η νύκτα. Τι μας πήρε 
και τι μας έδωσε!». 

Ανεξίτηλη ανά τους αιώνες, θα παραμείνει η μεγαλειώδης θυσία του 
στοχαστή - αγωνιστή, Κυριάκου Μάτση.  Νέοι και θαλεροί θα μείνουν 
για πάντα στο νου και στην ψυχή μας οι τέσσερις του ταπεινού Αχυρώνα 
Λιοπετρίου. Αυτοί που διαμεσολάβησαν ανάμεσα στην καθημερινότητα 
και το αιώνιο, αυτοί που διέθεσαν κυριολεκτικά κάθε ικμάδα της ζωής τους 
για το ιδανικό της ελευθερίας: Ανδρέας Κάρυος, Φώτης Πίττας, Ηλίας 
Παπακυριακού, Χρήστος Σαμάρας. Και εμείς σήμερα νιώθουμε να μας 
βαραίνει η κληρονομιά τους. Αυτών και όλων όσοι ταπεινά προσέφεραν 
στον ιερό τούτο αγώνα. Από τα παλληκαρόπουλα που βασανίζονταν άγρια 
για να καταδώσουν τους καταζητούμενους αντάρτες και αντιστάθηκαν 
γενναία, μέχρι τις ηρωοομάνες που συνόδευαν αταλάντευτες και σπαρακτικά 
αγέρωχες, τα σπλάχνα τους στη ματωμένη πορεία προς την αθανασία. Από 
τους μαθητές, που με τη χειροβομβίδα και το αυτοσχέδιο όπλο έβγαιναν να 
προϋπαντήσουν τον πάνοπλο Άγγλο, μέχρι και τα παιδιά που ξεχύνονταν 
στους δρόμους αγνοώντας τις σφαίρες των σιδερόφραχτων στρατευμάτων 
του κατακτητή και με πέτρες, τούβλα και ξύλα αντιμετώπιζαν τα κροταλίσματα 
των οπλοβόλων και πάσκιζαν να φράξουν τον δρόμο της δουλείας. Κοντά 
τους η Εκκλησία, η Ελληνική Παιδεία και οι Επιταγές της ιστορίας τους.  

Και έγιναν όλοι τους, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροι, επώνυμοι και 
ανώνυμοι, ένα με την Ιστορία! 

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ πέτυχε με τον απαράμιλλο ηρωισμό των αγω-
νιστών, αλλά και γιατί στον αγώνα τους βρήκαν στήριξη  και αγωνιστική 
συμπαράσταση από το σύνολο του λαού. 

 

Κυρίες και Κύριοι,

Όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να καλείσαι να 
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μιλάς για αγνούς, άδολους, πατριωτικούς αγώνες. Έχουμε, όμως, ανάγκη να 
ακουμπούμε σε αυτούς τους αγώνες, γιατί αποτελούν την περηφάνια μας, 
γιατί πιστοποιούν την καταγωγή μας, γιατί είναι το θαύμα που μας επιτρέπει 
να ελπίζουμε. 

Όσο κυλά ο χρόνος, φαντάζουν όλο και πιο μακρινές, οι σεπτές, 
ηρωικές φιγούρες των αγωνιστών, αυτών που αψήφησαν το θάνατο, που δεν 
λογάριασαν ό,τι πολυτιμότερο, την ίδια τους τη ζωή, για το ύψιστο αγαθό 
της ελευθερίας.  Έχουμε, ωστόσο, ανάγκη της νοερής παρουσίας αυτών. Της 
αρετής, των αξιών και των ιδανικών τους. Του πνεύματος και του μηνύματος 
του αγώνα και της θυσίας τους. Της συναίσθησης εθνικής ευθύνης που τους 
διέκρινε.

Ειδικότερα σήμερα,  που η πατρίδα μας διανύει, ίσως, την πιο δύσκολη 
περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, με τα αποτελέσματα της βάρβαρης 
τουρκικής εισβολής και κατοχής να εδραιώνονται χρόνο με τον χρόνο, 
μέρα με τη μέρα. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, απαιτείται ομοψυχία, ομοθυμία, 
αλληλοσεβασμός και στοχοπροσήλωση όλων των πολιτειακών, πολιτικών 
και θεσμικών οργάνων του κράτους, αλλά και ολόκληρου του λαού, για την 
προάσπιση της πατρίδας μας· καθώς και  του δημόσιου συμφέροντος. Και εδώ 
προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι των 
τελευταίων δεκαετιών, η Αχίλλειος Πτέρνα μας, ως λαός. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία που προέκυψε από το ηρωικό έπος του 1955-59, 
δοκιμάζεται σκληρά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, γιατί παλεύει λαβωμένη από 
τον Τούρκο κατακτητή από το 1974, για ελευθερία και δικαίωση. Δοκιμάζεται 
όμως και για κάποιους άλλους λόγους.  Γιατί, στον αντίποδα του σπουδαίου 
λόγου του Μακρυγιάννη, έχουμε δυστυχώς καταλήξει ως κοινωνία, πολύ 
περισσότερο  «στο εγώ» απ’ ότι «στο εμείς»  και έχουμε απομακρυνθεί από 
διαχρονικές και άφθαρτες αξίες, όπως είναι η φιλοπατρία, η συλλογικότητα, η 
αλληλεγγύη και η ανιδιοτέλεια.  Και ακόμη, γιατί τα, στην πλειοψηφία τους, 
διαχρονικά προβλήματα που παρουσιάζουν διάφοροι Θεσμοί στον τόπο μας, 
έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτούς.      

Απαιτείται πάραυτα η δέουσα αυτοκριτική από όλους μας. Απαιτείται, 
όπως όλοι,  όσοι από επιλογή αποτελούμε μέρος της πολιτικής και πολιτειακής 
εξουσίας και των κρατικών θεσμικών οργάνων,  αλλά και ο λαός, στον βαθμό 
ευθύνης που του αναλογεί, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να 
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αναλογιστούμε: «Περί Ἀρετῆς, ποιούμεθα τὸν ἀγῶνα;», Αγωνιζόμαστε, 
πράγματι, προς όφελος της πατρίδας και του δημόσιου συμφέροντος; Ας 
αναρωτηθούμε για μία στιγμή, τι θα μας έλεγαν άραγε σήμερα οι εννέα 
απαγχονισθέντες;  Τι θα μας έλεγε ο Αυξεντίου, ο Μάτσης, ο Δράκος, ο Λένας, 
ο Μούσκος, ο Κάρυος, ο Γιωργάλλας, ο Γιάλλουρος… όλοι ανεξαιρέτως οι 
ήρωες του ένδοξου πατριωτικού αγώνος;  Στεκόμαστε αντάξιοι του αγώνα 
και της θυσίας τους; Αγαπούμε,  και υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας όπως 
αυτοί;

Όντας λιλιπούτιοι εδαφικά και πληθυσμιακά, σε μια τόσο νευραλγική από 
αρχαιοτάτων χρόνων, γεωστρατηγική θέση, εάν δεν ποιούμε τον αγώνα περί 
αρετής και ενωμένοι, μονιασμένοι, βασισμένοι σε αρχές και αξίες αρχέγονες, 
βγαλμένες από τα έγκατα της ιστορίας, που μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας∙ 
αυτοί που μεγαλούργησαν και έθεσαν τα θεμέλια πάνω στα οποία πατά στέρεα 
σήμερα ο σύγχρονος κόσμος, σε βάθος χρόνου,  δεν θα έχουμε οποιαδήποτε 
πιθανότητα επιβίωσης. «Γιατί ἐλευθερία χωρὶς ἀρετὴ δὲν δύναται ποτὲ νὰ 
σταθεῖ», όπως  πολύ σοφά,  επισημαίνει ο Αδαμάντιος Κοραής. 

Ο καθένας μας, κατέχει μια θέση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και 
στον συνάνθρωπό μας. Αυτή την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουμε για 
να συμβάλουμε στην αναγέννηση της πατρίδας μας. Όχι με λόγια, αλλά 
με πράξεις. Χωρίς μίση, πάθη, μικρότητες και λάθη του παρελθόντος. Με 
σεβασμό στη Δημοκρατία και τη Νομιμότητα. Με σεβασμό στην αντίθετη 
άποψη. Καλούμαστε να φανούμε αντάξιοι της θυσίας των ηρώων μας. 
Καλούμαστε όλοι μαζί σύσσωμοι, αναλογιζόμενοι το τεράστιο εθνικό μας 
χρέος, να πορευθούμε στον δρόμο της τιμής και του καθήκοντος, καθώς και 
της εθνικής υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας. Ένα δρόμο που θα οδηγήσει στον 
τερματισμό της τουρκικής κατοχής, στο πλαίσιο μιας αμοιβαία αποδεκτής, 
δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης λύσης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και με την Κύπρο, ως πλήρες και ισότιμο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς στρατεύματα κατοχής και 
χωρίς ξένες εγγυήσεις.  Αυτό είναι το χρέος μας σήμερα∙ και τούτο συνιστά 
το καλύτερο μνημόσυνο, καθώς και την ελάχιστη ανταπόδοση απέναντι 
στον αγώνα και στη θυσία όλων των παλληκαριών που γράφτηκαν με χρυσά 
γράμματα στην ιστορία τούτου του τόπου.  Γιατί, όπως ο Ποιητής τόσο 
εύστοχα συνοψίζει σε μερικούς μόνο στίχους: 
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Το «χρωστάμε σ' όσους πέρασαν.

Σ' αυτούς που θα περάσουν.

Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Σας ευχαριστώ.

Μετά τη δοξολογία Εκκλησία και Πολιτεία τίμησαν τους πεσόντες 
ήρωες μας με μνημόσυνο, το οποίο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στο 
ιερό «προσκυνητάρι της Λευτεριάς», στον χώρο των «Φυλακισμένων 
Μνημάτων».

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ



Η ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
«Μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα...»

Διονυσίου Σολωμού, «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».

a
ΕΥΔΟΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Η εικόνα της Μάνας είναι κατά κανόνα η ίδια σε όλους μας. Η Θεοτόκος, 
που βαστά στην αγκαλιά της το θείο βρέφος, είναι πρότυπο της Μάνας 

της οικουμένης. Η αγκαλιά της μοιάζει με φωλιά, όπου καταφεύγουν  τα 
παιδιά της για να βρουν θέρμη και στοργή. Η αγκαλιά της θάλπει, ημερεύει, 
αναπαύει, προστατεύει σαν αγία Σκέπη από τις καταιγίδες του βίου. Αλλά κι 
η κάθε Μάνα, σαν μια κατ’ οίκον Παναγία, προβάλλει τρυφερή στην επιτυχία 
και την αποτυχία, στην ασθένεια, στη δυσκολία, στην αδικία, σε κάθε στιγμή 
του παιδιού της.

Όμως, κάποτε χαράζει η αυγή που δεν χωρεί χάδι και γλυκό τραγούδι. 
Είναι μέρες που το ξύπνημα επιβάλλεται πρωτίστως πνευματικό. Κι η 
μάνα σε τέτοιες περιστάσεις μεταμορφώνεται σε ελπίδα και σε θάρρος· μια 
θεόρατη ψυχή που νιώθει πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και πως είναι 
η ώρα να αποκαλύψει τις ειδικές δυνάμεις της. Τότε είναι που ξεδιπλώνει την 
ιεροπρεπώς φυλαγμένη δύναμη που τρέφει μυστικά καρδιακά.

Η μάνα της Κύπρου, φιλήσυχη και εργατική, έτρεφε τα παιδιά της με τον 
ταπεινό τρόπο της· συχνά αδικημένη μα πάντα ελπίζουσα, μεταλαμπάδευε 
την προσμονή και την ελπίδα· αφοσιωμένη εργάτρια στο αμπέλι και στο 
σιτάρι, μετέδιδε την αγάπη σε αυτό το χώμα, τον μόχθο για τον τόπο. Σαν 
χελιδόνα ενσπείρει και θρέφει τα παιδιά της με πνευματική τροφή ζωτική για 
την κοινωνία και την Πατρίδα.

Όταν άναψε ο Αγώνας της Ελευθερίας για την ένωση του νησιού με 
τη μητροπολιτική Ελλάδα, η Μάνα της Κύπρου, μαθημένη στη σιωπή του 
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καθημερινού αγώνα της οικογένειας, αμάθητη στις έννοιες του ανταρτο-
πόλεμου και  των διαδηλώσεων, επιδόθηκε με κάθε δυνατό τρόπο στην 
επίτευξη του ευλογημένου πανελλήνιου αυτού στόχου. Γι’ αυτό και ο 
Στρατηγός Διγενής τη θαύμασε και την επαίνεσε σημειώνοντας ότι 
«ἡ Ἑλληνίς Κυπρία ἐφάνη ἀξία τῶν ὡραιοτέρων ἑλληνικῶν παραδόσεων».

Η απόφαση του Στρατηγού για να πλήξουμε οικονομικά τον κατακτητή 
με την παθητική αντίσταση, ακούστηκε σαν διαταγή στην ψυχοσύνθεση της 
κάθε άοπλης μάνας κι αμέσως οπλίστηκε με τα σύνεργα του αργαλειού. Πήρε 
τη σαΐτα και την έρριχνε στο στημόνι, λες και σαΐτιζε την κατοχή. «Να φοράμε 
ό,τι παράγει ο τόπος», έλεγαν· όλες φόρεσαν την παραδοσιακή φορεσιά, 
την αλατζιά, και τα σχολεία καθιέρωσαν ως επίσημη στολή τα κυπριακά 
υφάσματα. Μόνο και μόνο στο κατεχόμενο χωριό Ζώδια, λειτούργησαν 71 
αργαλειοί και ο ρυθμικός κτύπος τους κτυπούσε αλύπητα την κατοχή. Σε 
ένα μήνα, στο ένα αυτό χωριό, ύφαναν 4033 μέτρα αλατζιάς, με τη Μαρίτσα 
Λιβίση, μάνα τριών παιδιών, να παίρνει το πρώτο βραβείο για τα 220 μέτρα 
που παρέδωσε μόνη της στην Πατρίδα!

Η μάνα της ΕΟΚΑ βρέθηκε πλάι στο βλαστάρι της, να συναγωνίζεται για 
την Ελευθερία της Κύπρου και την Ένωση με την Ελλάδα. Στο Σκούλλι της 
Πάφου η Ευφημούλα Ματσούκη Κυπριανού κι η κόρη της συντηρούσαν δύο 
κρησφύγετα για να κρύβουν αγωνιστές και να φυλάσσουν πολεμικό υλικό. 
Η Ευδοκία Νικολάου Παπαευριπίδου με την κόρη της Τασούλα κατείχαν 
στο σπίτι παράνομα πολυγράφο για εκτύπωση προκηρύξεων της ΕΟΚΑ και 
μετέφερναν την αλληλογραφία της Οργάνωσης.

Η ευαίσθητη καρδιά της μάνας, ανθρωπίνως πονά με τη σκέψη της 
απώλειας του σπλάχνου της. Η μητέρα του Χρίστου Σαμάρα, Χριστοφορού, 
γονατιστή εμπρός στο εικόνισμα της Παναγίας ικέτευε να σωθεί ο γιος της. 
Να σωθεί ο γιος της, όχι όμως για να τον κρατήσει η ίδια, μα για να έχουν 
ευκαιρία για νέα αγωνιστικά επιτεύγματα για την Ελευθερία! Πονά, λοιπόν, 
αλλά η ελληνική αξιοπρέπεια τρανώνει την ψυχή της και ενθαρρύνει το 
παιδί της ν’ αγωνίζεται για τα υψηλά Ιδανικά. Κι όταν η Αφροδίτη Ζάκου, 
επισκέφθηκε στις φυλακές τον μελλοθάνατο ήρωα γιο της, τον Ανδρέα Ζάκο, 
στο τελευταίο σφιχταγκάλιασμά τους, του ευχήθηκε μόνο «ο Θεός μαζί σου, 
γιε μου!».

Σαν άλλη Αγία Αθανασία που ενίσχυσε τα τρία παιδιά της στο μαρτύριο, 
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ώστε να το υπομείνουν αλύγιστα, όμοια κι η μάνα της Κύπρου. Ο αγωνιστής 
Ορθόδοξος Κάρυος, αδελφός των ηρώων Ανδρέα και Γιώργου, υπέστη 
πολλά βασανιστήρια στα κρατητήρια· όταν τον επισκέφθηκε η μάνα του, η 
Φλουρέντζα, τη διαβεβαίωσε πως είναι καλά. Τότε η Λιοπετρίτισσα μάνα του 
είπε με ματιά συγκινημένη και αυθεντικά ελληνική: «Το ξέρω γιε μου. Και να 
σε σκοτώσουν, να μην πεις λέξη!».

Το ίδιο κι η Παφίτισσα Δέσποινα Βενιαμίν Γαβριήλ, μάνα επτά παιδιών. 
Έχοντας έναν γιο καταζητούμενο από τους Άγγλους κατακτητές και 
βλέποντας τον Άγγλο ανακριτή Πάλμερ να κτυπά τον άλλο της γιο, τον 
Σάββα, προκειμένου να προδώσει τον αδελφό του, γιγάντωσε η ψυχή της 
και θέριεψε. Ο κατακτητής να απαιτεί να προδώσει αδελφός τον αδελφό! 
Πώς να δεχτεί κάτι τέτοιο η μάνα; Έτρεξε, η Δέσποινα, έσπρωξε τον αναιδή 
κατακτητή και τον έριξε καταγής. Η μάνα ντρόπιασε τον ανακριτή του 
βρετανικού στέμματος κι αυτός μάζεψε τους στρατιώτες του κι έφυγε άρον 
άρον. Η μάνα έσωσε και τα δυο παιδιά της! Κι άλλοτε, όταν τη ρώτησε ο 
ανακριτής πού είναι ο καταζητούμενος γιος της, κάλυψε το σπλάχνο της 
ανταποδίδοντας εύστροφα το ίδιο ερώτημα: «Εσένα η μάνα σου ξέρει πού 
είσαι αυτή τη στιγμή;».

Τέσσερα  χρόνια διήρκεσε το έπος της ΕΟΚΑ και η μια νεανική θυσία 
διαδεχόταν την άλλη. Κάθε παιδί που συλλαμβανόταν, που σκοτωνόταν 
σε ενέδρα, που έπεφτε νεκρό σε μάχη ή που καταδικαζόταν σε θάνατο, είχε 
κάπου μια αγωνιώσα και δακρυρροούσα μάνα. Ο πόνος έσφιγγε την καρδιά 
της για τον κίνδυνο ή τον χαμό του παιδιού της, αλλά παρηγοριά και δύναμή 
της ήταν η σκέψη της προσφοράς στην Πατρίδα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι 
η Ελένη Κουτσόφτα, μάνα του απαγχονισθέντα Μιχαήλ. Συγκλονισμένη 
για τη σύλληψη του γιου της, πήγε μια λαμπάδα ίσα με το μπόι του, στη 
Μονή Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία· από το αυτοκίνητο προχώρησε 
γονατιστή όλη την απόσταση ως τον Ναό, για το μεγάλο τάμα. Έφτασε στο 
εικόνισμα, προσκύνησε, έκλαψε για τον γιο της, απέθεσε στον Άγιο τον πόνο 
της. Την επόμενη μέρα, παρέμεινε με φουσκωμένα τα πόδια κλινήρης και 
δεν επισκέφθηκε τον Μιχαήλ στις φυλακές. Όταν, όμως, αποφασίστηκε από 
τους αποικιοκράτες η καταδίκη του στην αγχόνη, ήξερε ότι πρέπει να σταθεί 
περήφανη. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1956, παραμονή του απαγχονισμού, μάνα 
και κόρες επισκέφθηκαν τον μελλοθάνατο αγωνιστή. Κοντοστάθηκε η μάνα 
πριν την είσοδο και κάτι παρήγγειλε στις κόρες της: «Παιδιά μου, ο αδελφός 
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σας είναι για την Πατρίδα που πεθαίνει· θα πάμε να τον δούμε δίχως κλάματα. 
Θέλω να παραδώσει ψυχή ήρεμη, γαληνεμένη, αγγελική. Από αύριο θα ανήκει 
στις τάξεις των αγγέλων. Έχουμε αύριο καιρό, παιδιά μου, να τον κλάψουμε». Κι 
αφού τον συναντήσανε, η μάνα άνοιξε τα χέρια της ν’ αγκαλιάσει τον γιο και 
του είπε: «Μιχάλη μου αγγελόκαρδε, αγγελοκαμωμένε, άγγελε μου, Μιχάλη 
μου, άγγελε των αγγέλων...». Ο Μιχάλης γέλασε και τη ρώτησε πού βρίσκει 
τόσο όμορφα λόγια. Η μάνα αποκρίθηκε: «Μου δίνει θάρρος ο Θεός, γιε μου. 
Μη φοβηθείς τον θάνατο. Να παραδώσεις όμορφη ψυχή, γαληνεμένη». Τόσο 
μεγαλειώδης ήταν η παραγγελιά της μάνας και κατόπιν, στον τάφο είπε να 
γραφτούν στίχοι της καρδιάς της: 

«Ξυπνάτε που τα μνήματα, κανεί να τζοιμηθείτε
τζι’ η ώρα εν που κόντεψεν να ελευθερωθείτε».

Ναι, όντως, οι μάνες ανθρωπίνως φοβούνταν, ανθρωπίνως ήταν αβάστα- 
χτος ο πόνος. Αυτή την αλήθεια την γνώριζαν καλά και τα παιδιά τους. Ο 
αγωνιστής Ανδρέας Ζάκος γράφει στον αδελφό του: «...Δίνε θάρρος στην 
οικογένεια. Προσπάθησε να παρηγορήσεις τη μητέρα μας». Σαν άλλος 
εσταυρωμένος επανέλαβε εκείνο το «ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου» (Ιω. 19,27), 
συμπληρώνοντας προς τον αδελφό του: «Ὁ πρῶτος της γιὸς ἀπὸ τώρα καὶ στὸ 
ἑξῆς θὰ εἶσαι ἐσύ καὶ ὄχι ἐγώ».

Οι αγωνιστές διέβλεπαν τη διττή δύναμη της μητρότητας: αφενός μη 
φοβούμενη τις θυσίες ενισχύει στον αγώνα, και αφετέρου αγωνιούσα για 
την απώλεια του παιδιού της, να αποτρέπει την έκθεση στους υπερβολικούς 
κινδύνους. Γι’ αυτό και προετοίμαζαν τις μάνες τους από νωρίς. Ο Γρηγόρης 
Αυξεντίου ρωτούσε συχνά για τα ηρωικά κατορθώματα του Γένους μας, 
ώσπου κάποια φορά αναφώνησε στους γονείς του: «Θα γίνω σαν τον Διάκο, 
άμα μεγαλώσω, σαν τον Λεωνίδα!». 

Στον διάδρομο των φυλακών, οι μάνες ένιωθαν τη σκιά του θανάτου. Στο 
επισκεπτήριο, μια μέρα πριν τον απαγχονισμό του Ανδρέα Δημητρίου, η μάνα 
του  Ευδοκία, πλησίαζε κλαίοντας στην πόρτα του κελιού· τότε ο γιος φώναξε: 
«Μην κλαίτε. Πεθαίνω για τη Λευτεριά της Κύπρου μας!» και στη συνέχεια 
ζήτησε από τους γονείς του να είναι υπερήφανοι: «Να είστε υπερήφανοι, γιατί 
πεθαίνω για την Ελλάδα».

Ο Χαρίλαος Μιχαήλ δήλωσε στη μάνα του: «Είναι για την Πατρίδα που 
πεθαίνω. Να το έχεις ευχαρίστηση και καύχημα». Παράλληλα, ο Ιάκωβος 
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Πατάτσος, ο «ἅγιος τοῦ κυπριακοῦ  Αγώνα», προτρέπει τη μάνα του να 
ψάλλει μαζί του και να χαίρει: 

«Αγαπημένη μου μητέρα,

(...) Θέλω να χαίρεις όπως κι εγώ. Αν κλαίεις, θα λυπούμαι. Τ’ όνομά 
σου θα γραφεί στην ιστορία, γιατί εδέχθης να θυσιασθεί το παιδί σου για την 
Πατρίδα. Είναι καιρός τώρα να καμαρώσεις το παιδί σου. Ευρίσκεται εκεί 
ψηλά, όπου ψάλλουν οι άγγελοι. Χαίρε, αγαπημένη μου μητέρα. Μην κλαίεις, 
για ν’ ακούσεις την αγγελική φωνή μου που ψάλλει «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος 
Σαβαώθ». Ψάλλε και συ μαζί μου. Ψάλλε, προσεύχου, δόξαζε τον Θεόν σ’ όλην 
σου την ζωήν.

 Σε φιλώ αγαπημένη μου μητέρα και θα παρακαλώ τον Θεόν για σένα· 
προσεύχου και συ για μένα. Χαίρε, αγαπημένη μου μητέρα, χαίρε. Ψάλλε και συ 
μαζί μου. Σε φιλώ, το αγαπητό παιδί σου Ιάκωβος».

  Από τον χώρο των φυλακών, η πνευματική ευωδία  των αγωνιστών 
ξεχύθηκε σ’ όλο το νησί. Και το φρόνημά τους, τόσο το ελληνικό όσο και το 
χριστιανικό, εκφράστηκε ποικιλοτρόπως. Ο απαγχονισθείς έφηβος Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης από τη μάνα του ζήτησε την εκπλήρωση της τελευταίας 
του επιθυμίας. Όταν τον επισκέφτηκε ο πατέρας του την παραμονή του 
απαγχονισμού του (12 Μαρτίου 1957) του είπε: «Στείλε μια λαμπάδα στον 
άη Γιώργη και αύριο στείλε τη μητέρα μου να τη δω και να μου φέρει και τον 
σταυρό μου. Χωρίς σταυρό δεν θα βγω από ’δω ζωντανός». Η μάνα, η τρυφερή 
παρουσία στην οικογένεια, η εκ κοιλίας της τροφός,  παράλληλα τρέφει και το 
πνεύμα των παιδιών της στις πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους, προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν με ηρωισμό τον θάνατο. Αντλούν δυνάμεις από την 
Παναγία Μάνα, που και αυτή αντίκρισε με οδύνη ψυχής το Παιδί της επί του 
Σταυρού.   

Οι μάνες των ηρώων μας αποτελούν πρότυπα Αρετής και αυτοθυσίας! 
Γνωρίζοντάς  το πνεύμα τους μπορείς να κατανοήσεις τη μαχητικότητα και 
την αυτοθυσία των παιδιών τους. Η περίπτωση της Φλουρέντζας Κάρυου 
είναι συγκλονιστική. Ο ένας της γιος, ο Ανδρέας Κάρυος, έπεσε στη μάχη 
του Αχυρώνα του Λιοπετριού (2 Σεπτεμβρίου 1958). Ακούγοντας τους 
κροταλισμούς των όπλων από το χωριό της, τ’ Αυγόρου, στάθηκε στην 
πόρτα του σπιτιού τους, ατένισε παραπέρα το Λιοπέτρι, σταυροκοπήθηκε και 
φώναξε: «Δύναμη γιε μου, να πεθάνεις λεβέντης». Μόλις τον επόμενο μήνα 
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(28 Οκτωβρίου 1958), ο δεύτερος γιος της, Γεώργιος, πληγώθηκε σε μάχη 
στον Αστρομερίτη. Έσπευσε η Φλουρέντζα στο Νοσοκομείο Λευκωσίας για 
να δει τον γιο της και τον ρώτησε τι θέλει. Δυο πράγματα ζήτησε από τη 
μάνα πριν εκπνεύσει· πρώτα «να εξομολογηθώ και να κοινωνήσω»· κι ευθύς 
αμέσως  «προσευχή μάνα, προσευχή. Πρώτα για την Κύπρο μας κι ύστερα για 
εμένα». Στην κηδεία του Γιώργου, ακούστηκε αναστημένη η φωνή της μάνας 
να απαγγέλλει: 

«Κάθε σαράντα τζι’ έναν γιο στέλλω εις τη θυσία,
τζι’ ελπίζω ότι σύντομα θα έρτει ελευθερία».

Τέτοια τιμή να πεθαίνει ο γιος για την Πατρίδα! Η Αναστασία, η μάνα 
του ήρωα Χαράλαμπου Μούσκου, είδε μακρόθεν το πυροβολημένο άψυχο 
σώμα του γιου της κι αναφώνησε: «Χαλάλι της Ελλάδας ο γιος μου». Μα 
όταν είδε πως κατέβαζαν τον Χαράλαμπό της στον τάφο, ένα ήταν το μαράζι 
της: ήταν ξεσκέπαστος και δεν είχε σεντόνι να τον καλύψει. «Ο γιος μου πάει 
ξεσκέπαστος και δεν έχω σεντόνι να τον σκεπάσω». Αστραπή ακούστηκε μια 
φωνή από το πλήθος: «Δεν πάει ξεσκέπαστος!» και του έριξε την Ελληνική 
Σημαία, σαν να ’ταν απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά... Η 
λεβέντισσα μάνα βρήκε το σθένος και στάθηκε στο μνημόσυνο του παιδιού 
της με μια Γαλανόλευκη στα χέρια ν’ απαγγέλλει το αυτοσχέδιο ποίημά της: 

«Θεέ μου, δίνε δύναμη στη μάνα
που ’χει παιδί στη φυλακή, που ’χει παιδί θαμμένο,

να περπατεί περήφανα, να στέκεται γενναία
και να κρατεί στα χέρια της ελληνική Σημαία».

Η αξία της μάνας δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί ούτε να επαινεθεί 
αξιολογικά μ’ ένα λογοτεχνικό ή ιστορικό κείμενο. Μια μάνα δεν είναι 
μάνα μόνο για τα παιδιά της. Δεν μπορεί να συρρικνωθεί τόσο πολύ το ιερό 
σημαινόμενο της λέξης· μάνα για έναν είναι μάνα για όλους. Γνοιάζεται, 
ανησυχεί και για τα άλλα παιδιά, στηρίζει χωρίς να ξεχωρίζει τα δικά και 
τα ξένα. Τέτοια παραδείγματα – πρότυπα μάνας, μάνας όλων, είδαμε πολλά  
στον Αγώνα.  

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 1958, μπήκαν Άγγλοι στρατιώτες 
στο χωριό Άγιος Γεώργιος Καρπασίας για να διαλύσουν τους εθνικούς 
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εορτασμούς· όταν επιτέθηκαν στους σημαιοφόρους μαθητές για να τους 
πάρουν τις τιμημένες Σημαίες, δεν υπολόγισαν  την κύπρια Μάνα. Οι γυναίκες 
του χωριού αντέδρασαν, σαν προστάτιδες μάνες των μαθητών εκείνων, 
μπήκαν στον δρόμο τους, αντεπιτέθηκαν με πέτρες στους οπλισμένους 
Άγγλους και τους ανάγκασαν να τραπούν σε άτακτη φυγή.

Παρόμοιο γεγονός συνέβη και στο ηρωοτόκο Αυγόρου στις 5 Ιουλίου 
1958 με τη Λουκία Λαουτάρη Παπαγεωργίου, μάνα έξι παιδιών και  έγκυο 
το έβδομο της.  Το χωριό γέμισε με Άγγλους στρατιώτες, προκειμένου να 
καταστείλουν μια εθνική γιορτή. Η καμπάνα του χωριού άρχισε να κτυπά 
επίμονα, λες και φώναζε αλαφιασμένη για βοήθεια.  Παρόλο, που εκείνη τη 
στιγμή έλουζε την μικρή της κόρη, το κάλεσμα ήταν σαφές. Παρέδωσε την 
υποχρέωση στην αδελφή της κι έτρεξε η ίδια στην πλατεία, όπου γινόταν 
η συμπλοκή. Είδε τους Άγγλους στρατιώτες να χτυπούν έναν μαθητή. 
15 χρονών το Κυριάκο Μακρή. Προσπαθούσαν να τον εξαναγκάσουν 
ν’ ανέβει σε σκάλα και να κατεβάσει το πανό με το σύνθημα της Ελευθερίας 
και της Ένωσης. Τον έσπρωχναν και τον χτυπούσαν με τα όπλα τους. Οι 
χωριανοί παίρνουν πέτρες απ’ τον δρόμο και τις ρίχνουν στους πάνοπλους 
για να φύγουν, να παρατήσουν τον 15χρονο, να σταματήσουν να χτυπούν 
το παιδί. Τότε οι Άγγλοι καλύφτηκαν μέσα στα τεθωρακισμένα αυτοκίνητά 
τους και πυροβολούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια από αυτές τις 
φονικές σφαίρες τους σκότωσε τη μάνα Λουκία με το μωρό που κυοφορούσε 
και άφησε ορφανά 6 παιδιά. Γιατί; Διότι η Λουκία,  ήταν Μάνα όχι μόνο των 
δικών της παιδιών αλλά και του Κυριάκου Μακρή, που τον περιφρούρησε 
μαζί μ’ όλο το χωριό τους, για να γλιτώσει τελικά από τη μανία των νέων 
σταυροφόρων κατακτητών.

Η μάνα υπερβαίνει τα στενά όρια της συγγένειας, υπερβαίνει τον εαυτό 
της, υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη λογική, ώστε να είναι μάνα. Κι η μάνα της 
ΕΟΚΑ, προστατεύοντας αδιάκριτα οποιοδήποτε παιδί, καθίσταται μάνα 
της Κύπρου και ακόμα παραπέρα. Όταν μια στρατιωτική μονάδα διετάχθη 
να εγκαταλείψει ένα χωριό της Πάφου, ένας Άγγλος στρατιώτης βρέθηκε 
από τη Δέσποινα Βενιαμίν Γαβριήλ, αποκοιμισμένος και ξεχασμένος εκεί. 
Η Δέσποινα, μάνα αγωνιστή της ΕΟΚΑ, τον παρέδωσε με τον οπλισμό 
του στον κοινοτάρχη για να τον στείλει στη μονάδα του. Αυτό τ’ άκουσε ο 
γιος της και κατόπιν την παρατήρησε πως έπρεπε να τον παραδώσει στους 
αντάρτες της ΕΟΚΑ για «να τον κανονίσουν»... Τότε ο περήφανος γιος έλαβε 
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την αποστομωτική απάντηση: «Εκείνη τη στιγμή τον έβλεπα σαν μάνα». Σαν 
μάνα της οικουμένης, σαν μια μικρή παναγιά!

Η μάνα της ΚΥΠΡΟΥ είχε πάντοτε βαθιά επίγνωση των πνευματικών 
καταβολών της. Ήδη από όσα προηγήθηκαν, δύναται ο καθείς ν’ αντιληφθεί 
την λεπτότητα και την υψηλή καλλιέργεια της χωριατοπούλας μάνας, που 
διακρινόταν για το πνεύμα της αυτοθυσίας, της φιλανθρωπίας, της υπομονής 
και της αλληλεγγύης. Ως την ύστατη στιγμή, η μάνα αποχαιρετούσε το 
παιδί της με σεβασμό, φιλοπατρία και ιεροπρέπεια. Ένα παιδί από την 
Αμμόχωστο, ο ήρωας Παναγιώτης Τουμάζος, έλαβε μέρος με συμμαθητές του 
σε κατασκηνωτική αποστολή στην Ελλάδα. Με ασυγκράτητο ενθουσιασμό 
επέστρεψε και με συγκίνηση εξομολογήθηκε στη μάνα του: «Όταν φτάσαμε 
εκεί, είπε αργότερα στους γονείς του, σκύψαμε και φιλήσαμε τα χώματα της 
Πατρίδας μας». Ένα μαντήλι γεμάτο χώμα φερμένο από την Μάνα Πατρίδα 
ήταν τοποθετημένο στη βιβλιοθήκη του και περίμενε... Αφού σκοτώθηκε από 
τα πυρά των Άγγλων σε ενέδρα κοντά στην Κακοπετριά, τη μέρα της κηδείας 
του, η μάνα Αρτεμισία θυμήθηκε· «Μας βρέθηκε στην ταφή του το χώμα αυτό. 
Όταν πέθανε, το βάλαμε στον τάφο του», είπε αργότερα.

 «Μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα»!

Στην αδελφή του Χλόη, γράφει τις εξής συγκινητικές και διαχρονικές 
συμβουλές: «Θα βρεις δυσκολίες, αλλ’ ο Θεός θα σε βοηθήσει να νικήσεις. 
Δεν σου λέγω να πεθάνεις, όπως θα πεθάνω εγώ, αλλά να γίνεις πραγματική 
μητέρα. Να βάλεις μέσα σου τον Χριστόν. Η τελευταία μου επιθυμία είναι 
να εφαρμόσεις αυτά που σου γράφω. Να γίνεις χριστιανή Μητέρα. Χαίρε, 
αγαπημένη μου αδελφή. Αποθνήσκω εν ειρήνη. Χαίρε. Η Χάρις του Θεού ας 
είναι μαζί σου. Σε φιλώ, Ιάκωβος».

Τούτες οι διαχρονικές συμβουλές αξίζει να αποτελούν για τη  συνείδησή 
της κάθε Μάνας έναν ύψιστο στόχο της ζωής της... ένα θρησκευτικό και 
ιστορικό χρέος,  που αποτελεί μια ενδότατη επιθυμία βγαλμένη  από την ψυχή 
ενός ήρωα της Πατρίδας μας... άλλωστε τέτοια ιδανικά είναι σύμφυτα με την 
προσωπικότητα της κάθε Μάνας... αυτά νοηματοδοτούν την υψηλόφρονα 
αποστολή Της και αποφέρουν καρπούς, που ζωογονούν την παραπαίουσα 
κοινωνία μας.
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 «…να γίνεις πραγματική Μητέρα. 
Να βάλεις μέσα σου τον Χριστόν…

Να γίνεις Χριστιανή Μητέρα».

Και όντως∙ η επίγνωση των πνευματικών καταβολών της κάθε Κυπρίας 
Μάνας ήταν χαραγμένη τόσο στην αυτοσυνειδησία της  όσο και στις καρδιές  
των παιδιών της. Αυτή η συνείδηση προέβαλλε  ως ιερό χρέος και  ως έντονος 
άγραφος νόμος από τον λαό μας. Η μεγαλόψυχη μάνα αναδεικνύεται ως 
προστάτιδα της ποιότητας του Ανθρώπου, της Παράδοσής μας και των 
χριστιανικών αξιών της φυλής μας...  

Η βαθύτατη αυτή σχέση που έδενε τότε, στην ηρωική εκείνη εποχή, τη 
Μάνα της Κύπρου με το αγωνιζόμενο παιδί της εμφαίνεται στο πιο κάτω 
ποίημα του ποιητή και αγωνιστή, Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

«Όλ’ η φύση κοιμάται, τη ναρκώνει το κρύο
κι εγώ φεύγω λαλώντας το στερνό μου αντίο
και τη μάνα φιλώντας την κοιτάζω να κλαίει,

Μάνα μην κλαις, της λέω, Μάνα μην κλαις και κλαίω.

Κι όλο πάω και τρέχω και το δάκρυ της σβήνει
για μια μόνο στιγμούλα, και μιαν άλλη μανούλα

την Ελλάδα μας έχω π’ όλο κλαίει κι εκείνη. (...)».
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