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Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος ὁ νέος ἱερομάρτυς



Στὸν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου τῆς 
Ἀποκαλύψεως ὁ Χριστὸς πα-
ραγγέλλει στὸν Ἰωάννη νὰ γρά-

ψει πρὸς τὰ μέλη τοῦ σώματος τῆς 
Ἐκκλησίας τὰ ἑξῆς: «ὁ ἀδικῶν ἀδι-
κησάτω ἔτι, καὶ ὁ ρυπαρὸς ρυπα-
ρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύ-
νην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγια-
σθήτω ἔτι»1. «Κανενὸς, λέγει, ἡ θέ-
ληση καὶ ἡ ἐλευθερία δὲν ἐκβιάζεται. 
Ἄς κάνει ὁ καθένας ἐλεύθερα αὐτὸ 
ποὺ ἐπιθυμεῖ. Ἐκεῖνος ποὺ ἁμαρτά-
νει, ἄν θέλει, ἄς ἁμαρτήσει ἀκόμη πε-
ρισσότερο. Κι ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ἀκά-
θαρτος ἀπὸ τὰ ρυπαρὰ ἔργα τῆς 
σαρκός, ἄς γίνει περισσότερο ρυπα-
ρός, ἄν τοῦ ἀρέσει. Ἀλλὰ κι ὁ δίκαιος 
ἄς ἐπιτελέσει περισσότερα ἔργα δι-
καιοσύνης καὶ ἀρετῆς. Κι ὁ ἅγιος ἄς 
ἁγιασθεῖ ἀκόμη περισσότερο»2. 

Στὸν ἁρμονικὸ ρυθμὸ τῶν ἀπο-
καλυπτικῶν αὐτῶν λόγων βρίσκουμε 
πειστικὴ  τὴν ἀπάντηση τοῦ οὐρανοῦ 
στοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἀγω-

νίες μας, καθὼς ὁ κόσμος μέσα στὸν 
ὁποῖο ζοῦμε καὶ πολιτευόμαστε βυ-
θίζεται ὁλοένα καὶ περισσότερο στὸ 
σκοτάδι τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸν 
Θεὸ, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες πού αὐτὸ 
συνεπάγεται. Τὸ κακὸ καὶ τὴν  ἁμαρ-
τία, ποὺ ἔχει γίνει τρόπος ζωῆς καὶ 
σκέψεως τῶν πολλῶν, θὰ τὸ νικήσει 
ἡ ἁγιότητα τῶν πιστῶν μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας. Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι ἡ 
κλήση  τὴν ὁποία ἀπευθύνει ὁ Θεός 
στὸν ἐκλεκτὸ λαό του:  «ἅγιοι γίνεσθε, 
ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι»3, νὰ εἶστε ἅγιοι, 
διότι ἐγὼ εἶμαι ἅγιος. Καὶ ὄχι ἁπλῶς 
νὰ γίνουμε ἅγιοι «κατὰ τὸν καλέ-
σαντα ἡμᾶς ἅγιον»4, ἀλλὰ νὰ ἁγια-
σθοῦμε περισσότερο. 

Ἡ ἁγιότητα εἶναι τὸ ἀνώτερο ση-
μεῖο στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ὑψωθεῖ ἡ 
ἀνθρώπινη φύση. Διότι ἀκριβῶς  ἡ 
ἁγιότητα εἶναι ἡ κατὰ χάριν ἕνωση μὲ 
τὸν Θεὸ, ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ 
ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πό-
ποβιτς, «ὁ κάθε ἅγιος μὲ τὴν ὅλη ζωή 

1 Ἀποκ. κβ´, 11.
2 Π.Ν.Τρεμπέλα, Ἡ Καινὴ Διαθήκη μὲ σύντομη ἑρμηνεία, Ἀθήνα 62016, σ. 1122.
3 Α´ Πέτρ. α´, 16, Λευιτ. κ´, 7 καὶ 26.
4 Α´ Πέτρ. α´, 15.
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του μαρτυρεῖ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια: ὅτι 
μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὁ 
ἄνθρωπος διὰ τῶν ἱερῶν μυστηρίων  
καὶ τῶν ἁγίων ἀρετῶν μεταμορφώ-
νεται εἰς θεὸν κατὰ χάριν, εἰς κατὰ 
χάριν θεάνθρωπον»5. 

Συνεπῶς ὅπου βρίσκεται ἅγιος, 
ἐκεῖ εὑρίσκεται ὁ Θεὸς· μέσα του καὶ 
γύρω του ἀναπαύεται ὁ Θεός. Ἔτσι 
οἱ ἅγιοι εἶναι τὰ ὁρατὰ σημεῖα τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο. 
Μαθαίνοντας τὴ ζωὴ τῶν ἁγίων, μα-
θαίνουμε τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, τὴν 
ὁποία αὐτοὶ πραγματοποιοῦν στὴ 
ζωή τους. Ὅσοι, λοιπόν, ἐπιθυμοῦν 
νὰ μάθουν καὶ νὰ δοῦν ποιά ἦταν ἡ 
ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ 
μάθουν ποιά ἦταν ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων. 

Ἔτσι στὸν ἕνα θὰ βροῦμε τὴν ταπεί-
νωση, στὸν ἄλλο τὴν ἀγάπη, τὴν 
ἀνοχή, τὴν ἐγκράτεια, τὴν ἀγαθο-
σύνη, τὴν ἀφοσίωση στὸν Θεό, τὴν 
ἐπιμονὴ στὴν προσευχὴ καὶ κάθε 
ἄλλη ἀρετὴ πού εἶχε ὁ Χριστός. Πιὸ 
ἁπλά οἱ ἅγιοι εἶναι ἕνα Εὐαγγέλιο 
ἀνοικτό, ὅπου διαβάζουμε ὅλα ὅσα 
μᾶς εἶπεν ὁ Χριστός. 

Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν ὅτι, ἀπὸ 
τότε ποὺ ὁ Χριστὸς ἔγινε ἄνθρωπος, 
ἡ θεία ζωή του ἔγινε ζωὴ τῶν ἀνθρώ-
πων, τῶν ἁγίων κάθε ἐποχῆς. Ἡ 
θεία δύναμή του ἔγινε δύναμη τῶν 
ἀνθρώπων καὶ μὲ αὐτὴν οἱ ἄνθρωποι 
νικοῦμε τὸ κακό. Ἡ θεία ἀλήθειά του 
ἔγινε ἀλήθεια τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν 
ὁποία διαλύουν τὰ σκότη τῆς εἰδω-
λο λατρείας καὶ τῆς πλάνης. Οἱ θεῖες 
ἀρετές του ἔγιναν ἀρετὲς τῶν ἀνθρώ-
πων. 

Γι’αὐτὸ κι ἐμεῖς ὅταν εἴμαστε δί-
πλα σ’ ἕνα ἅγιο, εἴτε αὐτὸς εἶναι 
ἀσκητὴς στὴν ἔρημο εἴτε εἶναι μιὰ 
ἀγράμματη γιαγιὰ, ἕνας ἅγιος οἰκο-
γενειάρχης, ἅγιος πατέρας, ἁγία μη-
τέρα, ἀδελφός, ἀδελφή, φίλος ἤ συ-
νεργάτης ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, 
αἰσθανό μαστε ἕνα πλήρωμα ζωῆς, 
νιώθουμε νὰ μᾶς κατακλύζει ἕνα 
αἴσθημα μοναδικό. 

Αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου τὰ ἔργα 
λάμπουν καὶ καθοδηγοῦν καὶ ἄλλους 
σὲ μίμηση. Ὁ ἅγιος προκαλεῖ τὴν ἐκτί-
μηση, τὸν θαυμασμὸ καὶ τὸν σε-
βασμὸ τῶν συνανθρώπων του. Σ᾽ 
αὐτὸν καταφεύγουν οἱ ζηλωτὲς τῆς 

5 Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος, σ. 87.
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Πανάγιος Τάφος Ναός τῆς Ἀναστάσεως  
(Φωτ. Χριστιάνας Λιασίδου)



ἀρετῆς ἀλλὰ καὶ οἱ κουρα σμένοι 
ἄνθρωποι κάθε ἐποχῆς γιὰ νά βροῦν 
παρηγοριά, νὰ παρακινηθοῦν στὴν 
ἐργα σία τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς.  

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο στὸ βιβλίο τῶν 
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων διέσωσε 
μέν τὰ κηρύγματά τους, παρουσίασε  
δὲ μὲ ἰδιαίτερο τρόπο τὶς πράξεις 
τους, τὰ ἔργα τους. Μᾶς διδάσκει δὲ 
μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὅτι ὀφείλουμε κι 
ἐμεῖς νὰ ζοῦμε ἔτσι ὥστε τὰ ἔργα μας 
ὡς χριστιανῶν νὰ εἶναι ἄξια νὰ κα-
ταγραφοῦν καὶ νὰ προβληθοῦν στοὺς 
ἀδελφούς μας. Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία 
ἐξ ἀρχῆς ἔδωκε ἰδιαίτερη σημασία 
στὰ μαρτυρολόγια καὶ τούς βίους τῶν 
ἁγίων. Διότι τὸ συναξάρι εἶναι ἡ 
ζωὴ τοῦ ἁγίου στολισμένη μὲ τὸ μυ-
στικὸ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀλήθειας. 
Κύριο θέμα του εἶναι ἡ ὑπερνίκηση 
τῶν παθῶν καὶ τοῦ κόσμου, ἡ θυσία, 
τὸ μαρτύριο. 

Στὴν καθημερινὴ πράξη ὁ ἅγιος, 
ὁ ἀγωνιζόμενος δηλαδὴ πιστός, ἔχει 
μιὰ συμπεριφορὰ γεμάτη λεπτότητα, 
διαφάνεια, καθαρότητα σκέψεως 
καὶ αἰσθημάτων. Ἡ λεπτότητα αὐτὴ 
ἐκτείνεται ἀκόμη καὶ στὰ ζῶα καὶ στὰ 
πράγματα, γιατὶ σὲ κάθε πλάσμα 
βλέπει ἕνα δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ, τὴν ὁποία δὲν θέλει νὰ πλη-
γώσει μὲ τὸ νὰ μεταχειρίζεται αὐτὰ τὰ 
δῶρα μὲ ἀμέλεια καὶ ἀδιαφορία. 

Αὐτὴ ἡ συμπάθεια, ἡ φλογερὴ 
ἀγάπη πρὸς ὅλους ἀποκαλύπτει μιὰ 
καρδιὰ τρυφερή. Στὴν καρδιὰ τοῦ 
ἁγίου δὲν βρίσκει θέση ἡ σκληρότη-
τα, ἡ μικροπρέπεια καὶ ἡ ἀγένεια. Ὁ 
ἅγιος δὲν προσποιεῖται οὔτε ψεύδε-

ται. Ἡ τρυφερότητα τῆς ψυχῆς, ποὺ 
ὑπάρχει στοὺς ἁγίους, τοὺς κάμνει νὰ 
συναναστρέφονται εὐχαρίστως 
ἀνθρώπους ταπεινότερους, χωρὶς 
νὰ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους μειωμέ-
νο. 

Οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι εἶναι περιζή-
τητοι, γιατὶ εἶναι ἔμπιστοι. Εἶναι οἱ 
ἄνθρωποι στοὺς ὁποίους μπορεῖς 
νὰ φανερώσεις τὰ μύχια τῆς καρδιᾶς 
σου. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐμπιστοσύ-
νη ζητεῖ ὁ σημερινὸς ταλαιπωρημένος 
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀνοίξει τὴν καρδιά 
του καὶ νὰ ἀδειάσει τὸ φορτίο ποὺ 
τὸν βαρύνει. 

Ἔπειτα ἀπὸ τὸν ἅγιο ἀκτινοβολεῖ 
πάντα ἕνα πνεῦμα γενναιοδωρίας καὶ 
αὐταπάρνησης, προσοχῆς, χωρὶς 
καμμιὰ φροντίδα τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁ 
ἅγιος ἀκτινοβολεῖ μιὰ θέρμη, μιὰ ζε-
στασιὰ ποὺ θερμαίνει τοὺς ἀνθρώ-
πους ποὺ τὸν πλησιάζουν καὶ τοὺς δί-
νει τὸ αἴσθημα ὅτι κοντά του ἀπο-
κτοῦν δυνάμεις καὶ τοὺς κάνει νὰ 
νιώθουν τὴ χαρὰ πώς δέν εἶναι μόνοι. 
Νιώθουν ὅτι κάποιος στέκεται δίπλα 
τους, στὴ χαρὰ καὶ στὴ λύπη τους. 

Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς 
ἁπλότητας. Ἔχουν ξεπεράσει μέσα 
τους κάθε διπροσωπία. Ἔχουν γίνει 
ἁπλοί γιατὶ δόθηκαν ὁλοκληρωτικὰ 
στὸν Θεό. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς μποροῦν 
νὰ δοθοῦν ὁλοκληρωτικὰ καὶ στοὺς 
ἀνθρώπους. 

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀρετῆς πάντοτε 
ἐνθαρρύνουν. Ὅταν τοὺς συμβου-
λευθεῖς σὲ ἐλευθερώνουν ἀπὸ τὸ 
αἴσθημα τῆς ἀπελπισίας ἤ τῆς ὁλο-
κληρωτικῆς ἀδυναμίας. Ποτὲ δὲν 

ὁ νέος ἱερομάρτυς
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ἀπελπίζουν τὸν ἄνθρωπο ποὺ τοὺς 
πλησιάζει γεμάτος ἐνοχές, ἀδυναμίες 
καὶ ἐλαττώματα. Ἕνας ἅγιος πατέρας, 
μιὰ ἁγία μητέρα ποτὲ δὲν θὰ ἀπελπί-
σει τὸ ἐπαναστατημένο, τό  παρα-
στρατημένο παιδί του. Ποτὲ δὲν θὰ τὸ 
ἐξωθήσει μὲ τὴ συμπεριφορά του σὲ 
κατάσταση χειρότερη ἀπ᾽ αὐτὴν ποὺ 
βρίσκεται. Ποτὲ δὲν θὰ προκαλέσει μὲ 
τούς λόγους ἤ τὶς ἐνέργειές του. 

Μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη του ὁ 
ἅγιος περνᾶ σχεδὸν ἀπαρατήρητος, 
ἀλλὰ εἶναι πάντα παρών ὅταν κά-
ποιος ἔχει ἀνάγκη στήριξης, παρη-
γοριᾶς καὶ ἐνθάρ ρυν σης.Ἐπὶ πλέον ὁ 
ἅγιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς σταθε-
ρότητας. Εἶναι ὁ ἴδιος ἡ μόνη βεβαι-
ότης καὶ σταθερότης σ᾽ ἕνα κόσμο, ὁ 
ὁποῖος βασανίζεται ἀπὸ τὴν ἀμφιβο-
λία καὶ τὴν ἀμφισβήτηση. Αὐτὸ ση-
μαίνει  ὅτι μόνο ὁ ἅγιος τελικὰ μπο-
ρεῖ νὰ ἀποφύγει τὸν καταστροφικὸ 
ἐπηρεασμὸ τῆς ἐκκοσμίκευσης. Αὐτὸς 
μὲ τὴ συνέπεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς 
ζωῆς του πιστοποιεῖ τὴν ἀκρίβεια 
καὶ τὴ σαφήνεια τοῦ εὐαγγελικοῦ 
νόμου. 

Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ κο-
σμοῦν τοὺς ἁγίους μποροῦν νὰ  στο-
λίσουν τὴ ψυχὴ κάθε πιστοῦ. Καθένας 
μπορεῖ νὰ γίνει ἅγιος, δηλαδὴ ἄνθρω-
πος ἐνάρετος, κατοικητήριο  τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Αὐτὸς ὁ πλήρης ἐξα-
γιασμὸς τῶν πιστῶν μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἑλκύ-
σει στὸν Χριστὸ τοὺς  συνανθρώπους 
μας περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο μέσο 
καὶ κάθε ἄλλη ἐνέργεια. Τὰ περιστέ-
ρια τοῦ Ἡρώδη, ἔφεραν πλῆθος 

ἄλλων περιστεριῶν στὶς φωλιές τους, 
διότι τὰ εἶχαν χρίσει μὲ μύρα. Ὅσο πε-
ρισσότερο ἁγιάζεται ὁ πιστὸς τόσο καὶ 
ἡ ὀσμὴ τῆς πνευματικῆς εὐωδίας του 
θὰ γίνεται πιὸ ἔντονη καὶ πιὸ αἰσθητὴ 
σὲ μεγαλύτερη ἀκτίνα, ὥστε νὰ 
ἑλκύονται περισσότεροι στὸ ποίμνιο 
τοῦ Χριστοῦ. 

Ἕνας τέτοιος ἅγιος ἀναδείχθηκε 
καὶ ὁ κύπριος ἱερομάρτυς Φιλούμενος 
τοῦ ὁποίου γιορτάζουμε ἐφέτος τὰ σα-
ράντα χρόνια ἀπὸ τὴ μαρτυρικὴ τε-
λείωσή του παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ 
στοὺς ἁγίους Τόπους. Ἡ θεοφιλὴς 
ψυχή του ἦταν στολισμένη μὲ ὅλα τὰ 
στοιχεῖα ἑνὸς ἁγίου, ὅπως τὰ περι-
γράψαμε στὸ ἄρθρο μας αὐτὸ. Νὰ 
ἔχουμε τὴν εὐχή του.

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος 
 (Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιου Γκορέλωβ)
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Μητροπολίτου Μόρφου  
κ. Νεοφύτου 

 

Ὁ ἔνδοξος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος, ὁ Θεῷ πεφιλημένος καὶ 
τὸν Θεὸν φιλήσας σφόδρα, τὸ νεοφανὲς καύχημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατο-
λικῆς Ἐκκλησίας, ὁ φύλακας Ἁγίων Τόπων καὶ τηρητὴς ἁγίων τρόπων, ἡ ἔνθε-

ος ἀπαρχὴ τῶν μαρτύρων τῶν ἐσχάτων χρόνων, ἦταν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἁγιο-
τόκου νήσου Κύπρου. 

Ὁ κατὰ κόσμον Σοφοκλῆς Ὀρουντιώτης γεννήθηκε στὶς 15 Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 
1913 στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴ Λευκωσία, ἀλλὰ ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ 
τὸ χωριὸ Ὀροῦντα τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου. Γόνος εὐλαβῶν γο-
νέων καὶ τὸν Θεὸν φοβουμένων –τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Μαγδαληνῆς Χασάπη– καὶ 
«ὑποτακτικὸς» τῆς εὐλογημένης γιαγιᾶς του Ἀλεξάνδρας, ὁ ἅγιος Φιλούμενος μυή-
θηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς σ’ ἕνα μοναχικὸ τυπικὸ ζωῆς. Παιδιόθεν ἔμαθε νὰ προσεύχε-
ται, νὰ νηστεύει, νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γραφή, τὰ συναξάρια καὶ 
τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Ἰδιαίτερα τοῦ ἄρεσε νὰ διαβάζει τὸν βίο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Καλυβίτου, τοῦ ὁποίου ἡ βιοτὴ τόσο τὸν εἶχε θέλξει, ὥστε ἄναψε μέσα του ἔντο-
νη τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ζήσει τὴν κατὰ Θεὸ μοναχικὴ 
ζωή. 

Ἔτσι, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1927, μαζὶ μὲ τὸν δίδυμο ἀδελφό του Ἀλέξανδρο (τὸν με-
τέπειτα ἱερομόναχο Ἐλπίδιο), ἐγκατέλειψαν τὸ 
πατρικό τους σπίτι καὶ μετέβησαν στὴν παλαί-
φατη καὶ περιώνυμη Μονὴ τοῦ Σταυροβουνίου, 
ὅπου κοινοβίασαν καὶ παρέμειναν γιὰ 5 χρόνια, 
ὑποτασσόμενοι «ἐν παντὶ» στὸν τότε ἡγούμενο, 
ἐνάρετο Γέροντα Βαρνάβα.  

Τὸ 1934 –Θεοῦ τῇ νεύσει– τὰ δύο εὐλογημέ-
να τοῦτα ἀδέλφια, μετὰ ἀπὸ διετὴ ἀνάρρωση ἕνε-
κα ἀσθένειας, ἀναχωροῦν ἀπὸ τὴν τροφὸ Μονὴ 
Σταυροβουνίου καὶ μεταβαίνουν στὰ Ἱεροσό-
λυμα, γιὰ νὰ ἐγγραφοῦν στὸ ἐκεῖ Γυμνάσιο τοῦ 
Πατριαρχείου. Στὸν τρίτο χρόνο φοίτησής τους 

1 Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη, πού ἐκδόθηκε ἀπό τή Μονή Ἁγίου Νικολάου 
στήν Ὀρούντα (2019) μέ τίτλο Ἅγιος Φιλούμενος:Ἡ ἀπαρχή τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 
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Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου στά τέλη  
τῆς δεκαετίας τοῦ 1910.
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στὸ Γυμνάσιο, ὁ Σοφοκλῆς καὶ ὁ Ἀλέ-
ξανδρος κείρονται μοναχοὶ ἀπὸ τὸν τότε 
Πατριάρχη Τιμόθεο Θέμελη, μετονομα-
σθέντες σὲ Φιλούμενο καὶ Ἐλπίδιο, ἀντι-
στοίχως. Λίγους μῆνες μετά, χειροτονή-
θηκαν καὶ διάκονοι. Τὸ 1943 ὁ Φιλούμε-
νος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἕξι 
χρόνια ἀργότερα ἔλαβε καὶ τὸ ὀφφίκιο 
τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. 

Ἐνῶ ὁ ἀδελφός του Ἐλπίδιος, μετὰ 
ἀπὸ πολυποίκιλη εὐδόκιμη διακονία 
στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀναχώρησε ἀπὸ 
τὴν Ἁγία Γῆ, ἀκολουθώντας μία εὐλο-
γημένη πορεία διακονίας σὲ πολλοὺς 
τόπους καὶ χῶρες, ὁ ἅγιος Φιλούμενος, 
ἀποφοιτώντας ἀπὸ τὴ Σχολὴ τοῦ Πα-
τριαρχείου, παρέμεινε στοὺς Ἁγίους Τό-
πους, ὅπου ὑπηρέτησε εὐδοκίμως, ὡς μέ-
λος τῆς Ἁγιοταφικῆς ἀδελφότητας, ἐπὶ 45 
συνεχῆ χρόνια. Διακόνησε ὡς ἡγούμενος 
σὲ διάφορα προσκυνήματα —στὴν Τι-
βεριάδα, στὴν Ἰόππη, στὴ Μονὴ τοῦ 
Ἀρχαγγέλου, στὴ Ραμάλλα, στὸν Ἀββᾶ 
Θεοδόσιο, στὸν Προφήτη Ἠλία, στὸ 
Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ— ἀπ’ ὅπου ὑπηρέτησε 
μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ πόνο τὸ ἑκάστοτε 
ποίμνιό του. 

Ὁ κόσμος, καὶ κυρίως οἱ ἁπλοὶ 
ἄνθρωποι, μὲ τοὺς ὁποίους συνανα-
στρεφόταν καθημερινά, στηρίζοντάς 
τους πνευματικὰ καὶ ὑλικά, τὸν ἀγα-
ποῦσαν καὶ τὸν σέβονταν. Πολλοὶ μάλι-
στα τὸν εὐλαβοῦνταν ὡς ἄνθρωπο 
ὁσιακῆς βιοτῆς, ἀφοῦ ἀπὸ πολὺ νωρὶς 
ἀπέκτησε τὴ φήμη ἑνὸς ἐξαιρετικοῦ ἱερο-
μονάχου καὶ πνευματικοῦ. 

Ἡ ζωή του ἦταν ἁπλὴ καὶ ταπεινή, 
σύμφωνη, ὅσο ἦταν δυνατόν, μὲ τὸ 
αὐστηρὸ μοναχικὸ τυπικό, ποὺ παρέλα-
βε ὡς παρακαταθήκη ἀπὸ τοὺς πρώτους 
πνευματικούς του πατέρες στὸ Σταυρο-
βούνι. Συνέβη καὶ μὲ τὸν ἅγιό μας αὐτό, 
ποὺ λένε τὰ πατερικὰ κείμενα, ὅτι δηλαδὴ 
ἡ πρώτη «βαφὴ» στὴν πνευματικὴ ζωὴ 

παραμένει ἀνεξίτηλη. 
Ὁ ἴδιος ἦταν πολὺ αὐστηρὸς νηστευ-

τής· συνήθως ἔτρωγε ἐλάχιστα καὶ χωρὶς 
νὰ ἔχει ἀπαιτήσεις γιὰ τὸ εἶδος τοῦ φα-
γητοῦ. Τὸ ἴδιο αὐστηρὸς ἦταν καὶ στὸ 
θέμα τῆς προσευχῆς καὶ τῆς τέλεσης 
τῶν Ἀκολουθιῶν. Στὶς Ἀκολουθίες, μά-
λιστα κατὰ τὸ διάστημα ποὺ ὑπηρέτησε 
ὡς Τυπικάρης στὸν μοναστηριακὸ ναὸ 
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, 
ἤθελε τὸ τυπικὸ καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ τάξη 
νὰ τηροῦνται μὲ πολλὴ ἀκρίβεια. 

Ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τὴ μελέτη —γι’ 
αὐτὸ καὶ ἦταν καλὰ καταρτισμένος θε-
ολογικὰ— καὶ τοῦ ἄρεσε νὰ διηγεῖται 
κομμάτια ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ διάβαζε 
στοὺς προσκυνητὲς ποὺ τὸν ἐπισκέ-
πτονταν. Πολλὲς φορὲς τοῦ εἶχαν προ-
τείνει νὰ φύγει ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ 
σπουδάσει καὶ ἐπιστρέφοντας νὰ ἀνεβεῖ 
σὲ μιὰ ψηλότερη ἐκκλησιαστικὴ τάξη. Ὁ 
ἅγιος ὅμως πάντοτε ἀρνιόταν, ἀφοῦ ὁ μό-
νος του πόθος ἦταν νὰ ἐκπροσωπεῖ θε-
άρεστα τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων 

Ὁ ἅ́γιος Φιλούμενος καί ὁ ἀδελφός του 
Γέροντας Ἐλπίδιος.
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στὶς ποικίλες διακονίες ποὺ τοῦ ἀνέθετε, 
παραμένοντας ὑπόδειγμα μοναχοῦ καὶ 
κληρικοῦ. 

Τὸ τελευταῖο προσκύνημα, στὸ ὁποῖο 
διορίστηκε, ἦταν τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. 
Ἐκεῖ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει πολλὲς δυ-
σκολίες, γιατὶ συχνὰ τὸν ἐπισκέπτονταν 
φανατικοὶ Σιωνιστές, ἀπαιτώντας νὰ 
ἀφαιρέσει τὶς εἰκόνες καὶ τὸν Σταυρὸ ἀπὸ 
τὸν ναό. Πολλὲς φορὲς μάλιστα τὸν 
ἀπειλοῦσαν ὅτι θὰ τὸν σκότωναν ἂν 
δὲν ἔφευγε ἀπὸ τὸ προσκύνημα, ἀλλὰ 
αὐτὸς εἶχε πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ πα-
ραμείνει ἐκεῖ, ὅ,τι καὶ ἂν συνέβαινε. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 29ης Νοεμβρίου 
τοῦ 1979, μέρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ 
τὴ μνήμη τοῦ παλαιοῦ ἁγίου μάρτυρος 
Φιλουμένου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, μαρτυρή-
σαντος ἐν ἔτει 270, «ἄγνωστοι» εἰσῆλθαν 
στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ καὶ ἐπιτέθηκαν 
στὸν ἅγιο. Τὸν σκότωσαν, κτυπώντας τον 
μὲ τσεκούρι στὸ πρόσωπο, στὰ χέρια καὶ 
στὰ πόδια. Στὴ συνέχεια βεβήλωσαν τὴν 
ἐκκλησία, ἐνῶ, φεύγοντας, ἔριξαν καὶ μιὰ 
χειροβομβίδα, καταστρέφοντας τὸν ἐσω-
τερικὸ χῶρο σχεδὸν ὁλοσχερῶς. 

Τὸ σκήνωμα τοῦ ἁγίου μεταφέρθηκε 
γιὰ νεκροψία στὸ Τὲλ Ἀβὶβ καὶ παρόλο 
ποὺ οἱ ἀρχὲς τὸ ἔδωσαν στοὺς πατέρες 
τοῦ Πατριαρχείου μετὰ ἀπὸ 
πέντε μέρες, δὲν παρουσία-
ζε νεκρικὴ ἀκαμψία, ἀλλὰ 
ἦταν μαλακὸ καὶ εὐλύγι-
στο, σὰν νὰ ἦταν ἐν ζωῇ. Ἡ 
κηδεία τοῦ μάρτυρος ἔγινε 
στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Θέκλας 
στὶς 4 Δεκεμβρίου τοῦ 1979, 
παρόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν 
πατέρων, συγγενῶν τοῦ ἁγί-
ου καὶ πλήθους κόσμου, ὄχι 
μόνον Ὀρθοδόξων, ἀλλὰ 
καὶ ἑτεροδόξων καὶ μου-
σουλμάνων. Ἀκολούθησε ἡ 
ταφή του στὸ κοιμητήριο τῆς 

Ἁγιοταφικῆς ἀδελφότητας στὴν Ἁγία 
Σιών. 

Τέσσερα χρόνια μετὰ τὴ μαρτυρικὴ τε-
λείωση τοῦ ἁγίου Φιλουμένου, στὶς 30 Νο-
εμβρίου τοῦ 1983, λήφθηκε ἡ ἀπόφαση 
ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο νὰ γίνει ἡ ἀνακομιδὴ 
τῶν λειψάνων του. Ὅσοι ἦταν παρόντες 
ὅμως στὴν ἐκταφή του, βρέθηκαν μπρο-
στά σὲ ἕνα θαυμαστὸ γεγονός: Ὅταν 
ἀνοίχθηκε ὁ τάφος, τὸ σῶμα τοῦ μάρτυ-
ρος ἦταν ἄφθορο καὶ εὐωδιάζον, ὡς 
ἄνωθεν ἐπισφράγιση τῆς ἔνταξής του «ἐν 
σκηναῖς Ἁγίων». Στὴ συνέχεια ξανα-
κλείστηκε ὁ τάφος καὶ ἄνοιξε ξανὰ στὶς 
26 Δεκεμβρίου τοῦ 1984. Τὸ σκήνωμα τοῦ 
π. Φιλουμένου βρέθηκε καὶ πάλι νὰ 
εὐωδιάζει καὶ νὰ διατηρεῖ μερικὴ ἀφθαρ-
σία. Τότε, οἱ Ἁγιοταφίτες τὸ τοποθέτησαν 
στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σιών. 

Στὶς μέρες μας ἔχει ὁλοκληρωθεῖ στὸν 
τόπο μαρτυρίου τοῦ ἁγίου περικαλλὴς 
τρίκλιτος ναός, τοῦ ὁποίου τὸ ἕνα κλίτος 
εἶναι ἀφιερωμένο στὸ ὄνομά του. Ἐκεῖ με-
ταφέρθηκε τὸ 2008 καὶ τὸ χαριτόβρυτο 
σκήνωμά του. Σ’ αὐτὸ προστρέχουν καὶ 
πολλοὶ ποὺ εὐλαβοῦνται τὸν ἅγιο -ὄχι μό-
νον Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ καὶ ἑτερόδοξοι, 
ἀκόμη καὶ μουσουλμάνοι- ζητώντας τὶς 
πρὸς τὸν Κύριον πρεσβεῖες του. 

Στὶς 29 Νοεμβρίου τοῦ 
2009 ἔγινε ἀπὸ τὴ Σύνοδο 
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσο-
λύμων καὶ ἡ ἐπίσημη διακή-
ρυξη τῆς ἁγιότητος τοῦ 
εὐκλεοῦς νέου ἱερομάρτυρος 
Φιλουμένου... 

Ἐνῶ λοιπὸν ὁ ἀναστατω-
μένος αὐτὸς αἰώνας πλησίαζε 
στὴ λήξη του, ἔχοντας ἤδη 
ἐφεύρει κάθε λογῆς «ὄπιο» 
πρὸς ἀντικατάσταση τῶν θρη-
σκειῶν καὶ προτιμώντας 
σαφῶς ὁποιαδήποτε ἰδέα ἀπὸ 
τὸ Πρόσωπο τοῦ ζῶντος Θεοῦ, Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος  

ὡς Ἀρχιμανδρίτης.

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 
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21 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῆς δεύτε-
ρης χιλιετίας, ὁ ἀρχιμανδρίτης Φιλούμενος 
μαρτυρικῶς τελειοῦται εἰς τὸ ἱερὸν προ-
σκύνημα τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ, ἑβδο-
μηκοντάκις διὰ πελέκεως τὴν κεφαλὴν 
πληγεὶς ὑπὸ φανατικοῦ Ἑβραίου. 

Ἡ εἴδηση τοῦ μαρτυρίου του τὸ 1979 
πέρασε στὰ ψιλὰ καὶ δὲν φάνηκε νὰ τα-
ράζει τὰ νερὰ τῆς ἀδιαφορίας τοῦ αἰῶνος, 
οὔτε καὶ νὰ ἀπασχολεῖ τὰ πολυάσχολα 
μυαλά: Μιὰ ἀκόμα δολοφονία σὲ μιὰ τα-
ραγμένη περιοχή, ἴσως μιὰ πράξη πολι-
τικοῦ ἀκτιβισμοῦ. 

Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅμως, 
«τὴν στολισαμένην ὡς πορφύραν καὶ 
βύσσον τὰ αἵματα τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ 
μαρτύρων» τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀνέ-
καθεν γνωρίζει καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν 
ξεχνᾶ τὴ σημασία καὶ τὴ βαρύτητα τοῦ 
μαρτυρίου, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ὑπάρ-
χει παρερμηνεία τοῦ γεγονότος: Ὁ θά-
νατος τοῦ ἁγίου Φιλουμένου, ὅπως καὶ ἡ 
βιοτή του, ἦταν ὁμολογία πίστεως, ὁμο-
λογία αἵματος, σ’ ἕναν τόπο ὅπου ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος εὐδόκησε νὰ ἀποκαλύψει 
ἀπερίφραστα στὸν κόσμο ὅτι Αὐτὸς εἶναι 
ὁ Μεσσίας Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ 
Ζῶντος. 

Ὁ ἱερομάρτυς Φιλούμενος, σχεδὸν 
δύο χιλιάδες χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸ μαρτύ-
ριο τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου, Τὸν ἀκολουθεῖ 
στὸν σταυρό, ἀναφαινόμενος ὡς ὁλό-
λαμπρος ἀστὴρ στὸ πολύφωτο στερέωμα 
τῆς Ἐκκλησίας. 

Μὲ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Φι-
λουμένου, λοιπόν, ἡ ἐπὶ γῆς καὶ στρα-
τευομένη Ἐκκλησία χάνει ἕνα Σταυρο-
βουνιώτη, ἕνα Ἁγιοταφίτη, ἕνα Κύπριο. 
Ἀλλ᾽ ἡ ἐν οὐρανοῖς καὶ θριαμβεύουσα 
κερδίζει ἕνα οἰκουμενικὸ καὶ ὑπέρχρονο 
ἅγιο, ὁ ὁποῖος πρεσβεύει ὑπὲρ πάντων 
στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων... 

Ὁ ἅγιος Φιλούμενος ἐπέλεξε συνει-
δητὰ νὰ εἶναι ἕνας αὐστηρὸς Ὀρθόδοξος 

ἱερομόναχος, ζηλωτὴς τῶν πατρώων πα-
ραδόσεων τῆς Πίστεώς μας. Αὐτὸς ἦταν 
ὁ Ὀρθόδοξος τρόπος ὕπαρξής του. Αὐτὸς 
ὅμως ὁ Ὀρθόδοξος τρόπος ὕπαρξης τοῦ 
ἁγίου Φιλουμένου δὲν τὸν ἐμπόδιζε, οὔτε 
τὸν φόβιζε νὰ συνυπάρχει μὲ Ἑβραίους, 
μὲ Ἄραβες Μουσουλμάνους, μὲ τὴ Γαλι-
λαία τῶν ἐθνῶν. 

Γνώριζε τοὺς κινδύνους ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ 
συνύπαρξη, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἐγκατέλειψε 
τὸ χρέος του ὡς Ἁγιοταφίτης, ὡς φύλα-
κας ἁγίων Τόπων καὶ τρόπων. Αὐτὸ 
εἶναι ἕνα πολὺ ἰσχυρὸ μήνυμα γιὰ μᾶς, 
ποὺ φοβούμαστε νὰ συνυπάρξουμε μὲ 
τὸν διαφορετικὸ ἄνθρωπο, τὸν ξένο, τὸν 
ἀλλόθρησκο. Αὐτὸς ὁ φόβος μας φανε-
ρώνει ἔλλειμμα Ὀρθοδοξίας καὶ Ὀρθο-
πραξίας. 

Οἱ Ὀρθόδοξοι ἅγιοί μας ὀρθοτομοῦν 
λόγον ἀληθείας ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ, 
χωρὶς φόβον καὶ χωρὶς πάθος. Γι᾽αυτὸ καὶ 
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐπέλεξε τὸν ἅγιο Φι-
λούμενο νὰ εἶναι ὁ πρῶτος μάρτυρας τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς», τῆς «Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων». 

Ὁ ἅγιος Φιλούμενος δὲν εἶναι ἁπλὰ 
ἕνας ἱερομάρτυρας, ἀλλὰ ὁσιομάρτυ-
ρας, γιατί, πρὶν μαρτυρήσει, ζοῦσε ὁσια-
κά. Ὅπως σχετικὰ καταθέτει ὁ μακα-
ριστὸς ἐνάρετος Γέροντας Σεραφείμ, 
ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Σάββα· «Ὁ π. Φιλούμενος ἦταν ἅγιος 
ἄνθρωπος. Ζοῦσε βιοτὴν ὁσιακὴν ἀπὸ μι-
κρός. Γι’ αὐτὸ τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς καὶ μαρ-
τύρησε, δίνοντάς του μάλιστα μαζὶ μὲ τὴν 
ἀφθαρσία καὶ εὐωδία τοῦ σκήνους του 
καὶ τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν, ὡς ἄνωθεν 
ἐπισφράγιση τῆς ἔνταξής του ἐν σκηναῖς 

Τό σκήνωμα τοῦ ἱερομάρτυρος Φιλουμένου.
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Ἁγίων». Ἤξερε, δηλαδή, ὁ ἅγιος, νὰ συ-
νυπάρχει μὲ τοὺς ἀλλοφύλους, διότι 
πάνω ἀπὸ ὅλα ἤξερε νὰ ὑπάρχει ὡς 
Ὀρθόδοξος χριστιανός. Ἤξερε νὰ ζεῖ 
τὸν Χριστό, ἀλλὰ καὶ νὰ πεθαίνει γιὰ τὸν 
Χριστό. 

Εἶναι πολὺ μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ σ᾽ 
ἐμᾶς ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Φιλουμένου, 
ἀλλὰ κι ὅλων αὐτῶν τῶν μαρτύρων καὶ 
σύγχρονων ὁσίων, γιατὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ 
τρόποι ζωῆς καὶ ἁγιασμοῦ στὴν Ἐκκλη-
σία μας, ἡ μετάνοια, ἡ ὁσιότητα καὶ τὸ 
μαρτύριο. Κι ἂς μὴν τὰ νομίζουμε, ὅτι ὅλα 
αὐτὰ ἀποτελοῦν γεγονότα τοῦ παρελ-
θόντος· ἀντιθέτως, ἀφοροῦν ὅσο ποτὲ 
ἄλλοτε τὴ ζωή μας. 

Τέτοιοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δόθηκαν 
ὁλοκληρωτικὰ στὸν Χριστό, ἐπισφραγί-
ζοντας μὲ τὸ μαρτυρικό τους αἷμα τὴν πί-
στη τους σ’ Αὐτόν, ὑπῆρχαν καὶ θὰ 
ὑπάρχουν ἕως τῆς συντελείας τῶν 
αἰώνων. Θὰ ὑπάρχουν, γιὰ νὰ ὑπενθυ-
μίζουν σὲ ὅλους ἐμᾶς ὅτι πρέπει νὰ εἴμα-
στε ἕτοιμοι καὶ γιὰ τὸ μαρτύριο. 

Δὲν θὰ ἐπιδιώξουμε τὸ μαρτύριο τοῦ 
αἵματος, ἀλλά, ἂν ἔρθει ἡ ὥρα, θὰ πρέ-
πει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ τὸ ὑπομείνου-
με, γιατὶ ὁ Χριστὸς ξέρει καλύτερα ἀπὸ 
τὸν καθένα μας τί μᾶς συμφέρει. 

Κι ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἅγιός μας σὲ ἐπι-
στολὴ πρὸς τὶς ἀδελφές του Ἑλένη καὶ 
Ἀγγελικὴ τὸ 1973, οἱ ὁποῖες τοῦ εἶχαν 
ἀποστείλει ἕνα βιβλίο Προφητειῶν: «Μοῦ 
εἶναι βεβαίως χρήσιμον τὸ βιβλίο, ἀλλά 
δι’ ἡμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς δὲν ἔχει ση-
μασίαν τὸ τί θὰ γίνη· σημασίαν ἔχει νὰ 

εἴμεθα ἕτοιμοι διὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Κυ-
ρίου. Εὔχομαι νὰ μᾶς ἀξιώση ὁ Κύριος, 
ὅσοι ἐλάβομεν τὸ Ἅγιόν Του Ὄνομα εἰς 
τὸ βάπτισμα, νὰ τὸ τηρήσωμεν ἄσπιλον 
εἰς τὴν ἡμέραν Αὐτοῦ, διὰ νὰ λάβωμεν τὸν 
μισθὸν τῶν φρονίμων Παρθένων». 

Τελειώνοντας, τὸ ἐν Χριστῷ μαρτύριο 
βιώνεται καὶ ὡς ὑπομονὴ στὶς θλίψεις καὶ 
τὶς ἀσθένειες, ὡς ἀγώνας σκληρὸς πρὸς 
τὰ πάθη ποὺ μᾶς πολεμοῦν, ὡς μετάνοια 
γιὰ τὰ λάθη μας, ὡς αὐτοθυσία, ὡς 
ἀπάρνηση τοῦ ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ μας, ὡς 
ἀκλόνητη ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας, 
ἔργῳ καὶ λόγῳ. 

Ἀλλά, στὴν ὑψηλότερη ἔκφρασή του, 
πραγματώνεται διὰ τοῦ μαρτυρίου τοῦ 
αἵματος, μ’ ἕνα θάνατο ποὺ καταργεῖ τὸ 
βασίλειο τοῦ θανάτου, γιὰ νὰ θριαμ-
βεύσει ἡ Ζωή, ἡ ὄντως Ζωή, ὁ Χριστός! 
Καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ νέου ἱερομάρτυρος 
Φιλουμένου καταδεικνύει τὸ ἀμετάβλη-
τον τῆς κλήσεως τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπὸ 
τοὺς αἰῶνες. 

Σὲ καιροὺς ὀλιγοπιστίας, ἀμφιβολίας, 
ἀναστατώσεων, ὁ ταπεινὸς Φιλούμενος 
κράτησε ἀκλόνητη, σ᾽ ὅλη τὴν ἐπίγεια 
ζωή του, τὴ βεβαιότητα τῆς πίστεως, 
θέτοντας τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πάνω 
κι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ ζωή του. Ἔτσι, μὲ τὸν 
θάνατό του χαρίζει σὲ ὅλους περίσσειαν 
ζωῆς. Ὁ νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ 
τιμᾶται, ὄχι ἁπλῶς ὡς φύλακας Ἁγίων Τό-
πων, ἀλλὰ κυρίως ὡς φύλακας ἁγίων τρό-
πων. Τρόπων ζωῆς ἀληθινῆς, ζωῆς ἐν 
Χριστῷ, ζωῆς αἰώνιας! Καθὼς φαίνεται, 
στὸν αἰώνα, τὸν ὁποῖο διανύουμε, θὰ κλη-
θοῦμε οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι νὰ κατα-
θέσουμε τὴ μαρτυρία τοῦ πεφιλημένου 
ἁγίου Φιλουμένου. Πρόκειται γιὰ μαρ-
τυρία-κατάθεση Ὀρθόδοξου τρόπου 
ζωῆς. Τῆς καθ᾽ ἡμέραν ζωῆς. 

Ταῖς τοῦ Σοῦ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος 
Φιλουμένου πρεσβεῖαις, Χριστὲ ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν!

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 
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Τό νά πεῖ κανείς 
κατά τήν δύνα-
μίν του μερικές 

φράσεις, ἄτεχνες 
ἔστω, εἰς τούς ἀδελ-
φούς του τήν ὥρα 
τούτη πού ὅλοι μας 
ζήσαμε τό μυστήριο 
τοῦ Σταυρωθέντος καί 
Ἀναστάντος Χριστοῦ, 
εἶναι ἴσως λίγο ἐπικίν-
δυνο ἄν στήν πράξη 
αὐτή δέν ὁδηγεῖται 
ἀπ’ τήν Ἀγάπη καί τή 
βαθιά συναίσθηση τῆς 
ἀδυναμίας του. Καί 
δέν εἶναι κανένας 
ἄλλος λόγος πού μέ 
ὁδήγησε στήν πράξη 
αὐτή σήμερα, ἀγαπητοί 
μου ἀδελφοί, παρά μόνο ἡ ἐπιθυμία 
μου νά γίνουμε συμμέτοχοι τῆς ση-
μερινῆς χαρᾶς τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλη-
σίας, πού ’ναι χαρά καί πανήγυρις 
ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων. 

 Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔζησε 
ἀπό πολύ νωρίς ἔντονα τήν παρουσία 
τοῦ Μαρτυρίου στήν πορεία της, καί 
ἦταν καί εἶναι μία μαρτυρία παρά-
δοξη γιά τούς ἀνθρώπους κάθε 
ἐποχῆς καί γιά κείνους πού ζητοῦν νά 

βροῦν τήν ἀλήθεια, 
ἀλλά καί γιά κεί-
νους πού ἀπροβλη-
μάτιστα ζοῦν καί 
κινοῦνται στά ἴδια 
ἀχνάρια μίας ξεπε-
ρασμένης ὑλιστικῆς 
σκέψεως. 

 Τέτοιοι ἄνθρω-
ποι πού ἔνιωσαν 
καί ἔζησαν τήν 
Ἐκκλησία σάν μαρ-
τυρία, σφραγίζον-
τας αὐτή τή βιωμα-
τική τους κατάστα-
ση μέ τήν προσωπι-
κή τους ὁλοκληρω-
τική προσφορά, δέν 
ἔπαψαν καί οὔτε θά 
πάψουν νά ὑπάρ-

χουν ἀπό τότε πού ὁ Χριστός ἔχυσε 
τό αἷμα του στόν Σταυρό μέχρι συν-
τελείας τῶν αἰώνων. 

 Ἑνός τοιούτου μάρτυρος ἡ 
Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα τή μνήμη, τοῦ 
Ἁγίου Φιλουμένου γιά τοῦ ὁποίου τή 
ζωή λίγα γνωρίζουμε, χωρίς αὐτό νά 
ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά μᾶς. Γνω-
ρίζουμε τό μόνο σημαντικό, ὅτι γιά 
τήν ἀγάπη τοῦ Κτίσαντος ὑπέμεινε 
τούς φρικτούς καί θανατηφόρους 

Ἀρχιμ. Εὐδοκίμου  
Ἁγιοσαββαΐτου

1. Ὁμιλία στό διετές μνημόσυνο τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου. Ἀπό τό βιβλίο Ὁ Ἅγιος Νέος 
Ἱερομάρτυς Φιλούμενος ὁ Κύπριος, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου, Ὀροῦντα Κύπρος 
22013, σ. 224-227.
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πόνους πού προκαλοῦν μεγάλα καρ-
φιά, ὅταν εἰσχωρήσουν σ’ ὁλόκληρη 
τήν ἐπιφάνεια ἑνός ἀνθρωπίνου σώ-
ματος. 

 Τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Φιλουμέ-
νου δέν εἶναι οὔτε τό πρῶτο, οὔτε τό 
πιό συνταρακτικό, κρίνοντας ἀπ’ τή 
σκοπιά τοῦ μεγέθους τῶν βασάνων. 
Ἀλλά δέν παύει νά εἶναι μαρτύριο, δη-
λαδή γεγονός πού μᾶς καλεῖ σέ συμ-
μετοχή καί συμμαρτυρία καί πού 
βιώνεται μέ διαφορετικό τρόπο ἀπ’ 
τόν κάθε ἄνθρωπο. 

 Αὐτή νομίζω ἡ σκέψις θά θέρμα-
νε καί τήν καρδιά τοῦ ἀειμνήστου 
Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου Ἁγιο-
ταφίτου, πού ἀκριβῶς πρίν δύο χρό-
νια μαρτύρησε καί ἀναδείχθηκε ἀπό 
συνώνυμος, συναθλητής μέ τόν πα-
λαιό μάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιο Φι-
λούμενο. [...] Ἡ παρουσία τοῦ π. Φι-
λουμένου ἦταν κάτι τό ξεχωριστό 

μέσα σέ ὁλόκληρη τήν Ἁγιοταφική 
Ἀδελφότητα καί ἡ λαμπερή του μορ-
φή ἦταν νομίζω δεῖγμα τῆς πλού-
σιας ἐσωτερικῆς του ζωῆς. Ἡ ζωή του 
δέν εἶχε κάτι πού μποροῦσε νά δημι-
ουργήσει ἰδιαίτερες ἐντυπώσεις, ἦταν 
ἁπλῶς ἡ ζωή ἑνός μοναχοῦ πού ἀγά-
πησε τόν Χριστό καί μαρτυροῦσε 
καθημερινά γι’ αὐτόν μέσα στό κελ-
λί του, χύνοντας τούς ἀσκητικούς του 
ἱδρῶτας καί βιάζοντας τόν ἑαυτό 
του στήν εὐχή τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ, 
ἀλλά καί ζώντας μέσα σέ ἐξωχρι-
στιανικό περιβάλλον, ὅπου ὁ φανα-
τισμός καμιά φορά τό ὁδηγεῖ σέ πρά-
ξεις ἀπάνθρωπες γιά τήν κοινή λογι-
κή, ἀλλά ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά τίς θε-
ωρήσω ἐν Χριστῷ σάν εὐλογίες καί 
θεϊκές ἐπισκέψεις. 

 Ποθώντας λοιπόν ὁ μακαριστός π. 
Φιλούμενος νά «ἑξανθήσει τόν ἑκα-
τοστεύοντα ἄσταχυ στάχυ τόν ἀγε-
ώργητον» καί ἔχοντας ἀποκτήσει 
ἐκείνην τήν «αἴσθησιν μᾶλλον δέ ἕξιν, 
φερέπονον λεγομένην ὑφ’ ἤς ὁ ἀλούς 
οὐκέτι δειλιάσει ἤ ἀποστρεφήσεται 
πόνον ποτέ». Αὐτή μέ τήν ὁποία «αἱ 
μαρτύρων ψυχαί κρατηθεῖσαι, τῶν 
βασάνων εὐχερῶς κατεφρόνησαν» 
κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος 
(Κλῖμαξ, Λόγος κστ´, Περί διακρίσεως 
μθ´) ἔδειχνε νά ἀποστρέφεται τούς πό-
νους καί τούς κόπους καί νά ἑτοιμά-
ζεται νά δοξάσει μέ τά σεπτά μέλη του 
τόν Βασιλέα τῆς Δόξης. Συχνά δέ 
ἐκδηλώνοντας τήν ἐπιθυμία τῆς φλε-
γομένης καί ἀγαπώσης καρδίας τοῦ 
ἔλεγε: «Σήμερον τό μαρτύριο θά μᾶς 
σώσει». 

Πανάγιος Τάφος Ναός τῆς Ἀναστάσεως 
(Φωτ. Χριστιάνας Λιασίδου)

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 
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 Ἦταν ἀδύνατον λοιπόν ὁ Ἰησοῦς 
στόν ὁποῖον ἐκ νεότητος δόθηκε ὁ π. 
Φιλούμενος νά μήν «δώση κατά τήν 
καρδίαν του καί τήν βουλήν του πλη-
ρώσαι». Γι’ αὐτό ἐπί σειρά ἐτῶν τόν 
χαρίτωνε, συγχρόνως δέν τόν ἐνδυ-
νάμωσε στά μοναχικά του παλαί-
σματα γιά νά τόν ὁδηγήσει μέ τό 
μαρτύριο στήν ἀτελεύτητο ἀναψυχή 
«ἔνθα ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ 
ἀκατάπαυστος». Ὁμολογώντας κα-
θημερινά ὀρθοδοξία μέ τήν παρουσία 
του καί δίνοντας ζωή στό προσκύνη-
μα τοῦ Φρέατος τοῦ Πατριάρχου 
Ἰακώβ, ἀναδείχτηκε ζῶσα πηγή πού 
ἄφθονα παρεῖχε τό ζωήρρυτον ὕδωρ 
μαζί μέ τά εὐλογημένα ὕδατα τοῦ 
Φρέατος. 

 Ἡ ὕπαρξις ὅμως ἑνός τοιούτου 
ὀχυροῦ τῆς ὀρθοδοξίας ἐκεῖ δέν εἶναι 
δυνατόν νά μήν ὁδηγήσει ἔξαλλους 
φανατισμένους ἀνθρώπους σέ πολλές 
ἐνοχλήσεις καί ἀπειλές, πού ἀπαι-
τοῦσαν νά ἐγκαταλείψει τόν ἱερό 
χῶρο καί νά ἀφαιρέσει τίς εἰκόνες καί 
τόν Τίμιο Σταυρό, τό Σκάνδαλο τῶν 
Ἰουδαίων κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο. 
Ἡ διά λόγων ἀρνητική ἀπάντηση 
ἀλλά κυρίως ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογή 
αὐτῆς τῆς ἀρνήσεως στίς παράλογες 
ἀπαιτήσεις τους στάθηκαν ἀφορμή 
γιά νά ἐπακολουθήσει τό μαρτυρικό 
τέλος του, πού θά τόν ἔφερνε στόν 
οὐρανό, γιά νά συνεχίσει νά ζεῖ τήν 
αἰωνιότητα γιά τήν ὁποία πλάστηκε. 
[...] 

 Αἰσθάνομαι σήμερα ἰδιαίτερη 
χαρά ὄχι τόσο γιατί ὁ π. Φιλούμενος 
προερχόταν ἀπό τή Σιωνίτιδα Ἐκκλη-
σία, ἀλλά διότι ὁ Κύριος δέν μᾶς λη-

σμονεῖ καί δίνει τή δύναμη καί τή χάρη 
Του σέ ἀνθρώπους ὥστε καί σήμερα 
νά εἶναι ἀδιάκοπη αὐτή ἡ μαρτυρική 
συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε 
νά μήν ξεχνοῦμε καί ἐμεῖς ὅτι σάν μέλη 
της ἔχουμε κοινή ὑποχρέωση νά μαρ-
τυροῦμε περί τοῦ Φωτός, δηλαδή γι’ 
αὐτό πού εἶδαν τά μάτια μας, ἄκου-
σαν τά αὐτιά μας καί τά χέρια μας ψη-
λάφισαν: τή μόνη ἀλήθεια πού λέγε-
ται Χριστός, τήν ὁποία μέ τίς εὐχές 
τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμέ-
νου τοῦ Ἁγιοταφίτου εἴθε νά προ-
σοικειωθοῦμε ὅλοι μας ὥστε παντί 
τρόπῳ καί πάσιν ἔργοις τέ καί λόγοις 
ἐπιδειξώμεθα τήν πρός ἀλλήλους 
ἀγάπη, ἵνα καί τῆς παρά Θεοῦ ἐπι-
τύχωμεν ἀγάπης καί εὐλογηθῶμεν 
παρ’ αὐτοῦ καί κληρονομήσωμεν τήν 
ἐπηγγελμένην ἡμῖν καί δι’ ἡμᾶς ἡτοι-
μασμένην οὐράνιον καί αἰώνιον Βα-
σιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου· ἧς γέ-
νοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι 
καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ’ οὗ τῷ Πατρί ἅμα 
τῷ ἁγίῳ Πνεύματι τιμή καί δόξα εἰς 
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἡ πρώτη ἀνακομιδή τοῦ σκηνώματος  
τοῦ ἁγίου Φιλουμένου (29.11.1983).
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Σκέφτομαι τὸν νεομάρτυρα 
τοῦ Χριστοῦ ἅγιο Φιλούμενο, 
ἀπὸ τὴν Ὀρούντα τῆς Κύ-

πρου, -29 Νοεμβρίου τοῦ 1979 
ἐμαρτύρησε, στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, 
στὴν Παλαιστίνη- ποὺ ἔζησε τὰ 
πρῶτα του χρόνια στὰ στενὰ καὶ τὰ 
δρομάκια τῆς πόλεως τῆς Λευκω-
σίας, ὡς κατὰ κόσμον Σοφοκλῆς, 
μαζὶ μὲ τὸν αὐτάδελφό του Ἀλέ-
ξανδρο. Ἐκεῖ, λοιπόν, ἔζησε, στὸν 
Ἅγιο Σάββα, ἀρχὲς τοῦ 20οῦ 
αἰῶνος, δίπλα ἡ ἐκκλησία τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Τρυπιώτη, 
κι ἐκεῖνα τὰ σπίτια μὲ τὰ 
μπαλκόνια. Κάπου ἐκεῖ εἶχε ζήσει 
κι ὁ ποιητὴς Γεώργιος Βιζυηνός, 
γύρω στὰ 1870.  

Στὴν πόλη τῆς Λευκωσίας, λοι-
πόν, πέρασε τὰ παιδικά του χρόνια, 
μαζὶ μὲ τὸν αὐτάδελφό του, Ἀλέ-
ξανδρο, μετέπειτα μοναχὸ καὶ 
αὐτὸν Ἐλπίδιο, ποὺ ἄσκησαν 
πρῶτα μαζὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σταυ-
ροβουνίου, γιὰ ἕξι τόσα χρόνια, 
πρὶν μεταβοῦν, τὸ 1934, στὸ Πα-
τριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, νὰ σπου-

δάσουν. Ἐκεῖ, τὸ 1937, ὅπως ἀνα-
φέρει ὁ Συναξαριστής, ἐκάρησαν 
καὶ οἱ δύο μοναχοί, παίρνοντας τὸ 
ὄνομα Φιλούμενος ὁ Σοφοκλῆς 
καὶ τὸ ὄνομα Ἐλπίδιος ὁ Ἀλέξαν-
δρος.   

Σαράντα πέντε τόσα χρόνια 
ἔζησε ὁ ἅγιος Φιλούμενος στὴν 
Παλαιστίνη, μέχρι τὸ μαρτύριό του. 
Ὁ αὐτάδελφός του Ἐλπίδιος μετέ-
βη ἀργότερα στὸ Ἅγιον Ὄρος, στὴ 
Νέα Σκήτη. Μαζὶ μὲ τὸν μοναχὸ 
Ἐλπίδιο, διαβάζουμε, κι ὁ ἀρχι-
μανδρίτης Εὐστάθιος Παπαγεωρ-
γίου, μορφὴ πνευματικὴ τῆς Ἀμμο-
χώστου, ἀπὸ τὸ Παλαιχώρι, ποὺ 
τὸν γνωρίσαμε στὴν κατασκήνωση 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης 
στὴν Κακοπετριὰ τὰ πρῶτα χρόνια 
τοῦ ’60, παιδάκια ἐμεῖς τοῦ Γυ-
μνασίου. Ἤτανε ὁ πατὴρ Εὐστά-
θιος ἐκεῖ στὴν κατασκήνωση μαζὶ 
μὲ τὸν θεοφιλέστατο, μετέπειτα 
μητροπολίτη Νικαίας Γεώργιο Παυ-
λίδη καὶ τὸν Μάξιμο Κουρσουμπᾶ, 
καθηγητή μας στὸ Παγκύπριο Γυ-
μνάσιο. Ἔτσι γιὰ τὴν ἱστορία, ψά-

Νίκου Ὀρφανίδη

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 
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χνοντας τὰ ὑπόγεια νήματα ποὺ δέ-
νουν ἐν Χριστῷ τοὺς ἀνθρώπους.  

Στὸν ἅγιο, λοιπόν, Φιλούμενο 
γυρίζω, καὶ σ’ ἐκεῖνα τὰ στενὰ τῆς 
Λευκωσίας, καὶ στὸν κάμπο  τῆς 
Ὀρούντας. Δίπλα τὸ ξωκκλήσι τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου, γυναικεῖο μονα-
στήρι τώρα, καὶ ἡ μοναδικὴ ἐκκλη-
σία τῶν Ἁγίων Βαρνάβα καὶ Ἱλα-
ρίωνος στὴν Περιστερώνα. Γράφω, 
λοιπόν, γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ πάω στὸ 
μαρτύριό του, καὶ μετροφυλλῶ κι 
ἐκεῖνο τὸ «Νέον Μαρτυρολόγιον» 
τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορεί-
του καὶ ὅσα ἀναγράφει γιὰ τὸν Νε-
ομάρτυρα Γεώργιο, τὸν Κύπριο, 
τὸν ἀθλήσαντα εἰς τὴν Πτολεμαΐδα 
τῆς Παλαιστίνης, τὸ 1752. Τὰ ἁγια-
σμένα λείψανά του μεταφέρθηκαν 
στὴν Κύπρο στὶς 13 Ἀπριλίου  1967, 
ἐπὶ Ἐθνάρχου Μακαρίου τοῦ Γ´ καὶ 
τοποθετήθηκαν στὸν Καθεδρικὸ 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου. Μέρος 
τους φυλάσσεται στὸν Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, στὸ προάστιο τοῦ 
Ἁγίου Δομετίου, δίδοντάς μας τὴ 
χάρη καὶ τὴν εὐλογία τους.  

Ἅγιος, λοιπόν, Φιλούμενος, καὶ 
κρατάω τὶς ἀφηγήσεις, ἕνα πρωϊνό, 
τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Μελίτω-
νος, μητροπολίτου Μαραθῶνος, 
ἤμαστε τότε στὸν πανηγυρίζοντα 
ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πε-
τραλώνων, στὴν Ἀθήνα, τὴν ἡμέρα 
ἢ τὴν ἑπομένη, καλύτερα, τῆς ἁγιο-
κατατάταξης τοῦ ἁγίου Φιλουμέ-

νου, μὲ τὸν ἅγιο Μόρφου, μητρο-
πολίτη Νεόφυτο, νὰ προεξάρχει τῆς 
πανηγυρικῆς λειτουργίας καὶ τῆς 
τοποθέτησης τοῦ σκηνώματος τοῦ 
ἁγίου Φιλουμένου στὸ Ναὸ τὴς 
Ἁγίας Φωτεινῆς στὸ Φρέαρ τοῦ 
Ἰακώβ, τὸ 2009. 

Ὁ μητροπολίτης, λοιπόν, Μελί-
των μᾶς διηγήθηκε, κλαίγοντας 
σχεδόν, ἀλλὰ μὲ γλαφυρότητα, 
ὅσα ἔζησε μὲ τὸν ἅγιο νεομάρτυρα 
Φιλούμενο καὶ τὴ μαρτυρική τε-
λείωσή του, στὴν Παλαιστίνη, στὸ 
Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, στὶς 29 Νοεμ-
βρίου τοῦ 1979.  

Τὴν Παλαιστίνη τὴν ξέραμε ἀπὸ 
τὸν θεῖο μου τὸν Γιάγκο, ἀδελφὸ 
τῆς μάνας μου, μιὰ ζωὴ ξενιτεμένο 
στὴν Ἰεριχώ. Ξαφνιάστηκε, ὅταν 

 Παναγία Ἱεροσολυμίτισσα 
(Φωτ. Χριστιάνας Λιασίδου)
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τοῦ μίλησα γιὰ τὸν θεῖο μου τὸν 
Γιάγκο, πρὸ πολλοῦ κοιμηθέντα. 
Καὶ χάρηκε.  

Ἔτσι, λοιπόν, ἄρχισε νὰ μᾶς 
διηγεῖται γιὰ τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ 
καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Φιλου-
μένου, πῶς κατέβηκε τὰ σκαλιὰ καὶ 
βρῆκε σκοτωμένο τὸν ἅγιο, μαρ-
τυρήσαντα σκληρῶς καὶ φρικτῶς 
καὶ ἐπωδύνως, μὲ ἐκεῖνα τὰ αἵμα-
τα παντοῦ, τὸν ρόλο τῶν ὑπηρε-
σιῶν, ὅσα ἐπιχείρησαν οἱ Ἑβραῖοι 
νὰ συγκαλύψουν.  

Ὅμως ὁ ἅγιος μαρτύρησε φεύ-
γοντας ὁ 20ὸς αἰώνας, γιὰ τοῦ 
Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν, γιὰ 
νὰ θυμηθοῦμε αὐτὰ ποὺ κουβα-
λοῦμε ὡς λαὸς καὶ ὡς ἔθνος στὴ 
μνήμη μας καὶ στὴ ζωή μας. Κι ἀκό-
μα ὑπερασπιζόμενος τὰ προσκυ-
νήματα καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Ὀρθοδοξίας 
μας, τὰ ὁποῖα ἀρνήθηκε νὰ παρα-
δώσει στοὺς φανατικοὺς Ἐβραίους, 
ποὺ τὰ διεκδικοῦσαν καὶ ἀπαι-
τοῦσαν καὶ ποὺ τὸν σκότωσαν μὲ 
τσεκούρια οἰκτρῶς.  

Συγκλονιστικὴ εἶναι κι ἐκείνη ἡ 
μαρτυρία τοῦ κατὰ σάρκα ἀδελφοῦ 
του π. Ἐλπιδίου, ποὺ ἂν καὶ μίλια 
μακρυά, ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ π. Φι-
λουμένου νὰ τοῦ λέγει: «Ἀδελφέ 
μου, μὲ σκοτώνουν πρὸς δόξαν 
Θεοῦ. Σὲ παρακαλῶ μὴν ἀγανα-
κτήσεις». Αὐτὰ τὰ τελευταῖα στὸν 
Συναξαριστή.  

Γυρίζω, λοιπόν, στὸ Φρέαρ τοῦ 
Ἰακὼβ καὶ στὸ μαρτύριο τοῦ ἁγί-
ου Φιλουμένου. Καὶ σκέφτομαι 
συγχρόνως καὶ τὴ Σαμαρείτιδα, 
τὴ μετέπειτα Ἁγία Φωτεινή, ἡ 
ἐκκλησία της δυὸ βήματα ἀπὸ τὰ 
Πετράλωνα, ἐκεῖ στοὺς Στύλους 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διός, στὴν 
εἴσοδο τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, 
ἐκεῖ ὅπου ἐμαρτύρησε στὶς 9 Ἰου-
λίου τοῦ 1771 ὁ ἅγιος Μιχαὴλ Πα-
κνανᾶς. Στὴν πρώτη κολώνα τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διός στὴν 
Ἀθήνα, ἔχουμε χαραγμένο: «1771 
Ἰουλίου 9 ἀπεκεφαλίσθη ὁ Πα-
κνανᾶς Μιχάλης». 

Μαζὶ μ’ αὐτὰ κι οἱ ἀφηγήσεις 
τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Με-
λίτωνος, ποὺ ἔζησε μιὰ ζωὴ ἐκεῖ στὸ 
πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, γιὰ νὰ 
κοιμηθεῖ ἐν Ἀθήναις ὡς μητροπο-
λίτης Μαραθῶνος, ἔχοντας τὴν 
εὐλογία νὰ συναντήσει καὶ νὰ γνω-
ρίσει τὸν ἅγιο Φιλούμενο, ἀλλὰ 
καὶ νὰ βιώσει τὸ μαρτυρικὸ τέλος 
τοῦ ἁγιασθέντος Φιλουμένου ἀπὸ 
τὴν Ὀρούντα τῆς Κύπρου.  

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 

Στό Γυμνάσιο τοῦ Ἱεροῦ Κοινου ͂
 τοῦ Παναγίου Τάφου.
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Ἡ
 ἐνορία μας ἔχει ἐδῶ καί μερι-
κές ἡμέρες τή μεγάλη χαρά καί 
εὐλογία νά θησαυρίζει στόν 

ναό μας, ἀνάμεσα σέ ἄλλα ἱερά λεί-
ψανα Ἁγίων, καί αὐτό τοῦ Νεομάρ-
τυρα Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου. 
Ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τή βιογραφία 
του, ὁ Ἅγιος Φιλούμενος (†1979) 
γεννήθηκε στίς 15 Ὀκτωβρίου 1913 
στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σάββα στή 
Λευκωσία καί ἦταν δίδυμος ἀδελφός 
μέ τόν μετέπειτα ὁσιακῆς βιοτῆς 
Ἀρχιμανδρίτη Ἐλπίδιο (†1983). Με-
γάλωσε σέ εὐσεβέστατη καί φιλό-
χριστη οἰκογένεια, ὅπου καθοριστι-
κό ρόλο στή διαμόρφωση τῆς πνευ-
ματικῆς του πορείας εἶχε ἡ ἐκ μητρός 
γιαγιά του Λωξάνδρα, ἡ ὁποία διέ-
μενε στήν ἴδια οἰκία μέ τήν ὑπόλοι-
πη οἰκογένεια καί δίδασκε τά ἐγγό-
νια της μέ τόν τρόπο ζωῆς της, δη-
λαδή μέ τόν συχνό ἐκκλησιασμό, 
τήν πιστή τήρηση τῶν νηστειῶν, τήν 
καθημερινή προσευχή καί τή μελέτη 
πατερικῶν συγγραμμάτων καί βίων 
Ἁγίων. 

 Οἱ γονεῖς τοῦ Ἁγίου, Γεώργιος καί 
Μαγδαληνή Χασάπη, ἦταν ἄνθρω-
ποι εὐλαβέστατοι καί εἶχαν μετα-

τρέψει ἕνα ἀπό τά δωμάτια τοῦ σπι-
τιοῦ τους σέ προσκυνητάριο, ὅπου 
ὅλα τά μέλη τῆς πολύτεκνης οἰκο-
γένειάς τους κατέφευγαν γιά νά 
προσευχηθοῦν πρίν πλαγιάσουν γιά 
ὕπνο. Μεγαλώνοντας λοιπόν μέσα σέ 
αὐτό τό περιβάλλον, οἱ Φιλούμενος 
καί Ἐλπίδιος εἶχαν ἔντονη τήν ἐπι-
θυμία νά γνωρίσουν πατερικές μορ-
φές, παρόμοιες μέ αὐτές τῶν βι-
βλίων πού μελετοῦσαν. Ὅταν δέ 
πληροφορήθηκαν γιά τούς ὀνομα-
στούς ἀσκητές καί πνευματικούς, οἱ 
ὁποῖοι ἐγκαταβίωναν στή Μονή 
Σταυροβουνίου, ἀποφάσισαν νά 
ἐνταχθοῦν στούς δοκίμους της καί νά 
μαθητεύσουν κοντά τους. Ἔτσι, τό 
καλοκαῖρι τοῦ 1927, σέ ἡλικία μόλις 
δεκατεσσάρων χρόνων, ὕστερα πού 
διάβασαν τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τοῦ Καλυβίτη, ἀναχώρησαν γιά τή 
Μονή, ὅπου καί ἔζησαν γιά μία πεν-
ταετία, πρίν ἀπό τή μετάβασή τους 
στούς Ἁγίους Τόπους καί τή συνα-
ρίθμησή τους στά μέλη τῆς Ἁγιοτα-
φικῆς Ἀδελφότητας. 

Ἡ ἱστορία τῆς Μονῆς Σταυρο-
βουνίου στά νεότερα χρόνια εἶναι 
ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τόν νέο κτή-

1. Ὁμιλία πού ἔγινε στίς 10 Ἰουλίου 2019 στόν ἱερό ναό τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου, 

στόν Ἀρχάγγελο Λευκωσίας.

Κωστή Κοκκινόφτα 
Ἐρευνητή 
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τορά της, Ἱεροδιάκονο Διονύσιο 
Χρηστίδη (†1902), γνωστό ἁγιογρά-
φο καί ἀσκητή, ὁ ὁποῖος ἐγκατα-
στάθηκε σέ αὐτή, στά τέλη τοῦ 19ου 
αἰώνα, καί ἔθεσε τίς βάσεις γιά τή με-
τέπειτα ἀκμή καί πνευματική της 
ἀκτινοβολία. Προηγουμένως ἡ Μονή 
εἶχε περιπέσει σέ παρακμή καί εἶχε 
ἐγκαταλειφθεῖ καί ἐρημωθεῖ, ἐξαιτίας 
τῶν δύσκολων συνθηκῶν ζωῆς τῶν 
χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, μέ ἀπο-
τέλεσμα νά μετατραπεῖ σέ «κατα-
φύγιο τῶν κοράκων καί τῶν ὄφεων», 
ὅπως σημείωνε ἀρθρογράφος κυ-
πριακῆς ἐφημερίδας τῆς ἐποχῆς. Ἡ 
κατάσταση αὐτή χαρακτήριζε τή 

Μονή μέχρι τό ἔτος 1889, ὁπότε 
ἐγκαταστάθηκε στά ἡμιερειπωμένα 
κτήριά της ὁ προαναφερθείς Ἱερο-
διάκονος, ὁ ὁποῖος μερίμνησε γιά τήν 
ἀνακαίνιση καί τή συγκρότηση τῆς 
πρώτης ἀδελφότητάς της στά νεό-
τερα χρόνια.  

Ὁ Διονύσιος γεννήθηκε τό 1830 
στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Κασσιανοῦ 
στή Λευκωσία καί στά νεανικά του 
χρόνια ὑπηρέτησε ἀρχικά στή Μη-
τρόπολη Κιτίου καί στή συνέχεια στό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἀκολού-
θως ἐγκαταστάθηκε στή σκήτη τῶν 
Καυσοκαλυβίων στό Ἅγιον Ὄρος, 
ὅπου ἐκάρη μεγαλόσχημος μονα-
χός καί διδάχθηκε βυζαντινή μουσι-
κή καί ἁγιογραφία, σύμφωνα μέ τά 
τότε πρότυπα πού ἐπικρατοῦσαν 
στόν Ἄθωνα καί τά ὁποία εἶχαν ρω-
σική καί ἀναγεννησιακή ἐπίδραση. 
Σέ μεταγενέστερο χρόνο, ὥριμος 
πιά πνευματικά, ὁ «ἀσκητής ζω-
γράφος», ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν οἱ 
λόγιοι τῶν χρόνων τῆς Ἀγγλοκρα-
τίας, ἐπέστρεψε στήν Κύπρο καί 
ἀρχικά ἔζησε ἀπομονωμένος σέ διά-
φορα ἀσκητήρια, ὅπως στόν Κόρνο 
καί πλησίον τῆς Μονῆς Τροοδιτίσ-
σης, ἐξασφαλίζοντας  τά πρός τό ζῆν 
ἀπό τήν ἁγιογραφία. 

 Τελικά, ὅμως, ὁ Διονύσιος, μέ τήν 
ἄδεια τῆς Μητρόπολης Κιτίου, ἐγκα-
ταστάθηκε, τό 1889, στή Μονή Σταυ-

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 

Ὁ π. Διονύσιος  
Χρηστίδης
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ροβουνίου, τήν ὁποία ἐπαναλει-
τούργησε μέ βάση τό ἁγιορειτικό 
τυπικό καί ἐπαναφέροντας στήν Κύ-
προ τήν ξεχασμένη, λόγῳ τῶν μεγά-
λων περιπετειῶν πού ἔζησε ὁ τόπος, 
μορφή τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ. 
Πράγματι, μέσα σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα καί παρά τίς πολλές ἀντι-
ξοότητες πού ἀντιμετώπισε, κατά-
φερε νά ἀνοικοδομήσει τά μοναστη-
ριακά κτήρια καί τό καθολικό, καί νά 
προσελκύσει νέους Μοναχούς, οἱ 
ὁποῖοι μαθήτευσαν κοντά του καί 
ὑπῆρξαν οἱ Γέροντες παιδαγωγοί 
τῶν Φιλουμένου καί Ἐλπιδίου. Ἀνά-
μεσά τους περιλαμβάνονταν ὁ μετέ-
πειτα Ἡγούμενος Βαρνάβας ἀπό τό 
Καϊμακλί, οἱ αὐτάδελφοι Δαμασκη-
νός καί Παΐσιος ἀπό τήν Ἀραδίππου, 
ὁ διακριτικός πνευματικός καί στυ-
λοβάτης τοῦ γυναικείου μοναχισμοῦ 
Μακάριος ἀπό τήν Ἀσγάτα, καθώς 
καί ὁ ἐπίσης μετέπειτα Ἡγούμενος 
Διονύσιος ἀπό τή Γαλάτα. Σέ αὐτούς 
προστέθηκαν καί μερικοί ἄλλοι, ὅπως 
ὁ σπουδαῖος πνευματικός Κυπριανός 
ἀπό τό Δάλι, ὁ ὁποῖος προσῆλθε 
στή Μονή μερικά χρόνια ὕστερα 
ἀπό τόν θάνατο τοῦ Διονυσίου, πού 
συνέβη τό 1902, ὅταν ἀνέλαβε τήν 
ἐπιστασία τῆς Μονῆς ὁ διάδοχός 
του, Βαρνάβας. 

 Σύμφωνα μέ χειρόγραφο σημεί-
ωμα τοῦ Διονυσίου, ὁ Βαρνάβας 
(†1948) εἶχε καρεῖ μοναχός στό 
Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἐγκαταβίωσε γιά 
μία περίπου δεκαετία, ἀλλά ἐπέ-
στρεψε στήν Κύπρο, ὕστερα ἀπό 
πρόσκλησή του. Διακρινόταν γιά 
τήν αὐστηρή τήρηση τῶν πνευμα-
τικῶν του καθηκόντων καί ξεχώρι-

ζε γιά τήν ἁπλότητα, τήν ἀκτημοσύνη 
καί πραότητά του, ἀρετές πού μετέ-
διδε στούς ὑπόλοιπους μοναχούς, διά 
τοῦ παραδείγματος. Ἦταν βαθύτα-
τα ταπεινός, ἀφιερωμένος στήν προ-
σευχή καί τήν ἄσκηση καί ἀπέφευ-
γε κάθε τιμή καί ἐπίδειξη, ἐμπνέον-
τας μέ τόν βίο καί τόν λόγο του. 
Παρά τό γεγονός ὅτι, ὅταν θά ἀνα-
λάμβανε τήν ἡγουμενία, πιέστηκε νά 
εἰσέλθει στίς τάξεις τοῦ κλήρου καί 
νά χειροτονηθεῖ Ἱερομόναχος, ἐντού-
τοις προτίμησε, γιά λόγους ταπεί-
νωσης, νά παραμείνει ἁπλός Μονα-
χός. Εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ χαρακτῆρα 
του ὅτι, ἄν καί ἦταν ἐπιφορτισμένος 
μέ τά βάρη τῆς ἡγουμενίας καί τῆς 
πνευματικῆς καθοδήγησης τῆς ἀδελ-
φότητας, ἡ ὁποία ἐπί τῶν ἡμερῶν του 
εἶχε ξεπεράσει τά πενήντα μέλη, 
ἐντούτοις συνέχισε νά ἐργάζεται στό 
ἁγιογραφικό ἐργαστήριο τῆς Μονῆς, 
πού ἀπέκτησε παγκύπρια φήμη γιά 

Ὁ π. Βαρνάβας 
Χαραλαμπίδης
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τήν ὑψηλή αἰσθητική ἀξία τῶν ἔργων 
του. Στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς 
του ὑπέφερε ἀπό κήλη, ἀλλά οὐδέ-
ποτε παραμέλησε τόν ἀτομικό του 
κανόνα καί τίς γονυκλισίες, ὅπως καί 
τίς διάφορες χειρωνακτικές ἐργασίες, 
πού συνέχισε νά ἐπιτελεῖ μέ θέρμη. 
Ἀπεβίωσε σέ ἡλικία 84 χρόνων, τό 
1948, ἀφήνοντας φήμη γιά τόν ἀσκη-
τικό του βίο, τήν ἐνάρετη ζωή καί τόν 
ταπεινό του χαρακτῆρα. 

 Δύο ἄλλοι ἀπό τούς πατέρες τῆς 
Μονῆς Σταυροβουνίου, κοντά στούς 
ὁποίους μαθήτευσαν οἱ Φιλούμενος 
καί Ἐλπίδιος, ἦταν οἱ αὐτάδελφοι 
Δαμασκηνός (†1942) καί Παΐσιος 
(†1948), οἱ ὁποῖοι εἶχαν φήμη ἐνά-
ρετων καί καλῶν μοναχῶν, φιλόπο-
νων καί διακριτικῶν. Τό 1939, πέν-
τε περίπου χρόνια ὕστερα ἀπό τήν 
ἀναχώρηση τῶν αὐταδέλφων δοκί-
μων γιά τά Ἱεροσόλυμα, ὑπακούον-
τας σέ σχετική προτροπή τοῦ τότε 
Τοποτηρητῆ τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ 
θρόνου Μητροπολίτη Πάφου καί 
μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
Λεοντίου, μετέβησαν, μαζί μέ ἄλλους 
Σταυροβουνιῶτες μοναχούς, στή 
Μονή τῆς Τροοδίτισσας, τήν ὁποία 
μετέτρεψαν σέ κοινόβιο μέ βάση τό 
ἁγιορειτικό τυπικό, τό ὁποῖο εἶχαν δι-
δαχθεῖ ἀπό τόν Γέροντά τους, Διο-
νύσιο, καί ἀκολουθοῦσαν στή Μονή 
τῆς πρώτης μετάνοιάς τους. 

 Ἕνας ἄλλος ἀπό τούς πλέον 
ἐξέχοντες μοναχούς τῆς Μονῆς 
Σταυροβουνίου τήν ἴδια περίοδο, 
πού διέμεναν σέ αὐτήν οἱ Φιλούμε-
νος καί Ἐλπίδιος, καί πού πιθανό-
τατα ἐπέδρασε στήν πνευματική 
τους συγκρότηση, ἦταν ὁ Ἱερομό-

ναχος Μακάριος (†1957), ὁ ὁποῖος 
διακρινόταν γιά τήν ἁπλότητα καί 
τήν ἀγαθότητά του. Ὁ Μακάριος, 
ὅπως ἔγινε λόγος προηγουμένως, 
συνδέθηκε ἰδιαίτερα μέ τόν γυναικεῖο 
μοναχισμό καί ὑπῆρξε ὁ πνευματικός 
τῶν ἀδελφοτήτων τῶν πρώτων γυ-
ναικείων Μονῶν, πού λειτούργη-
σαν στό νησί στά νεότερα χρόνια, 
αὐτῶν τῆς Μεταμόρφωσης Καϊμα-
κλίου καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 
Ἀλαμάνου. Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς 
του δοκιμάστηκε ἀπό παρατεταμέ-
νη ἀσθένεια, τήν ὁποία ὑπέμεινε 
καρτερικά, ἐξακολουθώντας νά ποι-
μαίνει μέ αὐταπάρνηση τά πνευμα-
τικά του τέκνα μέχρι λίγο πρίν ἀπό 
τόν θάνατό του, πού συνέβη τό 
1957. 

 Ἀκόμη, στή Μονή Σταυροβουνί-
ου οἱ δύο αὐτάδελφοι δόκιμοι συν-
δέθηκαν καί μέ μία ἄλλη ξεχωριστή 
μορφή τοῦ κυπριακοῦ μοναχισμοῦ 
τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ 20οῦ αἰώνα, 
τόν μετέπειτα Ἡγούμενο Διονύσιο B´ 
(†1952). Ὁ τελευταῖος ἦταν ἄνθρω-
πος προσευχῆς, ταπεινός καί ἀκο-
λουθοῦσε γιά λόγους ἄσκησης ἕνα 
ἰδιαίτερα σκληρό πρόγραμμα νη-
στείας, ὅπου τό ἀρτύσιμο φαγητό 
ἦταν μόνο τό λαδερό, γι’ αὐτό καί 
ἀπεῖχε, ὄχι μόνο ἀπό τό κρέας, ἀλλά 
καί ἀπό πολλά ἄλλα εἴδη, ὅπως γα-
λακτοκομικά προϊόντα, αὐγά καί 
ψάρια. Ὁ Διονύσιος ἀνέλαβε τήν 
ἡγουμενία τό 1948, δέν θέλησε, ὅμως, 
λόγῳ ταπείνωσης, ὅπως καί ὁ προ-
κάτοχός του Βαρνάβας, νά λάβει 
ἱερατικό σχῆμα, ἀλλά ἀρκέστηκε 
στό μέγα καί ἀγγελικό σχῆμα τοῦ 
Μοναχοῦ. 

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 
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 Ἰδιαίτερη, ὅμως, σχέση κατά τήν 
παραμονή τους στή Μονή Σταυρο-
βουνίου οἱ Φιλούμενος καί Ἐλπίδιος 
εἶχαν μέ τόν σπουδαῖο Ἱερομόναχο 
Κυπριανό, ὁ ὁποῖος εἶχε τό διακό-
νημα τοῦ πνευματικοῦ τῆς ἀδελφό-
τητας καί τῶν πολυπληθῶν προ-
σκυνητῶν τῆς Μονῆς. Ὅπως δια-
σώθηκε στήν προφορική παράδοση 
τῶν πνευματικῶν του τέκνων, 
ὑπῆρξε πρότυπο ἀσκητικότατου μο-
ναχοῦ καί ἄριστου ἐξομολόγου. 
Εἶναι δέ βέβαιο ὅτι ὁ τρόπος τοῦ βίου 
καί οἱ παραινέσεις του ἐπέδρασαν σέ 
μεγάλο βαθμό στήν ἐξέλιξη τῆς πνευ-
ματικῆς πορείας τῶν δύο νεαρῶν δο-
κίμων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως εἶναι βέβαιο, 
ἐξομολογοῦντο κοντά του. 

 Ὁ Κυπριανός (†1957) ἐφάρμοζε 
αὐστηρότατο καθημερινό πρόγραμ-
μα, πού περιλάμβανε τέσσερις ὧρες 
ὕπνο καί ὅλες τίς ὑπόλοιπες ἀφιε-
ρωμένες στήν ἐργασία, μελέτη καί 
συνεχῆ προσευχή. Τό γεγονός αὐτό 
συνέτεινε, ὥστε νά ἀποκτήσει πολ-
λά πνευματικά χαρίσματα καί νά 
μπορεῖ νά ἀνατέμνει τόν ἐσωτερικό 
κόσμο ὅσων κατέφευγαν κοντά του 
γιά ἐξομολόγηση. Πολλοί ἀπό αὐτούς 
ὑποστήριζαν ὅτι εἶχε προορατικό 
χάρισμα, ἀφοῦ μέ σχετική εὐκολία 
ἐξερευνοῦσε τά μύχια τῶν σκέψεών 
τους καί τούς ὁδηγοῦσε «σέ δρόμους 
μετανοίας καί σωτηρίας». Γι’ αὐτόν, 
ὅπως καί τόν Ἡγούμενο Διονύσιο B´, 
τό ἀρτύσιμο φαγητό ἦταν μόνο τό 
λαδερό, ἐνῶ ἡ ἀκτημοσύνη του 
ὑπῆρξε παροιμιώδης, ἀφοῦ οὐδέποτε 
ἐπεδίωξε νά ἀποκτήσει ὁτιδήποτε, 
πού θά διευκόλυνε τή ζωή του, καί 
κυκλοφοροῦσε πάντοτε μέ ἕνα τριμ-

μένο ράσο καί παντόφλες, ἀντί γιά 
παπούτσια. Ἐπίσης, λειτουργοῦσε 
καθημερινά μέ πολλή εὐλάβεια καί 
κατάνυξη. Στίς δέ μακρές μοναστη-
ριακές ἀκολουθίες παρευρισκόταν 
πάντοτε ὄρθιος καί οὐδέποτε καθό-
ταν, παρά τή σωματική καταπόνησή 
του στίς διάφορες γεωργικές ἀσχο-
λίες, πού δέν ἐννοοῦσε νά παραμε-
λεῖ. Ἀκόμη, ἦταν βαθύς γνώστης 
τῆς λεγόμενης νοερᾶς προσευχῆς 
καί πολλές φορές ἀποσυρόταν σέ 
παρακείμενη δασώδη περιοχή, ὅπου 
προσευχόταν μέ θέρμη. Ἀναφέρεται 
ἐπίσης ὅτι εἶχε καλή γνώση τῶν θε-
ολογικῶν συγγραμμάτων καί τῶν 
πατερικῶν κειμένων, πού ἀποτε-
λοῦσαν ὁδοδείκτη τῆς ταπεινῆς καί 
ἐνάρετης ζωῆς του. Ὡστόσο, ἀπέ-
φευγε νά συμμετέχει σέ συνομιλίες 
καί συζητήσεις, ἐκτός ἄν ἦταν γιά 
κάτι πνευματικό, καί  αὐτό μόνο στίς 
περιπτώσεις, πού ἐρωτάτο. Πρός τό 
τέλος τῆς ζωῆς του δοκιμάστηκε 
ἀπό δύσκολη ἀσθένεια, πού ὑπέμει-
νε καρτερικά. Ἀπεβίωσε τό 1955, 
ἀφήνοντας μνήμη ἀσκητικότατου 
καί χαρισματικοῦ Γέροντα, πού ἔζη-
σε «ἐν προσευχῇ καί μετανοίᾳ», 
στηρίζοντας μέ πολλή ἀγάπη ὅσους 
κατέφευγαν κοντά του. 

 Αὐτοί λοιπόν ἦταν οἱ Γέροντες 
παιδαγωγοί τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου, 
κατά τή διάρκεια τῆς πενταετοῦς πα-
ραμονῆς του στή Μονή Σταυροβου-
νίου καί οἱ ὁποῖοι συνέτειναν στήν 
πνευματική του ἀνάπτυξη καί καρ-
ποφορία, καί στή διαμόρφωση τοῦ 
μοναχικοῦ του ἰδεώδους. Τελικά, τό 
1934, καί ἀφοῦ στό μεταξύ, δύο 
χρόνια προηγουμένως, λόγῳ ἀσθε-
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νείας χρειάστηκε νά νοσηλευτεῖ στό 
Σανατόριο τῆς Κυπερούντας καί νά 
παραμείνει γιά κάποιο διάστημα 
στήν πατρική οἰκία, πρίν ἐπανα-
κάμψει στό Σταυροβούνι, ὁ Ἅγιος 
ἀνεχώρησε, μαζί μέ τόν αὐτάδελφό 
του Ἐλπίδιο, γιά τά Ἱεροσόλυμα, 
ὅπου ἀμφότεροι ἐντάχθηκαν στήν 
Ἁγιοταφική Ἀδελφότητα καί διακό-
νησαν στά πανάγια προσκυνήματα. 
Στούς Ἁγίους Τόπους, ὅπως εἶναι 
γνωστό ἀπό τόν βίο του, ὁ Ἅγιος Φι-
λούμενος ὑπηρέτησε μέ αὐταπάρ-
νηση σέ διάφορα προσκυνήματα, 
πού σχετίζονται μέ τήν παρουσία τοῦ 
Κυρίου στή γῆ, γιά σαράντα πέντε 
συνεχῆ χρόνια, ζώντας ἀθόρυβα καί 
ταπεινά, καί ἐφαρμόζοντας στή ζωή 

του τό «λάθε βιώσας». Γι’ αὐτό καί 
οἱ περισσότεροι ἀπό τούς συμμονα-
στές του ἦταν ἀνυποψίαστοι γιά 
τούς πνευματικούς του ἀγῶνες καί 
δέν γνώριζαν γιά τά πολλά του χα-
ρίσματα. Τό τελευταῖο ἀπό αὐτά 
ἦταν στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ὅπου 
δολοφονήθηκε, στίς 29 Νοεμβρίου 
1979, πιθανότατα ἀπό τούς φανα-
τικούς, οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν ὅτι 
ἀνῆκε στήν ἑβραϊκή κοινότητα καί 
γιά τόν λόγο αὐτό τόν ἀπειλοῦσαν 
καθημερινά γιά νά τό ἐγκαταλείψει. 

Ὁ μαρτυρικός θάνατος, τό 
ἄφθαρτο κατά τήν πρώτη ἐκταφή 
ἅγιο λείψανο καί τά ὁμολογούμενα 
θαύματά του σέ πιστούς, ὕστερα 
ἀπό τήν κοίμησή του ἀποτέλεσαν 
ἀναντίρρητες μαρτυρίες γιά τήν 
ἁγιότητά του, καί γιά τόν λόγο αὐτό 
ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου 
Ἱεροσολύμων προχώρησε στήν ἁγιο-
κατάταξή του, πρίν ἀπό δέκα 
ἀκριβῶς χρόνια, τό 2009. Στίς μέρες 
μας διοργανώνονται ἀπό ἐνορίες 
καί πνευματικές ἑνώσεις ἀγρυπνίες 
καί ἐκδηλώσεις πρός τιμήν του, ἐνῶ 
πιστοί μεριμνοῦν γιά τήν ἁγιογρά-
φηση εἰκόνων του καί τίς τοποθετοῦν 
σέ ναούς καί στά προσωπικά προ-
σκυνητάριά τους. Ἡ δική μας ἐνορία, 
ἐκτός ἀπό τήν εἰκόνα του, ἔχει τό με-
γάλο προνόμιο νά θησαυρίζει πλέον 
ἅγιο λείψανό του, πού μέ τόση ἀγά-
πη μετέφερε στόν ναό μας ὁ π. Ἰου-
στίνος, καί πού θά μᾶς συνδέει πνευ-
ματικά μαζί του καί θά μᾶς παρέχει 
τή δυνατότητα νά ἐπικαλούμαστε τίς 
μεσιτεῖες του σέ κάθε δυσκολία τῆς 
ζωῆς μας.  

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του.

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 

Ὁ ἅγιος Φιλούμενος καί   
ὁ π. Ἐλπίδιος νέοι μοναχοί.
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Γ
εννήθηκε στή Λευκωσία τῆς Κύ-
πρου ὁ κατά κόσμον Ἀλέξαν-
δρος Χασάπης ἀπό λίαν εὐσε-

βεῖς γονεῖς. Ἦταν ἀδελφός δίδυμος 
τοῦ ὁσίου νέου ἱερομάρτυρος Φι-
λουμένου τοῦ Ἱεροσολυμίτου 
(+1979). Ἀπό παιδί μαζί μέ τόν ἀδελ-
φό του ἀγάπησαν ἔνθερμα τήν ἁγιο-
πατερική μελέτη. Ἤξερε ὅλους τούς 
ψαλμούς ἀπ’ ἔξω. Ὁ βίος τοῦ ὁσίου 
Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτη τούς συγκί-
νησε καί τούς ἐνθουσίασε τόσο, πού 
μόλις 14 ἐτῶν, τούς ὁδήγησε στή 
μονή Σταυροβουνίου. Ἐπί μία ἑξα-
ετία οἱ νεαροί ζηλωτές ἀγωνίσθηκαν 
ὑπερθαύμαστα ἔχοντας ἐκεῖ ἐξαιρε-
τικά ἀσκητικά παραδείγματα. Κα-
τόπιν ἀναχώρησαν γιά τά Ἱεροσό-
λυμα. 

Ἐκεῖ ἐνετάχθησαν στήν Ἁγιοτα-
φιτική Ἀδελφότητα ὡς φύλακες τῶν 
πανιέρων προσκυνημάτων. Τό 1937 
ὁ Ἐλπίδιος χειροτονήθηκε διάκονος 
καί τό 1940 πρεσβύτερος. Ἐπί μία 
πενταετία διακόνησε καί τό Πα-
τριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Ἐργάσθη-
κε ἀποδοτικά στήν Ἀγγλία, τή Ρωσία, 

τήν Κύπρο, ὡς ἱεροκήρυκας Πάφου 
καί ἡγούμενος Μαχαιρά καί τήν 
Ἀθῆνα. Παρά τίς πολλές μετακινή-
σεις του παρέμεινε αὐστηρός μονα-
χός μέ τίς καθημερινές ἱερές ἀκο-
λουθίες του καί τόν κανόνα του, ὁ 
ἔνθερμος ἐραστής τῆς ἄνω φιλοσο-
φίας. Μεγαλόσχημος μοναχός ἐκά-
ρη τό 1969. 

Τήν τελευταία ἑπταετία τοῦ βίου 
του τήν διῆλθε, κατά τόν παντοτει-
νό διακαή του πόθο, στήν Καλύβη 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
τῆς Νέας Σκήτης. Ἐδῶ δόθηκε ὅλος 
στήν προσευχή. Ὅλη του ἡ ἡμέρα 
ἦταν ἀφιερωμένη στόν Θεό. Ἐκτός 
τῶν καθημερινῶν τακτικῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν στόν ναΐσκο τῆς Θεο-
μήτορος ἔψαλλε παρακλήσεις, ἀνε-
γίνωσκε εὐχές, ἔκανε ἀτελείωτα κομ-
ποσχοίνια. Στήν Παναγία εἶχε ἰδιαί-
τερα μεγάλη εὐλάβεια. Αὐτή τόν θε-
ράπευσε, τόν ἔφερε στό Περιβόλι της, 
στή σκήτη της καί στήν Καλύβη της. 
Τό ὑπό τῶν Ἑβραίων μαρτύριο τοῦ 
ἀδελφοῦ του στά Ἱεροσόλυμα κατά 
θαυμαστό τρόπο τό βίωνε στήν ἀθω-

1. Ἀπό τό τρίτομο ἔργο Μέγα Γεροντικό ἐναρέτων ἁγιορειτῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, Τό-
μος Β´ – 1956-1983, σελ. 1083-1086, Ἐκδόσεις Μυγδονία, Σεπτέμβριος 12011. Περισσότερες 
πληροφορίες γιά τόν γέροντα Ἐλπίδιο μπορεῖ νά βρεῖ κάποιος στήν ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Νικολάου στήν Ὀρούντα (2018) μέ τίτλο: Ὁ γέροντας Ἐλπίδιος.

† Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου 
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νική του Καλύβη ὡς νά ἦτο παρών. 
Ἡ προσευχή του θαυματουργοῦσε. 
Εὐλογοῦσε τό τραπέζι φτωχῶν καί 
αὐξανόταν. 

Εὐλογοῦσε ἀσθενεῖς καί θερα-
πεύονταν καί δέν χρειάζονταν νά 
ἐγχειρισθοῦν. Τά πνευματικοπαίδια 
του τόν ἔβλεπαν νά λειτουργεῖ καί νά 
μήν πατᾶ στή γῆ καί νά εἶναι λου-
σμένος σέ ὑπερουράνιο φῶς. Ἔκρυ-
βε συστηματικά τήν ἀρετή του. Εἶχε 
ἀληθινή ταπείνωση. Εἶχε ἄμεμπτη 
ζωή. Εἶχε μακάριο τέλος. Ὑπόμεινε 
ἀγόγγυστα καί καρτερικά τόν σταυ-
ρό τῆς ἀσθενείας του. Ἕνα χρόνο 
πρίν τήν τελείωσή του τόν ἐπισκέ-
φθηκα καί μόνο ἀγαθούς λόγους εἶχε 
νά πεῖ γιά ὅλους, τόν Γέροντα Εὐστά-
θιο (+1981), τόν ἀδελφό του Φιλού-
μενο, τά 12 ἀδέλφια του, τούς Νεο-
σκητιῶτες, τούς Σταυροβουνιῶτες, 
τούς Ἱεροσολυμίτες. Φεύγοντας μοῦ 
εἶπε: «Χαίρομαι, 
εὐχαριστῶ καί δο-
ξάζω τόν Θεό πού 
βρίσκομαι στή 
δύση τῆς ζωῆς 
μου στήν ὡραία 
αὐτή σκήτη τοῦ 
Ἁγίου Ὅρους». Τό 
«λάθε βιώσας», 
πού ἔλεγε γιά 
ἄλλους, ἦταν συ-
νεχές βίωμά του. 

Ὁ νῦν μητρο-
πολίτης Λεμεσοῦ 
Ἀθανάσιος λέγει 
περί αὐτοῦ: «Στό 
σκήνωμά του 

εἴδαμε πραγματικά ὅτι στό πρόσω-
πό του ὑπῆρχε ἡ ἔκφραση ἑνός 
ἀνθρώπου, πού νίκησε σ’ ἕνα μεγά-
λο ἀγῶνα. Ἦταν τόσο ἔντονες ἡ 
χαρά κι ἡ ἱκανοποίηση, πού δέν 
ἔμεινε καμιά ἀμφιβολία σ’ ὅσους 
τόν εἴδαμε νεκρό ὅτι πέτυχε τόν 
ἁγιασμό καί πῆρε τόν ἄφθαρτο στέ-
φανο πού ἐπαγγέλλεται ὁ Θεός σέ 
ὅλους ὅσους τόν ἀκολουθοῦν μέχρι 
θανάτου. Σ’ ὅλους τούς πατέρες 
στή Νέα Σκήτη ὁ Γέρων Ἐλπίδιος 
ἄφησε τήν πεποίθηση ἑνός ἁγίου, 
διότι πράγματι ὅλη του ἡ ζωή ἦταν 
ζωή ἑνός ἅγιου μοναχοῦ, ἑνός 
ἀνθρώπου πού ἀσχολεῖται μόνο μέ 
τήν προσευχή, ἑνός ἀνθρώπου πού 
περιφρόνησε τά πάντα γιά τόν Χρι-
στό, πέριξ τοῦ ὁποίου ἐκινεῖτο ὅλος 
ὁ βίος του». 

Ἐκοιμήθη στό νοσοκομεῖο «Ἐρυ-
θρός Σταυρός» Ἀθηνῶν, ὅπου πα-

λαιότερα εἶχε 
ὑπηρετήσει, στίς 
18.11.1983. Ἕως 
τῆς τελευταίας 
ἀναπνοῆς του 
προσευχόταν, λέ-
γοντας τήν εὐχή 
τοῦ Ἰησοῦ. Τό 
σκῆνος του μετα-
φέρθηκε κι ἐτάφη 
στήν ἱερά μονή 
Παναγίας Φανε-
ρωμένης-Μπάλας 
Ἀττικῆς, ὅπου ἐπί 
ἔτη ἦταν Πνευμα-
τικός τῶν ἐκεῖ μο-
ναζουσῶν.

ὁ νέος ἱερομάρτυς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος 

Ὁ γέροντας Ἐλπίδιος μέ τόν  
π. Εὐστάθιο Παπαγεωργίου  

στό ἐκκλησάκι τῆς Καλύβης τους 
στή Νέα Σκήτη.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΟΡΤΗΣ  
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ  

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ 
 

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη 
 

( Ἐφεσ. β´,  4-10)

«4 ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ 
ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμα-
σι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· 6 Καὶ συ-
νήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ, 
7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλ-
λοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν 
Χριστῷ  Ἰησοῦ. 8 Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πί-
στεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα 
μή τις καυχήσηται. 10 Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν 
Χριστῷ  Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα 
ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν». 
 

* * * 
 

Στίς 3 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἀνακομιδή 
τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργί-
ου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἡ συγκεκριμένη ἑορτή στό νησί μας 

εἶναι  γνωστή ὡς ἑορτή τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ «σπόρου», για-
τί ἀπό τήν ἡμέρα αὐτή ἀρχίζουν οἱ γεωργοί μας νά σπέρνουν τά 
χωράφια τους.  
Τό γεγονός τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μας 

εἶναι ἀρχαία παράδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς. Ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι ἑνιαία ψυχοσωματική ὕπαρξη καί τό σῶμα του εἶναι 
«ναός τοῦ ἁγίου Πνεύματος» (Α´ Κορ. στ´, 19). Ναός τοῦ Ἁγίου 
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Πνεύματος τό ὁποῖο κατοικεῖ 
μέσα μας.  Αὐτό σημαίνει ὅτι καί 
τό σῶμα τοῦ πιστοῦ ἁγιάζεται 
διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων ὅπως 
ἁγιάζεται καί ἡ ψυχή. Κατά συ-
νέπεια ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καί τά 
ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων καί  ἡ 
θεία Χάρις ἐνεργεῖ καί δι᾽αὐτῶν.  
Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τό γεγο-

νός τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψά-
νων τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου νά ποῦμε ὅτι, ὅταν κα-
τέπαυσαν οἱ διωγμοί ἐναντίον 
τῶν χριστιανῶν ἐπί Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, οἱ χριστιανοί 
ἀνήγειραν μεγαλοπρεπῆ ναό 
πρός τιμήν τοῦ Μεγαλομάρτυ-
ρος στήν πατρίδα του, τήν πόλη 

Λύδδα τῆς Παλαιστίνης. Ἐκεῖ 
μετέφεραν καί τό λείψανο τοῦ 
ἁγίου. Τήν ἴδια μέρα ἔγιναν 
καί τά ἐγκαίνια τοῦ μεγαλο-
πρεποῦς ἐκείνου ναοῦ καί 
ἀπό τότε κάθε χρόνο ἡ 
Ἐκκλησία  μας γιορτάζει τό 
γεγονός αὐτό. 
Τήν ἡμέρα αὐτή λοιπόν 

κατά τή Θεία Λειτουργία δια-
βάζεται στούς ναούς μας ὡς 
ἀποστολικό ἀνάγνωσμα 
τμῆμα τῆς πρός Ἐφεσίους ἐπι-
στολῆς,  ὅπου γίνεται λόγος 
γιά τή νέα ζωή τήν ὁποία δί-
νει ὁ Χριστός στόν ἄνθρωπο. 
Ὁ Θεός, λέγει ὁ θεῖος Ἀπό-
στολος, πού εἶναι «πλούσιος 
ἐν ἐλέει», ὁ Θεός ὁ πολυέλεος 

καί πολυεύσπλαγχνος, παρακι-
νήθηκε ἀπό τήν πολλή του ἀγά-
πη καί μᾶς ἐχάρισε τή σωτηρία. 
Ἐνῶ ἤμασταν νεκροί πνευματι-
κά ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας, 
μᾶς ἀνέστησε μαζί μέ τόν Χριστό 
καί μᾶς ἐχάρισε ζωή διά τῆς ἑνώ-
σεώς μας μέ Ἐκεῖνον. Μᾶς ἀνύ-
ψωσε καί μᾶς ἔβαλε νά καθί-
σουμε μαζί Του στα ἐπουρά-
νια. Ἡ ἀνύψωση καί ἡ δόξα 
μας αὐτή ἦταν ἄριστος τρόπος  
γιά νά δείξει ὁ Θεός στούς μέλ-
λοντες καί  ἀτελεύτητους αἰῶνες  
τόν ἄπειρο πλοῦτο τῆς Χάριτός 
Του, μέ τήν ὁποία μᾶς εὐεργέ-
τησεν «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». 
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Τά βαρυσήμαντα αὐτά λό-
για τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου τά 
γεμάτα μέ πολύ βαθιά νοή-
ματα  τονίζουν μεταξύ ἄλλων 
τή μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεός 
εἶναι «πλούσιος ἐν ἐλέει». 
Εἶναι πολυέλεος καί πολυεύ-
σπλαγχνος, οἰκτίρμων καί ἐλε-
ήμων. Τό ἔλεός του εἶναι ἄπει-
ρο καί ἀνεξάντλητο. Σάν τήν 
πηγή πού δέν στερεύει ποτέ. 
Σάν τόν θησαυρό πού μένει 
αἰώνια ἀδαπάνητος. Σάν τόν 
ποταμό πού τρέχει συνεχῶς 
μέ γεμάτη τήν κοίτη του. Σάν 
τόν ἀπέραντο οὐρανό πού 
ἀπλώνεται πάνω μας καί κα-
λύπτει τά πέρατα τῆς γῆς. Ὁποι-
εσδήποτε παρομοιώσεις κι ἄν 
χρησιμοποιήσουμε γιά νά πα-
ραστήσουμε τό μέγεθος τοῦ θεί-
ου ἐλέους εἶναι πτωχές καί δέν 
μποροῦν νά ἀποδώσουν τήν 
πραγματικότητα. 
Ἡ μεγαλωσύνη καί ἀπεραν-

τοσύνη αὐτοῦ τοῦ ἐλέους γίνε-
ται κάπως ἀντιληπτή, ὅταν σκε-
φθοῦμε τό μεγάλο ἔργο τῆς λύ-
τρωσης τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλες οἱ 
ἁμαρτίες καί παρανομίες, πού 
διαπράχθηκαν πάνω στή γῆ 
ἀπό τήν ἐποχή τῶν πρωτοπλά-
στων καί ἐξῆς· ὅλοι οἱ δυσώδεις  
ὄγκοι τῶν παραβάσεών μας 
σκεπάστηκαν καί χάθηκαν μέσα 
στόν ὠκεανό τοῦ θείου ἐλέους. 
Ἔσβησαν σάν μιά σπίθα στό πέ-

λαγος τῆς θείας εὐσπλαγχνίας. 
Διαλύθηκαν μέ τό Πανάγιο Αἷμα 
τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
καί ἐξαφανίστηκαν. 
Μπροστά σ᾽ αὐτή τήν ἀσύλ-

ληπτη ἀπό τό ἀνθρώπινο λογι-
κό πραγματικότητα εἶναι δυ-
νατό νά μένουμε ἀπαθεῖς, ὅταν 
ἀναλογιζόμαστε αὐτό τό μέγα 
ἔλεος τοῦ Κυρίου; Ἀσφαλῶς θά 
συγκινούμαστε καί ὁπωσδήπο-
τε θά δοξολογοῦμε τόν Θεό, 
ἀλλά καί θά καταφεύγουμε μέ 
ταπείνωση στόν «πλούσιον ἐν 
ἐλέει» Κύριο, γιά νά παίρνουμε 
«συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν 
παραπτωμάτων» μας. Θά προ-
σπίπτουμε μέ πίστη σ᾽ Ἐκεῖνον, 
πού χαρίζει τή Χάρι καί τό ἐλε-
ός Του σέ ὅσους τό ζητοῦν μέ πί-



191ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

στη καί θερμή προσευχή. Κάτι 
σχετικό ἄλλωστε γράφει στή 
συνέχεια τοῦ ἀναγνώσματός 
μας ὁ ἅγιος Ἀπόστολος. 

 

* * * 
 
Ἐμπιστευθεῖτε, λέγει, στόν 

ἐλεήμονα Θεό. Διότι ἡ σωτηρία 
σᾶς χαρίσθηκε μέ τή Χάρι τοῦ 
Θεοῦ διά τῆς πίστεως. Δέν εἶναι 
κατόρθωμα καί ἔργο δικό σας. 
Δέν τό ἀποκτήσατε μέ τήν ἐφαρ-
μογή ὁρισμένων τυπικῶν δια-
τάξεων· καί ἔτσι κανείς δέν μπο-
ρεῖ νά καυχηθεῖ. Εἶναι δῶρο 
τοῦ Θεοῦ. Δημιουργήματα τοῦ 
Θεοῦ εἴμαστε ὅλοι. Ἐκεῖνος 
εἶναι πού μᾶς ἔπλασε, ἀλλά καί 
μᾶς ἀναδημιούργησε ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, γιά νά ζοῦμε μέ ἔργα 
ἀγαθά καί νά ἀπολαμβάνουμε 
τίς δωρεές Του καί τώρα καί 
στήν αἰωνιότητα. 
Σύμφωνα μέ τά λόγια αὐτά  

τοῦ Ἀποστόλου ὁ καθένας μας 
εἶναι «ποίημα», δημιούργημα 
τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε ἔργο τῶν 
«χειρῶν» τοῦ πανσόφου Δημι-
ουργοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔδειξε τήν ἰδι-
αίτερη φροντίδα γιά μᾶς κατά 
τήν ὥρα τῆς δημιουργίας μας. 
Μᾶς ἐπροίκισε μέ πολλά καί 
ἔξοχα χαρίσματα καί μᾶς ἔκαμε 
ἄρχοντες μέσα στήν ὑλική κτί-
ση. Μᾶς δημιούργησε κατ’ εἰκό-

να δική Του καί εἴμαστε παιδιά 
Του. 
Ὅταν δέ ἀποστατήσαμε ἀπό 

τόν Πατέρα μας καί διεφθείρα-
με τόν ἑαυτό μας ἦλθεν ὁ Ἴδιος 
ἀνάμεσά μας καί μᾶς ἀναγέν-
νησε. Μᾶς ἔσωσε ἀπό τή δια-
φθορά καί τήν κατάπτωση. Μᾶς 
ἀναδημιούργησε διά τοῦ Μο-
νογενοῦς Υἱοῦ Του. Ἐγίναμε 
πλέον νέα κτίση, νέα δημιουργία 
καί λάβαμε δικαιώματα κληρο-
νομίας στή βασιλεία τοῦ οὐρά-
νιου Πατέρα μας. Διά τῆς πί-
στεως καί τοῦ Βαπτίσματός μας 
«ἐκτίσθημεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» 
γιά νά ζοῦμε αἰώνια μαζί Του 
εὐτυχεῖς. 
Ἡ ἀλήθεια αὐτή, ὅτι δηλαδή 

εἴμαστε  «ποιήματα», δημιουρ-
γήματα τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀνάγκη 
νά  συνέχει πάντοτε τήν ὕπαρ-
ξή μας. Ἀνήκουμε στόν Κύριο. 
Εἴμαστε δικοί Του. Ἰδιαίτερη 
τιμή καί χάρη ἐξαιρετική. Δέν 
ὑπάρχει ἑπομένως λόγος νά 
ἀνησυχοῦμε γιά τίποτε. Ἐκεῖνος 
μᾶς φροντίζει σάν δημιουργή-
ματά Του. Ἐκεῖνο πού ἀπαι-
τεῖται ἀπό ἐμᾶς εἶναι νά μή 
ἀφήσουμε κανένα ἄλλον νά 
ἀποκτήσει δικαιώματα ἐπάνω 
μας. Μόνος οἰκοδεσπότης τῆς 
ψυχῆς μας, μόνος ἐξουσιαστής 
μας πρέπει νά εἶναι ὁ Κτίστης, ὁ 
Ποιητής καί Σωτήρας μας Χρι-
στός.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η´ ΛΟΥΚΑ 
(ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ) 

“Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;” 
 

Πρωτ. Κωνσταντίνου Λ. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου 

 
(Λουκ. ι΄, 25-37) 

 
25 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν 
καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 Ὁ 
δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς 
καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ 
ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· 28 Εἶπε 
δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 29 Ὁ δὲ θέλων δι-
καιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30 
Ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερου-
σαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν 
καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. 31 Κατὰ 
συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
ἀντιπαρῆλθεν. 32 Ὁμοίως δὲ καὶ Λευῒτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, 
ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ' 
αὐτὸν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ 
τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ 
τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· 35 
Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδο-
χεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, 
ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36 Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν 
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Ὁ Ἱερός εὐαγγελιστής Λουκᾶς, 
στό δέκατο κεφάλαιο τοῦ Ἱεροῦ 
του Εὐαγγελίου, μέ γλαφυρό τρό-
πο  μᾶς διηγεῖται τό περιστατικό 
στό ὁποῖο κάποιος «νομικός» πλη-
σίασε τόν Ἰησοῦ γιά νά πάρει 
ἀπάντηση σέ πνευματικό πρό-
βλημα πού τόν ἀπασχολοῦσε. 
Αὐτός ὁ ἄνθρωπος, θά μπορού-
σαμε νά ποῦμε πώς ἦταν ὁ θεο-
λόγος τῆς ἐποχῆς του. Οἱ «Νομι-
κοί» καθημερινά διάβαζαν τήν 
Παλαιά Διαθήκη. Καυχιόντουσαν 
πώς ἦταν γνῶστες τοῦ Νόμου τοῦ 
Θεοῦ. Ἔκαναν τούς διδασκάλους 
στόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, πα-
ρουσιάζονταν μάλιστα σάν οἱ 
ἁρμόδιοι γιά νά βοηθήσουν τούς 
ἀνθρώπους καί νά λύσουν πνευ-
ματικές τους ἀπορίες. Φαίνεται 
ἀπό τή διήγηση πώς ὁ «νομικός» 
πλησίασε τόν Ἰησοῦ, ὄχι μέ διά-
θεση μαθητείας, ἀλλά, ὅπως τονί-
ζει ὁ ἱερός συγγραφέας, «πειρά-
ζων». Πίστευε πώς μποροῦσε νά 
φέρει, μέ τίς ἐρωτήσεις του, σέ δύ-
σκολη θέση τόν νομοδιδάσκαλο 
Ἰησοῦ. Ἤθελε μέ αὐτό τόν τρόπο 
νά ἀποδείξει στόν λαό, πώς αὐτός 
καί ἡ ὁμάδα του ἦταν οἱ αὐθεντι-
κοί ἑρμηνευτές τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης. Θά δικαιολογοῦσε μάλιστα 

πώς ὀρθά ἔκαναν ἐκεῖνοι πού δέν 
ἄκουγαν τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ καί 
πού τόν κατηγοροῦσαν σάν αἱρε-
τικό καί πλανεμένο. Προσποιεῖται 
λοιπόν, καί ρωτᾶ τόν Ἰησοῦ «δι-
δάσκαλε, τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον 
κληρονομήσω;». Δηλαδή τί πρέπει 
νά κάνω γιά νά κληρονομήσω τήν 
αἰώνια ζωή; Ὁ Κύριος ἀμέσως 
ἀντιστρέφει τό ἐρώτημα καί τοῦ 
λέει πώς, ἀφοῦ διαβάζει τίς ἱερές 
γραφές, σίγουρα εἶναι καλός γνώ-
στης τοῦ νόμου καί θά ξέρει τί 
ζητᾶ ὁ Θεός ἀπό τούς ἀνθρώπους. 
Μέ ἔπαρση ἐκεῖνος ἀναφέρει ἕνα 
χωρίο ἀπό τό βιβλίο «Λευϊτικόν» 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού γρά-
φει τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ: «ἀγα-
πήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης 
τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς 
ἰσχῦος σου καί ἐξ ὅλης τῆς δια-
νοίας σου, καί τόν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν». Δηλαδή ὁ ἄνθρωπος 
πρέπει νά ἀγαπήσει τόν Θεό μέ 
ὅλη τή δύναμή του καί τόν συ-
νάνθρωπό του, ὅπως ἀγαπᾶ τόν 
ἑαυτό του. Ὁ Χριστός τοῦ λέει πώς 
πολύ σωστά ἀπάντησε καί πώς ἄν 
ἐφαρμόσει αὐτή τήν ἐντολή σί-
γουρα θά ζήσει αἰώνια καί θά γί-
νει κληρονόμος τῆς οὐράνιας βα-
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πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37 Ὁ 
δὲ εἶπεν· Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· 
Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.   
 

     * * *
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σιλείας. Στή συνέχεια ὁ νομικός 
θέλοντας νά δικαιολογηθεῖ κα-
μώνεται πώς δέν γνωρίζει ποιός 
εἶναι ὁ «πλησίον» πού λέει ὁ Θεός 
καί ξαναρωτᾶ: «καί τίς ἐστί μου 
πλησίον;» Γιά νά ἀπαντήσει στό 
νέο του ἐρώτημα καί νά ξεκαθα-
ρίσει τόσο σέ ἐκεῖνον, ἀλλά καί 
στόν καθένα πού διερωτᾶται ποι-
ός εἶναι ὁ πλησίον του, εἶπε τήν 
παραβολή τοῦ «Καλοῦ Σαμαρεί-
τη», ὅπως εἶναι γνωστή, ἤ καλύ-
τερα, ὅπως ὁ Ἱερός Χρυσόστομος 
τήν χαρακτηρίζει, «τοῦ ἐμπεσόν-
τος εἰς τούς ληστάς». 
Κάποιος ἄνθρωπος ἐνῶ κατέ-

βαινε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στήν 
Ἱεριχῶ, στόν δρόμο συνάντησε λη-
στές. Τόν λήστεψαν, τοῦ ἅρπαξαν 
ὅ,τι πολύτιμο κρατοῦσε, ἀκόμη 
καί τά ροῦχα πού φοροῦσε. Τόν 
χτύπησαν βαριά, καί ἔτσι γυμνό, 
μισοπεθαμένο τόν πέταξαν στήν 
ἄκρη τοῦ δρόμου, «ἀφέντες ἡμι-
θανῆ τυγχάνοντα». Τρεῖς ἄνθρω-
ποι πέρασαν ἀπό ἐκεῖ. Πρῶτα 
ἕνας «Ἱερέας» καί μετά ἕνας 
«Λευΐτης» πού ἀφοῦ τόν εἶδαν, 
ἀντιπαρῆλθαν, προσπέρασαν χω-
ρίς νά δείξουν κανένα ἐνδιαφέρον. 
Ὕστερα πέρασε ἕνας «Σαμαρεί-
της», μόλις τόν εἶδε τόν λυπήθη-
κε, τόν πλησίασε, καθάρισε τίς 
πληγές του μέ κρασί καί λάδι. Τόν 
περιποιήθηκε καί ἀφοῦ τόν ἀνέ-
βασε στό δικό του ζῶο, τόν ὁδή-
γησε σέ ἕνα πανδοχεῖο. Τήν ἑπο-
μένη μέρα ὅταν ἐκεῖνος θά ἔπρε-
πε νά φύγει, ἔδωσε στόν πανδοχέα 

«δύο δηνάρια» γιά τά ἔξοδα τῆς 
φροντίδας τοῦ τραυματία. Ἀκόμη 
τοῦ ἔδωσε ρητή ἐντολή, νά τόν 
φροντίσει πολύ καλά, καί ἄν τυ-
χόν ἔχει ἄλλα ἔξοδα θά τά ξε-
πληρώσει ὅταν θά ξαναεπιστρέ-
ψει. 
Μετά ἀπ’ αὐτή τή διήγηση, 

ποιό εἶναι τό συμπέρασμα; Ρώτη-
σε ὁ Χριστός, τόν «νομικό»: «τίς 
οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δο-
κεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος 
εἰς τούς ληστάς;» Ποιός συμπερι-
φέρθηκε σάν πραγματικός πλη-
σίον στόν τραυματισμένο ἄνθρω-
πο; Γιά νά πάρει τήν ἀπάντηση: 
«ὁ ποιήσας τό ἔλεος μετ’ αὐτοῦ». 
Σχολιάζοντας ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 

ὁ Χρυσόστομος τήν παραβολή 
μᾶς ἐξηγεῖ: «Οὕτω καί ὁ Χριστός, 
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πατριαρχῶν καί προφητῶν ὑπε-
ριδόντων τόν διά παρακοῆς ἐκπε-
σόντα ἄνθρωπον, μόνος οἰκτίρ-
μων καί ἐλεήμων ἐφάνη». 
Κανένας ἄλλος δέ φάνηκε τόσο 

ἐλεήμων καί σπλαχνικός γιά τό 
ἀνθρώπινο γένος, ὅσο ὁ Κύριός 
μας Ἰησοῦς Χριστός. Περισσότε-
ρο καί ἀπό τούς πατριάρχες καί 
τούς προφῆτες πού συμβολίζονται 
στήν παραβολή ἀπό τόν  ἱερέα καί 
τόν λευίτη. Παρόλο πού εἶδαν 
τόν τραυματία δέ μποροῦσαν νά 
τόν βοηθήσουν οὐσιαστικά. Ὁ 
Χριστός, συνεχίζει ὁ ἱερός ἑρμη-
νευτής «Ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς· Θεός 
ὤν, ἄνθρωπος γέγονε δι’ ἡμᾶς· δε-
σπότης ὤν, τήν τοῦ δούλου μορ-
φήν ἐνεδύσατο. Ἐσπλαγχνίσθη 
περί ἡμῶν, κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ 
ἐπί τῆς γῆς, εἶδε τόν ἄνθρωπον 
ἐρριμμένον, ἐσκυλμένον, τετραυ-
ματισμένον ἐν πορνείαις, εἰδω-
λολατρείαις, μοιχείαις, φόνοις· 
εἶδε, καί ἐσπλαγχνίσθη ἐπί τό 
ἴδιον πλάσμα, καί ἐπέβαλεν οἶνον 
σύν ἐλαίῳ· τουτέστι, καί μίξας 
ἀμφότερα ἐποίησε βροχήν, καί 
ἐπέθηκε τῷ ἀνθρώπῳ». Δηλαδή 
«ὁ Χριστός δέν ἦταν ἀπό τή γῆ 
ἀλλά ἀπό τόν οὐρανό. Ἦλθε στή 
γῆ· ἦταν Θεός κι ἔγινε ἄνθρωπος 
γιά χάρη μας. Ἦταν Κύριος καί 
ντύθηκε τή μορφή τοῦ δούλου. 
Ἔνιωσε συμπάθεια γιά μᾶς ἀπό 
τόν οὐρανό κατέβηκε στή γῆ, εἶδε 
τόν ἄνθρωπο ριγμένο, ληστευμέ-
νο, λαβωμένο ἀπό τίς πορνεῖες, τίς 
εἰδωλολατρεῖες, τίς μοιχεῖες,  τούς 

φόνους·  εἶδε καί σπλαχνίσθηκε τό 
πλάσμα του καί τοῦ ἔβαλε κρασί 
καί λάδι, ἀφοῦ δηλαδή ἀνάμειξε 
τά δύο ἔκαμε ἀλοιφή καί τά ἔβα-
λε στόν ἄνθρωπο». 
Αὐτό εἶναι τό πρότυπο τοῦ ἀλη-

θινοῦ πλησίον. Εἶναι ἡ θυσία τοῦ 
Θεοῦ γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ 
Κύριος καί Θεός μᾶς λέγει ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος «…Ἑαυτόν ἐκέ-
νωσε μορφήν δούλου λαβῶν…» 
(Φιλιπ. β´, 7). Δηλαδή ὁ Θεός 
ἄδειασε – ἄφησε τόν ἑαυτό του 
ἀπό τή θεϊκή δόξα καί φόρεσε τήν 
ἀνθρώπινη δουλική μορφή, γιά νά 
μπορέσει νά πλησιάσει τόν ἄνθρω-
πο. Αὐτή ἡ προσέγγιση τοῦ Θεοῦ 
μᾶς προκαλεῖ νά ἀναπτύξουμε 
μέ τόν ἴδιο τρόπο τή σχέση τοῦ 
«ἀληθινοῦ» «κατά θεόν» πλη-
σίον μέ τόν συνάνθρωπό μας. 
Μέσα στόν σύγχρονο κόσμο 

πού ζοῦμε, οἱ ἀποστάσεις ἐκμη-
δενίζονται. Οἱ εἰδήσεις ἔρχονται μέ 
μεγάλη εὐκολία ἀπό τά πέρατα 
τοῦ κόσμου. Τά μέσα μαζικῆς 
ἐνημέρωσης μᾶς παρουσιάζουν μέ 
κάθε λεπτομέρεια τήν κάθε τρα-
γωδία. Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου 
μαυρίζει. Οἱ εὐαίσθητοι λυποῦνται 
καί κλαῖνε. Οἱ δέ πνευματικότεροι 
παρακαλοῦν τόν Θεό νά γίνει 
βοηθός τῶν πονεμένων ἀνθρώ-
πων. Τήν ἴδια στιγμή, μέσα στίς με-
γαλουπόλεις πού ζοῦμε, βιώνου-
με τήν τραγικότητα τῆς  ἀπόλυτης 
μοναξιᾶς. Στίς πολυκατοικίες δί-
πλα ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ἀκούγον-
τας τό κλάμα καί τό γέλιο τοῦ 
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ἄλλου, ζοῦμε τό μεγαλεῖο τῆς 
ἀπόστασης καί τῆς ἀποξένωσης. 
Κλεισμένοι ἑρμητικά στόν ἑαυτό 
μας ἀρκούμαστε σέ τρόπους 
καλῆς συμπεριφορᾶς. Μιᾶς συμ-
περιφορᾶς  ξένης, δυτικόφερτης, 
ψυχρῆς.  
Ἀκόμη καί στίς ἐνορίες μας 

κτυπᾶ  ἡ καμπάνα πένθιμα γιά κη-
δεία καί ὁ «πιστός χριστιανός» 
πού ἐξομολογεῖται καί κοινωνεῖ 
τακτικά ἀναλογίζεται: κάποιος 
πέθανε. 
Μέ καμία δύναμη δέ θέλουμε νά 

ἀφήσουμε τή βολή τοῦ σπιτιοῦ καί 
τοῦ καναπέ μας γιά νά κάνουμε 
πράξη τήν προτροπή τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου «χαίρειν μετά 
χαιρόντων καί κλαίειν μετά κλαι-
όντων» (Ρωμ. ιβ´, 15). 
Ὅσο εὔκολα δίνουν οἱ ἄνθρω-

ποι ἀπό τό περίσσευμά τους γιά νά 
βοηθήσουν ἕνα παιδάκι πού ὑπο-
φέρει καί πρέπει νά πάει στό ἐξω-
τερικό, ἄλλο τόσο εὐκολότερα, 
πᾶνε στόν ψυχολόγο γιά νά ποῦν 
τόν πόνο τους, ἀφοῦ δέν ἔχουν 
ἄνθρωπο νά τούς ἀκούσει. Δρά-
ματα γίνονται ἀκόμη μέσα στίς 
οἰκογένειες, χωρίς νά πάρουν 
εἴδηση οἱ γονεῖς πώς τά παιδιά 
τους πονοῦν καί ὑποφέρουν. 
Ἄν πραγματικά θέλουμε νά μι-

μηθοῦμε τόν καλό Σαμαρείτη, τόν 
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, πρέπει 
νά ἀφήσουμε στήν ἄκρη τούς 
ἐγωισμούς καί τίς κακίες. Ἔχου-
με ὅλοι ἀνάγκη νά γίνουμε πραγ-
ματικοί πλησίον ὁ ἕνας γιά τόν 

ἄλλο. Νά παραμερίσουμε τίς εὐαι-
σθησίες καί τά παράπονα γιά τά 
τυχόν λάθη καί τίς κακές συμπε-
ριφορές τῶν ἀνθρώπων. Νά δια-
χωρίσουμε τό ἄτομο ἀπό τίς πρά-
ξεις του. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος συμπεριφέρεται λάθος 
γιατί «λησταῖς περιέπεσεν». Βρί-
σκεται αἰχμάλωτος στά πάθη, τά 
λάθη καί τήν ἁμαρτία. Ἡ σκληρή 
συμπεριφορά εἶναι ἔκφραση τῆς 
ἄρρωστης πνευματικῆς του κα-
τάστασης. Ἡ ἀνθρώπινη φύση 
πού δημιουργήθηκε «καλή λίαν» 
ἀπό τόν πλάστη, τραυματίζεται 
ἀπό τά βέλη τῆς ἁμαρτίας καί 
ἀλλοιώνεται, γίνεται σκληρή. Συμ-
περιφέρεται ἀφύσικα. Ἀντίθετα μέ 
τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
τοῦ δημιουργοῦ, Θεοῦ Πατέρα. 
Μόνο ἔτσι θά καταλάβουμε τούς 
ἀνθρώπους. Κανένας δέ μπορεῖ νά 
κατηγορήσει τόν ἄρρωστο γιατί 
ἔχει πυρετό. Δέ φταίει ὁ ἴδιος 
ἀλλά ἡ ἀρρώστια του. Μοιάζουμε 
ὅλοι μέ ἀρρώστους πού περιφε-
ρόμαστε ζητώντας κάποιον νά 
μᾶς ἀνεχθεῖ καί νά ἀνακουφίσει 
τόν πόνο μας. Αὐτό εἶναι τό με-
γάλο μυστικό πού ξεχάσαμε καί 
μετατραπήκαμε ἀπό κοινωνία 
ἀνθρώπων σέ ζοῦγκλα θηρίων. 
Μποροῦμε νά ἀλλάξουμε τά πράγ-
ματα μόνο ὅταν σταματήσουμε νά 
ρωτοῦμε “Καί τίς ἐστί μου πλη-
σίον;” Ὅταν ζήσουμε τόν κάθε 
ἄνθρωπο σάν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. 
Ἄνθρωπο γιά τόν ὁποῖο ὁ Θεός 
θυσιάστηκε ἀπό Ἀγάπη.
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Ὁ
 εἰκοστὸς αἰώνας, ὁ αἰώνας 
τῶν δύο καταστροφικῶν παγ-
κοσμίων πολέμων καὶ τῶν τό-

σων ἄλλων πολέμων καὶ συγκρού-
σεων, ὁ αἰώνας τῶν ἀθέων κομ-
μουνιστικῶν καθεστώτων, ὁ αἰώνας 
τῆς ραγδαίας ἀνάπτυξης τῶν ἐπι-
στημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας, ποὺ 
δημιούργησε στὸν ἄνθρωπο τὴν 
ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι ἕνας μικρὸς 
“θεός”, ἀλλὰ καὶ ὁ αἰώνας τῆς με-
γάλης πνευματικῆς κρίσης, ποὺ 

YMNΟΛΟΓΙΑ

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ 
Θεολόγου

ἔθεσε ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἀρχὲς καὶ 
ἀξίες αἰώνων, ἀνέδειξε χάριτι Θεοῦ 
ἀναρίθμητο πλῆθος ἁγίων. Ἐπαλη-
θεύτηκε, τοιουτοτρόπως, μὲ τὸν κα-
λύτερο τρόπο ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου: «οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, 
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. ε΄, 
20). Πολλοὶ δὲ ἀπὸ τοὺς μεγάλους 
ἁγίους τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἦσαν 
κατὰ κόσμον ὀλιγογράμματοι· ἴσως, 
γιὰ νὰ ταπεινώσει ὁ Πανάγαθος 
Θεὸς δι’ αὐτῶν τὴν ὑπερφίαλη 
ἀλαζονεία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου· 
ἴσως, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ γιὰ μιὰ 
ἀκόμη φορὰ ἕνας ἄλλος λόγος τοῦ 
Ἀπ. Παύλου, ὅτι «ἐμώρανεν ὁ Θεὸς 
τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου» (Α΄ 
Κορ. α΄, 20), ὅτι ἀπέδειξε ὁ Θεὸς μω-
ρία τὴ σοφία τοῦ κόσμου στὸν 
ὁποῖο ζοῦμε.  

Ἕνας ἐξ αὐτῶν τῶν μεγάλων καὶ 
συνάμα ὀλιγογραμμάτων κατὰ κό-
σμον ἁγίων τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος 
ὑπῆρξε καὶ ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἐν 
Εὐβοίᾳ, ὁ νέος ἀσκητής, «ὁ γεγονὼς 
σοφίας κόσμου ἀμέτοχος, ἀλλὰ τῆς 
Θεοῦ σοφίας ἀναδειχθεὶς ποταμὸς 
χρυσοῤῥόας ὄντως καὶ ἀκένωτος 
πηγὴ χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος» 
(Στιχηρὸν Προσόμοιον Ἀποστίχων 
Ἑσπερινοῦ)1. Ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατά-
ταξη - ἀναγραφή του στὸ Ἁγιολό-
γιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
ἔγινε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως μό-
λις πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, στὶς 27 

1. Ὅλες οἱ ὑμνολογικές παραπομπές εἶναι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Δρος Χαραλάμπους 
Μπούσια.
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Νοεμβρίου 2017. Ἡ δὲ μνήμη του ὁρί-
στηκε νὰ τελεῖται στὶς 22 Νοεμβρί-
ου ἑκάστου ἔτους, δεδομένου ὅτι 
ἐκοιμήθη στὶς 21 Νοεμβρίου τοῦ 1991, 
ἡμέρα τῆς μεγάλης θεομητορικῆς 
ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου. 

Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὑπῆρξε μυ-
ριστὸν ἄνθος εὐλαβοῦς ρίζας ἀπὸ 
τὴν ἁγιοτόκο Μικρὰ Ἀσία. «Ἐκ 
ῥίζης ὡς ἄνθος μυριστὸν εὐλαβοῦς 
ἀνέθηλας ἐν Λεβισίῳ, Ἰάκωβε» (Στι-
χηρὸν Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ). Γεν-
νήθηκε στὶς 5 Νοεμβρίου τοῦ 1920 
στὸ Λίβισι τῆς Μάκρης, ἕνα παρα-
θαλάσσιο χωριὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
στὸ ὕψος τοῦ Καστελλόριζου. Ἡ 
οἰκογένειά του ξεχώριζε ὄχι τόσο γιὰ 
τὴν οἰκονομική της εὐρωστία, ὅσο 
γιὰ τὴ γνήσια εὐσέβειά της καὶ τὴν 
ἄδολη χριστιανική της πίστη. Στὸ γε-
νεαλογικὸ δέντρο τῆς οἰκογένειας 
περιλαμβάνονται ἑπτὰ γενεὲς ἱερο-
μονάχων, ἕνας ἀρχιερέας καὶ ἕνας 
ἅγιος. Ὁ πατέρας του ἦταν ὁ Σταῦ-
ρος Τσαλίκης καὶ ἡ μητέρα του ἡ 
Θεοδώρα Κρεμμυδᾶ. Οἱ εὐλογημένοι 
γονεῖς του ἀπέκτησαν συνολικὰ 
ἐννέα παιδιά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα, ὅμως, 
ἔζησαν μόνο τὰ τρία, δύο ἀγόρια καὶ 
ἕνα κορίτσι. 

Μόλις δύο χρόνων παιδάκι ἔζησε 
ὁ Ὅσιος τὴν ἀνείπωτη τραγωδία τῆς 
Μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ 
τῆς προσφυγιᾶς. «Τὸν τραχύτατον 
τῶν προσφύγων δρόμον διετὲς παι-
δάριον διήνυσας» (Στιχηρὸν Προ-
σόμοιον Ἑσπερινοῦ). Ἡ οἰκογένειά 
του ἀναγκάστηκε, ὅπως τόσες χι-

λιάδες Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ἀγαπημένη 
Μικρασιατικὴ γῆ καὶ νὰ ἐγκατα-
σταθεῖ στὴ μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα, 
ἀρχικὰ στὸ χωριὸ Ἅγιος Γεώργιος τῆς 
Ἄμφισσας καὶ στὴ συνέχεια στὸ χω-
ριὸ Φαράκλα τῆς Βόρειας Εὔβοιας. 

Στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο ἦταν ἄρι-
στος μαθητής, δὲν μπόρεσε, ὅμως, νὰ 
συνεχίσει τὴ φοίτησή του στὸ Γυ-
μνάσιο, γιατὶ οἱ γονεῖς του δὲν ἤθε-
λαν νὰ τὸν στείλουν στὴ Χαλκίδα· 
προτίμησαν νὰ τὸν κρατήσουν κον-
τά τους. Στὸ σπίτι τῶν γονιῶν του 
ἔζησε μέχρι τὰ τριάντα του χρόνια. 
Στὰ εἴκοσι δύο του χρόνια ἔχασε τὴ 
μητέρα του, ἡ ὁποία εἶχε ὁσιακὸ τέ-
λος, καὶ λίγο μετὰ τὰ εἴκοσι ὀκτώ 
του ἔχασε τὸν πατέρα του. Ἀπὸ τὴν 
εὐλαβεστάτη μητέρα του, μὲ τὴν 
ὁποία εἶχε ἰδιαίτερη πνευματικὴ σχέ-
ση, ἔμαθε νὰ προσεύχεται, νὰ νη-
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στεύει καὶ νὰ κάνει ἀμέτρητες με-
τάνοιες (δύο χιλιάδες καὶ περισσό-
τερες ἀπὸ τὰ δεκαέξι του μόλις χρό-
νια), σὲ σημεῖο ποὺ ἀπὸ μικρὸς ἀπέ-
κτησε φρόνηση πρεσβυτέρων. «Σὺ 
γὰρ νεότητος παραβλέπων ὄντως 
φρόνησιν πρεσβυτέρων ἐδείκνυς» 
(Στιχηρὸν Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ). 
Παιδάκι ἀκόμη εἶχε μεγάλη παρρη-
σία στὴν προσευχή του καὶ ζοῦσε 
συχνὰ πνευματικὲς ἐμπειρίες. Μιὰ 
φορὰ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ μιὰ 
φορὰ ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος τὸν 
ἔκαναν καλὰ μὲ θαυματουργικὸ 
τρόπο. Τοῦ ἐμφανίστηκε ἐπίσης ἡ 
Ἁγ. Παρασκευή, ἡ ὁποία τοῦ ἀπε-
κάλυψε τὴν πορεία ποὺ θ’ ἀκο-
λουθοῦσε στὴν ζωή του.  

Ἀπὸ τὰ εἴκοσι ἑπτὰ μέχρι τὰ 
τριάντα του χρόνια ὑπηρέτησε τὴ 
στρατιωτική του θητεία. Ἦταν τότε 
τὰ δύσκολα χρόνια τοῦ ἐμφυλίου 
σπαραγμοῦ. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς 
στρατιωτικῆς του θητείας γύρισε 
πίσω στὸ χωριό του, γιὰ νὰ ἀπο-
καταστήσει τὴν ἀδελφή του, ὅπως 
ἦταν ἡ ἐπιθυμία καὶ ἡ ἐντολὴ τῆς 
μητέρας του. Ἔτσι ἦταν πλέον καθ’ 
ὅλα ἕτοιμος ν’ ἀφιερωθεῖ στὸν Θεὸ 
καὶ ν’ ἀκολουθήσει τὴ μοναχικὴ ζωή, 
ὅπως ἦταν πάντοτε ὁ μεγάλος του 
πόθος. Ἡ ἀρχική του ἐπιθυμία του 
ἦταν νὰ πάει στοὺς Ἁγίους Τόπους 
καὶ νὰ ζήσει στὴν ἔρημο ὡς ἀσκη-
τής. Ἔνοιωσε, ὅμως, τὴν ἀνάγκη νὰ 
πάει πρώτα στὴ Μονὴ τοῦ ῾Οσίου 
Δαυὶδ τοῦ Γέροντος (15 ᾽Ιουλίου 
1952), γιὰ νὰ ζητήσει τὴν εὐλογία καὶ 
τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου. Ὁ Ὅσιος 

Δαυὶδ τὸν κάλεσε τότε μ’ ἕνα θαυ-
μαστὸ τρόπο νὰ γίνει μοναχὸς στὸ 
Μοναστήρι του καὶ ὁ Ὅσιος χωρὶς 
ἄλλη σκέψη ἀνταποκρίθηκε στὸ κά-
λεσμά του.  

Ἡ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαυίδ, ποὺ 
ἦταν κυριολεκτικὰ ἐρειπωμένη, λει-
τουργοῦσε τότε κατὰ τὸ ἰδιόρρυθ-
μο σύστημα καὶ εἶχε μονάχα δύο – 
τρία γεροντάκια. Ὁ Ἡγούμενος, 
ὡστόσο, ἦταν ἕνας ἐνάρετος κληρι-
κός, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος 
Θωμᾶς, ὁ ὁποῖος ζοῦσε ὡς ἐφημέ-
ριος στὴ Λίμνη μαζὶ μὲ τὶς ἀδελφές 
του. Αὐτὸ δὲν ἐμπόδισε τὸν νέο μο-
ναχὸ ν’ ἀρχίσει τὴ μοναχική του ζωὴ 
μὲ πολὺ μεγάλο ζῆλο καὶ κυρίως μὲ 
ἀπαράβατη ἀρχὴ τὴν ἄκρα ὑπακοή. 
Γιὰ νὰ λάβει τὴν εὐλογία τοῦ Γέ-
ροντά του, χωρὶς τὴν ὁποία δὲν ἔκα-
νε ἀπολύτως τίποτα, ἔκανε πολλὲς 
φορὲς κοπιαστικὲς ὁδοιπορίες τεσ-
σάρων καὶ πέντε ὡρῶν μέχρι τὴ Λί-
μνη. Ἀνεδείχθη, ὡς ἐκ τούτου, ἀπὸ 
τὰ πρῶτα βήματα τῆς μοναχικῆς του 
ζωῆς «χελιδόφωνος λύρα ὑπακοῆς 
καὶ γλυκύλαλος ἀηδόνα ἀρετῆς» 
(Κάθισμα μετὰ τὴν γ΄ ᾠδήν).  

Ἀναμενόμενο ἦταν ὁ μισόκαλος 
διάβολος νὰ πολεμήσει μὲ μένος τὸν 
γενναῖο ἀγωνιστὴ τῆς εὐσεβείας. 
Ὁλόκληρη ἡ ζωή του κατέστη ἕνα 
ἰσόβιο (ἑκούσιο καὶ ἀκούσιο) μαρ-
τύριο. Εἰδικὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς 
ζωῆς του στὸ Μοναστήρι  ἦταν γε-
μάτα δυσκολίες καὶ πειρασμούς. 
Ἀντιμετώπισε, κατ’ ἀρχάς, τὴ σκληρὴ 
ἀντίδραση τῶν πατέρων τῆς Μονῆς, 
οἱ ὁποῖοι ἔκαναν ὅ,τι ἦταν δυνατόν, 
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γιὰ νὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ ἐγκατα-
λείψει τὸ Μοναστήρι. Οἱ συνθῆκες 
διαβίωσης του στὸ Μοναστήρι, ἐπί-
σης, ἦταν πάρα πολὺ σκληρὲς καὶ 
δύσκολες, ἰδιαιτέρως κατὰ τοὺς 
χειμερινοὺς μῆνες ποὺ τὸ κρύο 
ἦταν ἀφόρητο, δεδομένου ὅτι τὸ κελ-
λί του ἦταν ἕνα ἐρείπιο, χωρὶς τζά-
μια καὶ μὲ κάτι παλιὰ παντζούρια 
ποὺ δὲν ἔκλειναν καλά. Τόσο ἦταν 
τὸ μένος τοῦ μισκοκάλου διαβόλου 
ἐναντίον του, ὥστε κάποτε δέχθη-
κε ἐπίθεση ἀπὸ πολλοὺς δαίμονες, 
ποὺ τὸν κτύπησαν καὶ τὸν βασάνι-
σαν ἀλύπητα καὶ τὸν ἄφησαν κυ-
ριολεκτικὰ μισοπεθαμένο. Δὲν λύ-
γισε, ὅμως, ἀλλὰ ἐξῆλθε νικητής. 
«Ὑψαύχενα δράκοντα ἐπάτησας, 
Ἰάκωβε, τὸν ζητοῦντα σε κατα-
σπαράξαι σῇ ταπεινώσει καὶ νοερᾷ 
προσευχῇ» (Τροπάριον ε΄ ᾠδῆς Κα-
νόνος). Οἱ θαυμαστὲς ἐπεμβάσεις 
τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ καὶ τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων τὸν στήριξαν καὶ τὸν 
ἐνδυνάμωσαν. 

Στὶς 18 Δεκεμβρίου τοῦ 1952 χει-
ροτονήθηκε ἱεροδιάκονος καὶ τὴν 
ἀμέσως ἑπομένη ἡμέρα 19 Δεκεμ-
βρίου χειροτονήθηκε ἱερομόναχος 
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Χαλκίδος 
Γρηγόριο. Λίγες μέρες ἀργότερα 
πῆρε καὶ τὴ γραπτὴ ἄδεια πνευμα-
τικῆς πατρότητος, ὥστε νὰ μπορεῖ 
νὰ ἐξομολογεῖ τοὺς χριστιανούς. Ἡ 
χειροτονία του ὑπῆρξε ἀπαρχὴ ρι-
ζικῆς ἀλλαγῆς τῆς ὅλης ζωῆς του. 
Λειτουργοῦσε ἔκτοτε καθημερινά, 
ἀναδειχθεὶς μέγας λειτουργικὸς ἅγιος 
τῶν ἡμερῶν μας, ὅπως λίγες δε-
καετίες πιὸ πρὶν ὁ Ἅγιος Νικόλαος 

ὁ Πλανᾶς, καὶ μὲ πολὺ ζῆλο ἐξυ-
πηρετοῦσε τὰ χωριά τῆς γύρω πε-
ριοχῆς, ποὺ γιὰ χρόνια οἱ κάτοικοί 
τους ἦταν ἀλειτούργητοι καὶ ἀνε-
ξομολόγητοι. Ὄχι μόνο λειτουρ-
γοῦσε καὶ ἐξομολογοῦσε, ἀλλὰ τε-
λοῦσε, ἐπίσης, βαπτίσεις, γάμους καὶ 
κηδεῖες, συχνὰ δὲ περιέφερε τὴν Τι-
μία Κάρα τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ γιὰ εὐλο-
γία. 

Στὶς 25 Ἰουνίου τοῦ 1975, μετὰ 
ἀπὸ εἴκοσι τρία χρόνια σκληρῶν 
ἀσκητικῶν ἀγώνων καὶ ταπεινῆς δια-
κονίας στὸ Μοναστήρι, ὁ λύχνος ἐτέ-
θη ἐπὶ τὴν λυχνίαν. «Ὡς λύχνον φρο-
νήσεως ἐπὶ λυχνίαν ἐπέθηκεν ἀεί-
φωτον Κύριος καὶ φωτοδότης Χρι-
στός, ἵνα πέρατα φωτίσῃς ταῖς 
ἀκτίσι τῶν χριστομιμήτων σου πό-
νων» (Τροπάριον α΄ ᾠδῆς Κανόνος). 
Μὲ ἐντολὴ τοῦ νέου Μητροπολίτου 
Χαλκίδος Χρυσοστόμου Α΄, ὁ Ὅσιος 

Ἔργο 
Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιου Γκορέλωβ.
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ἀνέλαβε καθήκοντα ἡγουμένου τῆς 
Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαυίδ, παρὰ τὴν 
ἀπροθυμία του καὶ τὶς ἔντονες 
ἀντιρρήσεις ποὺ ἐξέφρασε. Γιὰ τὴ 
Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ ἄνοιξε 
ἔκτοτε ἕνα νέο λαμπρὸ κεφάλαιο: τὸ 
μέχρι πρότινος ἄσημο Μοναστήρι 
ἔγινε πανελλήνιο καὶ πανορθόδοξο 
προσκύνημα, στὸ ὁποῖο προσέτρε-
χε πλῆθος πιστῶν γιὰ νὰ βροῦν πα-
ρηγοριά. Ἐξ ἀνάγκης δὲ πλέον φα-
νερώθηκαν καὶ τὰ πολλὰ χαρίσμα-
τα τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου, τὰ ὁποῖα μὲ 
πολλὴ ἐπιμέλεια προσπαθοῦσε νὰ 
ἀποκρύβει, γιὰ νὰ μὴν ἐπαινεῖται 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 

«Χαίροις, σκληραγωγίᾳ πολλῇ, 
γονυκλισίᾳ, χαμευνίᾳ καὶ δάκρυσιν 
ἀρτίως σαρκὸς ὀρέξεις ὁ καταστεί-
λας καλῶς καὶ τὸν νοῦν πετάσας 
πρὸς οὐράνιον, Ἰάκωβε πάνσοφε, 
ὕψος» (Στιχηρὸν Προσόμοιον Ἀπο-
στίχων). Οἱ ἀσκητικοὶ ἀγῶνες τοῦ 
Ὁσίου Ἰακώβου ὑπῆρξαν ἐφάμιλλοι 
τῶν ἀγώνων τῶν ὁσίων ἀσκητῶν ποὺ 
συναντοῦμε στὸ Γεροντικό, μὲ ἀπο-
τέλεσμα οἱ ἐναντίον του ἐπιθέσεις 
τοῦ σατανᾶ, οἱ πειρασμοί, οἱ δοκι-
μασίες καὶ οἱ κακοπάθειες νὰ γίνουν 
ἀκόμη σφοδρότερες. Ὅσο, ὅμως, με-
γάλωναν οἱ δοκιμασίες του καὶ οἱ 
ἀρρώστιες του, τόσο ὁ Θεὸς τὸν χα-
ρίτωνε μὲ σπάνια ἁγιοπνευματικὰ 
χαρίσματα, ὅπως τῆς διοράσεως, τῆς 
προοράσεως, τῆς διακρίσεως, τῆς 
παραμυθίας, τῆς ἱάσεως ἀσθενῶν 
καὶ τῆς ἐκδιώξεως δαιμόνων. Τὸ 
ἁγιοπνευματικὸ χάρισμα, μὲ τὸ 
ὁποῖο ἰδιαιτέρως τὸν προίκισε ὁ Πα-
νάγαθος Θεός, ἦταν τὸ διορατικὸ χά-

ρισμα. Κατέστη ὄντως «διοράσεως 
ἔκτυπον καὶ σεμνότητος» (Ἀπολυ-
τίκιον). Πολλὲς φορὲς προσφω-
νοῦσε μὲ τὸ ὄνομά τους ἀνθρώπους 
ποὺ πρώτη φορὰ ἔβλεπε μπροστά 
του, γνώριζε τὰ προβλήματα τῶν 
ἀνθρώπων προτοῦ τοῦ τὰ ἐκμυ-
στηρευθοῦν, ἔβλεπε ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες 
τους. 

Πάμπολλες ἀρετὲς στόλιζαν τὴν 
κεκαθαρμένη ψυχή του: ἡ ἀρετὴ τῆς 
ὑψοποιοῦ ταπεινώσεως, ἡ ἀρετὴ τῆς 
κατὰ Θεὸν ἁπλότητος καὶ τόσες 
ἄλλες. Ἡ ἀρετή, ὡστόσο, ποὺ τὸν 
διέκρινε ὅλως ἰδιαιτέρως ἦταν ἡ 
ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης, τὴν ὁποία 
κληρονόμησε ἀπὸ τὴν εὐλογημένη 
μητέρα του καὶ γιὰ τὴν ὁποία ὀνο-
μάστηκε ἀπὸ πολλοὺς «παντελεή-
μων». Ἄδειαζε συνεχῶς τὰ χέρια του 
καὶ ὁ Πανάγαθος Θεὸς τοῦ τὰ ξα-
ναγέμιζε ὅλο καὶ περισσότερο. Ἔλε-
γε χαρακτηριστικά: «Ἕνα δίνω κι ὁ 
Θεὸς δέκα μοῦ δίνει. Μόλις σκεφτῶ 
κάτι νὰ δώσω ἀμέσως ἡ ἀπάντηση 
τοῦ Θεοῦ μοῦ δίνει πολλαπλάσια». 

Ὁ ἁπλοῦς καὶ ὀλιγογράμματος π. 
Ἰάκωβος ἔγινε πόλος ἕλξεως, γιατὶ 
ἡ παρουσία του ἦταν παρουσία τοῦ 
ἰδίου τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. Κοντά 
του προσέτρεχαν γιὰ νὰ βροῦν βοή-
θεια καὶ παρηγοριὰ ἁπλοὶ ἄνθρω-
ποι τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀρχιερεῖς, 
ἱερεῖς, μοναχοί, καθηγητὲς Πανεπι-
στημίου, ἐπιστήμονες, δικαστὲς καὶ 
ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι. Κι ὁ καθένας 
ἕβρισκε κοντὰ στὸν Ὅσιο Ἰάκωβο 
αὐτὸ ποὺ ὄντως εἶχε ἀνάγκη. Ἀξιώ-
θηκε νὰ ζήσει θεοπτικὲς ἐμπειρίες 
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καὶ νὰ ἐπιτελέσει ἐν ζωῇ πολλὰ θαύ-
ματα μὲ τὶς προσευχές του.  

Πολλὰ πνευματικὰ γεγονότα, ἐπί-
σης, ἀξιώθηκε νὰ ζήσει ὡς ἱερέας 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λει-
τουργίας. Ὅταν λειτουργοῦσε, “συλ-
λειτουργοῦσε” μὲ Ἀγγέλους – μὲ Χε-
ρουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ - καὶ μὲ Ἁγί-
ους, ὅπως ὁ ἴδιος ἀπεκάλυψε σὲ κά-
ποια πρόσωπα. Κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς Προσκομιδῆς ἔβλεπε Ἄγγελο Κυ-
ρίου νὰ παραλαμβάνει τὶς μερίδες 
τῶν μνημονευομένων καὶ νὰ τὶς ἐνα-
ποθέτει ὡς προσευχὲς στὸν θρόνο 
τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Ἄλλοτε 
πάλι ἔβλεπε κεκοιμημένους νὰ τοῦ 
ἐμφανίζονται καὶ νὰ τοῦ ζητοῦν νὰ 
βγάλει μερίδα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς 
ψυχῆς τους. Κάποιοι, ἐπίσης, τὸν 
εἶχαν δεῖ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λει-
τουργίας νὰ μὴν πατᾶ στὸ πάτωμα.  

Μέχρι τὰ πενήντα πέντε του 
χρόνια ὁ π. Ἰάκωβος δὲν παρουσίασε 
κανένα πρόβλημα ὑγείας, παρὰ τὴν 
ἀσθενική του κράση. Μετὰ τὰ πε-
νήντα πέντε του, ὅμως, πέρασε πολὺ 
ἐπώδυνες ἀσθένειες (κιρσοὶ στὰ 
πόδια, προβλήματα στὸ ἔντερο, 
ἴλιγγοι κλπ.). Τὸ τελευταῖο σοβαρὸ 
πρόβλημα ποὺ ἀντιμετώπισε ἦταν ἡ 
καρδιοπάθεια (ὑπεβλήθη μάλιστα τὸ 
1986 σὲ ἐπέμβαση τοποθέτησης 
βηματοδότη). Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ πρό-
βλημα ποὺ τὸν ὁδήγησε τελικὰ 
στὴν ἄλλη ζωή, τὴν ὄντως ζωή. 

Κοιμήθηκε, ὅπως προαναφέραμε, 
ἀνήμερα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 
στὶς 21 Νοεμβρίου τοῦ 1991, σὲ ἡλι-
κία ἑβδομήντα ἑνὸς ἐτῶν. Κοιμήθη-

κε δὲ ἐν ὥρᾳ ἐξομολογήσεως μὲ τὸ 
πετραχήλι του στὸν λαιμὸ καὶ ἐνῶ 
περίμενε νὰ φθάσει στὸ Μοναστή-
ρι ἀδελφὸς τῆς Μονῆς ποὺ ἐκείνη 
τὴν ἡμέρα χειροτονήθηκε διάκονος. 
Προεῖδε μάλιστα τὴν κοίμησή του, 
γι’ αὐτὸ καὶ παρακάλεσε ἁγιορείτη 
ἱεροδιάκονο, ποὺ εἶχε ἐξομολογήσει 
τὸ πρωῒ τῆς ἰδίας ἡμέρας, νὰ μείνει 
στὸ Μοναστήρι μέχρι τὸ ἀπόγευμα 
γιὰ νὰ τὸν “ντύσει”. Κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς κηδείας του, τὸ Τίμιο Λεί-
ψανό του ἦταν λαμπερό, εὔκαμπτο 
καὶ ζεστό, φανερώνοντας τὴν ὁσια-
κή του ζωὴ καὶ τὸ ὁσιακό του τέ-
λος καὶ ἀποτελώντας ζωντανὴ μαρ-
τυρία γιὰ τὴν ἁγιότητά του. Κάποιοι 
μάλιστα τὸν εἶδαν νὰ σηκώνεται ἀπὸ 
τὸ φέρετρο καὶ νὰ εὐλογεῖ τὸν κό-
σμο. Κι ὅταν τὸ φέρετρο κατέβαινε 
στὸν τάφο ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι 
αὐθόρμητα ἔλεγαν μὲ ὅλη τους τὴ 
δύναμη «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος».  

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ δὲν 
εἶναι μόνο ἕνας νέος ἀσκητὴς τῶν 
ἡμερῶν μας ἐφάμιλλος τῶν ἀρχαίων 
ἀσκητῶν, ἀλλὰ καὶ ἕνας μέγας θαυ-
ματουργὸς ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας. 
Σημειώσαμε πιὸ πάνω ὅτι πρὸ τῆς 
κοιμήσεώς του ἐπετέλεσε πολλὰ 
θαύματα μὲ τὶς προσευχές του. 
Μετὰ τὴν κοίμησή του, ὅμως, τὰ 
θαύματα ποὺ ἐπιτελεῖ εἶναι ἀνα-
ρίθμητα. Θαυματούργησε ἀπὸ τὴν 
πρώτη μέρα τῆς κοιμήσεώς του, ἐνῶ 
ἔκτοτε μὲ τὴν παρρησία ποὺ ἔχει 
στὸν θρόνο τοῦ Παναγάθου Θεοῦ 
θαυματουργεῖ καὶ εὐεργετεῖ τοὺς πι-
στοὺς συνεχῶς.
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Πῶς πρέπει οἱ διάφοροι ἀδελ-
φοί πού μένουν μαζί, νά 
διορθώνουν ὁ ἕνας τόν 

ἄλλο, ὅταν πέφτουν σέ διάφορα 
σφάλματα; Πότε καί σέ ποιά σφάλ-
ματα πρέπει νά σιωποῦν, καί πότε 
καί σέ ποιά νά μιλοῦν καί νά μήν 
τά κρύβουν; 
 

Ἐρωταποκρίσεις  
ἀπό τόν Ἅγιο Βαρσανούφιο. 
 
Ἕνας ἀδελφός ρώτησε ἕνα Γέ-

ροντα: 
Ὁ Ἡγούμενος μοῦ ἔδωσε ἐντο-

λή νά τοῦ φανερώνω τά σφάλμα-
τα τῶν ἀδελφῶν. Κατάλαβα ὅμως, 
ὅτι αὐτό στενοχωρεῖ μερικούς 
ἀδελφούς. Τί νά κάνω λοιπόν γιά 
νά μήν ζημιώνομαι; Ὁ μέν λογισμός 
μου δέν μέ κατακρίνει, διότι λαμ-
βάνει ὑπ’ ὄψη τόν σκοπό, ἐπειδή 
δέν τά λέγω στόν Ἡγούμενο ἀπό 
πάθος. Φοβοῦμαι ὅμως μήπως 
αὐτό τό πρᾶγμα μέ ὁδηγήσει στήν 
ὑπερβολή καί μέ ζημιώσει. 

Ὁ Γέροντας τοῦ ἀπάντησε: 
Ἄν αὐτό, πού κάνεις, τό κάνεις 

ἀπό καθαρά καρδία, γιά ψυχική 
ὠφέλεια καί γιά τήν ἐκκοπή τῶν 
παθῶν, τότε νά μή λάβης ὑπ’ ὄψη 
τά λόγια τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ δέν 
ζημιώνεσαι· διότι τό νά φανερώσεις 
στόν Ἡγούμενο τά σφάλματα τῶν 
ἀδελφῶν, χωρίς ἐμπάθεια εἶναι 
καλό. Δέν ἔχουν ὅλοι τή δυνατό-
τητα νά μιλήσουν στόν Ἡγούμενο 
οὔτε καί συμφέρει. Σύ λοιπόν, ἄν 
μιλᾶς κατά Θεόν, οὔτε μιλᾶς οὔτε 
ἐνεργεῖς ἀπό τόν ἑαυτόν σου, ἀλλά 
σέ ὅλα εἶσαι ὄργανο τοῦ Θεοῦ 
καί τό κατά Θεόν ἀγαθόν δέν 
γεννᾶ ζηλοτυπία ἤ φθόνο καί ἄν 
πρός στιγμή ἐκδηλωθεῖ στή ψυχή, 
γρήγορα ἐξαφανίζεται. 
Ὁ ἀδελφός ρώτησε πάλι: 
Ἄν κάποιος ἄλλος πεῖ στόν 

ἀδελφό (γι’ αὐτό πού γίνεται μέ τόν 
Ἡγούμενο) πρέπει νά τόν πληρο-
φορήση αὐτόν τόν ἀδελφό, ὅτι 
ἀπό ἀγάπη πρός αὐτόν καί ὄχι ἀπό 
μῖσος τό εἶπε, ἤ νά σιωπήσει; 

Ἐπιμέλεια: Πρωτ. Κωνσταντίνου Π. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ



204 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

Ὁ Γέροντας ἀποκρίθηκε: 
Ἀπό κενοδοξία θέλει νά τόν 

πληροφόρηση, γιά νά μή θεωρηθεῖ 
κατάλαλος, ἀλλά νά θεωρεῖται δί-
καιος ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἄς 
ἐξέταση λοιπόν προσεκτικά τήν 
καρδιά του, γιά νά διαπιστώσει ἄν 
ἐνήργησε κατά Θεόν καί ἀναφέρ-
θηκε στόν Ἡγούμενο, ἐπειδή θέ-
λησε νά ὠφελήσει τόν ἀδελφό. 
Καί ἄν πράγματι ἔτσι εἶναι, ἄς τά 
ἀφήσει ὅλα στόν Θεό καί Ἐκεῖνος, 
ὅπως γνωρίζει, θά πληροφορήσει 
τήν καρδία τοῦ ἀδελφοῦ. Ἄν πάλι 
τοῦ πεῖ αὐτός ὁ ἀδελφός ἤ ὅ ἴδιος, 
ἤ διά μέσου ἄλλου, ὅτι ἔμαθε 
ἐκεῖνα πού εἶπε γι' αὐτόν στόν 
Ἡγούμενο καί λυπᾶται γι’ αὐτά, 
τότε ἔχει ὑποχρέωση νά τόν πλη-
ροφορήσει μέ ταπείνωση. Ὁ Θεός 
γνωρίζει ἀδελφέ, νά τοῦ πεῖ, ὅτι μί-
λησα αὐτά στόν Ἡγούμενο, ἐπειδή 
σέ ἀγαπῶ καί θέλω τήν ὠφέλειά 
σου. 

 Διότι, πές μου, τί εἶχα νά ὠφε-
ληθῶ ἀπό αὐτά, ἄν τά ἔλεγα γιά 
ἄλλο σκοπό; Δέν φοβοῦμαι νομί-
ζεις τή φοβερή ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ 
ὅτι ἐκεῖνος πού μισᾶ τόν ἀδελφό 
του εἶναι ἀνθρωποκτόνος (Α´ 
Ἰωάν. γ´, 15). Ἐπειδή λοιπόν εἶχα 
ὑπόψη μου Αὐτόν, πού λέγει προ-
σπάθησε νά σώσεις τόν ἀδελφό 
σου, ὅπως τόν ἑαυτό σου (Μάτθ. 
ιθ´ , 19), ζήτησα νά διορθώσω καί 
ἐσένα πρός χάρη Αὐτοῦ πού λέει, 
ὅταν ὁ ἀδελφός βοηθιέται ἀπό 

τόν ἀδελφό εἶναι καί οἱ δύο σάν 
πόλη ὀχυρά καί περιτειχισμένη 
(Παροιμ. ιη´, 19). Σέ παρακαλῶ, ἄν 
καί σέ μένα δεῖς κανένα πταῖσμα 
μου, καί σύ νά μέ ἐλέγξεις, γιά νά 
αἰσθανθῶ ντροπή καί νά μετα-
νοήσω γιά τό πταῖσμα μου. 

 Ἄν πάλι τά εἶπε στόν Ἡγούμε-
νο ὄχι διότι θέλει νά διορθώσει τόν 
ἀδελφό, ἀλλά νά τόν κατηγορήσει, 
ἔχει ὑποχρέωση νά καταδικάσει 
πρῶτα τόν ἑαυτό του καί νά πα-
ρακαλέσει τόν Θεό νά τόν συγχω-
ρήσει.  

 Ἔπειτα, ἄν γνωρίζει μέ βεβαι-
ότητα, ὅτι τό κατάλαβε ὁ ἀδελφός, 
ὀφείλει νά πάει νά τόν συναντήσει, 
νά τοῦ βάλει μετάνοια μέ ταπεί-
νωση καί νά τοῦ ὁμολογήσει τό 
σφάλμα του. Νά τοῦ πεῖ: συγχώ-
ρησέ με, ἀδελφέ διότι ξεγελάστη-
κα ἀπό τούς δαίμονες καί σέ κα-
τηγόρησα. Παρακάλεσε γιά μένα 
νά μέ συγχωρήσει ὁ Κύριος καί νά 
μοῦ δώσει καιρό μετανοίας, διότι 
παρασύρθηκα σέ πλάνη. Δέν εἶναι 
δυνατόν νά πληροφορήση τόν 
ἀδελφό μέ πλαστόν ψεῦδος, ἀλλά 
πρέπει νά τόν πληροφορήση λέ-
γοντας ὅλη  τήν ἀλήθεια. 
Ἄν ὅμως δέν ἀντελήφθηκε τί-

ποτε ὁ ἀδελφός, ἄς μή τοῦ πεῖ τί-
ποτε, διά νά μή τοῦ βάλει λογι-
σμούς. Ἔχει ὅμως ὑποχρέωση νά 
μετανοήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιά 
τό σφάλμα του καί νά τό ἐξομο-
λογηθεῖ στόν Ἡγούμενο.
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Ε
ἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ἐγκωμια-
στικοί λόγοι τῶν πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας ἔχουν τή δική τους 

σκοπιμότητα καί τίς ποικίλες 
ἀφορμές γιά τίς ὁποῖες ὁ κάθε 
πατέρας ἐπιχειρεῖ νά συντάξει ἤ νά 
ἐκφωνήσει κάποιο ἐγκώμιο πρός 
τιμή κάποιου ἁγίου ἤ μάρτυρα 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρόκειται μά-
λιστα γιά ἕνα πολύ ξεχωριστό λο-
γοτεχνικό εἶδος τῆς ἐκκλησια-
στικῆς γραμματολογίας, τό ὁποῖο 
ἀνέπτυξαν πρωτίστως οἱ Καππα-
δόκες πατέρες χρησιμοποιώντας 
κανόνες τῆς ρητορικῆς τέχνης1. 
Στίς πλεῖστες περιπτώσεις οἱ λόγοι 
αὐτοί ἐκφωνήθηκαν εἴτε ὡς ἐπι-
κήδειοι λόγοι μετά ἀπό τήν κοίμη-
ση κάποιου μεγάλου καί ἐπιφανοῦς 
ὁσίου, εἴτε ὡς ἐγκωμιαστικοί λόγοι 
– κηρύγματα μέ σκοπό νά ἐξυ-
μνήσουν τά παλαίσματα καί τά 

θαυμάσια τῶν μαρτύρων τῆς πί-
στεως γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ. Μέσα ἀπό τούς λόγους 
αὐτούς ἡ ἐκφραστικότητα τῆς πα-
τερικῆς σκέψης συνθέτει πολύ 
γλαφυρά τήν ἀνδρεία καί τό σθέ-
νος πού ἐπιδείκνυαν οἱ ἅγιοι μάρ-
τυρες μπροστά στίς ἀπειλές καί τίς 
βασάνους, ἀκόμη καί τόν ἴδιο τόν 
θάνατο. Στόχος τῶν ἐγκωμίων δέν 
εἶναι ἡ ἔντεχνη καί καλλιτεχνική 
προαγωγή κολακευτικῶν λόγων 
πρός τούς μάρτυρες, ἀλλά νά ἀπο-
τελέσουν κείμενα γιά πνευματική 
ὠφέλεια τῶν πιστῶν, ἀφοῦ μέσα 
ἀπό τήν ἀληθῆ ἔκθεση τῶν γεγο-
νότων πού σχετίζονταν μέ τή θυσία 
καί τόν θάνατο τῶν μαρτύρων, 
προσπαθοῦσαν νά καλλιεργήσουν 
τίς ἐνάρετες ψυχές τῶν Χριστιανῶν 
πρός τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ2. 
Στήν ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ 

1 Παναγιώτη Χρήστου, Ἑλληνική Πατρολογία, Τόμος Δ´, σελ. 226.
2 «Οὐ γάρ τέχνη συγκειμένη κολακείαν ἀπεργαζόμεθα. ἀλλά ψυχῶν φιλοθέων ἀρε-
τήν, μετά ἀληθείας ὑμῖν παραστῆσαι σπουδάζομεν». PG 40, 265Β. Ἐγκώμιον εἰς τούς 
ἁγίους κορυφαίους ἀποστόλους Πέτρον καί Παῦλον.

Πρωτ. Σωκράτη  
Ἀνδρέου 
Θεολόγου

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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ἔννοια τοῦ μαρτυρίου ἔχει ταυτι-
στεῖ μέ τήν ἁγιότητα τοῦ αἵματος, 
δηλ. τήν ἑκούσια, ἐλεύθερη καί δο-
ξολογική προσμονή τοῦ ἐπώδυνου 
θανάτου, ὡς μίμηση τοῦ σταυρικοῦ 
πάθους τοῦ λυτρωτή μας Χριστοῦ, 
μέ στόχο τήν ἐπικείμενη καί πο-
λυπόθητη συνάντηση Του3.Τό μαρ-
τύριο τοῦ αἵματος ὅμως δέν πε-
ριορίζεται μονάχα στούς πρώτους 
χρόνους τῶν μεγάλων διωγμῶν 
τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά ἀποτελεῖ μία 
διαρκῆ πραγματικότητα μέσα στόν 
χρόνο, καί ἡ ὁποία προσδιορίζεται 
ἀπό τό μένος καί τή σκληρή δίωξη 
τῶν Χριστιανῶν, στίς κατά τό-
πους καί καιρούς, ἀντίχριστες ἰδε-
ολογίες. Πολύ συχνά καί κυρίως 

στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς 
Ἐγγύς Ἀνατολῆς, ἀκόμη καί στίς 
μέρες μας, ἀθῶοι καί ἀνυπερά-
σπιστοι Χριστιανοί, βρίσκονται 
ἀντιμέτωποι μέ τόν μαρτυρικό θά-
νατο τήν ὥρα τῆς προσευχῆς ἤ 
ἀκόμη καί τῆς κατήχησης. Ἐπίσης, 
ἡ ἔννοια τοῦ μαρτυρίου, ἀπαντά-
ει καί μέσα ἀπό τήν ἀσκητική 
ἁγιότητα καί τή μοναστική πνευ-
ματικότητα. Ὁ ὅρος «μαρτύριο 
τῆς συνειδήσεως» τεκμηριώνει τήν 
ἀμφίδρομη καί ἀμφιλαφή σχέση 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν δημιουργό 
καί Θεό του, μέ στόχο τήν παντο-
τινή, ζωαρχική καί αἰώνια διαθή-
κη, τήν κληρονομία τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ.   

3 Παναγιώτης Ἄρ. Ὑφαντῆς, Ἡ ἁγιότητα τοῦ μαρτυρίου καί ἡ μαρτυρία τῆς ἁγιότητας, 
ἔκδ. Π. Πουρναρᾶς, σελ. 14.
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Ἡ μνήμη καί ἡ τιμή τῶν μαρτύ-
ρων, εἶχε περιοριστεῖ ἀρχικά, στά 
ὅρια τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς 
κοινότητας ἤ ἐπαρχίας. Πολύ σύν-
τομα ὅμως, ἀναρίθμητοι ἦταν οἱ 
μάρτυρες πού ἔγιναν «στῦλοι καί 
ἔρεισμα τῶν θείων τῆς οἰκουμένης 
Ἐκκλησιῶν». Δίκαια λοιπόν ἀνα-
κηρύσσει ὁ Ἀστέριος τούς μάρτυ-
ρες τοῦ Χριστοῦ «πανταχοῦ ὡς 
κοινούς τῆς οἰκουμένης ἀθλητάς» 
τῶν ὁποίων ἡ μίμηση «πολλούς 
ἐγείρει πρός ζῆλον, ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν»4. Ἡ ἁγιό-
τητα καί ἡ τιμή τῶν μαρτύρων 
ἐκτός ἀπό τά ὅρια μιᾶς μητροπο-
λιτικῆς περιφέρειας, προεκτείνεται 
στήν ἁπανταχοῦ οἰκουμένη, ὄχι 
μόνο μέσα ἀπό τή φήμη τοῦ ἁγίου, 
ἀλλά καί διά τῶν λειψάνων τοῦ 
ἁγίου. Δέν εἶναι λίγες οἱ μαρτυρίες 
μέσα ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ὅπου καταγράφεται ἡ 
εὐσεβής συνήθεια τῶν πιστῶν νά 
διατηροῦν ζωντανή τή μνήμη τοῦ 
μάρτυρος, μέσα ἀπό τόν διαμοι-
ρασμό καί διαφύλαξη τεμαχίων 
τῶν ἁγίων τους λειψάνων στίς 
κατά τόπους Ἐκκλησίες5. Μάλιστα 
ὄχι μόνο μέσα ἀπό τίς διηγήσεις 

τῶν συναξαριστῶν, ἤ τῶν διαφό-
ρων ἁγιολογικῶν συλλογῶν, ἀλλά 
καί ὡς ἔμπρακτη καί ἀληθινή εὐσέ-
βεια τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώ-
ματος.  
Οἱ μεγαλοπρεπεῖς ναοί ἀφιερώ-

νονται ὀνομαστικά εἰς μνήμην κά-
ποιου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας. Τό 
ἱερό σῶμα τοῦ μάρτυρος ἀποτελεῖ 
ἱερό κειμήλιο γιά τήν Ἐκκλησία. Γί-
νεται γιά τούς πιστούς «θλιβομέ-
νων ἄνεσις, κακουμένων ἰατρεῖον, 
λιμωττόντων τράπεζα»6. Ἔτσι ἡ 
ἀγαθή πρόθεση τοῦ πιστοῦ νά 
τιμᾶ καί νά προσκυνᾶ τούς μάρ-
τυρες τῆς Ἐκκλησίας, καλλιεργεῖ 
ἀφενός τήν ὑγιῆ καί γνήσια εὐλά-
βεια καί ἐκκλησιαστική συνείδηση 
πού εἶναι τόσο ἀπαραίτητη καί 
ὠφέλιμη γιά τή σωτηρία τῶν 
πιστῶν. Γίνονται ἔτσι οἱ μάρτυρες 
στή συνείδηση τῶν πιστῶν προ-
στάτες καί ἀρωγοί τῶν πιστῶν 
στήν ἐν Χριστῷ ζωή τους, καθώς 
αὐτοί ἀψήφησαν κάθε κίνδυνο, 
ἔφθασαν μέχρι τό ἔσχατο σημεῖο 
τοῦ θανάτου, παρόλα ταῦτα, προ-
σφέροντας τήν ἐπίγειά τους ζωή, 
κέρδισαν τήν αἰώνια ζωή7.     
Ὁ ἐνιαύσιος ἑορτολογικός κύ-

4 PG 40, 300C. Ἐγκώμιον εἰς τούς ἁγίους κορυφαίους ἀποστόλους Πέτρον καί 
Παῦλον.
5 «Καί πολλαχού μερισθέντα τά λείψανα, ὁλόκληρον πανταχοῦ τῷ τρισμακαρίῳ σῴζει 
τήν εὐφημίαν» PG 40, 308D-309A. Ἐγκώμιον εἰς ἅγιον ἱερομάρτυρα Φωκᾶν.
6 PG 40, 308C. Ἐγκώμιον εἰς ἅγιον ἱερομάρτυρα Φωκᾶν.
7 PG 40, 316A. Ἐγκώμιον εἰς τούς ἁγίους μάρτυρας.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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κλος τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κατ’ 
ἐπέκταση, ἡ καθημερινή λατρευ-
τική καί λειτουργική συσχέτιση 
τῆς μνήμης τῶν ἁγίων μαρτύρων 
μας, καθιστά ἀδιάλειπτο μέσα στόν 
χρόνο τό θυσιαστικό καί σταυρικό 
παράδειγμα τῶν μαρτύρων γιά 
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Κάθε 
φορά πού ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει 
μέσα ἀπό τό συναξάρι τοῦ ὄρθρου 
τή μνήμη τῶν ἁγίων, γεραίρει καί 
εὐφραίνεται συνεορταζόμενη σέ 
ὅλο της τό μεγαλεῖο τό παράδειγ-
μα καί τήν πίστη τῶν μαρτύρων 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ καθημερινή ἔκφραση 
πού συναντᾶμε μέσα ἀπό τό ἑορ-
τολόγιο τοῦ συναξαριστῆ «τῇ αὐτῇ 
ἡμέρᾳ μνήμη….», δέν ἀποτελεῖ 
ἁπλά μία ἱστορική καταγραφή 
ἑνός ἀπόμακρου καί ἡρωικοῦ γε-
γονότος, ἀλλά αὐτήν ταύτην τήν 
καθημερινή καί παροντική («σή-
μερον») συμμαρτυρία καί ἑορτή 
τῆς νύμφης τοῦ Χριστοῦ, τῆς 
Ἐκκλησίας, «ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγί-
ου ἐνδόξου μάρτυρος οὗ τήν μνή-
μην ἐπιτελοῦμεν».  
Εἶναι πολύ παραστατικό τό πα-

ράδειγμα πού προτάσσει ὁ Ἀστέ-
ριος: Μπορεῖ λέει ἕνας ἰατρός πού 
ἔχει σπουδάσει τήν τέχνη τοῦ 
Ἱπποκράτη, δηλ. τήν ἰατρική, νά 

εἶναι ὄντως θεραπευτής, ἀλλά 
«ἀνεπιστήμων», ὅπως χαρακτη-
ριστικά τόν ἀποκαλεῖ, ἐάν πρῶτα 
δέν ἐξετάσει τούς ἀσθενεῖς καί 
ἐνδιατρίψει μέσα ἀπό τίς ἀσθένει-
ές τους τή θεραπεία γιά τή νόσο 
τους; Ἔτσι, ὁμοιάζει νά εἶναι ἡ 
σπουδή καί ἡ μαθητεία ὅλων ἐμᾶς 
πού μελετοῦμε τά μαρτύρια καί τίς 
θεάρεστες πράξεις τῶν ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας. Προβληματίζεται λοι-
πόν καί λέγει: «πῶς θά χαραχθεῖ 
εὐγενικά μέσα στή ψυχή μας ἡ 
ἀγωνία τοῦ μαρτυρίου γιά τόν 
Χριστό, ἐάν πρωτίστως δέν διδαχ-
θοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ὁμολογία, ἡ 
ὁποία θά μᾶς ὀχυρώσει ἀπό τούς 
διάφορους κινδύνους μέ σκοπό 
νά διαφυλάξουμε τήν εὐσεβῆ καί 
φιλόθεο παρακαταθήκη τῆς πί-
στεως μας8;» 

 Ἀκολουθώντας πιστά καί εὐλα-
βικά σύνολη τή βιβλική ἀλήθεια 
καί τήν πατερική παράδοση, ὁ 
Ἀστέριος, ἐπιβεβαιώνει καί ὑπο-
μνηματίζει συνεχῶς τό σωτήριο 
καί λυτρωτικό ἔργο τῆς θείας ἐναν-
θρώπησης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ 
καθώς ἐπίσης καί τή θεμελιακή9, 
ὀντολογική καί σωτηριολογική ση-
μασία πού προσδίδει ἡ σταυρική 
θυσία καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 

8 PG 40, 301BC.  Ἐγκώμιον εἰς ἅγιον ἱερομάρτυρα Φωκᾶν.
9 «Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι, παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χρι-
στός» PG 40, 268C. Ἐγκώμιον εἰς τούς ἁγίους κορυφαίους ἀποστόλους Πέτρον καί 
Παῦλον.
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στή νύμφη του Ἐκκλησία. Ἡ καθ’ 
ἑκάστην ἡμέρα τιμή καί μνήμη 
τῶν ἁγίων μαρτύρων ὅπως ἑορ-
τάζεται καθημερινά μέσα στόν 
ἐκκλησιαστικό χρόνο τῆς Ἐκκλη-
σίας, δέν διασώζει μονάχα τήν 
τιμή τοῦ ἁγίου, ἀλλά μᾶλλον ἀπο-
βαίνει στήν ὄντως δοξολογία τοῦ 
ὄντως Ἁγίου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος πα-
ρέχει στούς μάρτυρές του τή δύ-
ναμη, τό σθένος καί τή χάρη τῆς 
ἁγιότητος εἰς τούς αἰώνας10. Οἱ 
μάρτυρες δέν εἶναι μονάχα διδά-
σκαλοι τῆς ἀγαθῆς πολιτείας, ἀλλά 
καί κατήγοροι τῆς ἁμαρτίας. Προ-
βάλλει ὁ Ἀστέριος τούς μάρτυρες 
ὡς πρότυπα εὐσεβείας καί ἀγαθοῦ 
ἤθους, οἱ ὁποῖοι πειθάρχησαν καί 
νίκησαν κάθε εἴδους κακίας καί 
πάθους. Ἔτσι καί ἐμεῖς ὡς μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας ὀφείλουμε νά ἀκολου-
θήσουμε τήν ἁγιότητα τοῦ βίου καί 
τοῦ παραδείγματός τους11.   
Ἡ ἁγιότητα τοῦ μαρτυρίου καί 

ὁ πάνδημος ἑορταστικός χα-
ρακτῆρας τῆς μνήμης τους μέσα 
ἀπό τή ζωή τῆς λατρεύουσας κοι-
νότητας, καθιστά τούς ἴδιους τούς 

μάρτυρες ὡς ἐπιφανεῖς καί ὑπέρ-
μαχους πρεσβευτές καί προστάτες 
τῶν προσευχομένων Χριστιανῶν 
πού αἰτοῦνται μέ παρρησία καί πί-
στη τήν ὁλοζώντανη μεσιτεία καί 
παρουσία τους12. Συνάμα ὅμως 
καί οἱ πιστοί καλοῦνται νά μιμη-
θοῦν τούς ἁγίους μάρτυρες, ὅπως 
αὐτοί μιμήθηκαν τόν Χριστό «συ-
σταυρούμενοι» στόν θάνατο καί τή 
θυσία του. Μπορεῖ νά μήν βρε-
θοῦμε ποτέ μπροστά στήν πρό-
κληση τοῦ μαρτυρίου τοῦ αἵματος, 
ἐντούτοις ὅμως ὁλόκληρη ἡ ζωή 
καί ἡ πορεία τοῦ βαπτισμένου 
Χριστιανοῦ εἶναι σταυροαναστά-
σιμη. Οἱ κακουχίες, οἱ θλίψεις, ὁ 
πόνος, οἱ στεναχώριες καί ὅλων 
τῶν εἰδῶν οἱ ὠδῖνες καί οἱ πειρα-
σμοί, βοηθοῦν τόν πιστό Χριστια-
νό νά καλλιεργήσει τήν ὑπομονή, 
καί διά τῆς ὑπομονῆς νά ἐνδυνα-
μώσει τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα του 
στόν Θεό. Ἔτσι, κατά τόν ἀπ. 
Ἰάκωβο, λαμβάνει τόν στέφανο 
τῆς ζωῆς, εἶναι μακάριος, καί συ-
νεπῶς μάρτυρας τῆς ἀνεκτίμητης 
ἀγάπης του γιά τόν Χριστό13.

10 «Ὧν ἡ μνήμη μετά τοῦ ἔργου καθ’ ἡμέραν διατρέχει πόλεις καί κώμας, πανταχοῦ 
τόν εὐεργέτην κηρύσσουσα Κύριον» PG 40, 313C.  Ἐγκώμιον εἰς ἅγιον ἱερομάρτυρα 
Φωκᾶν.
11 PG 40, 316CD. Ἐγκώμιον εἰς τούς ἁγίους μάρτυρας.
12 PG 40, 317CD. Ἐγκώμιον εἰς τούς ἁγίους μάρτυρας.
13 «Μακάριος ἀνήρ ὅς ὑπομένει πειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τόν στέ-
φανον τῆς ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν». Ἰακ. α´, 12.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Μ
έ κλήση ἀπό τόν Θεό ὁ Ἀπ. 
Παῦλος πέρασε ἀπό τή Μ. 
Ἀσία στήν Ἑλλάδα γιά νά 

κηρύξει τήν ἀληθινή πίστη. Ὁ Θεός 
μέ ἕνα ὄραμα, μέ ἐκεῖνον τόν Μα-
κεδόνα πού τόν παρακαλοῦσε 
«διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον 
ἡμῖν» (Πρ. ιστ´, 9) τόν ὁδήγησε 
στούς Φιλίππους, ὅπου πρώτη Χρι-
στιανή ἔγινε ἡ Λυδία ἡ πορφυρό-
πωλις.  

Συνεχίζοντας τό ἔργο τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, ἔφτασε καί στήν Ἀθῆνα. 
Πῶς ἔνιωθε ὁ Ἀπ. Παῦλος περπα-
τώντας στούς δρόμους τῆς περι-
βόητης πόλης; «Παρωξύνετο τό 
πνεῦμα αὐτοῦ» (Πρ.  ιζ´, 16). Ἀγα-
νάκτηση, στενοχώρια ἔνιωθε. Παν-
τοῦ ἀγάλματα καί βωμοί. Πόσα 
εἴδωλα λατρεύουν σ’ αὐτή τήν 
πόλη!  Μά οἱ Ἀθηναῖοι δέν ἀσχο-
λοῦνται μέ τίποτε ἄλλο; Ὅμως 
ἀφήνουν κι ἕνα ἐρωτηματικό, ἀφοῦ 

ἔχουν καί βωμό γιά τόν «ἄγνωστο 
θεό».  

Ἄρχισε νά συζητᾶ μέ τούς Ἀθη-
ναίους. «Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, βλέπω 
πώς εἶστε πολύ θρῆσκοι ἄνθρωποι, 
γιατί εἶδα πολλά πράγματα, μέ τά 
ὁποῖα λατρεύετε τούς θεούς σας 
καί ἀκόμη βρῆκα καί ἕνα βωμό 
ἀφιερωμένο στόν ἄγνωστο θεό. 
Λοιπόν, αὐτόν πού λατρεύετε χω-
ρίς νά τόν γνωρίζετε, θά σᾶς τόν 
κάνω γνωστό» (Πρ. ιζ´, 22-23). 

Ἀκοῦν μέ προσοχή ἤ περιέρ-
γεια οἱ Ἀθηναῖοι, ἀλλά σύντομα 
ἀπογοητεύονται. Ὁ Ἀπόστολος 
τούς μιλᾶ γιά τόν ἀληθινό Θεό, τόν 
Δημιουργό τοῦ σύμπαντος, γιά τήν 
μέλλουσα κρίση καί τήν ἀνάσταση 
τῶν νεκρῶν. Δέν ἀνέχονται νά 
τούς μιλήσει περισσότερο. Δέν εἶναι 
παρά ἕνας «σπερμολόγος», ἕνας 
φλύαρος, πού λέει ἀνοησίες. Ἕνας-
ἕνας ἀποχωροῦν. «Ἀκουσόμεθά 

Ἄν  

ὁ Ἀπ. Παῦλος 

ἐρχόταν ξανά…

Νίκης Τρακοσιῆ 
Φιλολόγου
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σου πάλιν» λένε, γιά νά δικαιο-
λογηθοῦν. 

Κοντοστέκεται μόνο ἕνας 
ἄνδρας, ἀπό τά μέλη τοῦ Ἀρείου 
Πάγου, ὁ Διονύσιος. Ἀκολούθη-
σε τόν Ἀπ. Παῦλο καί μαζί μέ κά-
ποιους ἄλλους πήγαιναν καθη-
μερινά καί συζητοῦσαν μαζί του. 
Ἦταν καί μία γυναῖκα, ἡ Δάμα-
ρις. Αὐτοί ἔγιναν Χριστιανοί κι 
ἔκαναν σιγά-σιγά τήν εἰδωλολα-
τρική Ἀθῆνα Χριστιανική. 

Στήν Κύπρο ὁ Ἀπ. Παῦλος 
κλήθηκε μέ τρόπο πραγματικά 
θαυμαστό. Μέ νηστεῖες καί προ-
σευχές οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Χρι-
στιανοί ζητοῦσαν τή χάρη τοῦ 
Θεοῦ καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔδωσε 
τήν κλήση: «Ξεχωρίστε μου τόν 
Βαρνάβα καί τόν Παῦλο γιά τό 
ἔργο στό ὁποῖο τούς κάλεσα» 
(Πρ. ιγ´, 2). Πόσο τίμησε ὁ Θεός 
τόν τόπο μας μ’ αὐτή τήν κλήση!  

Στή Σαλαμῖνα, ὅπου ἔφτασαν 
οἱ Ἀπόστολοι δίδαξαν στή Συνα-
γωγή τῶν Ἰουδαίων κι ὕστερα 
πῆγαν στήν Πάφο, πού ἦταν ἡ 
πρωτεύουσα. Ὁ διοικητής, 
ἄνθρωπος συνετός, ἀκούει τό 
κήρυγμα τοῦ Παύλου μέ πολλή 
προσοχή. Ὁ Ἐλύμας, ὁ μάγος, 
ἀντιδρᾶ, ἀφοῦ ἐκπροσωπεῖ τόν 
διάβολο καί μέ τή δική του δύ-
ναμη κάνει τίς μαντεῖες καί τά μά-
για του. Μία ἱερή ἀγανάκτηση 
καταλαμβάνει τόν Ἀπ. Παῦλο. 
Δέν γίνεται ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
διαβόλου νά ἐμποδίσει ἕναν 
ἄνθρωπο πού μέ πόθο ἀκούει γιά 

τόν Χριστό. Ὁ Ἐλύμας τυφλώ-
νεται «ἄχρι καιροῦ» μέχρι νά 
φωτιστεῖ ἡ ψυχή του καί νά με-
τανοήσει. Ὁ Σέργιος Παῦλος ἔγι-
νε ὁ πρῶτος Χριστιανός διοικη-
τής. 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος συνέχισε στήν 
Κύπρο τό ἔργο του ταπεινά, ὑπο-
μένοντας κάθε ταλαιπωρία καί 
κακουχία. Ἔτσι ἄφησε στήν Κύ-
προ τούς πρώτους Χριστιανούς. 
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔδωσε πλούσιο 
καρπό. Ἡ πίστη διαδόθηκε, χει-
ροτονήθηκαν ἱερεῖς καί ἐπίσκο-
ποι, κτίστηκαν σπουδαῖοι ναοί καί 
μοναστήρια καί ἀναδείχτηκε ἡ μι-
κρή Κύπρος τόπος πνευματικῆς 
ἄσκησης, φυτώριο ἁγίων. Δίκαια 
ὀνομάστηκε «Νῆσος Ἁγίων». 
Πόσο θά ἀνέπαυε τό πνεῦμα τῶν 
Ἀποστόλων τοῦτος ὁ τόπος!  

Εἴμαστε στόν εἰκοστό πρῶτο 
αἰώνα μετά Χριστόν. Ἡ Ἐκκλησία 
πάντα ζωντανή ἐξακολουθεῖ νά 
ἐπιτελεῖ τό ἔργο τῆς σωτηρίας καί 
τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων. 
Ὅμως τό ἀποτέλεσμα γιά τούς 
ἀνθρώπους ἐξαρτᾶται ἀπό τή 
δεκτικότητα καί τόν ἀγώνα τους. 
Θά μπορούσαμε νά ἐπιχειρήσου-
με μέ τή σκέψη μας μία νέα πε-
ριήγηση τοῦ Ἀπ. Παύλου στόν 
τόπο μας; Ἀλήθεια, προβληματι-
στήκαμε ποτέ, τί θά ἔβρισκε ἄν 
ἐρχόταν ξανά σήμερα; 

Ἄς τόν φανταστοῦμε νά περ-
πατᾶ σ’ ἕνα συνηθισμένο δρόμο: 
Κοιτάζει γύρω ἔκπληκτος. 
Δέν τόν ἐκπλήσσει ἡ 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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ἐξέλιξη στόν 
τρόπο ζωῆς, τά νέα πράγ-

ματα. Αὐτά εἶναι ἡ φυσική 
ἐξέλιξη. Κάτι ἄλλο τοῦ προκαλεῖ 
ἐντύπωση: Βλέπει παντού φαν-
ταχτερές πινακίδες, μεγάλα πολυ-
τελῆ κτίρια, πλῆθος ἀγορῶν, 
πλῆθος καταστημάτων. Προϊόντα 
ἀμέτρητα, τρόφιμα, ποτά, εἴδη 
ποικίλα… Πόσα χρειάζονται οἱ 
ἄνθρωποι αὐτῆς τῆς ἐποχῆς γιά νά 
ζήσουν; Πόση προβολή τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν! 

Ὅσο γιά τά καταστήματα μέ τά 
ροῦχα, τά παπούτσια… πολλά, 
με ποικιλία ὑπερβολική. Ἡ σε-
μνότητα; Ἔχει ἐξαφανιστεῖ. Οὔτε 
οἱ εἰδωλολάτρες δέν ντύνονταν μ’ 
αὐτά. Εἶναι καί τά καλλυντικά, οἱ 
κομμώσεις, τά ἰνστιτοῦτα αἰσθη-
τικῆς, τά σπᾶ, ἡ φροντίδα γιά τά 
νύχια… Κάπου στάθηκε ἔκπλη-
κτος μπροστά σέ τόπους εἰδικούς 
γιά τήν περιποίηση καί τῶν κα-
τοικιδίων… 

Καί, γιατί παντοῦ ἀπεικονίζουν 
τέρατα, δράκοντες, δαίμονες; Στά 
ροῦχα, στίς βιτρίνες, στά σώματά 
τους; Δέν γνωρίζουν ὅτι αὐτά 
εἶναι θεοί τῶν εἰδωλολατρῶν; Πα-
ρατηρεῖ ἀκόμη, ὅτι πολλές πινα-
κίδες καλοῦν τούς ἀνθρώπους νά 
ἐξασκηθοῦν σέ πολεμικές τέχνες, 
σέ χορούς ποικίλους… Πάντως ἡ 
σεμνότητα δέν φαίνεται νά ἀπα-
σχολεῖ.  

Εἶναι καί πολλά καταστήματα 
καλοφτιαγμένα μέ ἀνθρώπους 
πολλούς, ἀφοσιωμένους νά βλέ-

πουν ὀθόνες καί νά γράφουν… δο-
κιμάζουν τήν τύχη τους οἱ ἄνθρω-
ποι. Πιστεύουν τόσο στή θεά Τύχη; 
Ἀκόμη πιό ἐντυπωσιακά εἶναι τά 
καζίνο. Τό χρῆμα, ὁ μαμμωνάς 
λοιπόν ἔχει δύναμη.  

Σέ ἄλλα ὡραῖα κτίρια, κάποια 
εἶναι καί καλλιμάρμαρα, οἱ ἄνθρω-
ποι νωχελικά μιλοῦν, τρῶνε, πί-
νουν… Κι  εἶναι πολλά μέ πολύ κό-
σμο, τά ἑστιατόρια καί τά καφέ. 
Βλέπει ἄλλα περίεργα κτίρια, κλει-
στά μέ παράξενα ὀνόματα… τά 
κέντρα διασκέδασης. Πολλά εἶναι 
καί αὐτά! Μά ἔχουν τόσο χρόνο, 
τόση ἄνεση, οἱ ἄνθρωποι στόν 
εἰκοστό πρῶτο αἰώνα; 

Κοιτάζει καί πῶς διακινοῦνται 
οἱ ἄνθρωποι. Στόν καιρό του περ-
πάτησε πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. 
Ὅλα μέτρησαν γιά τή δόξα πού 
τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Σήμερα, οἱ 
ἄνθρωποι ἔχουν ἄλλους τρόπους 
κί εἶναι καλό αὐτό. Ἀλλά, κάτι τόν 
κάνει νά λυπᾶται. Ἡ πολυτέλεια, 
ἡ ἐπίδειξη… Μάρκες, ταχύτητα, 
ὑπερβολές… Ἄν τότε εἶχε ἕνα 
αὐτοκίνητο, θά πήγαινε σέ περισ-
σότερους τόπους; Ἴσως, ἀλλά 
αὐτό πού κινοῦσε τά πόδια του 
ἦταν ἡ φλόγα τῆς καρδιᾶς καί ἡ 
χάρις τοῦ Θεοῦ πού εὐλογοῦσε. 

Ἀκούγονται φωνές, τύμπανα… 
Ἑτοιμάζονται γιά κάποια μάχη; 
Ὄχι, εἶναι τό γήπεδο, ἀρκετά μα-
κριά, ἀλλά οἱ φωνές φτάνουν ὡς 
ἐδῶ. Ἐκεῖ εἶναι πλῆθος οἱ ἄνθρω-
ποι. Κάπου μακρύτερα ἀκούγεται 
ἄλλος θόρυβος, κραυγές ἐνθου-
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σιασμοῦ. Εἶναι θόρυβος ἤ σύγ-
χρονη μουσική; Εἶναι κάποια συ-
ναυλία.  

Προβληματίζεται ὁ Ἀπόστολος. 
Ἐκεῖ στήν Ἀθῆνα, ὅπως καί παν-
τοῦ, ὁ Ἀπ. Παῦλος μέ τή σοφία πού 
τοῦ χάρισε ὁ Θεός, κοίταζε τί 
ἐνδιέφερε τούς ἀνθρώπους, γιά νά 
κάνει μία ἀρχή στό κήρυγμα, νά 
βρεῖ ἕνα σημεῖο ἐπικοινωνίας. Ἐκεῖ 
βρήκε τίς πολλές θεότητες, τήν 
ἔγνοια γιά τόν ἄγνωστο θεό… 
Ἐδῶ, σήμερα, τί ἀπασχολεῖ τούς 
ἀνθρώπους; Ὤ! εἶναι φανερό. Τό 
σῶμα μέ τή διατροφή, τίς ἀπο-
λαύσεις καί τήν ἄνεσή του, ἡ ὀμορ-
φιά κι ἡ ὡραία ἐμφάνισή του… Τό 
χρῆμα νά μαζεύεται μέ κάθε τρό-
πο καί νά ξοδεύεται ἄφθονο… Ἡ 
ἐπίδειξη κι ἡ πολυτέλεια σέ ὅλα τά 
πράγματα.  

Δύσκολο νά νικηθοῦν αὐτά τά 
εἴδωλα. Καί ἀκόμα, εἶναι φανερό 
πώς ξένες θεότητες καί θρησκεῖες 
ἔχουν διεισδύσει κι ἔχουν ἐγκατα-
σταθεῖ παντοῦ. Πολύ μπερδεμένα 
τά πράγματα. Πῶς ἔγινε αὐτός ὁ 
τόπος; Γιατί ὅλα αὐτά τά εἴδωλα; 
Τό πνεῦμα τοῦ Παύλου «παρωξύ-
νεται», ὅπως τότε. Τά κατάφερε  
αὐτός πού εἶναι «πλήρης πάσης 
ρᾳδιουργίας, ὁ ἐχθρός πάσης δι-
καιοσύνης» ὁ διάβολος, νά «δια-
στρέψει τάς ὁδούς τοῦ Κυρίου 
τάς εὐθείας»;   

Κάπου βλέπει ἕνα Ναό. Μπαί-
νει μέσα. Ὅλα ὡραῖα. Χαίρεται ὁ 
Ἀπόστολος γιά τή μεγαλοπρέπεια, 
τό σκαλισμένο τέμπλο, τίς καλο-

φτιαγμένες εἰκόνες… ἀλλά, τί γί-
νεται; Βλέπει καλά; Τί διάκοσμος 
ξένος γιά τόν Ναό! Καί πῶς εἶναι 
οἱ ἄνθρωποι; Ξέρουν ὅτι βρί-
σκονται σέ Ναό; Ἔχουν ἔλθει γιά 
γάμο φαίνεται, ἀλλά ποῦ εἶναι ὁ 
σεβασμός; 

Πηγαίνει σέ ἄλλο Ναό. Εἶναι 
ὥρα λατρείας. Πολύ λίγοι ἄνθρω-
ποι μπαίνουν γιά τή λατρεία τοῦ 
Θεοῦ, σέ σχέση μέ ὅσους εἶναι 
στά καφέ ἤ μπαινοβγαίνουν στά 
καταστήματα. Οἱ νέοι, ὑπάρχουν 
νέοι; Τό γήπεδο ἦταν κατάμεστο. 
Ναί ὑπάρχουν κάποιοι… Πολύ 
λίγοι. Κοιτάζει τούς ἀνθρώπους 
καί λυπᾶται. Πολλοί σάν νά μήν ξέ-
ρουν γιατί βρίσκονται ἐδῶ. Ὅμως 
ναί, ὑπάρχουν κι αὐτοί πού γνω-
ρίζουν γιατί βρίσκονται στόν Ναό 
καί συμμετέχουν στή λατρεία τοῦ 
Θεοῦ.  

Ἔχει ὁ Θεός πάντα τούς δικούς 
Του. Ἀλλά, αὐτός ὁ τόπος εἶναι 
«κατείδωλος». Χρειάζεται κάποι-
ον νά κηρύξει ξανά. Θά τόν ἀκού-
σουν ὅμως; Μήπως θά τοῦ ποῦν 
«ἀκουσόμεθά σου πάλιν»; Ὑπάρ-
χουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί 
ἔχουν σίγουρα μεγάλο  ἀγώνα σή-
μερα σ’ αὐτό τόν τόπο. Ἀλλά νά ξέ-
ρουν, θά ἔχουν καί μεγάλη εὐλο-
γία καί μεγάλη δόξα. Αὐτοί θά γί-
νουν ἡ καλή ζύμη καί τό παρά-
δειγμα καί γιά ἄλλους. Φτάνει νά 
μείνουν «πιστοί ἄχρι θανάτου». Ὦ, 
νά γινόταν πάλι Νῆσος Ἁγίων 
αὐτό τό νησί, πού τόσο 
εὐλογήθηκε ἀπό τόν Θεό!

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Πολύ μας ἀγαπᾶ ὁ Κύριος καί 
θέλει νά σωθοῦμε ὅλοι, νά 
γνωρίσουμε ὅλοι τόν Θεό. Ὁ 

Κύριος ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς πάρει 
ἐκεῖ πού μένει Αὐτός, ἡ Πανάχραντη 
μητέρα Του, οἱ μαθητές καί ἀκόλου-
θοί Του. Ἐκεῖ μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος πα-
ρόλες τίς πτώσεις καί τά σφάλματά 
μας. Τόσο ἄπειρα μεγάλη καί θαυμα-
στή εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Ὁ Χρι-
στός ἔδωσε στόν ληστή τόν παράδει-
σο, ἔτσι θά δώσει τόν παράδεισο καί 
σέ κάθε ἁμαρτωλό. Φτάνει ἡ ψυχή μας 
νά διψᾶ καί νά ἀγαπᾶ τόν Κύριο. Νά 
τόν ποθεῖ καί μέ δάκρυα νά τόν ἀνα-
ζητεῖ.  
Πῶς ὅμως εἶναι δυνατό νά ἀγαπᾶμε 

κάποιον πού ποτέ δέν εἴδαμε καί πῶς 
νά μάθουμε αὐτήν τήν ἀγάπη; Ὁ Κύ-
ριος γνωρίζεται ἀπό τήν ἐνέργειά 

Του στήν ψυχή, ὅταν ὁ Κύριος τήν ἐπι-
σκεφθεῖ, ἡ ψυχή ξέρει ὅτι ἦταν ὁ 
ἀγαπητός της ἐπισκέπτης καί ὅτι ξα-
νάφυγε καί Τόν ἐπιθυμεῖ καί Τόν 
ἀναζητεῖ. Ἔτσι ἡ ψυχή ἕλκεται ἀδιά-
κοπα πρός τήν προσευχή χωρίς νά 
μπορεῖ νά λησμονήσει τόν Κύριο οὔτε 
δευτερόλεπτο. Αὐτή ἡ θύμηση τοῦ 
Χριστοῦ θερμαίνει τήν ψυχή καί τήν 
ἀναπαύει γιατί τό ὄνομα τοῦ Κυρίου 
εἶναι γλυκό καί πολυπόθητο γιά τήν 
προσευχόμενη ψυχή καί τήν ἑλκύει 
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καί ὅσο πε-
ρισσότερο γνωρίζει τόν Χριστό τότε ἡ 
ψυχή ποθεῖ πλέον ἀχόρταγα νύκτα 
καί μέρα νά δεῖ τόν Ἀόρατο, νά ψη-
λαφήσει τόν Ἀψηλάφητο. Καί ὅταν 
τόν δεῖ ἀναφωνεῖ: Ὁ Κύριός μου καί 
ὁ Θεός μου! Τί πιό μεγάλο μπορεῖ νά 
ζητᾶ ἡ ψυχή πάνω στή γῆ; 

(Ἀπό τή ζωή, τόν λόγο καί  
τήν ἐμπειρία τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ 

τοῦ Ἀθωνίτου) 

Ἐπιμ: Σάββα Παρῆ 
Θεολόγου



215ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ἡ ψυχή μας, ὅμως, πολλές φορές ζεῖ 
πολύ στή γῆ καί ἀγαπᾶ καί αἰχμαλω-
τίζεται ἀπό τά γήινα κάλλη. Ἀγαπᾶ 
τόν οὐρανό, τόν ἥλιο, ἀγαπᾶ τούς 
ὄμορφους κήπους, τή θάλασσα, τά 
δάση. Ἀγαπᾶ ἀκόμη τή μουσική, τή 
διασκέδαση, τό φαγητό καί τίς ἀνέσεις 
καί ὅλα αὐτά τά ἐπίγεια τήν εὐφραί-
νουν. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἡ 
ψυχή ἀπό τή μία νά λησμονεῖ τόν δη-
μιουργό της καί ἀπό τήν ἄλλη νά προ-
σπαθεῖ νά Τόν προσεγγίσει μέ τό νοῦ 
πού εἶναι τυφλός καί ἀσύνετος. Ὅμως 
μέ τόν γήινο νοῦ δέν μποροῦμε νά μά-
θουμε οὔτε πώς ἔγινε ὁ ἥλιος. Κι 
ὅταν παρακαλοῦμε τόν Θεό: «Πές μας 
πῶς ἔκανες τόν ἥλιο», τότε ἀκοῦμε κα-
θαρά στήν καρδιά μας τήν ἀπάντηση: 
«ταπείνωσε τόν ἑαυτό σου καί θά γνω-
ρίσεις ὄχι μόνο τόν ἥλιο ἀλλά καί τόν 
Δημιουργό Του». Ἡ ἀνυπότακτη ψυχή 
πού δέν παραδίνεται στό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ γίνεται ἀνεπίδεκτη θείας γνώ-
σεως. Ἀπό τή μία σκέψη πηγαίνει 
στήν ἄλλη καί ἔτσι δέν προσεύχεται 
ποτέ μέ καθαρό νοῦ καί δέν δοξάζει 
ὅπως πρέπει τά μεγαλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ 
ὑπερηφάνεια, οἱ ἐμπαθεῖς σκέψεις, ἡ 
προσκόλληση στά γήινα ἀπομακρύ-
νουν τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἐρημώνει 
ἡ ψυχή. Σκότος καί ἀνία μόνον ἐπι-
κρατοῦν σέ αὐτήν. Καί ἡ ζωή γίνεται 
ἀφόρητη. Ὅταν ὅμως ἡ ψυχή ταπει-
νωθεῖ ὁ Κύριος τῆς ἀποκαλύπτει τά 
μυστήριά Του. Τότε ἀπό τή χαρά της 
λησμονεῖ καί τόν ἥλιο καί ὅλη τήν κτί-
ση καί ἀφήνει τή μέριμνα γιά τήν ἐπί-
γεια γνώση. Τίποτα δέν θέλει πιά νά 
βλέπει ἀπό τά ἐπίγεια, διότι βλέπει 

κάθε στιγμή ἀοράτως τόν Θεό. Ἡ τα-
πείνωση δίνει στήν ψυχή μία ἀνέκ-
φραστη χαρά ἐν Θεῷ καί ἡ ψυχή λη-
σμονεῖ καί γῆ καί οὐρανό καί ὁλό-
κληρη στρέφεται μέ τήν ἐπιθυμία της 
πρός τόν Θεό.  
Γι’ αὐτό πρέπει νά παρακαλοῦμε 

τόν Κύριο νά φωτίσει τό σκοτάδι μας, 
νά μᾶς δώσει τήν ἁγία ταπείνωσή Του 
γιά νά κατασκηνώσει μέσα μας ἡ 
θεία Του ἀγάπη καί νά ζήσει μέσα μας 
ὁ ἀγαθός φόβος Του. Νά εἴμαστε 
ἁπλοί σάν τά παιδιά καί ὁ Κύριος θά 
μᾶς φωτίσει τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ 
κοντά Του. Ὁ  Κύριος δίνεται καί γνω-
ρίζεται δωρεάν. Δέν χρειάζονται οὔτε 
χρήματα, οὔτε τίτλοι γιά νά γνωρίσει 
κανείς τόν Θεό ἀλλά μονάχα ἡ τα-
πείνωση. Ἔτσι, ἡ ψυχή μας θά πρέπει 
νά διψᾶ νά ἀποκτήσει τήν ταπείνωση 
τοῦ Χριστοῦ, νά τήν διψά νύκτα καί 
μέρα ὥστε μέ μεγάλη φωνή νά κράζει 
δυνατά: Σέ διψᾶ Κύριε ἡ ψυχή μας, Σέ 
νοσταλγεῖ καί μέ δάκρυα σέ ζητεῖ. Σάν 
τό κλάμα τῆς μάνας ὅταν χάσει τόν 
μονάκριβο, ἀγαπημένο της υἱό καί 
φωνάζει: «Ποῦ εἶσαι σπλάχνο μου 
ἀγαπημένο, ποῦ εἶσαι χαρά μου; Ἔτσι 
κι ἀκόμη περισσότερο θά πρέπει νά 
πονᾶ ἡ ψυχή μας γιά τόν Κύριο ὅταν 
ἀποστερηθοῦμε τή γλυκύτητα καί τή 
χάρη τῆς ἀγάπης Του καί νά φωνάζει 
μέ δάκρυα: «Ποῦ εἶσαι σπλαγχνικέ 
Θεέ μου; Ποῦ εἶσαι Ἄδυτο Φῶς; Για-
τί κρύφτηκες ἀπό ἐμᾶς καί δέν βλέ-
πουμε πιά τό πρᾶο καί φωτεινό πρό-
σωπό Σου;». Φώτισέ μας καί πάλι μέ 
τή Χάρη Σου, γιά νά θερμάνει ξανά τίς 
καρδιές μας, ὥστε νά Σέ ἀγαποῦμε. 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Ὁ  Γέρο Παναγῆς, ὅπως τόν 
γνώρισα ἀπό τή νεότητά του, 
πρό ἑξήντα ἐτῶν, ζοῦσε ἐρω-

τευμένος μέ τόν Θεό σέ καιρούς 
πού τό θρησκευτικό συναίσθημα 
ἦταν πεσμένο καί ἀδιάφορο. Βρῆκε 
τόν Θεό μαζί μέ τόν ἀδελφό του Βα-
σίλη, προσευχόμενος καί μελετώντας 
τά λίγα τότε εὑρισκόμενα βιβλία 
καί ἰδίως τά φύλλα τῆς ἀδελφότητας 
Ζωῆς. Ἐπέδρασε δέ εἰς τοῦτο, διότι 
εἶχε καί τή χριστιανική ἀνατροφή 
τῶν γονέων του, πού τούς ὁδη-
γοῦσαν στήν Ἐκκλησία καί τή φι-
λανθρωπία. 
Ἤξερε τή συγκέντρωση τοῦ νοῦ 

στήν προσευχή καί ὅτι ἡ κατανόηση 
τῶν λεγομένων εἶναι τό πᾶν στήν 
προσευχή πού ὑψώνει τόν ἄνθρωπο 
καί τόν φωτίζει. Γι’ αὐτό καί ἀπαν-
τοῦσε μέ μία παραβολή στήν ἐρώ-

τηση, πῶς νά συγκεντρώνεται ὁ 
νοῦς. Ὁ νοῦς, ἔλεγε, εἶναι σάν ἕνα 
πουλάρι (ζῶο) πού, ἄν δέν τό δέσεις 
μέ σκοινί σέ ἕνα παλοῦκι, δέν μπο-
ρεῖς νά τό συνάξεις εὔκολα. Μέ 
αὐτή τήν παραβολή ἐννοοῦσε τή 
νοερά προσήλωση σέ προσευχή. 
Φαινόταν ἡ θέρμη αὐτῆς τῆς προ-
σευχῆς μέ τήν κατάνυξη πού εἶχε, 
ψάλλοντας ἤ ἀναγιγνώσκοντας τίς 
εὐχές καί ἰδίως τούς ψαλμούς τῆς 
ἀκολουθίας τοῦ ἑξάψαλμου μέ πά-
θος καί δέος, κάνοντας αὐτούς αἴτη-
μα τῆς δικῆς του ψυχῆς. 
Ἡ Ἐκκλησία ἦταν τό σχολεῖο του, 

ἡ ἔπαλξη τῆς ψυχῆς του καί ἰδίως ἡ 
ἀγάπη του στήν Παναγία πού τήν 
διακονοῦσε μέ πάθος ἦταν κάτι ξε-
χωριστό. Ἐκεῖ εὕρισκε καί τήν εὐκαι-
ρία νά μελετᾶ τά ἐκκλησιαστικά 
κείμενα καί νά δίνει πνευματικά μη-

† Ἀρχιμ. Γαβριήλ,  
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς  

Ἀποστόλου Βαρνάβα

1.  Παραθέτουμε τό κείμενο αὐτό μέ ἀφορμή τά τριάντα χρόνια από την κοίμηση τοῦ γέρο 
Παναή. Το κείμενο προέρχεται ἀπό τήν  ἱστοσελίδα τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Τριά-
δος στόν Λυθροδόντα -http://www.isagiastriados.com/index.php/articles/agiologia-2/1577 
(3/9/19).
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νύματα καί σέ ψυχές πονεμένες πού 
διψοῦσαν γιά λόγον Θεοῦ καί γιά 
παρηγοριά. Ἐπειδή στήν Ἐκκλησία 
τρέχει κάθε ψυχή στόν πόνο καί 
στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Πολύ πα-
ραδειγμάτιζε ἡ παρουσία του στά 
σπίτια, σέ ἀρρώστους καί θανά-
τους, καθώς ὅλοι ἀνέμεναν τόν 
Γέρο Παναή, παλαιότερα νέο, νά 
ἀκούσουν τόν λόγο καί τή συμ-
βουλή του πού τήν δέχονταν χωρίς 
ἀντίρρηση, σάν φωνή Θεοῦ. Μέ τήν 
παρουσία του παντοῦ ταπεινά ἔδι-
νε τά μηνύματα τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ στό χωριό του, τή Λύση, πού 
εἶχε ἀναπτυχθεῖ σέ κοινότητα θρη-
σκευτική. 
Στά ἔργα τῆς ἀγάπης ἐνεργοῦσε 

μέ μυστική προσφορά κατά τήν 
εὐαγγελική διδασκαλία «μή γνώτω 
ἡ ἀριστερά τῆς δεξιᾶς τό ἔργο». Ἡ 
πίστη του ἀναμφίβολη, ἀναλογι-
ζόμενος τόν Θεό ὡς Πατέρα, πού 
δέν δίνει στό παιδί του ἀντί ἰχθύν 
ὄφιν καί ἀντί ἄρτου πέτρα. 
Τρία εἶχε ὡς ὅρο, νά ἔχουμε καί 

νά ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό Πατέρα νά 
μᾶς χαρίσει ζωντανή πίστη, βε-
βαῖα ἐλπίδα καί ἐνεργό ἀγάπη. 
Αὐτά ἦταν τά τρία αἰτήματα καί ὡς 
τέταρτο καθόρισε τό χάρισμα τῆς 
διάκρισης, νά γνωρίζουμε τί προσ-
δίδει οἰκοδομή σέ αὐτά πού λέμε 
καί πράττουμε. Ὁ Γέρο Παναής εἶχε 
ὡς βιώματά του νά ἀγωνίζεται, νά 
ἀναζητάει τήν ἐπικοινωνία μέ τόν 
Θεό, νά προσεύχεται καί νά δοξο-

λογεῖ τόν Θεό. Ἔζησε τήν κατά 
Χριστόν ἀγαμία καί τήν βίωσε 
ἀσκητικά, ἔχοντας ὑπόδειγμα καί 
καθοδηγητή τόν πνευματικό του 
πατέρα, τόν ἀσκητικώτατο πατέρα 
Κυπριανό στήν Ἱερά Μονή Σταυ-
ροβουνίου. 
Ὁ Πατήρ Κυπριανός γνώρισε 

τήν ὁσιότητα τοῦ Γέρο Παναή μέ τή 
διάκριση πού κατεῖχε ἡ ψυχή του 
καί τοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία νά ζεῖ 
στόν κόσμο κατηχώντας τούς πι-
στούς χωρίς τή μοναχική περιβολή, 
ὡς ἁπλός κοσμικός, γιά νά οἰκο-
δομηθοῦν ψυχές. Αὐτή ἦταν ἡ εὐχή 
καί ἡ ἐντολή του μέχρι καί τήν πα-
ραμονή τοῦ θανάτου του, ὅταν 
τόν ἐπισκέφθηκαν. Νύχτες καί ἡμέ-
ρες ἀφιέρωνε στήν προσευχή γο-
νυπετής, ὅταν ἦταν ἰδίως μόνος 
του, μέ ξεχωριστή κατάνυξη, γιατί 
πίστευε ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος 
νά βρεῖ τόν Θεό μέ τήν εὐκατάνυ-
κτη προσευχή. Ὅταν διάβαζε ἤ 
ἔψαλλε, μιλοῦσε μέ τόν Θεό, ἐξέ-
φραζε τούς δικούς του πόθους μέ 
τά λόγια τῶν ψαλμῶν ἰδίως τοῦ 
ἑξαψάλμου καί πολλάκις ξεσποῦσε 
ἡ ψυχή του σέ κατάνυξη σέ σπάνιο 
ἱκετευτικό ὕφος πού σέ ἀνύψωνε 
νοιώθοντας τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Τί νά πεῖ κανείς γιά τό καθῆκον 

τῆς ἀγάπης πού τόν διακατεῖχε. 
Παντοῦ ἔτρεχε ὡς ἀφανής ἁπλός 
φίλος, πατέρας καί ἀδερφός, νά 
δώσει παρηγοριά σέ πονεμένες ψυ-
χές, σέ χῆρες καί σέ ἀσθενεῖς. Τά 
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λόγια καί τά παραδείγματά του 
ἦταν φῶς καί ζωή, στήριγμα κλο-
νισμένων ψυχῶν καί σεβαστά καί 
σέ ἀδιάφορους καί σέ ἄπιστους 
πολλάκις. Ζοῦσε καί ἔλεγε τό τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου “τίς ἀσθενεῖ 
καί οὐκ ἀσθενῶ, τίς σκανδαλίζεται 
καί οὐκ ἐγώ πυρούμαι“. 
Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Βίοι τῶν 

Ἁγίων ἦταν οἱ βάσεις τῶν λόγων 
καί τῶν συμβουλῶν του καί μαζί 
του νόμιζε κανείς ὅτι συνεπορεύε-
το ὁ Θεός. Στήν Ἐκκλησία καί 
κατ’ οἶκον δημιουργοῦσε κύκλο δι-
δαχῆς, ὅπου ὁμάδες γυναικῶν καί 
ἀνδρῶν προσήρχοντο, ὧρες ἀκού-
ραστοι νά ἀκοῦν διδαχές καί συμ-
βουλές εἰς οἰκοδομή πνευματική. 
Ζοῦσε τόν Θεό στήν καρδιά του καί 
μετέδιδε σέ ὅλους τή χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Δέν εἶχε τό Ἱερα-
τικό ἀξίωμα ἀλλά μετέδιδε κατά χά-
ριν ἱερατική εὐλογία καί ἁγιασμό 
στίς ψυχές. Καί ἦταν ὅσιος ὡς 
ἀναφέρει καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
Νύσσης. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπαρ-
νεῖται αὐτό πού κατέχει, ὅταν ση-
κώνει τόν σταυρό του καί ἀκο-
λουθεῖ τόν Χριστό καί προσφέρε-
ται ὁλοκαύτωμα στόν βωμό τοῦ 
Θεοῦ, ὅταν ἀγαπᾶ τούς ἀδερφούς 
του, ὥστε νά δίνει τήν ψυχή του γι’ 
αὐτούς, ὅταν μάχεται ὡς τόν θά-
νατο γιά τή δικαιοσύνη καί τήν 
ἀλήθεια, ὅταν ἀσκητεύει καί ὅταν 
σταυρώνεται γι’ αὐτόν, ὅπως καί 
αὐτός γιά τόν κόσμο καί προσφέ-

ρεται θυσία στόν βωμό τοῦ Θεοῦ 
πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τότε γίνεται 
ἱερεύς τῆς ἴδιας του θυσίας, γιατί 
μεταμορφώνεται μέ τή διαρκῆ ἐπί-
κληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά 
τούς ἀδερφούς του. Αὐτός ἦταν ὁ 
Γέρο Παναής στή ζωή του, τύπος 
Χριστοῦ καί ἄνθρωπος εὐσέβειας, 
καλοσύνης καί θυσίας. 
Ὁ Γέρο Παναής ἦταν ὁ ἄνθρω-

πος πού δίδαξε ὅτι ὁ ἔξω τῆς 
Ἐκκλησίας ἄνθρωπος, καθώς ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ἡ κοινωνία τῶν 
ἀνθρώπων, θά βρεθεῖ αἰχμάλω-
τος, ἀδύναμος ἀπεγνωσμένος καί 
μόνος καί ἀναρωτιόταν πάντοτε, 
ποιός θά σηκώσει αὐτόν τόν 
ἄνθρωπο, ἄν πέσει. Ἔβλεπε μέ τά 
μάτια τῆς ψυχῆς του καί τή σοφία 
πού τοῦ χάρισε ὁ Θεός τίς ἐποχές 
ἔξαρσης τοῦ ἀτομισμοῦ, τῆς ἀπό-
λαυσης καί τῆς ἀπουσίας τῆς ἀγά-
πης καί σκεφτόταν τίς συναθροί-
σεις πού ἔδιναν τή δυνατότητα νά 
διαλέγονται μεταξύ τους οἱ ἄνθρω-
ποι, νά ἀκοῦν ἀναγνώσματα καί νά 
λύνουν τίς ἀπορίες τους. Ἦταν 
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εἰς τοῦτο ἄριστος ἑρμηνευτής θεο-
λογίας καί λειτουργικῆς διδάσκων 
καί πράττων. Ὁ Θεός, ἔλεγε, ζητᾶ 
ἀγάπη, γιατί καί ὁ ἴδιος εἶναι ἀγά-
πη. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη κατά τόν 
Εὐαγγελιστή Ἰωάννη καί “ὁ μένων 
ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ 
Θεός ἐν αὐτῷ“. Αὐτό τόν στοχασμό 
εἶχε, ὅτι δέν εἶναι δυνατό ὁ Θεός νά 
μήν εἶναι μαζί μας, κοντά σέ αὐτούς 
πού τόν φωνάζουν μέ τίς προσευ-
χές τους καί νά εἴμαστε, ἔλεγε, κα-
κοί, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶναι καλός καί 
ἀγαπᾶ τά πλάσματά του. 
Αὐτά εἶναι τά βιώματά του καί οἱ 

καρποί δέν ἦταν ἄλλοι, ἀλλά αὐτοί 
πού ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέ-
ρει στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή 
του, ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακρο-
θυμία, χρηστότητα, ἀγαθοσύνη, 
πίστη, πραότητα καί ἐγκράτεια. 
Αὐτά περιέκλειε ὡς καρποφορία ἡ 
ψυχή του καί αὐτά ἀκτινοβο-
λοῦσαν στή ζωή του καί ἔδινε 
στούς ἀνθρώπους σάν ἀστείρευτη 
πηγή, δροσίζουσα. Ὁ λόγος του 
δρόσιζε ψυχές καί ἐπούλωνε τραύ-
ματα ψυχικά καί στερέωνε διχα-
σμένες ψυχές. Ἔλεγε σέ βασανι-
σμένους: «Μήν ἐμμένεις στό γιατί 
νά μοῦ γίνει τοῦτο καί γιατί νά 
πέσω. Σήκω, ἔλεγε, καί βρές ἕναν 
πνευματικό πατέρα, καθάρισε τήν 
ψυχή σου καί στάσου στά πόδια 
σου». Πρέπει νά βρεθοῦμε σέ πτώ-
σεις γιά νά πάρουμε ἐμπειρίες καί 
νά ταπεινωθοῦμε γιά νά νοιώσου-

με ὅτι ἔχουμε τήν ἀνάγκη τοῦ 
Θεοῦ. Πάντοτε, ἔλεγε, ὅτι εἶναι 
βαρύ τό κρῖμα τῆς κατάκρισης γιά 
τόν λόγο τοῦ Κυρίου. Μή κρίνετε 
ἵνα μή κριθῆτε. Ὅταν κρίνεις, θά 
πέσεις ὁ ἴδιος καί θά κατακριθεῖς 
μέ τή συνείδησή σου, γιατί μέ τήν 
κατάκριση δέχεσαι τήν ἐγκατάλει-
ψη τοῦ Θεοῦ καί ὁ πειρασμός εὑρί-
σκει εὐκαιρία νά σέ σπρώξει εἰς 
πτώση. 
Πόσο ὄμορφα ἔπαιρνε εἰκόνες 

ἀπό τή ζωή καί τήν ἐξέλιξη καί ἔδι-
νε κατανοητά παραδείγματα οἰκο-
δομῆς καί σωτηρίας. Νά κάνουμε, 
ἔλεγε, ὅλοι μία ἐγκατάσταση ἠλε-
κτρική στήν ψυχή μας καί στήν 
ἀνάγκη μας νά ἔχουμε ἐνέργεια, 
πατώντας ἕνα κουμπί, νά παίρ-
νουμε φῶς, νά παίρνουμε δύναμη, 
νά παίρνουμε ἀέρα. Ἔχουμε ἀνάγ-
κη αὐτῆς τῆς ἐγκατάστασης μέ τήν 
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί ἐννοοῦσε 
τήν ἕνωση μέ τήν προσευχή πού 
πρέπει νά θέσουμε ὡς βασική ἀρχή 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς μας. Δύο 
πράγματα, ἔλεγε πιό ἔντονα, μᾶς 
ζήτησε νά ἔχουμε ὁ Κύριος καί 
Θεός μας. «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι 
πρᾶος εἰμί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ 
καί εὐρήσετε ἀνάπαυσιν τάς ψυχάς 
ἡμῶν». Πιό δύσκολα δέν εἶναι ὁ 
ἐγωισμός καί ἡ ὀργή; Σάν ψυχο-
λόγος ἀνέλυε τίς ψυχικές κατα-
στάσεις τοῦ ἀνθρώπου καί τήν πο-
λεμική τοῦ πειρασμοῦ. Ὁ ἄνθρω-
πος, ἔλεγε, ἔχει τό Λογιστικό, τό 
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Θυμικό καί τό Ἐπιθυμητικό, τίς 
τρεῖς αὐτές ἀνθρώπινες καταστά-
σεις. Σέ αὐτές δέχεται τήν πολεμι-
κή τοῦ πειρασμοῦ. Στό Λογιστικό 
τίς ἀμφιβολίες τῆς πίστεως περί 
Θεοῦ καί τῆς συγκατάβασής του, 
στό Θυμικό τήν ταραχή τῆς ὀργῆς 
καί τοῦ ἐγωισμοῦ καί στό Ἐπιθυ-
μητικό τά διάφορα τῆς ἐπιθυμίας 
πάθη τῆς σαρκός. Τό βάρος πάν-
τοτε τῆς δύναμης τό ἔδινε στήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ διά τῶν μυστηρίων τῆς 
ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοι-
νωνίας παράλληλα μέ τήν προ-
σευχή. «Ὁ τρώγων μου τή σάρκα 
καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν 
αἰώνιον», εἶπε ὁ Κύριος καί «ὁ μή 
μετέχων τούτων, οὐκ ἔχει ζωή ἐν 
ἑαυτῷ», ἔλεγε. Αὐτά μετέδιδε σέ 
ὅλους, τή χάρη τήν ἐπουράνια, 
γιατί ζοῦσε τόν Θεό στήν καρδιά 
του. 
Παρακλήσεις ἀνέπεμπε στόν Θεό 

σέ ὁλονύκτιες δεήσεις γιά τόν 
ἄνθρωπο, τίς ἀνάγκες τοῦ καθενός 
καί ἰδίως τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του 
πού εἶναι καί πρέπει νά εἶναι, ἔλε-
γε, τό πρῶτο μέλημά μας. Στό στά-
διο αὐτό τῆς λίγης ζωῆς μας πρέπει 
νά ἀγωνιστοῦμε ὁ καθένας νά σω-
θοῦμε, ὅσο χρόνο θά μᾶς χαρίσει ὁ 
Θεός ζωή. Σκέφτομαι, ἔλεγε, πώς 
ἄν ζήσω ἀκόμη λίγα χρόνια, ἴσως 
νά στερηθῶ τίς δυνάμεις τοῦ σώ-
ματός μου, ἴσως καί τό φῶς μου νά 
χάσω καί βιάζομαι τώρα πού εἶμαι 
καλά, πού βλέπω καί πού περπα-

τάω, κάτι νά κάνω καί βίαζε τόν 
ἑαυτό του. Χρειάζεται βία ὁ ἐαυτός 
μας, ἔλεγε, γιά τά πνευματικά. Γι’ 
αὐτό ὁ Κύριος ἔλεγε, «ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ βιάζεται καί οἱ βιασταί 
ἁρπάζουσι αὐτήν». Αὐτή τή βία εἶχε 
στή ζωή του καί αὐτή δίδασκε νά 
ἔχουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτή ἔζησε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς 
του δίνοντας τή μαρτυρία καί 
ἐμπειρία τῆς ἁγιότητος καί τελεύ-
τησε ὡς μία ὀσιακή στίς μέρες μας 
μορφή, ἐν μέσῳ πολλῶν ἐκτιμητῶν 
ἐγγύς καί μακράν, κληρικῶν καί 
μοναχῶν καί πλήθους πιστῶν. 
Αἰτούμεθα τίς πρεσβεῖες του 

τώρα εἰς Θεόν θαρροῦντες στήν 
παρρησία του καί καλούμεθα νά 
βαδίσουμε στίς διδαχές πού μᾶς χα-
ρίσθησαν μέ τίς ὄμορφες ἐμπει-
ρίες τῆς Ὁσιότητος πού μᾶς ἄφη-
σε ἡ ἐδῶ Ἁγία βιοτή του.



Ἀφορμή  γιά τό παρόν ἄρθρο, 
μοῦ ἔδωσε  μία συνέντευξη 
τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου 

κ. Νεοφύτου γιά τόν παππού τόν 
Παναή τοῦ Ἰλαμιοῦ ἀπό τή Λύση. 
Ὁ παππούς ὁ Παναής εἶναι ἀγα-
πημένος μου, ἀπό τότε πού νεαρή 
καθηγήτρια ἐργαζόμουν στή Λάρ-
νακα καί τόν ἐπισκεπτόμαστε στό 
προσφυγικό του σπιτάκι στούς 
Ἁγίους Ἀναργύρους, ὅπου ζοῦσε 
μαζί μέ τά ἀδέλφια του, τόν παπ-
πού Βασίλη καί τήν Τρυφωνού. 
Ὅμως, ἐκεῖνο πού δέν ἤξερα γιά 

τόν παππού τόν Παναή εἶναι ὅτι 
ἦταν φίλος μέ τόν παππού Χατζη-
φλουρέντζο, ἀπό τή Μηλιά τῆς 
Ἀμμοχώστου, πού τόν ἤξερα ἀπό 
τόν καιρό πού ἤμουν στό Γυμνάσιο 

Λευκονοίκου. Μιλώντας μέ τόν 
Ἅγιο Μόρφου μοῦ εἶπε ὅτι ἔχει 
γραφτεῖ βιβλίο γιά τόν Χατζη-
φλουρέντζο ἀπό μαρτυρίες δικῶν 
του ἀνθρώπων, καί μοῦ ὑποσχέ-
θηκε νά μοῦ τό φέρει. Ὅμως, ὁ πό-
θος μου νά διαβάσω γι’ αὐτόν τόν 
ἄνθρωπο ἦταν τόσο μεγάλος, πού 
τό ἴδιο ἀπόγευμα ὁ πατέρας τῆς 
γειτόνισσάς μου, μοῦ εἶπε ὅτι τό 
ἔχει σέ φωτοτυπία. Τήν ἑπομένη 
μοῦ τό ἔφερε καί τό διάβασα 
ἀπνευστί. 
Ἡ χαρά μου ἦταν ἀπερίγραπτη, 

διαβάζοντας γιά ἕναν ἅγιο ἄνθρω-
πο πού εἴχαμε τήν τύχη νά τόν γνω-
ρίσουμε. Θυμᾶμαι ὅτι ὁ θεολόγος 
μας ὁ κ. Παρασκευᾶς Παρα-
σκευᾶ τότε, καί πατήρ Παρα-
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Ζήνας Λυσάνδρου Παναγίδη 
Φιλολόγου
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1. Τό κείμενο παρατείθεται λόγῳ τῶν πενήντα χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ παπ-
πού Χατζηφλουρέντζου. Ἀπό τήν ἱστοσελίδα http://www.diakonima.gr/2012/05/04/ 
(3/9/19).
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σκευᾶς σήμερα, μᾶς μι-
λοῦσε γι’ αὐτόν τόν ἅγιο 
ἄνθρωπο πού ἐρχόταν συχνά 
μέ τό ποδήλατό του στό Γυ-
μνάσιό μας γιά νά τόν δεῖ καί 
νά μιλήσει μαζί του γιά θεολο-

γικά θέματα. Θυμᾶμαι πόσο ἁπλά 
ἦταν ντυμένος, μέ ροῦχα φτωχι-
κά, σάν ρακένδυτος ζητιάνος 
ἔμοιαζε, ἀλλά ἡ μορφή του ἦταν 
ὁσιακή, ἀσκητική, σάν τούς ἀσκη-
τές τῆς ἐρήμου, ἔτσι ψηλόλιγνος 
πού ἦταν μέ τήν ἀτημέλητη λευ-
κή γενειάδα του καί τό μαῦρο 
μαντίλι στό κεφάλι. Μόλις τόν 
βλέπαμε, σάν νά μᾶς καθήλωνε μέ 
τήν αὐστηρότητα τῆς μορφῆς 
του. 
Θυμᾶμαι μία σκηνή πού ἐμεῖς οἱ 

μικρές μαθητριοῦλες τῆς Α´ ἤ Β´ 
Γυμνασίου τότε, σχολάγαμε, καί 
ἔξω ἀπό τό Γυμνάσιό μας τόν συ-
ναντήσαμε νά ἔρχεται μέ τό πο-
δήλατό του σκυφτός καί σκεφτι-
κός. «Ὥρα καλή», μᾶς εἶπε, ὅπως 
συνήθιζε. Τότε, ἐμεῖς, τόν χαιρε-
τήσαμε μέ σεβασμό: «Χαίρετε» 
τοῦ εἴπαμε, κι ἐκεῖνος μᾶς ἀπάν-
τησε μέ πολλή ἀγάπη: «Χαίρετε, 
λένε μόνο στήν Παναγία». Φαι-
νόταν νά μή νοιάζεται γιά τόν κό-
σμο τοῦτο, ὅτι ἦταν δοσμένος 
στόν οὐρανό. 
Ξέραμε ὅτι ἔμενε στό μοναστῆρι 

τῆς Παναγίας τῆς Αὐγασίδας, 
λίγο ἔξω ἀπό τό χωριό του. Ξέ-
ραμε, ἐπίσης, ὅτι ἦταν ἕνας 
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πού προ-
σευχόταν νυχθημερόν. Ὡς ἐδῶ. 

Ἐξάλλου, τότε δέν ξέραμε γιά γέ-
ροντες, ἤμασταν καί μικρά κορι-
τσάκια, δέν πολυκαταλαβαίναμε 
ἀπό τέτοιες καταστάσεις. 
Αὐτή, λοιπόν, ἡ εἰκόνα τοῦ 

παπποῦ Χατζηφλουρέντζου, ἔμει-
νε καταχωνιασμένη στή μνήμη 
μου καί κάποιες φορές τήν ἀνέ-
συρα, μέχρι τώρα πού διάβασα γι’ 
αὐτόν στή συνέντευξη τοῦ Πα-
νιερωτάτου, τόν ὁποῖο καί εὐγνω-
μονῶ γι’ αὐτή τήν εὐκαιρία νά 
μάθω γιά ἕναν ἅγιο πού ζοῦσε 
μαζί μας στά χωριά μας, ἀλλά οἱ 
περισσότεροι δέν εἴχαμε ἰδέα γιά 
τόν θησαυρό πού κρυβόταν πίσω 
ἀπό τήν ἀτημέλητη ἐμφάνιση. 
Ὁμολογῶ ὅτι διαβάζοντας γι’ 

αὐτόν τόν ἅγιο ἄνθρωπο, πού ὁ 
κόσμος τόν κοροΐδευε, τόν εἰρω-
νευόταν καί τόν ἔλεγε «τρελό», 
πού τόν ἀντιμετώπιζε περίπου ὡς 
γραφικό καί θρησκόληπτο, κι 
ἀκόμα ἴσως ἐνοχλητικό γιά πολ-
λούς, συγκλονίστηκα ἀπό τά χα-
ρίσματά του πού ἐπιμελῶς τά 
ἀπέκρυβε, καί κυρίως ἀπό τήν 
προορατική του δύναμη. Ὅταν 
ὅλοι ἀνησυχοῦσαν τό 1964 γιά μία 
ἐνδεχόμενη εἰσβολή τῆς Τουρ-
κίας, αὐτός ἔβλεπε καθαρά ὅτι οἱ 
Τοῦρκοι θά ἔρθουν ἀργότερα κι 
ἐμεῖς θά φύγουμε, ἐνῶ ἐκεῖνος θά 
ἔμενε. «Θά μαυροφορήσει ὅλη ἡ 
Κύπρος καί θά γυρεύετε τήν πιό 
μικρή σπηλιά, τήν πιό μικρή 
τρῦπα νά τρυπώσετε. Θά γίνει με-
γάλο κακό στήν Κύπρο. Ἐσεῖς θά 
φύγετε, ἐγώ ὅμως θά μείνω». 
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Σέ ἄλλη περίπτωση τούς ἀνέ-
φερε: «Οἱ Τοῦρκοι θά ἔρθουν, 
ἀλλά δέν θά ἔρθουν τώρα, μετά 
θά ἔρθουν καί θά πάρουν τήν Κύ-
προ τή μισή». Πραγματικά, εἶχε 
πληροφορίες πολλές ἀπό τήν Πα-
ναγία, ὅπως πληροφορήθηκε καί 
γιά τόν θάνατό του, στίς 10 
Ὀκτωβρίου 1969. 
Ἐκεῖνο, ὅμως, πού κέρδισα, 

διαβάζοντας γι’ αὐτόν τόν ὅσιο 
Γέροντα εἶναι ἡ βεβαιότητα ὅτι θά 
ἐπιστρέψουμε πίσω στόν τόπο 
μας, ὅταν μετανοήσουμε καί 
ἔρθουμε πιό κοντά στόν Θεό. 
Ἐξάλλου, τό εἶπε ξεκάθαρα στούς 
δικούς του: «Καί τότε θά ἀφήσε-
τε τά σπίτια σας ὅπως εἶναι καί θά 
φύγετε. Θά πέφτετε ὁ ἕνας πάνω 
στόν ἄλλο, χωρίς νά πειράζει 
ὅμως ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Μετά ὁ 
κόσμος θά ἁμαρτήσει. Θά ἀργή-
σετε λίγο νά ἔρθετε πίσω. Ὅταν 

θά ἔρθετε πίσω, τότε θά εἶναι τά 
κλάματά σας. Τότε θά δώσει νόη-
ση στόν κόσμο ὁ Θεός, νά κατα-
λάβει τόν δρόμο τόν ὀρθό ποιός 
εἶναι. Πολλοί Τοῦρκοι ἀπό τά 
ἔργα τά καλά, θά γίνουν χρι-
στιανοί. Ὁ κόσμος θά περπατᾶ μέ 
τό κεφάλι σκυφτό. Ἡ Κύπρος 
θά ἐλευθερωθεῖ ἀπό μόνη της, 
χωρίς νά τή βοηθήσει κανένας». 
Σέ κάποια ἄλλη εὐκαιρία, τό-

νισε τά ἑξῆς: «Θά ἔρθει μία ὥρα 
πού θά τρέχετε σάν τίς καμῆλες, 
θά φοβᾶστε νά κοιτάξετε πίσω 
σας. Ἐκεῖ πού θά πᾶτε, θά νομί-
ζετε πώς πήγατε στό πανηγύρι. 
Οὔτε θά πεινάσετε οὔτε θά δι-
ψάσετε. Πολλά κράτη θά ἐνδια-
φερθοῦν, ἀλλά οἱ Τοῦρκοι θά 
εἶναι ἀνένδοτοι. Ὅμως, θά ἔρθει 
ἡ ὥρα πού θά ξαναρθεῖτε στά 
σπίτια σας. Τήν ὥρα αὐτή πού θά 
ἔρθετε, θά πέσετε κατά γῆς, θά 
ταπεινωθεῖτε». 
Καί συνέχισε, ἀπαντώντας στόν 

γιό του Ἀντώνη: «Θά ἔρθετε. Θά 
τό θελήσει ἡ Παναγία καί θά 
ἔρθετε, ἀλλά σᾶς τό ξαναλέω ὅτι 
θά ταπεινωθεῖτε, θά πέσετε κα-
ταγῆς. Ὁ Θεός γνωρίζει πότε θά 
σᾶς ἐλευθερώσει, ὅταν θά εἴσαστε 
ἐντάξει μεταξύ σας». 
Μέ ἐντυπωσίασε κάτι πού εἶπε 

στόν μεγαλύτερο γιό του: «Τό 
χωριό μας μία μέρα θά δοξα-
στεῖ. Θά δοξαστεῖ τό ὄνομα 
τοῦ Κυρίου». Αὐτή ἡ πρόβλεψη 
μοῦ δημιουργεῖ πολλές σκέ-
ψεις. Ἴσως θά πρέπει νά 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Ἱερά Μονή Παναγίας  
Αὐγασίδας.
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περιμένουμε θαύματα 
ἀπό αὐτόν τόν ἅγιο ἄνθρωπο 
τοῦ Θεοῦ, πού ὑπέμενε τούς 
χλευασμούς καί ἀπαντοῦσε μέ 
προσευχή γιά τούς ὑβριστές 
νά τούς ἐλεήσει ὁ Θεός, λέ-

γοντας στόν πατέρα Παρασκευά, 
τόν θεολόγο μας: «Τόν Χριστό τόν 
κοροΐδευαν πάνω στόν σταυρό 
ἀλλά καί παντοῦ, καί ὅμως εἶναι 
ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου». 
Στόν ἱερέα π. Ἀντρέα, τόν νε-

αρότερο τοῦ χωριοῦ, μία Κυρια-
κή τοῦ 1968, εἶπε μετά τό τέλος 
τῆς θείας λειτουργίας: «Παπά, 
σύντομα θά μείνουν πολλές 
ἐκκλησιές ἀνοικτές καί θά μπαί-
νουν κοπάδια μέσα». 
Ἕνα στοιχεῖο ἀπό τή ζωή του 

πού μέ στεναχώρησε εἶναι πού 
τοῦ ἀπαγόρευσαν ἀπό τήν Ἀρχιε-
πισκοπή νά κοιμᾶται μέσα στήν 
ἐκκλησία τοῦ μοναστηριοῦ τῆς 
Παναγίας τῆς Αὐγασίδας, ὅπως 
τοῦ ὑπέδειξε, ὅπως φαίνεται, ἡ 
ἴδια ἡ Παναγία. Ἔτσι, τοῦ πῆραν 
τά κλειδιά τῆς ἐκκλησίας καί κοι-
μόταν ἔξω ἀπό τόν ναό. Ὅμως, 
ἀπό τή στενοχώρια του «δέν 
ἔπαιρνε οὔτε φαΐ οὔτε νερό, καί 
ἦταν ἐξαντλημένος». Ἔτσι, μέ τό 
ζόρι τόν πῆγαν στό σπίτι γιά νά 
τόν περιποιηθοῦν. Ὅταν ἦταν 
ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία, μόνο ἕνας 
Τουρκοκύπριος τόν ἐπισκέφτηκε 
καί προθυμοποιήθηκε νά τοῦ πά-
ρει ὅ,τι χρειαζόταν, ἀλλά αὐτός 
τοῦ ζήτησε μόνο νερό. 
Δέν θά μποροῦσα νά παραλεί-

ψω τό ὁσιακό τέλος τοῦ Γέροντα 
αὐτοῦ πού ἀπό τίς 25 Σεπτεμ-
βρίου μέχρι τίς 10 Ὀκτωβρίου 
πού μακαρίστηκε, δέν ἔβαλε τρο-
φή στό στόμα του, παρά μόνο 
τρία κουταλάκια τσάι, μετά ἀπό 
πολλές πιέσεις, γιά νά τούς κάνει 
τό χατίρι. Ἡ μόνη ἀξίωση πού εἶχε 
ἀπό τά παιδιά του ἦταν νά τόν 
πάρουν στό μοναστῆρι νά κάνει 
μπάνιο μέσα στό ἁγίασμα, γιατί 
ἤξερε ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα του. 
Γι’ αὐτό ζήτησε ἀπό τόν γιό του 

τόν Ἀντώνη νά τοῦ φέρει τό κλει-
δί τῆς Αὐγασίδας ἀπό τόν πατέ-
ρα Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος, παρόλο 
πού εἶχε ρητές ἐντολές ἀπό τήν 
Ἀρχιεπισκοπή νά μήν τό δώσει τό 
κλειδί, τελικά τοῦ τό πῆγε ὁ ἴδιος, 
ὅπως διέταξε ὁ παππούς, λέγον-
τας: «Ἔλα Χατζῆ καί σοῦ τό ἔφε-
ρα καί ὅ,τι θέλεις νά μοῦ πεῖς νά 
σοῦ τό κάνω». Τότε, ὁ παππούς 
τοῦ ζήτησε νά τό ἀφήσει μέσα 
στήν κοῦπα μέ τό νερό. Μετά ἀπό 
λίγο σκούπισε τό κλειδί καί εἶπε 
μέ τή χαμηλή κι ἀδύνατη φωνή 
του στόν ἱερέα: «Δάσκαλε, ἐγώ 
δέν μποροῦσα νά πάω καί νά μήν 
πάρω τό κλειδί τοῦτο. Αὐτό εἶναι 
τό κλειδί τῆς Κύπρου». Εἶναι καί 
αὐτή μία φράση πού δέν μπο-
ροῦμε νά τήν καταλάβουμε, ὅμως 
σίγουρα δέν ἔλεγε ποτέ ἄστοχα 
λόγια. 
Στίς 9 Ὀκτωβρίου, τοῦ Ἁγίου 

Ἀνδρονίκου, τόν μετέφεραν στή 
μονή τῆς Παναγίας τῆς Αὐγασί-
δας πού τόσο ἐπιθυμοῦσε καί 
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πέρασε τή νύκτα ξαπλωμένος 
μπροστά ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας. Τό πρωί τόν κοινώνησαν 
καί τοῦ ἔκαναν Ἅγιο Εὐχέλαιο. 
Μόλις τελείωσε τό Ἅγιο Εὐχέλαιο 
μπῆκε μέσα στήν ἐκκλησία ὁ γιός 
του Γιακουμῆς πού εἶχε πάει 
στήν Ἀγγλία γιά θεραπεία καί ὁ 
παππούς τούς εἶπε νά τοῦ τηλε-
φωνήσουν νά ἔρθει καί δέν ἔχει τί-
ποτε. «Ὁ παππούς τότε ἔκανε νά 
τόν ἀγκαλιάσει, πέρασε τό χέρι 
πάνω ἀπό τόν ὦμο του, καί ὅπως 
τό προεῖπε ξεψύχησε, ἀφοῦ πε-
ρίμενε νά δεῖ τόν γιό του. Ἦταν 
τό πρωινό τῆς Παρασκευῆς, 10 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1969». 
Ὁ θεολόγος μας πατήρ Παρα-

σκευᾶς, τότε εἶπε στόν ἐπικήδειό 
του: «Ἔχει ἕναν Ἅγιο ἡ Μηλιά». 
Ἔγραψα αὐτό τό κείμενο γιά 

νά μοιραστῶ τή συγκίνηση πού 
ἔνιωσα, διαβάζοντας γιά ἕναν 
σύγχρονο Γέροντα, πού ἔμαθε 
σάν ἄλλος Μακρυγιάννης λίγα 
γράμματα σέ μεγάλη ἡλικία γιά νά 
διαβάζει τά θρησκευτικά βιβλία, 
πού ἔζησε ζωή πολύ ἀσκητική, 
ζωή μεγάλης ἐγκράτειας, νηστεί-
ας, προσευχῆς καί ἀγρυπνίας. 
Ἡ μεγάλη ἀγάπη του στόν Χριστό 
καί ἡ ἀφοσίωσή του στήν Πανα-
γία μας, τόν ἔκαναν ἄνθρωπο με-
γάλης ἄσκησης καί πνευματικοῦ 
ἀγῶνα, πού προφήτευε τά μέλ-
λοντα καί μέ τήν ὅλη βιοτή του 
ἔγινε πρότυπο χριστιανοῦ. Γι’ 
αὐτό καί οἱ σύγχρονοί του δέν 
μποροῦσαν νά τόν καταλάβουν 

καί τά σοφά λόγια του τούς φαί-
νονταν ἐξωπραγματικά. 
Ἐπιπλέον, νιώθω ὅτι ἐδῶ ἔχου-

με τό παράδειγμα ἑνός πολύ 
πνευματικοῦ ἀνθρώπου πού 
ζοῦσε μέσα στόν κόσμο, ἀπέκτη-
σε ἔξι παιδιά, κι ὅμως ἔγινε 
σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ, ἔγινε 
Ἅγιος. Ἔτρωγε πολύ λίγο, λίγα 
χόρτα καί ψωμί, μαζί μέ φροῦτα, 
κοιμόταν ἐλάχιστα, καί ἐργαζόταν 
πολύ. Μάλιστα, βοηθοῦσε καί 
τούς ἄλλους στίς δουλειές τους 
ἀμισθί. Ὅσο ζοῦσε, ἔνιωθε θλίψη 
γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ κόσμου 
ἀπό τόν Θεό, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε τό 
πένθος τῆς μετάνοιας καί τήν 
αἴσθηση ὅτι ἦταν ἁμαρτωλός. Γι’ 
αὐτό καί εἶχε συνέχεια δάκρυα 
καί συμβούλευε τούς ἀνθρώπους 
καί στά γύρω χωριά νά μετανοή-
σουν καί νά ἔρθουν κοντά στόν 
Χριστό. Κυρίως, τόνιζε σέ ὅλους 
νά πηγαίνουν τήν Κυριακή στή 
Θεία Λειτουργία, ἐνῶ ὁ ἴδιος κα-
θημερινά καθάριζε τίς ἐκκλησίες 
καί βοηθοῦσε μέ προθυμία τούς 
ἱερεῖς στά καθήκοντά τους. 
Ἄς ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ 

παπποῦ Χατζηφλουρέντζου, 
αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου τῆς Μηλιᾶς καί 
ἄς πιστέψουμε στά λόγια του ὅτι 
θά μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός καί θά γυ-
ρίσουμε πίσω στά σπίτια μας. 
Φτάνει νά ἀκολουθοῦμε τόν 
δρόμο τοῦ Θεοῦ καί νά ἀγα-
ποῦμε τόν ἄλλο ἄνθρωπο. 

Αἰωνία ἡ μνήμη του! 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Κατά τόν 11ον ἤ 12ον αἰώνα 
μ.Χ. ἱδρύθηκε στή βόρεια 
πλευρά τῆς νήσου τῆς Κύ-

πρου καί συγκεκριμένα στή Λάμ-
πουσα (μεταξύ Καραβά καί Λα-
πήθου) τό μοναστῆρι τῆς Ἀχειρο-
ποιήτου. Ἡ ὀνομασία τῆς μονῆς 
σχετίζεται μέ τό γνωστό θαῦμα 
τοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος ἀποτύπω-
σε τή μορφή τοῦ θεϊκοῦ Του προ-
σώπου πάνω σέ ὕφασμα: τό Ἅγιο 
Μανδήλιο. Ἡ ἐν λόγῳ ἀποτύπω-
ση ἔγινε μέ θαυμαστό τρόπο καί 
γι’ αὐτό ὀνομάστηκε Ἀχειροποί-
ητος ἀφοῦ δέν μεσολάβησε χέρι 
ἀνθρώπου. Σύμφωνα μέ τίς συ-
ναξαριακές πηγές, στήν πόλη τῆς 
Ἔδεσσας στήν Συρία κατά τήν 
ἐποχή τοῦ Χριστοῦ, ζοῦσε ὁ βα-
σιλιάς Αὔγαρος. Ὁ βασιλιάς αὐτός 
ὑπέφερε ἀπό λέπρα καί ζήτησε μέ 

ἀπεσταλμένους του νά τόν ἐπι-
σκεφθεῖ ὁ Χριστός ὥστε νά τόν θε-
ραπεύσει. Ὁ Χριστός ἀνταπο-
κρίθηκε στό αἴτημα τοῦ βασιλιᾶ 
μέ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο. Σκούπι-
σε τό Ἅγιο Πρόσωπό Του σέ ἕνα 
ὕφασμα (Μανδήλιο) καί στή συ-
νέχεια ἔστειλε στόν Αὔγαρο τό 
ἱερό αὐτό μανδήλιο (πού ἀπεικό-
νιζε πλέον τή μορφή τοῦ Χριστοῦ) 
καί ὁ βασιλιάς θεραπεύθηκε. Τό 
Ἅγιο Μανδήλιο φυλασσόταν γιά 
πολλά χρόνια στήν Ἔδεσσα καί 
ὑπάρχουν διάφορες ἐκδοχές γιά τή 
μετέπειτα τύχη του. 

Κατά μία παράδοση, μετά τήν 
κατάληψη τῆς Ἔδεσσας ἀπό τούς 
Σαρακηνούς τό 641 μ.Χ. ξεκίνη-
σαν προσπάθειες γιά νά μετα-
φερθεῖ τό Ἅγιο Μανδήλιο στήν 
Κωνσταντινούπολη. Οἱ προσπά-

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία  
τς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 10ου – 12ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ 
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς 

Μέρος ΣΤ΄ 
 

Τό μοναστῆρι τῆς Ἀχειροποιήτου στή Λάμπουσα
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

θειες αὐτές τελεσφόρησαν κατά τή 
διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ αὐτο-
κράτορα τοῦ Βυζαντίου Ρωμανοῦ 
τοῦ Λεκαπηνοῦ (920-944 μ.Χ.). Ὁ 
ἐν λόγῳ αὐτοκράτορας συμφώ-
νησε μέ τόν Ἀμηρά τῆς Ἔδεσσας 
καί ἔγινε σχετική ἀνταλλαγή: Ὁ 
αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου πα-
ρέδωσε 200 Σαρακηνούς αἰχμά-
λωτους καί ὁ Ἀμηρᾶς ἔδωσε τό 
Ἅγιο Μανδήλιο. 

Κατά μία ἄλλη παράδοση, μετά 
τόν θάνατο τοῦ Αὔγαρου, ἕνας 
εἰδωλολάτρης ἀποφάσισε νά κα-
ταστρέψει τό Ἅγιο Μανδήλιο. Ὁ 
τότε ἐπίσκοπος τῆς Ἔδεσσας 
Εὐλάλιος τό πληροφορήθηκε καί 
ἀφοῦ πῆρε κρυφά τό Ἅγιο Μαν-
δήλιο ἐπιβιβάστηκε σέ καράβι 
πού εἶχε ὡς προορισμό τήν Κύ-
προ. Τό καράβι ἔπεσε ὅμως σέ με-
γάλη θαλασσοταραχή καί κινδύ-
νευε νά βυθιστεῖ. Ὁ ἐπίσκοπος 
Εὐλάλιος ἅπλωσε τότε τό Ἅγιο 
Μανδήλιο στή θάλασσα καί κά-
θισε πάνω του. Σέ λίγο ἔφθασε 
στή Λάμπουσα ὅπου ἀποβιβά-
στηκε, ἔκτισε δέ μοναστῆρι τό 
ὁποῖο ἀφιέρωσε στό Ἅγιο Μαν-
δήλιο καί τό ὀνόμασε Ἀχειροποί-
ητο. 

Ὑπάρχει καί ἡ παράδοση πού 
ἀναφέρει ὅτι ὁ Εὐλάλιος ἦταν Κύ-
πριος ἐπίσκοπος τῆς Λάμπουσας 
πού ἔκτισε τό μοναστῆρι τῆς 
Ἀχειροποιήτου. Μετά τήν ἀνοι-
κοδόμηση τῆς μονῆς, ὁ Εὐλάλιος 
φρόντισε καί μετέφερε στό μο-
ναστῆρι τεμάχιο τοῦ Ἁγίου Μαν-

δηλίου. Ὁ Εὐλάλιος διακηρύχθη-
κε Ἅγιος μετά τόν θάνατό του καί 
οἱ Χριστιανοί τῆς περιοχῆς ἔκτι-
σαν ναό πρός τιμή του βορειοα-
νατολικά τῆς Ἀχειροποιήτου. Ἡ 
χειρόγραφη ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου 
Εὐλαλίου φυλασσόταν στή μονή 
τῆς Ἀχειροποιήτου. Ὁ ἀρχικός 
ναός τοῦ Ἁγίου Εὐλαλίου δέν δια-
σώθηκε καί στή θέση του ὑπάρ-
χει ὁ μεταγενέστερος ναός ὁ 
ὁποῖος ἀνάγεται στήν ἐποχή τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Νεοφύτου 
(1587-1592 μ.Χ.). 

Ἡ μονή τῆς Ἀχειροποιήτου εἶναι 
κτισμένη σέ χῶρο στόν ὁποῖο 
προϋπῆρχε πεντάκλιτη παλαι-
οχριστιανική βασιλική τοῦ 5ου-6ου 
αἰώνα μ.Χ. Ἐρείπια τῆς βασιλικῆς 
αὐτῆς ἐντοπίστηκαν μέ ἀνασκα-
φές τό 1955. Ἄν καί εἶναι ἄγνω-
στο πότε καταστράφηκε ὁ ἀρχι-
κός ναός (εἰκάζεται ὅτι ἡ κατα-
στροφή συνέβη κατά τήν περίοδο 
τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν), τό 
σημερινό καθολικό τῆς μονῆς 
(ἀνοικοδομήθηκε ὅπως προανα-
φέρθηκε τό 11ο-12ο αἰώνα μ.Χ.) 
βρίσκεται στό μέσο κλίτος τῆς 
ἀρχαίας πεντάκλιτης βασιλικῆς. 
Τό καθολικό ἔχει τόν τύπο τοῦ 
ἐγγεγραμμένου σταυροειδοῦς 
ναοῦ μέ τροῦλο. Κατά τήν περίοδο 
τῆς Φραγκοκρατίας προστέθηκε 
στό καθολικό ἐξωνάρθηκας. Στή 
βόρεια πλευρά καί σέ τμῆμα τῆς 
δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ μοναστηριοῦ 
κτίστηκε τόν 18ον αἰώνα μ.Χ. διώ-
ροφο κτίριο. Στά μέσα τοῦ 20ου 
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αἰώνα (δεκαετίες 1940 καί 1950) 
ἀνοικοδομήθηκαν μονώροφα κτί-
ρια στή νότια πλευρά τά ὁποῖα 
ἐξυπηρέτησαν τή φύλαξη παλαι-
οχριστιανικῶν εὐρημάτων καί ψη-
φιδωτῶν δαπέδων τῆς ἀρχαίας 
πόλης τῆς Λαπήθου. Μέχρι τό 
1974 ὑπῆρχε στό καθολικό ξυλό-
γλυπτο τέμπλο τοῦ 18ου αἰώνα 
μ.Χ. πού περιελάμβανε καί τμῆμα 
τοῦ βυζαντινοῦ τέμπλου (μαρμά-
ρινους κίονες κ.ἄ.). Ἡ μονή συ-
λήθηκε βάναυσα λόγῳ τῆς τουρ-
κικῆς εἰσβολῆς καί κατοχῆς. Ἡ 
ἐφέστιος καί θαυματουργός εἰκό-
να τῆς Παναγίας τῆς Ἀχειροποι-
ήτου (στήν ὁποία πιστεύεται ὅτι 
βρισκόταν καί τεμάχιο τοῦ Ἁγίου 
Μανδηλίου) ὅπως καί ἄλλες εἰκό-
νες τῆς μονῆς ἀγνο-οῦνται.  

Ἀριθμός ἐγγράφων ἐπιβεβαι-
ώνουν τήν ὕπαρξη καί λειτουργία 
τῆς μονῆς κατά τήν περίοδο τοῦ 
τέλους τῆς Φραγκοκρατίας καί τῆς 
ἀρχῆς τῆς Ἐνετοκρατίας. Ἕνα 
ἀπό τά στοιχεῖα αὐτά ἀποτελεῖ 
ὑπόμνημα τῆς βασίλισσας Αἰκα-
τερίνης Κορνάρο πρός τό δόγη τῆς 
Κύπρου Λεονάρδο Dona. Ὅπως 
εἶναι γνωστό, ἡ Αἰκατερίνη Κορ-
νάρο, μετά τόν θάνατο τοῦ Φράγ-
κου συζύγου της βασιλιά Ἰακώβου 

Β΄, βασίλευσε στήν Κύπρο κατά 
τήν περίοδο 1473-1489 μ.Χ. Τό 
1489 μ.Χ. μετά ἀπό πολλές πιέ-
σεις, ἡ Αἰκατερίνη ἐκχώρησε τήν 
Κύπρο στή Γαληνοτάτη Δημο-
κρατία τῆς Βενετίας καί ἐπέ-
στρεψε στήν πατρίδα της, τή Βε-
νετία. Τό 1490 μ.Χ. συνέταξε 
ὑπόμνημα πρός τό δόγη Dona στό 
ὁποῖο σημείωνε προνόμια πού ἡ 
ἴδια εἶχε δώσει ὡς βασίλισσα σέ 
ὑπηκόους της στήν Κύπρο. Ζη-
τοῦσε δέ ὅπως τά προνόμια αὐτά 
ἀναγνωριστοῦν καί συνεχίσουν 
νά ἰσχύουν ἀπό τούς ἀξιωματού-
χους τῆς Βενετίας στήν Κύπρο. 
Ἕνα ἀπό αὐτά τά προνόμια ἀφο-
ροῦσε στό μοναστῆρι τῆς Ἀχειρο-
ποιήτου. Συγκεκριμένα, ἡ Αἰκα-
τερίνη ἔκανε ἀναφορά στή Μαρία 
Χαλεπά, Κυπρία Κυρία τῆς Αὐλῆς 
της. Ἡ Μαρία Χαλεπά εἶχε ἀκο-
λουθήσει τήν Αἰκατερίνη στήν 
Βενετία στό Ἄζολο καί ἀποτέλε-
σε ἐξέχων μέλος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀδελφότητας τῆς Βενετίας ἀφοῦ 
συνέβαλε στήν ἀνοικοδόμηση τοῦ 
ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τῶν Ἑλλήνων στή Βενετία. Ὁ 
πατέρας τῆς Μαρίας, Γεώργιος 
Χαλεπᾶς, ζοῦσε στήν Κύπρο, ἦταν 
ἡλικιωμένος καί πτωχός ἀλλά 
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εἶχε ὑπηρετήσει γιά χρόνια τή βα-
σίλισσα Αἰκατερίνη. Ἡ Αἰκατερί-
νη εἶχε παραχωρήσει στόν Γεώρ-
γιο ἀπό τό 1485 μ.Χ. τό προνόμιο 
νά διοικεῖ τή μονή τῆς Ἀχειρο-
ποιήτου ὅσο ζοῦσε ὁ τότε οἰκο-
νόμος τῆς μονῆς π. Μιχαήλ καί νά 
λαμβάνει ἐτήσιο ἐπίδομα ἀπό τά 
ἔσοδα τοῦ μοναστηριοῦ.  

Τό μοναστῆρι τῆς Ἀχειροποι-
ήτου λειτουργοῦσε καί κατά τήν 
Τουρκοκρατία ἀφοῦ ἀναφέρεται 
ἀπό τόν Ρῶσο περιηγητή καί μο-
ναχό Βασίλειο Μπάρσκυ. Τό 1735 
μ.Χ. ζοῦσαν στό μοναστῆρι 9-10 
μοναχοί. Ὅπως σέ ἄλλες περι-
πτώσεις ἔτσι καί τό μοναστῆρι τῆς 
Ἀχειροποιήτου, ἀποτέλεσε κατά 
τά σκοτεινά χρόνια τῆς Τουρκο-
κρατίας θρησκευτικό καί πνευ-
ματικό φάρο τῆς περιοχῆς. Στή 
μονή λειτουργοῦσε δημοτικό σχο-
λεῖο ἐνῶ, κατά τήν περίοδο τῆς 
Ἑλληνικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821, 
ἔφθασε ἐκεῖ ὁ Κωνσταντῖνος Κα-
νάρης γιά νά παραλάβει πρός ἐνί-
σχυση τοῦ ἀγῶνα οἰκονομική στή-

ριξη πού συγκέντρωσε ὁ Ἑλληνι-
κός πληθυσμός τῶν κωμοπόλεων 
Λαπήθου καί Καραβά. Ἐφοδίασε 
ἐπίσης τό καράβι του μέ νερό ἀπό 
τήν Ἀσπρόβρυση πού βρισκόταν 
κοντά στή μονή. Οἱ Τοῦρκοι τι-
μώρησαν τή μονή γιά τήν ἐμπλο-
κή της στήν ἐπίσκεψη τοῦ Κανά-
ρη στήν Κύπρο καί τῆς ἀφαίρεσαν 
ὅλη τήν ἀκίνητη περιουσία της δω-
ρίζοντας τήν στό τζαμί τοῦ Μπαϊ-
ρακτάρη. Ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς 
Μελέτιος καρατομήθηκε στή Λευ-
κωσία τό 1821. Κατά τόν ἀπε-
λευθερωτικό ἀγῶνα τοῦ 1955-
1959 ἡ μονή συνδέθηκε μέ τόν 
ἥρωα Γρηγόρη Αὐξεντίου ἀφοῦ 
ἐκεῖ ὁ ὑπαρχηγός τῆς ΕΟΚΑ νυμ-
φεύθηκε τή σύζυγό του Βασιλική. 
Ἡ μονή βρίσκεται ἀπό τό 1974 σέ 
στρατιωτική ζώνη τοῦ τουρκικοῦ 
στρατοῦ καί κινδυνεύει ἀπό κα-
τάρρευση. Τό μοναστῆρι πανηγύ-
ριζε στίς 16 Αὐγούστου καί ἡ μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Εὐλαλίου τελεῖται 
στίς 22 Ὀκτωβρίου καί στίς 30 
Αὐγούστου.
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Τό νά γιορτάζει ἕνας λαός ἤ ἕνα 
ἔθνος τίς ἐπετείους του, εἶναι 
καθῆκον καί ὑποχρέωση τῶν 

νεοτέρων, καί ἡ ἐλάχιστη ἀπότιση χρέ-
ους καί ὀφειλῆς σέ αὐτούς πού θυ-
σιάστηκαν γιά τό καλό τῶν πολλῶν, 
τήν ἐθνική ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία. 
Εἶναι παράλληλα, ἀπαραίτητο τμῆμα 
τῆς διατήρησης τῶν ἐθνικῶν συμβο-
λισμῶν, χωρίς μεγαλοστομίες καί ρη-
τορικές ὑπερβολές, τῆς συλλογικῆς 
μνήμης καί τῶν βασικῶν στοιχείων 
πού διαμορφώνουν τήν κοινή ταυτό-
τητα, σέ ἕναν κόσμο καί ἕνα διεθνές 
περιβάλλον πού μεταβάλλεται καί με-
ταμορφώνεται. Βέβαια, μέ τό νά τι-
μοῦμε καί μόνο τυπικά καί μηχανικά 
τίς ἐθνικές ἐπετείους, ἤ χάριν τῆς 
ἀργίας, δέν μᾶς χορηγεῖται πιστο-
ποιητικό διαγωγῆς τοῦ σωστοῦ δη-
μοκρατικοῦ πολίτη, οὔτε μᾶς δίνον-
ται ἐξ ἀποκαλύψεως τά ἀναγκαία δι-
δάγματα καί οἱ λύσεις γιά τά σύγ-
χρονα προβλήματα τῆς χώρας μας καί 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ.  

Τί ἦταν λοιπόν ἡ 28η Ὀκτωβρίου 

1940, τήν ἑβδομηκοστή ἑβδόμη ἐπέ-
τειο τῆς ὁποίας τιμοῦμε καί ἐμεῖς σή-
μερα στή Λευκωσία, στήν ἡμικατε-
χόμενη Κύπρο, μαζί μέ τόν ἁπαντα-
χοῦ Ἑλληνισμό; Προφανῶς ἡ ἡμέρα 
τοῦ Ὄχι εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτε-
ρες, σέ συμβολισμό καί ἀκτινοβολία, 
ἡμέρες τῆς ἱστορίας τοῦ Νεότερου 
Ἑλληνισμοῦ. Μία ἡμέρα, ὅπου ἡ 
Ἑλλάδα, 18 χρόνια μετά τήν τραγω-
δία τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς, 
καί ἀφήνοντας πίσω τόν Ἐθνικό Δι-
χασμό καί τόν ταραχώδη Μεσοπόλε-
μο μέ τήν πολιτική ἀστάθεια καί μία 
μακρά δικτατορία, μέ πρωτοφανῆ 
ἐθνική ὁμοψυχία ἀπάντησε στό ἰτα-
λικό τελεσίγραφο, ἀπορρίπτοντας τό, 
διά στόματος τοῦ Ἰωάννη Μεταξά καί 
διά τοῦ καθολικοῦ παλλαϊκοῦ καί πα-
νεθνικοῦ συναγερμοῦ στό μέτωπο 
καί στά μετόπισθεν, μέ τήν παράλληλη 
κινητοποίηση τοῦ παροικιακοῦ καί τοῦ 
ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ. Μέ τήν 28η 
Ὀκτωβρίου 1940 ἡ Ἑλλάδα, μία μι-
κρή χώρα, μέ τό ἠθικό ἀνάστημα καί 
τό βάρος πού τῆς ἀναλογοῦσε, στόν 

Πέτρου Παπαπολυβίου 
Ἀναπλ. Καθηγητή Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας 

Πανεπιστημίου Κύπρου

1. Πανηγυρικός λόγος πού ἐκφωνήθηκε στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Θε-
ολόγου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου στίς 28 Ὀκτωβρίου 2017.
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κορυφαῖο ἰδεολογικό διχασμό τῆς 
παγκόσμιας ἱστορίας, τόν πρῶτο 
οὐσιαστικά σέ αὐτό τό μέγεθος, δέν 
ἐπέλεξε τό φασιστικό στρατόπεδο, 
οὔτε τήν ἐπιτήδεια οὐδετερότητα, 
ὅπως οἱ γείτονες, πληρώνοντας βα-
ρύτατο τίμημα γιά αὐτή τήν ἐπιλογή. 
Ὄχι μόνο μέ τόν φόρο τοῦ αἵματος 
στόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο ἀλλά, 
κυρίως, μέ τό μαρτύριο τῆς τριπλῆς 
φασιστικῆς κατοχῆς, πού ἐπέβαλε ὁ 
χιτλερικός στρατός καί τό ἄγος τοῦ 
ἀγκυλωτοῦ σταυροῦ στήν Ἀκρόπολη, 
μέχρι τήν ἀπελευθέρωση, τόν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 1944. Ὁ ἑλληνικός λαός ἀντι-
στάθηκε στίς σιδερόφρακτες φασι-
στικές ὀρδές μέ τά στρατευμένα 
παιδιά του στά ἠπειρωτικά βουνά καί 
στό ἀλβανικό μέτωπο, σέ ἐξαιρετικά 
ἀντίξοες συνθῆκες, στό χιόνι καί στή 
λάσπη, χωρίς κάλυψη ἀεροπορίας, μέ 
προβλήματα στήν ἐπιμελητεία, πα-
λεύοντας καί ἐναντίον τῶν στοιχείων 
τῆς φύσης. Καί στά μαρτυρικά χρό-
νια τῆς Κατοχῆς ἡ πανεθνική ἀντί-
σταση τῶν Ἑλλήνων, ἔνοπλη καί μα-
ζική, παρά τίς ὁμηρίες, τίς ὁμαδικές 
ἐκτελέσεις ἀντιποίνων καί τήν τρο-
μοκρατία, ἀποτελεῖ φαινόμενο πού 
πρέπει νά τιμᾶμε, νά μελετοῦμε καί 
νά μήν ξεχνᾶμε, εἰδικά σήμερα πού ὁ 
φασισμός, ἐκμεταλλευόμενος τίς δύ-
σκολες κοινωνικές συνθῆκες, τή φτώ-
χια καί τήν ἐξαθλίωση σηκώνει ξανά 
τό ἐφιαλτικό κεφάλι του στήν Εὐρώ-
πη.  

Καί ἡ ἰδιαίτερή μας πατρίδα, ἡ Κύ-
προς; Παροῦσα στόν Δεύτερο Παγ-
κόσμιο πόλεμο ἀπό τήν ἔναρξή του, 
τό 1939, ὡς βρετανική Ἀποικία, καί 
ἔχοντας ἤδη στείλει ἄνδρες στό Δυ-

τικό Μέτωπο, στή Δουγκέρκη καί στή 
Βόρεια Ἀφρική, σείστηκε συθέμελα 
τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940. Τότε τό νησί 
μας καί οἱ κάτοικοί του συστρατεύ-
θηκαν μέ ὁμοψυχία στό στρατόπεδο 
τῶν συμμάχων τῆς Ἑλλάδας. Ὁ λαϊ-
κός ἐνθουσιασμός πού ἀκολούθησε 
τήν εἴδηση τῆς ἔκρηξης τοῦ ἑλληνοϊ-
ταλικοῦ πολέμου, ὁδήγησε στήν κα-
τάργηση τῶν αὐστηρῶν νόμων τῆς 
«Παλμεροκρατίας», καί οἱ κυπριακοί 
δρόμοι κατακλύστηκαν καί πάλι, 
ἐννέα ἀκριβῶς χρόνια μετά τά Ὀκτω-
βριανά του 1931, ἀπό ἑλληνικές (καί 
λιγότερες τουρκικές καί ἀγγλικές) ση-
μαῖες, σηματοδώντας τήν παταγώδη 
ἀποτυχία τῆς βρετανικῆς ἀντεπανα-
στατικῆς πολιτικῆς στήν Κύπρο στή 
δεκαετία τοῦ 1930. 

Μία ἄλλη συνέπεια τοῦ λαϊκοῦ 
ἐνθουσιασμοῦ ἦταν ἡ ἔξαρση τοῦ ἐθε-
λοντικοῦ ρεύματος: Μετά ἀπό ἔκκλη-
ση τοῦ Τοποτηρητῆ τοῦ Ἀρχιεπισκο-
πικοῦ θρόνου Μητροπολίτη Πάφου 
Λεοντίου, χιλιάδες Κύπριοι γράφτη-
καν σέ εἰδικούς καταλόγους, πού 
ἄνοιξε ἡ κυπριακή Ἐκκλησία, ὡς 
ἐθελοντές γιά τόν ἑλληνικό στρατό, 
ἐνῶ ἀνάλογη αὔξηση παρουσίασε ἡ 
στρατολόγηση καί στό «Κυπριακό 
Σύνταγμα», πού εἶχε ἤδη ἱδρυθεῖ ἀπό 
τούς Βρετανούς. Παρά τίς προσπά-
θειες τοῦ Μητροπολίτη Πάφου καί τήν 
ἐγγραφή χιλιάδων Κυπρίων στούς κα-
ταλόγους γιά ἐθελούσια στράτευση 
στόν ἑλληνικό στρατό, ἡ βρετανική κυ-
βέρνηση δέν ἐπέτρεψε αὐτή τήν κα-
τάταξη. Ἔτσι, ἡ συντριπτική πλει-
οψηφία τῶν στρατολογηθέντων νη-
σιωτῶν στελέχωσε τελικά τό «Κυ-
πριακό Σύνταγμα» καί τήν «Κυ-
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πριακή Ἐθελοντική Δύναμη». Καί οἱ 
κυπριακές θυσίες εἶναι βαρύτατες 
στόν πανανθρώπινο ἀγῶνα ἐναντίον 
τοῦ φασισμοῦ: Ἀπό τούς Κυπρίους 
ἐθελοντές τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ, 
Ἕλληνες, Τούρκους, Ἀρμένιους, Μα-
ρωνίτες, καί Λατίνους, σκοτώθηκαν ἤ 
ἀποβίωσαν ἐν ὑπηρεσίᾳ 373 ἄνδρες 
καί μία γυναῖκα. Τάφοι καί κενοτά-
φια Κυπρίων στρατιωτῶν τοῦ Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου, ἐντοπίζονται 
στήν Κύπρο καί σέ ἄλλες 23 χῶρες, 
σέ 72 στρατιωτικά κοιμητήρια καί 
μνημεῖα πολέμου. Στά κοιμητήρια τῆς 
Ἑλλάδας εἶναι θαμμένοι οἱ περισσό-
τεροι Κύπριοι στρατιῶτες τοῦ πολέ-
μου, 100 συνολικά, ἀριθμός πού δεί-
χνει τό μέγεθος τῶν κυπριακῶν θυ-
σιῶν στήν ἐκστρατεία στήν Ἑλλάδα, 
τό 1941. Τή μεγαλύτερη συγκίνηση 
στόν σημερινό ἐρευνητή προκαλοῦν οἱ 
τάφοι τριῶν Κυπρίων στρατιωτῶν τοῦ 
βρετανικοῦ στρατοῦ στή Σιγκαπούρη, 
τό Χόνγκ Κόγκ καί στό Ἰμπχάλ τῆς 
Ἰνδίας, κοντά στά σύνορα μέ τήν 
Μπούρμα. Σύμφωνα μέ τή γνωστή 
θουκυδίδεια ρήση, παρά τήν «ἀνω-
νυμία» τους, καί παρότι θάφτηκαν χι-
λιάδες χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν Κύ-
προ, παραμένουν «ἄνδρες ἐπιφα-
νεῖς», ἀφοῦ ἔχασαν τή ζωή τους 
προασπίζοντας τά ὑψηλότερα ἰδανι-
κά τῆς γενιᾶς τους καί τῆς ἀνθρω-
πότητας, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐπι-
κράτησης τῆς δικαιοσύνης. Τῆς δι-
καιοσύνης καί τῆς ἐλευθερίας πού ὁ 
ἥλιος τους ἀναμένεται, ἀκόμη, καί 
στήν Κύπρο… 

Ἕνας ἄλλος τομέας πού ἐκδηλώ-
θηκε γενναιόδωρη ἡ κυπριακή συμ-
παράσταση πρός τή συμμαχική προ-

σπάθεια, ἀλλά κυρίως πρός τήν 
Ἑλλάδα, ἦταν ἡ οἰκονομική ἐνίσχυση 
μέ τή διεξαγωγή ἐράνων. Ἡ ἐπιτυχία 
τῶν ἐράνων τίς ἡμέρες πού ἀκολού-
θησαν τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἦταν 
χωρίς προηγούμενο, ἀφοῦ συγκεν-
τρώθηκε ἕνα σεβαστό χρηματικό 
ποσό καί ἑκατοντάδες κιβώτια μέ τρό-
φιμα καί εἴδη ρουχισμοῦ, ἐνῶ δεκά-
δες χιλιάδες Κύπριοι, ἄνδρες καί 
γυναῖκες, οἱ παπποῦδες μας καί οἱ 
γιαγιάδες μας, μέσα σέ κλίμα ἔντο-
νης συγκινησιακῆς φόρτισης καί 
ἐνθουσιασμοῦ πρόσφεραν τά δακτυ-
λίδια τους καί ἄλλα προσωπικά τους 
εἴδη καί χρυσαφικά, μεγάλης ὑλικῆς 
ἀλλά κυρίως συναισθηματικῆς ἀξίας, 
στούς δίσκους πού περιφέρονταν 
στούς ναούς, μέ τήν εὐλογία τῆς 
Ἐθναρχούσης Ἐκκλησίας, γιά τή 
στρατιωτική ἐνίσχυση τῆς Ἑλλάδας. 
Οἱ μετριότεροι ὑπολογισμοί γιά τό συ-
νολικό χρηματικό ποσό τῶν κυ-
πριακῶν ἐράνων ὑπέρ τῶν ἀναγκῶν 
τῆς Ἑλλάδας κατά τή διάρκεια τοῦ 
πολέμου κυμαίνονται στίς 300 - 350 
χιλιάδες λίρες. Σέ μία ἐποχή πού ἡ 
οἰκονομική κατάσταση τοῦ Κύπριου 
ἀγρότη ἦταν ἄθλια καί οἱ πιό πάνω 
εἰσφορές καί ὁ «ὀβολός τῆς χήρας» 
ἐξοικονομοῦνταν κυριολεκτικά μέ 
αἷμα.  

Ἀνεξάρτητα ἀπό τό μέγεθος τῆς κυ-
πριακῆς προσφορᾶς στόν πόλεμο 
κατά τοῦ φασισμοῦ, καί τίς ποσότη-
τες τοῦ νεανικοῦ αἵματος πού χύθη-
κε, πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι ἡ μαζική 
συμμετοχή τῶν κατοίκων τῆς μεγα-
λονήσου στόν Δεύτερο Παγκόσμιο 
πόλεμο εἶχε κατ’ ἐξοχήν ἑλληνοκεν-
τρικό χαρακτῆρα καί συνδεόταν μέ τήν 
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ἀναμενόμενη ἐθνική ἀποκατάσταση 
τῆς Κύπρου. Στό ἀποχαιρετιστήριο μή-
νυμά του πρός τούς Κύπριους ἐθε-
λοντές τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, τόν Δε-
κέμβριο τοῦ 1940, στήν Ἀθῆνα, ὁ ἐξό-
ριστος Μητροπολίτης Κυρηνείας Μα-
κάριος, ἀνέφερε καί τά ἑξῆς: Ἡ Κύ-
προς πυκνώνουσα καί σήμερον, ὅπως 
εἰς κάθε στιγμήν τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους 
τάς ἑλληνικάς ἡρωϊκάς φάλαγγας, 
δέν συνεχίζει ἁπλῶς τήν ἑλληνικήν πα-
ράδοσιν τοῦ ἀμύνεσθαι περί Πάτρης, 
ἀλλ’ ἀκολουθεῖ τόν δρόμον τῆς αἰωνίας 
αὐτῆς προσηλώσεως καί ἀφοσιώσεως 
πρός τήν ἀθάνατον Μητέρα. Σέ ἀνά-
λογο ὕφος, τόν Μάιο τοῦ 1942, ὁ το-
ποτηρητής τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρό-
νου μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος, σέ 
ὑπόμνημά του πρός τόν κυβερνήτη τῆς 
Κύπρου Τσαρλς Γούλλεϋ, ὑποστήριζε 
ὅτι ὁ κυπριακός λαός βοηθοῦσε τούς 
συμμάχους, «ἔχων ἀντικειμενικόν 
σκοπόν τήν Ἀνάστασιν τῆς Μεγάλης 
Ἑλλάδος καί τήν Ἕνωσιν τῆς Κύπρου 
μετά τῆς Ἑλλάδος». Ἀλλά καί ἀπό τήν 
πλευρά της, ἕνα χρόνο ἀργότερα, τόν 
Ἰούνιο τοῦ 1943, ἡ Κεντρική Ἐπιτρο-
πή τοῦ ΑΚΕΛ, τοῦ μεγαλύτερου κόμ-
ματος τήν ἐποχή ἐκείνη, πού εἶχε ἱδρυ-
θεῖ τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ἀνακοινώ-
νοντας τήν ἱστορική ἀπόφαση γιά κα-
τάταξη ἑκατοντάδων μελῶν καί στε-
λεχῶν τοῦ κόμματος στόν βρετανικό 
στρατό, τόνιζε ὅτι ἡ ἐθελοντική στρα-
τολόγηση γινόταν «πρός ἐνίσχυσιν τοῦ 
ἀγῶνος δι’ ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλά-
δος ἀπό τήν χιτλερικήν τυραννίαν, 
ἀπελευθέρωσιν τῶν ὑποδούλων χωρῶν 
καί ἐξασφάλισιν τοῦ ἐθνικοῦ, πολιτι-
κοῦ καί κοινωνικοῦ μέλλοντος τῆς νή-
σου».  

Βέβαια, σέ ἐπίπεδο διακηρύξεων, 
τόσο ἡ ἑλληνική ἀντίσταση στόν φα-
σισμό ὅσο καί ἡ κυπριακή συμμετο-
χή στόν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, 
ἐπαινέθηκαν σέ πολλές εὐκαιρίες 
ἀπό Βρετανούς πολιτικούς καί στρα-
τιωτικούς ἀξιωματούχους, καί οἱ 
ἀόριστες ὑποσχέσεις μοιράζονταν 
ἀφειδῶς καί χωρίς κόστος. Πιό γνω-
στό παράδειγμα ἀποτελοῦν οἱ δη-
λώσεις τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ 
Οὐίνστον Τσώρτσιλ, τοῦ πατέρα τῆς 
συμμαχικῆς νίκης, κατά τήν ἐπίσκε-
ψή του στήν Κύπρο, τόν Ἰανουάριο 
τοῦ 1943: «Μετά τό τέλος τοῦ πολέ-
μου τούτου, τό ὄνομα τῆς Κύπρου θά 
περιλαμβάνεται εἰς τόν κατάλογον 
ἐκείνων, τά ὁποία κατέστησαν ἄξια, 
ὄχι μόνον τῶν Ἡνωμένων λαῶν, οἱ 
ὁποῖοι τώρα συμπολεμοῦν, ἀλλά, ὡς 
ἀκραδάντως πιστεύω, καί τῶν μελ-
λουσῶν γενεῶν τῆς ἀνθρωπότητος». 
Τά παραπάνω ἐξηγοῦν γιατί πολέ-
μησαν οἱ Ἕλληνες Κύπριοι στόν Δεύ-
τερο Παγκόσμιο πόλεμο καί εἰδικό-
τερα τό 1940-1941. Ἐξηγοῦν καί 
γιατί ξαναπῆραν τά ὅπλα γιά τήν 
ἐλευθερία τους τό 1955-1959, ὅταν 
ἐξεγέρθηκαν ἀπηυδισμένοι ἀπό τά 
ἀποικιακά «Οὐδέποτε» καί τήν ἠχη-
ρή διάψευση τῶν ἰδανικῶν τοῦ πο-
λέμου, γιά ἐλευθερία καί αὐτοδιάθε-
ση τῶν μικρῶν λαῶν. Καί προβάλλουν, 
γιά τή δική μας γενιά, ὡς αὐστηρό καί 
ἀδυσώπητο μέτρο σύγκρισης. Καί ἐάν 
εἶναι δύσκολο, ἴσως ἀδύνατο, νά κα-
ταφέρουμε νά γίνουμε «πολλῶ κάρ-
ρονες τούτων», ἄς μήν ξεχνᾶμε τό 
χρέος καί τήν ὀφειλή γι’ αὐτά πού πα-
ραλάβαμε καί, κυρίως, γι’ αὐτά πού 
θά παραδώσουμε.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Ἡ συγκέντρωση στοιχείων γιά τήν 
τιμή τοῦ ἁγίου Μάμαντος στήν 
Κύπρο καί στή Μεσόγειο ἐν γέ-

νει, ὁδήγησε τό 2010 στήν ἔκδοσή μας γιά 
τόν καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Μάμαντος 
στή Μόρφου καί στήν πραγματοποίηση 
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2013 στό Μουσεῖο Βυ-
ζαντινοῦ Πολιτισμοῦ στή Θεσσαλονίκη τῆς 
μεγάλης ἔκθεσης καί τοῦ συνοδευτικοῦ 
συλλογικοῦ τόμου «Ἡ τιμή τοῦ ἁγίου Μά-
μαντος στή Μεσόγειο: ἕνας ἀκρίτας 
ἅγιος ταξιδεύει», τήν ὁποία ἐγκαινίασε 
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαῖος. Ἡ ἔκθεση καί ἡ ἔκδοση ἀποτε-
λοῦσαν συνεργασία τοῦ ΜΒΠ, τῆς Μη-
τροπόλεως Μόρφου καί τοῦ Δήμου Μόρ-
φου. 

Στό κείμενό μου πού ἀκολουθεῖ δίνω 
ἔμφαση στήν στρατιωτική ἰδιότητα τοῦ 
ἁγίου Μάμαντος. Πῶς λοιπόν ἕνας γε-
ωργοκτηνοτρόφος ἅγιος μεταμορφώνεται 
σέ στρατιωτικό καί ποιά εἶναι ἡ εἰκονο-
γραφία του; 

Γεννημένος σέ φυλακή τῶν Γαγγρῶν 
τῆς Παφλαγονίας ἀπό μάρτυρες γονεῖς, 
τόν Θεόδοτο καί τή Ρουφίνα ἀπό τήν τάξη 
τῶν Πατρικίων καί υἱοθετημένος ἀπό 
εὐκατάστατη ματρώνα Ἀμμία, οἱ Βίοι καί 

οἱ ἀπεικονίσεις του στήν τέχνη τόν πα-
ρουσιάζουν μέ τίς ἰδιότητες τοῦ ταπεινοῦ 
ποιμένος ἤ τοῦ ἀριστοκράτη, ἀλλά κυρίως 
τοῦ μάρτυρος, ἀφοῦ ὡς γνωστόν μαρτυ-
ρησε στήν Καισάρεια ἐπί Αὐρηλιανού 
γύρω στό 270-272/5.  

Ὁ Μάμας συνδέεται στόν ἐγκωμιαστικό 
λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 
σέ χειρόγραφο τῆς Μονῆς Διονυσίου μέ τή 
Νέα Κυριακή. Ἡ συνοδευτική μικρογρα-
φία παρουσιάζει δύο φορές τόν ἅγιο, ἀρι-
στερά ὡς γεωργό νά περιποιεῖται φυτό 
καί στό κέντρο ὡς ποιμένα νά κρατᾶ ποι-
μενική ράβδο καί νά προσεύχεται. 

Ὡς ποιμένας ἐκτός ἀπό τή ράβδο 
κρατᾶ ἐλάφι ἤ πρόβατο. Ἀπεικονίζεται 
ἀκόμη νά ἀρμέγει ἐλαφίνα ὅπως λ.χ. σέ 
μικρογραφία τοῦ χφ Παναγίου Τάφου ἀρ. 
14 τοῦ 11ου αἰ. 

Τό σύμβολο ὅμως πού τόν προσδιορί-
ζει εἶναι ἡ ποιμενική ράβδος, τό ὠκυπό-
διον, τζυπόδιν στήν κυπριακή διάλεκτο. 

Ἡ ράβδος πού κρατᾶ ὁ ἅγιος Μάμας 
ἀποτελεῖ θεϊκό δῶρο καί μέ αὐτό κάνει 
θαύματα, κτυπᾶ τή γῆ καί βγαίνει εὐαγ-
γέλιο, ὅπως παρουσιάζεται σέ εἰκόνα ἀπό 
τό ὁμώνυμο χωριό τῆς Λεμεσοῦ. Μέ τή 
ράβδο συλλαμβάνει προφανώς τά ἀτίθασα 

Δρ. Χριστόδουλου Α. Χατζηχριστοδούλου 
Βυζαντινολόγου
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πρόβατα, ὅπως λ.χ. ὁ ποιμένας στή βου-
κολική σκηνή ἀπό τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ 
στόν Σταυρό τοῦ Ἁγιασμάτι στήν Πλα-
τανιστάσα (1505) ἤ πιστούς πού ἔχουν 
παρεκτραπεῖ ἀπό τόν δρόμον τῆς ἀλη-
θείας.  

Σέ σκηνές θαυμάτων κατά τήν παλαι-
οχριστιανική ἐποχή παριστάνονται ὁ 
Χριστός καί ὁ Μωυσῆς νά κρατοῦν ρά-
βδο καί μέ αὐτή νά κάνουν τά θαύματά 
τους.  

Ἡ ράβδος ὡς ὄργανο τιμωρίας πα-
ρουσιάζεται στόν ραβδισμό τοῦ ἁγίου 
Μάμαντος σέ ἀδημοσίευτο ἀργυρό ἔλα-
σμα μέ σκηνές τοῦ βίου του, πού κλάπηκε 
ἀπό τήν Κύπρο τό 1974.  

Οἱ συνεχεῖς ἐπιδρομές καί οἱ ἐμπόλε-
μες καταστάσεις μέ τούς Ἄραβες πού 
λάμβαναν χώρα στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες 
τοῦ βυζαντινοῦ κράτους ἀπό τόν 7ο 
αἰῶνα καθιερώνουν μή στρατιωτικούς ἁγί-
ους ὡς ὁ Μάμας σέ προστάτες στρατιω-
τικῶν μονάδων καί πολεμικῶν σωμάτων 
ὅπως τῶν Ἀκριτῶν, κυρίως τῶν Μαρ-
δαϊτῶν πού ἔδρασαν στήν περιοχή τῆς Μ. 
Ἀσίας καί τῆς Συρίας.  

Στήν Κύπρο ὁ ἅγιος Μάμας εἶναι ἰδι-
αίτερα ἀγαπητός ἐξ αἰτίας τῶν θαυμά-
των καί ἰάσεων πού διενεργεῖ ἀπό τούς 
βυζαντινούς χρόνους. Ἡ μορφή τοῦ ἁγί-
ου προσέλαβε ἰδιαίτερο περιεχόμενο στή 
Μόρφου ὡς νέο κέντρο τιμῆς του στήν 
ὀρθόδοξη Ἀνατολή.  

Σύμφωνα μέ μία ἀπό τίς ἐκδοχές τή 
μαρμάρινη σαρκοφάγο τῶν ρωμαϊκῶν 
χρόνων (3ος αἰ.) στή Μόρφου ἔφεραν 
Μαρδαΐτες στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὡς 
ὅπλο σιδερένιο ρόπαλο (ἀπελατίκι) μέ τή 
μορφή τοῦ ἁγίου ζωγραφισμένη σέ αὐτό 
καί ἐγκαταστάθηκαν στή Μόρφου γύρω 
στόν 7ο αἰώνα.  

Ἡ σαρκοφάγος ἐντοιχίστηκε στόν βό-
ρειο τοῖχο τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ τοῦ 9ου 
αἰῶνος, στή θέση τοῦ ὁποίου οἰκοδομή-
θηκε τό 1535 ὁ ὑφιστάμενος (ὁ τέταρτος 

στή θέση αὐτή). Τό κορυφαῖο θαῦμα τῆς 
μυροβλυσίας τοῦ τάφου του ἐξύψωσε τόν 
ἅγιο Μάμαντα σέ πολιοῦχο τῆς Μόρφου. 

Ἡ Ἄννα Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου ση-
μειώνει ὅτι ὁ νεαρός ἅγιος κληρονόμησε 
τά χαρακτηριστικά τῆς θεᾶς Μά, τῆς με-
γάλης Μητέρας τῶν θεῶν καί ἀνθρώπων 
πού ἡ λατρεία της εἶχε ἀναπτυχθεῖ στήν 
Ἀνατολή μέ διάφορες μορφές. Ἡ Μά ἐξο-
πλίζεται μέ πελέκι καί ρόπαλο, ἤ μόνο ρό-
παλο. Ἀρχικά ἦταν λεοντόμορφη, ἐνῷ 
ἀργότερα τό λιοντάρι εἰκονίζεται δίπλα 
της, ἤ κάτω ἀπό τά πόδια της. Ἄλλοτε ἡ 
θεά κάθεται ἐπάνω σέ αὐτό, ὅπως 
ἀκριβῶς ὁ ἅγιος Μάμας στίς πλεῖστες τῶν 
ἀπεικονίσεών του. 

Ἡ ἄρρην μορφή τῆς Μά, ἦταν ὁ Μήν ἤ 
Ἄττις, δηλαδή ὁ βοσκός πού τόν ἀκο-
λουθοῦσαν δύο λιοντάρια πού φρόντιζε 
γιά τά κοπάδια καί τίς ἀγροτικές πε-
ριοχές. Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα περνοῦν 
στή λατρεία καί στίς ἀπεικονίσεις τοῦ ἁγί-
ου Μάμαντος. 

Συναπεικονίσεις τοῦ Μάμαντος μέ 
συγκεκριμένους στρατιωτικούς ἁγίους κα-
θιερώνουν μία νέα ἱστορία ἀναγνωρίσι-
μη κυρίως στή ζωγραφική. Τήν ὁμάδα πού 
δημιουργεῖται γύρω ἀπό τόν ἅγιο Μά-
μαντα ἀποτελοῦν ἡ Θεοτόκος, οἱ ἅγιοι Γε-
ώργιος, Δημήτριος, Θεόδωρος Στρατηλά-
της, καθώς καί ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ.  

Ἀπό ὅτι φαίνεται ἡ ὁμαδοποίηση αὐτή 
τῶν ἱερῶν μορφῶν δημιουργεῖται ἤδη ἀπό 
τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Οἱ ἅγι-
οι παρουσιάζονται μέ περιβολή αὐλικοῦ, 
ἐνῶ τή στρατιωτική στολή θά τήν περι-
βληθοῦν ἀργότερα ὅπως λ.χ. στή φορητή 
εἰκόνα ἀπό τό Σινά μέ τή Θεοτόκο καί 
τούς ἁγίους Γεώργιο, Θεόδωρο Στρατη-
λάτη καί ἀγγέλους τοῦ 6ου αἰ. καί στά 
ψηφιδωτά στόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρί-
ου στή Θεσσαλονίκη πού χρονολογοῦνται 
ἀπό τόν 7ο ἕως καί τόν 9ο αἰώνα. 

(συνεχίζεται στό ἑπόμενο τεῦχος)

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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- Γιαγιάαααααα! 
- Ναί! Τί εἶναι αὐτό τό πονηρό 

ὕφος; 
- Δέ μοῦ λές... Πῶς τή λέγανε 

ἐκείνη τή φίλη σου πού κάνατε πολ-
λή παρέα στή γειτονιά σου στήν πα-
λιά Λευκωσία; 

- Πηνελόπη. 
- Καί ποῦ εἶχε γεννηθεῖ; 
- Σ’ ἕνα χωριό τῆς ἐπαρχίας Λευ-

κωσίας. 
- Τήν Ὁροῦντα μήπως; 
- Ναί, πῶς τό ξέρεις; 
- Καί εἶχε ἕναν ξάδερφο πού τόν 

ἔλεγαν Σοφοκλῆ καί ἕναν Ἀλέξαν-
δρο; Καί ἦταν δίδυμοι; 

- Ναί... 
- Καί ἔγιναν μοναχοί καί ὀνομά-

στηκαν... 
- Ἐλπίδιος καί Φιλούμενος καί ὁ 

Φιλούμενος ἔγινε ἅγιος τῆς ἐκκλη-
σίας μας. 

- Καλά, βρέ γιαγιά, μᾶς εἶπες τό-
σες ἱστορίες γιά τή φίλη σου τήν Πη-
νελόπη καί δέ μᾶς εἶπες ποτέ γιά τή 
σπουδαία της οἰκογένεια; 

- Περίμενα νά τελειώσει ἡ ἐκκλη-
σία πού χτίζουν στό χωριό τους καί 
νά πᾶμε νά σᾶς τά πῶ ἐπί τόπου. 

- Σέ πρόλαβαν! 
- Τί θές νά πεῖς; 
- Δέ μοῦ λές ἀκόμα κάτι... 

- Δέ μοῦ λές ἐσύ καλύτερα... Μοῦ 
κάνεις ἀνάκριση; 

- Περίπου! 
- Καί γιά ποιό πρᾶγμα μέ κατη-

γορεῖς; 
- Δέ σέ κατηγορῶ, ἁπλά νομίζω 

σέ τσάκωσα. 
- Γιά λέγε! 
- Ἀπό αὐτή πῆρες τήν ἰδέα νά μᾶς 

βάζεις νά σοῦ διαβάζουμε τούς βί-
ους τῶν ἁγίων, τάχα ἐπειδή εἶναι μι-
κρά τά γράμματα καί δέν μπορεῖς 
μόνη σου; 

- Ἔ, μά δέν εἶναι μικρά τά 
γράμματα; 

- Σ’ ἔχω δεῖ νά διαβάζεις ἐφη-
μερίδα καί μιά χαρά τά ἔβλεπες τά 
γράμματα. Καί νά μήν τό σκεφτῶ 
ποτέ... 

- Ἐντάξει, μέ τσάκωσες! Ἔτσι 
ἔκανε ἡ γιαγιά τῆς φίλης μου τῆς 
Πηνελόπης. Ἡ γιαγιά τοῦ Ἁγίου Φι-
λουμένου δηλαδή. Πάντα μοῦ ἔλε-
γε πόσο εὐγνώμων τῆς ἦταν πού τήν 
ἔβαζε νά τό κάνει αὐτό κι ἔτσι ἔμα-
θε γιά τή ζωή πολλῶν ἁγίων καί 
πῆρε ἀπό τόν καθένα μικρές, κα-
θημερινές συνήθειες πού τήν βοή-
θησαν νά γίνει καλύτερη Χριστιανή 
καί νά ἔχει μία πνευματική ζωή. 
Ἐσύ ὅμως ποῦ ἔμαθες τό... μυστι-
κό μου; 

Ἑλένης Ἀναστασίου 
Ἐκπαιδευτικοῦ
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- Πήγαμε ἐκδρομή σέ ἕνα μο-
ναστῆρι στήν Ὁροῦντα καί ἀγόρασα 
ἕνα βιβλίο γιά τόν Ἅγιο Φιλούμενο. 
Βασικά εἶδα τήν εἰκόνα καί τό ὄνο-
μα τοῦ ἁγίου στό ἐξώφυλλο καί μοῦ 
ἔκανε ἐντύπωση πού δέν τόν εἶχες 
ἀναφέρει ποτέ καί τό πῆρα γιά νά 
σοῦ τό δώσω. Τά γράμματα εἶναι κα-
νονικοῦ μεγέθους σ’ αὐτό τό βιβλίο 
καί σκέφτηκα ὅτι θά μποροῦσες νά 
τό διαβάσεις καί μόνη σου. Ποῦ νά 
φανταστῶ... Εἶπα, λοιπόν, νά δια-
βάσω κι ἐγώ λίγο πρίν σ’ τό φέρω καί 
νά! Ἀνακάλυψα τό μυστικό σου. 
Καί τελικά τό διάβασα ὁλόκληρο. 

- Διάβασες, λοιπόν, ἕναν βίο ἁγί-
ου ἀπό μόνος σου! Χωρίς νά σέ βά-
λει ἡ γιαγιά μέ τά κόλπα της. 

- Ἀκριβῶς! 
- Μά αὐτό εἶναι πολύ σπουδαῖο! 

Καί τί σοῦ ἔκανε ἐντύπωση; 
- Ὅπως ἀπό ὅλους τούς ἁγίους 

πού μοῦ ἔμαθες κρατοῦσα κάτι, 
ἀπό τόν ἅγιο Φιλούμενο κράτησα 

αὐτό: τήν αὐστηρότητα πρός 
τόν ἑαυτό του καί τήν ἐπιείκεια 
πρός τούς ἄλλους. 

- Γιά ἐξήγησέ μου τό λίγο περισ-
σότερο αὐτό! 

- Ὁ ἴδιος δέν ἔκανε καθόλου 
ἐκπτώσεις στόν ἑαυτό του. Νήστευε 
περισσότερες μέρες κιόλας ἀπ’ ὅσες 
ἤτανε οἱ νηστεῖες, παρακολουθοῦσε 
ἤ διάβαζε ἀνελλιπῶς τίς Θεῖες Ἀκο-
λουθίες καί τά λόγια του ἦταν με-
τρημένα. Στούς ἄλλους καί κυρίως 
στά παιδιά – καί γι’ αὐτό μέ ἐντυ-
πωσίασε περισσότερο – ἐξηγοῦσε τό 
κάθε τί καί τόν ἐνδιέφερε περισσό-
τερο νά τό κατανοήσουν πρίν τό 
ἐφαρμόσουν ὥστε νά ὠφεληθοῦν 
πνευματικά. 

- Αὐτό θά κρατήσω κι ἐγώ, λοιπόν, 
πρίν ἀκόμα διαβάσω τό βιβλίο. Πρίν 
μοῦ εἶπες ὅτι κράτησες αὐτό ἀπό τόν 
ἅγιο Φιλούμενο, ὅπως κρατᾶς κάτι 
ἀπό ὅλους τούς ἁγίους. Ἀλήθεια; 
Θυμᾶσαι πράγματα ἀπό τούς βίους 
πού διαβάζουμε; 

- Ἀλίμονο! Τζάμπα τόσο διάβασμα; 
Κάθε φορά πού πάω νά κάνω κάτι, 
κάποιος ἅγιος πετάγεται στή σκέψη 
μου καί τότε ξέρω ἄν εἶναι ὠφέλιμη 
ἤ ὄχι αὐτή ἡ πράξη. 

- Ὥστε...! Κι ἐγώ νόμιζα τόσο και-
ρό ὅτι κι ἐσύ καί τ’ ἀδέρφια σου βα-
ριόσασταν πού σᾶς ἔβαζα νά μοῦ 
διαβάζετε τούς βίους τῶν ἁγίων. Για-
τί δέν εἶπες, βρέ, κάτι ποτέ; 

- Ἔμ... Μόνο ἐσύ νά ἔχεις μυστι-
κά, γιαγιάκα; Ἔχουμε κι ἐμεῖς τά μυ-
στικά μας!!! 

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
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Ὁ Ἅγιος Νεό-
φυτος ὁ Ἔγκλει-
στος εἶναι μία 

μεγάλη, ἐκκλησιαστική καί 
πατερική προσωπικότητα τῆς ἁγιω-
τάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Πέραν 
τοῦ θεολογικοῦ του ζήλου καί τῆς 
ἐνάρετης ἀσκητικῆς ζωῆς του, ὁ 
Ἅγιος Νεόφυτος ὑπῆρξε πολυγρα-
φώτατος συγγραφέας τοῦ 12ου 
αἰῶνος καί ἀναμφίβολα θεωρεῖται ὁ 
σημαντικότερος μοναστικός συγ-
γραφέας τῶν βυζαντινῶν χρόνων 
στήν Κύπρο. Μέ τό μέγεθος τῆς ἁγιω-
τικῆς ζωῆς του καί τό εὗρος τοῦ 
συγγραφικοῦ του ἔργου ἐγκρίτως 
ἀναδεικνύεται σέ «καύχημα καί κλέ-
ος» τῆς Κύπρου καί ἐπαξίως κατα-
τάσσεται στήν ὁμάδα τῶν Θεοφόρων 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.  
Ὁ παφηνός ἐρημίτης ἀφιερωμένος 

στή μοναχική του κλήση, ἄφησε ἕνα 
ὀγκῶδες καί ποιοτικά ἐνδιαφέρον 
συγγραφικό ἔργο, ἡ ἔκταση τοῦ ὁποί-
ου ἐντυπωσιάζει. Σύμφωνα μέ τόν κα-
τάλογο τῶν ἔργων του, ὅπως παρα-
δίδεται στήν Τυπική του Διαθήκη, 
ἦταν συγγραφέας δεκαέξι βιβλίων καί 

ὅσα ἀπ’ αὐτά διασώθηκαν ἐκδόθη-
καν ἀπό τήν Ἱερά Βασιλική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Ἁγίου Νεοφύτου σέ 
πέντε τόμους. Τά συγγράμματά του 
ἀποτελοῦν σημαντική κατάθεση στήν 
Ἱστορία, τή Θεολογία καί τόν Πολι-
τισμό μας. Ἡ κριτική ἔκδοση τῶν Συγ-
γραμμάτων του, ἔφερε στό ἐπίκεντρο 
τοῦ πολιτιστικοῦ καί ἐπιστημονικοῦ 
ἐνδιαφέροντος τή θαυμαστή προσω-
πικότητα τοῦ Ἁγίου. Ἀποδεικνύοντας, 
ἔτσι, τή μεγάλη ἀξία πού ἔχει ὁ 
Ἔγκλειστος γιά τά θεολογικά καί 
πολιτιστικά δρώμενα τῆς Κύπρου.  
Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεοφύτου, 

μετά τήν ἐπιτυχῆ κριτική ἔκδοση τῶν 
Ἁπάντων τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία ἐπιβε-
βαιώθηκε μέ τή βράβευση ἀπό τήν 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (2009), προχωρεῖ 
στόν μεγαλεπίβολο στόχο τῆς ἐπα-
νέκδοσης τοῦ τεράστιου αὐτοῦ ἔργου, 
αὐτή τή φορά μέ νεοελληνική ἀπό-
δοση καί σχολιασμό. Τό ὅλο ἔργο θά 
κατανεμηθεῖ σέ δώδεκα τόμους καί 
ἕνας δέκατος τρίτος τόμος θά εἶναι τά 
εὑρετήρια. 
Σκοπός τῆς ὅλης προσπάθειας 

εἶναι ὁ πνευματοκίνητος λόγος τοῦ 

Διακόνου Μιχαήλ Νικολάου 
Θεολόγου 

Ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου  
τοῦ Ἐγκλείστου μέ ἀπόδοση στή Νέα Ἑλληνική
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ἱεροῦ Ἐγκλείστου νά γίνει κατανοη-
τός καί στόν ἁπλό λαό, ὥστε νά ἀφο-
μοιώνει πλήρως, ὀρθά καί βιωματικά, 
τά διαχρονικά πνευματικά νοήματα 
τῆς διδαχῆς του. Ἀναμφίβολα τά 
ἔργα του θά ἀποτελέσουν ἀντικείμε-
νο μελέτης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ 
μέ τήν ἔκδοση αὐτή ἡ ἐμπνευσμένη 
καθοδηγητική μορφή τοῦ Ἁγίου θά γί-
νει γνωστή σ’ ὅλο τόν ἑλληνισμό. 
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό ὅλο 

ἔργο ἐκδίδεται κάτω ἀπό τήν ἐμπνευ-
σμένη καθοδήγηση τοῦ Ἡγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύ-
του Ἐπισκόπου Χύτρων κ. Λεοντίου, 
μέ Γενικό Συντονιστή τόν Ἀρχιμαν-
δρίτη π. Ἀλέξιο, ἐνῶ τήν ἔκδοση ἐπι-
μελοῦνται μέ πολλή φιλοπονία δια-
κεκριμένοι ἐπιστήμονες. Συγκεκρι-
μένα, ἡ μετάφραση τῶν κειμένων 
ἀνατέθηκε στούς ἔμπειρους ἐκδότες 
τῆς κριτικῆς ἔκδοσης, οἱ ὁποῖοι γνω-
ρίζουν σέ βάθος τά προβλήματα καί 
τίς δυσκολίες τοῦ κειμένου, τά δέ σχό-
λια ἀνέλαβαν καταρτισμένοι καθη-
γητές ἀνάλογα μέ τήν εἰδικότητά 
τους. Ἔτσι διασφαλίζεται ἡ ἀρτιότε-
ρη ἀπόδοση τῆς μετάφρασης καί ἡ 

ἐγκυρότητα  
τῶν σχολίων. 

 Στά ἀριστε-
ρά τῶν σελίδων 
τῶν ἐκδόσεων 
βρίσκονται τά 
κείμενα τῆς κρι-
τικῆς ἔκδοσης 
μέ τά σχόλια τῶν 
ἐπιμελητῶν καί 

στά δεξιά θά εἶναι τά μεταφρασμένα 
στή δημοτική, μέ τά δικά τους σχόλια. 
Στό πίσω μέρος τῶν τόμων θά ὑπάρ-
χει πληθώρα βιβλικῶν, ἱστορικῶν 
καί γλωσσικῶν σχολίων, ὥστε νά 
μπορεῖ ὁ μελετητής νά ἀποκτᾶ εὐρύ-
τητα γνώσης πάνω στό ἀντικείμενο.  

 Ἀξίζει, ἀκόμη, νά ἀναφέρουμε ὅτι 
τό μνημειῶδες αὐτό ἔργο ὁδεύει πρός 
ὁλοκλήρωση χάρη στήν οἰκονομική 
στήριξη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου, ἡ ὁποία ἐπιχορηγεῖ ἐξ ὁλο-
κλήρου τήν προσπάθεια, μέ ἀπόφα-
ση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. 
Χρυσοστόμου τοῦ Β´, ὁ ὁποῖος διετέ-
λεσε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Νεοφύτου. Ἤδη, οἱ δύο πρῶτοι 
τόμοι τῶν Ἁπάντων στή δημοτική 
γλῶσσα, τῆς Ἑρμηνείας τοῦ 
Ψαλτῆρος καί τῶν Ὠδῶν, εἶναι πλέ-
ον διαθέσιμοι στό εὐρύ κοινό, ἐνῶ στά 
σκαριά εἶναι καί οἱ ἑπόμενοι δύο 
πού θά ἀφοροῦν στίς Κατηχήσεις.  
Ἀναμφίβολα, ἡ παροῦσα ἔκδοση 

εἶναι ἕνας πνευματικός θησαυρός, 
συμβολή στήν Ἐκκλησία, τή Θεολο-
γία καί τόν Πολιτισμό καί συνάμα 
σταθμός στή διεθνῆ ἐπιστημονική 
ἔρευνα. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἔκδοση 
αὐτή, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἱεροῦ Νε-
οφύτου, θά παράσχει τή δυνατότητα 
στόν ὀρθόδοξο κόσμο νά οἰκοδομη-
θεῖ πνευματικά, παρακινώντας «πρός 
ἀρετήν», σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ 
Ἁγίου, «καί πρός δόξαν Θεοῦ σαγη-
νεύων πᾶσαν πνοήν», ὥστε νά ἀπο-
δειχθεῖ «εἰς ψυχῶν σωτηρίαν». (Ἑρμη-
νεία τοῦ Ψαλτῆρος 150, 29-40). 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Ὁ
 π. Φιλούμενος ἦταν 
γενναία ψυχή, ἔκανε 
καλά σέ ὅλον τόν 

κόσμο, δέν ὑπῆρχε ἄνθρω-
πος πικραμένος μαζί του, 
ἐπί σαράντα ἕξι χρόνια πού 
ἔζησε ἐκεῖ μέσα σ’ ἕνα 
πλῆθος κόσμου. Ἔκανε πολ-
λές φορές καί τόν σαλό γιά 
νά κρύβεται. Ἔκανε πολ-
λές θεραπεῖες σέ Ἄραβες, 
σέ δαιμονισμένους, ἀλλά 
ἐκρύβετο. Ἦταν ἐκλεκτός 
τοῦ Θεοῦ καί τόν πῆρε ὁ 
Θεός. Μακάρι νά μᾶς ἀξιώ-
σει ὁ Θεός καί ἐμᾶς τέτοιου 
μαρτυρικοῦ τέλους.  

 
Γέροντας  

Ἐλπίδιος Χασάπης


