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Ἡ Παιδεία τοῦ Γένους µας



1 

Ἡ  παιδεία εἶναι ἔργο ἐξαι-
ρετικῆς σπουδαιότητας 
καί ὑψίστης σημασίας. 

Εἶναι «τέχνη τῶν τεχνῶν καί ἐπι-
στήμη τῶν ἐπιστημῶν» κατά τόν 
ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο.  

Τήν ἀνάγκη ὀργάνωσης τῆς 
παιδείας, ὥστε αὐτή νά ἀποτελέ-
σει ἰδιαίτερη κοινωνική λειτουργία, 
ἱκανή νά διδάξει καί νά μεταδώσει 
στούς ἀνθρώπους γνώσεις καί 
ἱκανότητες, ἀλλά καί νά ἀναπτύ-
ξει τόν ἄνθρωπο σέ προσωπικό-
τητα, τήν ἀντιλήφθηκαν πρῶτοι  οἱ 
Ἕλληνες. Καί τότε ἀκόμη πού δέν 
ὑπῆρχε στόν ἑλληνισμό ὀργανω-
μένη παιδεία, ὁ τρόπος ζωῆς τῶν 
Ἑλλήνων εἶχε προπαρασκευάσει  
σέ ἀρκετό βαθμό τό ἔδαφος γιά 
τήν ὀργάνωσή της. Αὐτή ἡ προ-
ετοιμασία γίνεται μέσα ἀπό τά 
ὁμηρικά ἔπη, ἀπό τά ὁποῖα διδα-
σκόμαστε ὅτι  ἡ ζωή διέπεται ἀπό 

ἀρχές τίς ὁποῖες καλλιεργεῖ καί 
προβάλλει ὁ Ἕλληνας ἀπό τά 
πολύ παλιά χρόνια. Ἐφ᾽ ὅσον δέ 
πρός αὐτές κατευθύνονται οἱ 
ἄνθρωποι, κάλλιστα μποροῦμε νά 
θεωρήσουμε τόν Ὅμηρο ὡς τόν 
πρῶτο δάσκαλο, καί τά ὅσα πε-
ριέχονται στά ἔπη του, ὡς τά 
σπέρματα τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. 
Τά ὁμηρικά ποιήματα διδάσκουν 
τόν θαυμασμό καί τήν εὐσέβεια 
πρός τούς θεούς, τή θεοσέβεια. Μέ 
πλῆθος ἄλλων εἰκόνων ἐξυμνεῖται 
καί διδάσκεται ἡ μέχρι θυσίας 
ἀγάπη πρός τήν πατρίδα, ὑπέρ τῆς 
ὁποίας ὁ ἀγώνας εἶναι «οἰωνὸς 
ἄριστος», διδάσκεται ἀκόμη ἡ 
προσήλωση στήν οἰκογένεια. Ἡ 
συντήρηση τῶν τριῶν αὐτῶν ὁμη-
ρικῶν διδαγμάτων ἀποτέλεσε τόν 
κυριώτατο σκοπό τῆς ἑλληνικῆς 
παιδείας στήν μακραίωνα ἱστορία 
τῆς φυλῆς μέχρι σήμερα. Δίκαια 

1 Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Β´, «Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν Πόντον φυγῆς...», 16. 
ΕΠΕ τ.1ος, σ.94.
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λοιπόν ἐλέχθη ἤδη ἀπό τήν ἀρχαι-
ότητα ὅτι ὁ Ὅμηρος «πεπαίδευκε 
τὴν Ἑλλάδα»2.  

Τά πρῶτα σχολεῖα στήν Ἑλλά-
δα ὀφείλονται στό ἐνδιαφέρον 
γιά τή μόρφωση τῶν παιδιῶν, τό 
ὁποῖο ἐκδηλώθηκε μέ τήν πρω-
τοβουλία τῶν τότε κοινωνικῶν 
ἑνώσε ων, πού συγκροτοῦνταν 
στή βάση τῆς οἰκογενειακῆς συγ-
γένειας. Οἱ ἑνώσεις αὐτές 
ὑπῆρξαν διαφορετικές κατά τό-
πους, καί πιό συγκεκριμένα κατά 
τά δύο μεγάλα ἑλληνικά φύλα, τό 
Ἰωνικό καί τό Δωρικό, τῶν ὁποί-
ων ἐκπρόσωποι εἶναι ἡ Ἀθήνα καί 

ἡ Σπάρτη. Τά φύλα αὐτά διέφε-
ραν στή φύση, τόν χαρακτήρα, τή 
νοοτροπία καί τήν ἀντίληψη περί 
τοῦ βίου καί τῆς ὀργάνωσής του. 
Αὐτό σημαίνει πώς εἶχαν καί δια-
φορετική ἀντίληψη στό θέμα τῆς 
ἐκπαίδευσης καί τῶν σκοπῶν της.  

Ἔτσι ἡ παιδεία στήν Ἑλλάδα, ἡ 
ὁποία, ἰδίως ἀπό τά χρόνια τοῦ 
Ἡροδότου, ἀποτελεῖ τό κυριώτε-
ρο στοιχεῖο διάκρισης τῶν Ἑλλή-
νων ἀπό τούς ἄλλους λαούς, εἶναι 
ἡ Ἀθηναϊκή Παιδεία. 

Καί ὅπως ἡ ἑλληνική ἱστορία 
καί ὁ ἑλληνικός πολιτισμός συμ-
πίπτουν μέ τήν ἱστορία καί τόν πο-
λιτισμό κυρίως τῶν Ἀθηνῶν, ἔτσι 
καί στό ἐξῆς ἡ ἑλληνική παιδεία ἤ 
ἀκριβέστερα ἡ παιδεία εἶναι αὐτός 
ὁ πολιτισμός, διότι τόν πολιτι-
σμό οἱ Ἕλληνες τόν ἐννοοῦν ὡς 
παιδεία καί ἡμέρωση τοῦ ἀνθρώ-
που. 

Μέ αὐτή τήν ἔννοια παράγον-
τες τῆς παιδείας εἶναι ἐκτός ἀπό 
τήν πολιτεία πού τήν κατευθύνει, 
καί τήν οἰκογένεια πού κατά κύ-
ριο λόγο ἐνδιαφέρεται γι᾽αὐτήν, 
καί ὅλοι οἱ ἄλλοι παράγοντες τοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἡ οἰκογένεια ἐνδια-
φέρεται γιά τή μόρφωση, τήν 
πρόοδο καί εὐτυχία τῶν παιδιῶν 
της, ἡ δέ πολιτεία ἐνδιαφέρεται νά 

2 Πλάτωνος Πολιτεία 606e.

246 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική



ἔχει πολίτες ἄρτια μορφωμένους. 
Τό πόση ἀξία ἔδιναν οἱ Ἕλλη-

νες στήν παιδεία μαρτυροῦν οἱ 
δύο κορυφαῖοι τῆς ἑλληνικῆς 
ἀρχαιότητας: Ὁ νομοθέτης τῆς 
Σπάρτης Λυκοῦργος, ὁ ὁποῖος 
τήν θεωροῦσε «τὸ μέγιστον καὶ 
κάλλιστον ἔργον τοῦ νομοθέτου» 
καί ὁ Πλάτων, ὁ ὁποῖος ἐδίδασκε 
«τὴν παιδείαν τοῖς ἀνθρώποις 
δεύτερον ἥλιον εἶναι». 

Σ᾽ αὐτή τήν παιδεία ἀπέβλεψε 
πάντοτε τό ἑλληνικό ἔθνος, ὅλως 
ἰδιαιτέρως μάλιστα σέ στιγμές δύ-
σκολες καί  σέ κρίσιμες περιστά-
σεις τοῦ ἑλληνισμοῦ. Καί πέτυχε 
δι᾽ αὐτῆς καί τούς δυσμενεῖς και-
ρούς νά ἀντιμετωπίσει καί σέ νέα 
κάθε φορά ἀνάταση καί ἀκμή 
νά ὁδηγήσει τόν ἑλληνισμό. Ἡ 
παιδεία, πού ἀπέβλεπε στό μέλ-
λον, στηριζόταν πάντοτε στό πα-
ρελθόν.   

Τήν παιδεία αὐτή πού στηρίχ-
θηκε σέ γερά θεμέλια καί ὀργα-
νώθηκε ἄριστα καί ἡ ὁποία συ-
νετέλεσε κυρίως στήν ἠθική πρό-
οδο τοῦ κόσμου, πού προήγαγε σέ 
ζηλευτό σημεῖο τόν πολιτισμό, 
τήν συμπλήρωσε μέ τά νέα ὑπέ-
ροχα περί ἀγάπης διδάγματα ἡ δι-
δασκαλία τοῦ Χριστοῦ.   

Ἀκολουθώντας τόν χριστιανι-
σμό  καί τίς ἐντολές του, τήν κα-
θοδήγησή του ὡς πρός τή μόρ-
φωση τοῦ ἀνθρώπου, προσφέ-

ρουμε στόν ἄνθρωπο τήν ἀληθι-
νή ἀγωγή. Τοῦ προσφέρουμε ὅλα 
ἐκεῖνα τά στοιχεῖα γιά τήν ἀληθι-
νή καί τέλεια ἀνάπτυξη τῆς προ-
σωπικότητάς του. Στοιχεῖα τά 
ὁποῖα σέ δύναμη καί πληρότητα, 
καμμία ἄλλη θεωρία καί προ-
σπάθεια καί δύναμη δέν εἶναι δυ-
νατό νά τοῦ δώσει.  

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
πού πρῶτοι μορφώθηκαν στά 
ἑλληνικά γράμματα, μέ βάση τήν 
Ἁγία Γραφή, ἡ ὁποία περιγράφει 
τήν ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου 
γιά τόν Θεό καί τήν ἀνταπόκριση 
τοῦ Θεοῦ στίς ἀγωνίες τοῦ ἀνθρώ-
που, ἑρμήνευσαν ἱστορικῶς τή 
θεία οἰκονομία, καί ἔχοντας ὡς 
κέντρο τῆς σκέψης, τῆς ζωῆς καί 
τῆς δράσης τους τό πρόσωπο τοῦ 
Λόγου Χριστοῦ, κατέστησαν ἄρι-
στοι παιδαγωγοί. Οἱ θέσεις τους 
στά θέματα τῆς παιδείας καί τῆς 
ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων 
κατευθύνουν ἀλάνθαστα καί τή 
δική μας σκέψη στό θέμα τῆς 
παιδείας. 

Μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι σκοπός 
τῆς παιδείας δέν πρέπει νά εἶναι 
ἡ μηχανοποίηση τοῦ νοῦ σάν νά 
ἦταν κάποιος ἄψυχος ἠλεκτρο-
νικός ὑπολογιστής. Ἡ παιδεία, ἡ 
ἀληθινή παιδεία, ταυτίζεται μέ 
τή σοφία, τήν κρίση, τήν ὀρθοτό-
μηση τοῦ λόγου, τήν πνευματική 
ἐλευθερία, ἀρετές πού ἀπορρέουν 
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ἀπό τίς γραμματικές γνώσεις, κυ-
ρίως ὅμως ἀπό τά βιώματα καί τίς 
ἀξιολογήσεις τῶν προσωπικῶν 
ἐμπειριῶν. Ἡ ἀληθής παιδεία πε-
ριλαμβάνει ὅ,τι εἶναι ὡραῖο, καλό 
καί ἀγαθό, πού συμβάλλει στήν 
πνευματική, θρησκευτική, δια-
νοητική καί ἐμπειρική καλλιέργεια 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι εἶδαν τήν 
παιδεία ὄχι μόνο οἱ προπάτορές 
μας ἀλλά καί οἱ πνευματικοί μας 
προπάτορες, οἱ θεοφόροι καί θε-
οφώτιστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας. 

  
* * * 

Τό βάρος τώρα πέφτει στούς 
ὤμους ἐκείνων πού ἀναλαμβά-
νουν τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς, τῆς 
παιδείας. Ἡ προσωπικότητα τοῦ 
παιδαγωγοῦ εἶναι ὁ βασικός καί 
καθοριστικός παράγων στήν ἐπι-
τυχία τῆς ἀγωγῆς, στή μόρφωση 
χαρακτῆρος, ἤθους, ἱκανότητας 
«τοῦ ὀρθῶς σκέπτεσθαι καὶ τοῦ 
ὀρθῶς πράττειν» στίς ψυχές τῶν 
παιδευομένων. 

Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι δέν εἶναι 
μόνο καί κυρίως ἡ ἐπιστημονική 
κατάρτιση τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ, 
πού θά συμβάλει στήν ἐπιτυχημέ-
νη παιδεία. Τό πιό βασικό, χωρίς 
νά ὑποτιμοῦμε τό πρῶτο, εἶναι ὁ 
ἐσωτερικός πλοῦτος καί ἡ ἀρετή 
τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ. Ἀνάγκη ὁ 
Ἐκπαιδευτικός νά ἐμφορεῖται ἀπό 
τήν πίστη στόν Θεό, νά εἶναι πο-
τισμένος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί 
τόν Πατερικό λόγο, τή λατρευτική 
ζωή, τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
μας καί τήν προσευχή. Ὁ ἄνθρω-
πος αὐτός καί μόνο μέ τήν πα-
ρουσία του δημιουργεῖ αἴσθημα  
ἀσφάλειας, στοργῆς καί εἰρήνης 
στίς ψυχές τῶν μαθητῶν του. Οἱ 
προσπάθειές του δέν εἶναι ἐπιβο-
λή ἀπόψεων· εἶναι διακονία, ὑπη-
ρεσία. Στό πρόσωπο τοῦ ἐκπαι-
δευτικοῦ ὁ μαθητής θέλει νά βλέ-
πει τόν ἴδιο τόν Χριστό. 
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 Μέ ἕνα λόγο ὁ Ἐκπαιδευτικός 
ὀφείλει νά εἶναι μιμητής τοῦ Χρι-
στοῦ,  νά εἶναι ἅγιος. Αὐτός πού 
διαθέτει ἁγιότητα βίου μπορεῖ νά 
ἐργασθεῖ ὁλοκληρωμένο τό ἔργο 
τῆς παιδείας, τῆς ὁλοκληρωμένης 
μόρφωσης τῶν παιδιῶν μας.  

Καί ὁ ἅγιος, ὄντας ἀποκλειστι-
κό δημιούργημα τοῦ Θεανθρώπου, 
εἶναι ἕνας ἥλιος πάνω στή γῆ. 
Καί ὁ ἅγιος παιδαγωγός εἶναι 
ἥλιος πού μεταδίδει τό φῶς τῆς 
γνώσης καί τή ζεστασιά τῆς ἁγιό-
τητας στούς μαθητές του. Κατά 
τόν  ἅγιο Ἰουστίνο Πόποβιτς ὅσοι 
εἶναι οἱ ἅγιοι «τόσοι εἶναι καὶ οἱ 
ἥλιοι ἐπὶ τῆς γῆς». «Καὶ καθένας 
ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἡλίους, εἶναι 
ὁρατὸς ἀπὸ τὸν οὐρανόν. Ἀγα-
πημένον θαῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ μι-
κροσκοπική γῆ, ἕνα ἄστρον ἀπὸ 
τὰ πλέον μικρά, νὰ χωρῇ δισεκα-
τομμύρια ἡλίους»3. Ὅσο περισ-
σότεροι ἥλιοι φαίνονται πάνω στή 
γῆ τόσο τά σκοτάδια πού τήν τυ-
λίγουν θά διαλύονται καί τό φῶς 
θά καταυγάζει τόν κόσμο. 

Καθένας λοιπόν πού προσφέρει 
παιδεία, καί παιδεία μέ τήν εὐρεία 
ἔννοια δέν προσφέρει μόνο ὁ 
Ἐκπαιδευτικός, παιδεία προσφέ-
ρει καί ὁ γονιός καί ὁ κατηχητής 
καί καθένας πού ἀγαπᾶ τό παιδί, 
τόν μεγάλο πλοῦτο, τήν ἐλπίδα τῆς 
Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδας, ἄς 
φιλοτιμηθεῖ νά γίνει ἕνας ἀπό τά 
δισεκατομμύρια τῶν ἥλιων πού μέ-
νουν πάνω στή γῆ καί φαίνονται 
ἀπό τόν οὐρανό. Νά γίνει ἅγιος, 
καθ᾽ ὅσον «δὲν ὑπάρχει ἀγωγή καὶ 
παιδεία ἄνευ ἁγιότητος· ἄνευ τῶν 
ἁγίων δὲν ὑπάρχουν παιδαγωγοὶ 
καὶ διδάσκαλοι»4 κατά τόν ἅγιο 
Ἰουστῖνο.  

«Σπουδάσωμεν», λοιπόν, γεν-
ναίων (ἐναρέτων) παίδων γενέσθαι 
πατέρες, χριστοφόρων οἰκοδόμοι 
γενέσθαι ναῶν, ἀθλητῶν ἐπου-
ρανίων ἐπιμεληταί, ἀλείφοντες 
(προπονοῦντες), ὀρθοῦντες, πάν-
τοθεν ἐργάζεσθαι τὴν ὠφέλειαν 
αὐτῶν, ἵνα καὶ τῶν στεφάνων 
αὐτοῖς ἐκεῖ κοινωνήσωμεν»5.

3 Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, μετάφρ. πρώην Ἐρζεγο-
βίνης Ἀθανασίου Γιέβτιτς, σ. 95.
4  Ὅ.π., σ. 63.
5 Ἁγ.Ἰω. Χρυσοστόμου, Πρός τούς πολεμοῦντας τόν μοναχικόν βίον Γ´, 21.  ΕΠΕ 28, 
σ. 588.
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Σᾶς λέγω καί ἄλλο ἄν θέ-
λετε νά μέ σκλαβώσετε. 
Ἔχω ἕνα φυσικόν ἰδίωμα 

ἐγώ: ἀπό μικρόν παιδίον ὁπού 
ἤμουνα ἀγαποῦσα τά μικρά παι-
διά καί ὅταν βλέπω κανένα παι-
δίον μέ φαίνεται νά ἀνοίξω τήν 
καρδίαν μου νά τό βάλω μέσα. 
Ἀνίσως καί θέλετε νά μέ σκλα-
βώσετε, δέν ἠμπορεῖτε μέ ἄλλον 
τρόπον παρά ἄν θέλετε νά μοῦ 
χαρίσετε τά παιδιά σας. Ἐγώ 
νᾶν τά εὔχωμαι, νά παρακαλῶ 
τόν Θεόν νά ζήσουν, νά προκό-
ψουν καί ἡ εὐγενεία σας νᾶν τά 
θρέφετε, νᾶν τά ἔχωμε μαζί. Σᾶς 
βαστάει ἡ καρδιά σας νά μοῦ τά 
χαρίσετε;  

- Χάρισμά σου, ἅγιε τοῦ Θεοῦ.  
– Με ἐσκλαβώσετε, ἀδελφοί 

μου, τώρα ὁπού τό αἷμα μου νά 
χύσω διά τήν ἀγάπην σας, δέν μέ 
φαίνεται τίποτες. 

 Καλά, ἡ εὐγενεία σας μοῦ 
ἐχαρίσετε τά παιδιά σας, ἀμή ἐγώ 
τί ἔχω νά σᾶς χαρίσω; Σᾶς πα-
ρακαλῶ, νά εἰπῆτε, χριστιανοί 
μου, διά ἐκείνους ὁπού μοῦ ἐχά-
ρισαν τά παιδιά τους, τρεῖς φο-
ρές: Ὁ Θεός συγχωρήσοι καί 
ἐλεήσοι αὐτούς. 

 Ἕνας ἄνθρωπος θέ νά σέ φι-
λεύση. Τί εἶσαι καλύτερα εὐχα-
ριστημένος; Νά σοῦ δώση δέκα 
λειτουργίες μουχλιασμένες ἤ μία 
νά εἶναι γερή καί καλή; Καλά, 
παιδιά μου, μοῦ ἐχαρίσετε τά 
παιδιά σας, ἀμή νά ἰδοῦμεν, ἔχε-
τε καί σχολεῖον ὁπού νά διαβά-
ζουν, νά μανθάνουν γράμματα 
τά παιδιά μας;  

- Δέν ἔχομε, ἅγιε τοῦ Θεοῦ.  
– Τέτοια παιδιά ἀγράμματα 

μοῦ ἐχαρίσετε; Τί τά θέλω; Χά-
ρισμά σας. Παιδιά ὡσάν τά γου-
ρουνόπουλα νά ἔχω δέν τό κα-

1. Ἀπόσπασμα ἀπό τή Διδαχή Α´. Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἰωάννου Β. Μενούνου, Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθῆνα 1979, σ. 141-142.

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 
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ταδέχομαι, διατί εἶμαι ὑπερή-
φανος. Χάρισμά σας. Ὡσάν 
θέλετε χαρίσετέ μου καί ἕνα 
σχολεῖον ἐδῶ εἰς τήν χώραν 
σας νά μανθάνουν τά παιδιά 
μας γράμματα, νά ἠξεύρουν 
πού περιπατοῦνε καί τότε νᾶν 
τά εὔχωμαι νά ζήσουν, νά 
προκόψουν. 

 Ἀμή δέν εἶναι καλά νά 
βάλετε ὅλοι σας νά κάμετε ἕνα 
ρεφενέ, νά βάλετε καί ἐπι-

τρόπους νᾶν τό κυβερνοῦν 
τό σχολεῖον, νά βάνουν διδά-
σκαλον νά μανθάνουν ὅλα 
τά παιδιά καί πλούσια καί 
πτωχά χωρίς νά πληρώνουν; 
Διατί ἀπό τό σχολεῖον μαν-
θάνομεν τό κατά δύναμιν τί 
εἶναι Θεός, τί εἶναι ἁγία Τριάς, 
τί εἶναι ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, τί 
εἶναι δαίμονες, τί εἶναι Παρά-
δεισος, τί εἶναι Κόλασις, τί 
εἶναι ἁμαρτία, ἀρετή. Ἀπό τό 
σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶναι 
ἁγία Κοινωνία, τί εἶναι Βά-
πτισμα, τί εἶναι τό ἅγιον Εὐχέ-
λαιον, ὁ τίμιος Γάμος, τί εἶναι 
ψυχή, τί εἶναι κορμί, τά πάν-
τα ἀπό τό σχολεῖον τά μαν-
θάνομεν, διατί χωρίς τό σχο-
λεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό 
σκότος. Καλύτερα νά ἔχης εἰς 
τήν χώραν σου σχολεῖον ἑλλη-
νικόν παρά νά ἔχης βρύσες 
καί ποταμούς, διατί ἡ βρύσις 
ποτίζει τό σῶμα, τό δέ σχο-
λεῖον ποτίζει τήν ψυχήν, τό 
σχολεῖον ἀνοίγει τές ἐκκλη-
σίες, τό σχολεῖον ἀνοίγει τά 
μοναστήρια. Ἀνίσως καί δέν 
ἤτανε σχολεῖα, ποῦ ἤθελα 
ἐγώ νά μάθω νά σᾶς διδά-
σκω; 

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 
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Ὁ παιδαγωγός Χριστός μᾶς 
ὑποδεικνύει τήν ὀρθή μέθο-
δο τῆς ἀγωγῆς. Αὐτή τή μέ-

θοδο συνοψίζει ὁ Ἅγιος Βασίλειος 
στήν ἀναφορά τῆς Λειτουργίας του: 
«ἀλλά Θεός ὤν προαιώνιος, ἐπί τῆς 
γῆς ὤφθη, καί τοῖς ἀνθρώποις συ-
νανεστράφη· καί ἐκ Παρθένου ἁγίας 
σαρκωθείς, ἐκένωσεν ἑαυτόν, μορφήν 
δούλου λαβών, σύμμορφος γενόμενος 
τῷ σώματι τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, 
ἵνα ἡμᾶς συμμόρφους ποιήσῃ τῆς 
εἰκόνος τῆς δόξης αὐτοῦ». 

 Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὡς παιδαγωγός 
μας, μᾶς σώζει μέ τήν ἄφατο καί 
ἀνερμήνευτο κένωσί Του. Ἔκαμε 
ἰδική Του κάθε ἰδική μας ἔλλειψι 
γιά νά τήν μεταβάλλῃ σέ πλήρωμα.  

 Ὁ ὀρθόδοξος παιδαγωγός συμ-
μερίζεται τήν ταπείνωσι τοῦ Χρι-
στοῦ. Δέν προβάλλει τόν ἑαυτό του 
ὡς ἠθικό πρότυπο, ἀλλά τόν Χριστό 
καί τούς ἁγίους. Δέν προβάλλει ἐπί-
σης τήν ἰδική του θεολογία, ἀλλά τήν 
θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, τή θεολο-
γία τῶν ἁγίων Συνόδων καί τῶν 
ἁγίων Πατέρων. Τή θεολογία τῶν 

ἐμπειριῶν τῶν ἁγίων. Ἔτσι θεολογεῖ 
ἁλιευτικά καί ὄχι ἀριστοτελικά2. Θε-
ολογική του μέθοδος εἶναι τό «ἑπό-
μενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι». Κρύβει 
τόν ἑαυτό του γιά νά φανερώσει 
τόν Χριστό. Ὡς νυμφαγωγός κατευ-
θύνει τή νύμφη Ψυχή στόν Νυμφίο 
Χριστό. 

 Ἡ ταπείνωσις εἶναι βάσις τῆς 
ὀρθοδόξου ζωῆς καί ἤθους, τοῦ 
ὀρθοδόξου φρονήματος, τῆς ὀρθο-
δόξου εὐσεβείας, τῆς ὀρθοδόξου τέ-
χνης (ζωγραφικῆς, ἀρχιτεκτονικῆς, 
μουσικῆς), τῆς ὀρθοδόξου θεολο-
γίας. Ἡ ταπείνωσις τά κάνει ὅλα 
αὐτά ὀρθόδοξα, δηλαδή θεανθρω-
ποκεντρικά. Ὁ ὀρθόδοξος λαός μας 
μέσα στήν Ὀρθοδοξία ἐδιδάχθη τήν 
ἁγία ὀρθόδοξο ταπείνωσι ὡς τρόπο 
ζωῆς. 

 Οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας 
ἤσαν ἐπίσης ὅλοι ταπεινοί, ἀπό τούς 
ἁγίους ἀποστόλους μέχρι τόν νεο-
φανῆ ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως. 

 Ὁ ταπεινός ὀρθόδοξος παιδαγω-
γός δέν αἰσθάνεται οὔτε προβάλλει 
τόν ἑαυτό του ὡς ἀνώτερο ἀπό τούς 

† Ἀρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτου

1. Ἀπόσπασμα ἀπό εἰσήγηση στό Ε´ Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο (4/9/82) μέ θέμα 
«Ὀρθόδοξος ἀνθρωπολογία καί παιδεία». Ἐκδόθηκε στό βιβλίο Ὀρθοδοξία καί 
οὐμανισμός. Ὀρθοδοξία καί παπισμός, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον 
Ὅρος 1998, σ. 36-38. 
2. Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος κγ´, 18.
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παιδαγωγουμένους διότι βλέπει τόν 
ἑαυτό του ὡς τόν ἁμαρτωλότερο 
ὅλων. Σέβεται καί δέν βιάζει τήν 
ἐλευθερία τοῦ παιδαγωγουμένου. Ἡ 
ταπείνωσις τοῦ χαρίζει καί τή διά-
κριση, τήν ὑψίστη τῶν ἀρετῶν κατά 
τούς Πατέρας, μέ τήν ὁποία διακρί-
νει τήν πρέπουσα στόν κάθε ἄνθρω-
πο πνευματική μεταχείρισι. Ἔχοντας 
τό ταπεινό ἐκκλησιαστικό φρόνημα 
ὄχι μόνον διδάσκει, ἀλλά καί διδά-
σκεται ἀπό τούς μαθητάς. Βασίζει τό 
παιδαγωγικό του ἔργο στήν προ-
σευχή, μέ τήν ὁποία συνεχῶς ζητᾶ τή 
Χάρι τοῦ Θεοῦ νά φωτίζει καί ἀλλοι-
ώνῃ αὐτόν καί τούς μαθητάς του μέ 
τήν καλή καί θεοπρεπῆ ἀλλοίωσι 

καί ὁ ἴδιος νά μή στέκεται ἐμπόδιο 
στό ἔργο τῆς Θείας Χάριτος στούς 
παιδαγωγουμένους. 

 Ὅσοι πιστεύουμε στόν ἑαυτό μας, 
στήν ἠθική μας, στή μόρφωσί μας, 
στήν πεῖρα μας, στήν εὐφυία μας, 
ἐμποδίζουμε τή Χάρι τοῦ Θεοῦ νά 
ἐνεργήσῃ στούς παιδαγωγουμένους 
μας. Τό λάθος πού κάνουμε συνήθως 
στήν περίπτωσι αὐτή, ὅσοι ἀσκοῦμε 
ποιμαντικό ἤ παιδαγωγικό ἔργο εἶναι 
ὅτι προσπαθοῦμε νά κάνουμε τούς 
ποιμαινομένους καί παιδαγωγουμέ-
νους Χριστιανούς ξεχνώντας ὅτι 
ἐμεῖς πρῶτα ἔχουμε ἀνάγκη νά γι-
νόμεθα Χριστιανοί. Αὐτή ἡ αὐτάρ-
κεια ὁδηγεῖ καί στήν πνευματική 
καί παιδαγωγική μας ἀποτυχία. Ἐάν 
οἱ ἴδιοι δέν ζοῦμε τή σωστή καί ὀρθό-
δοξο πνευματική ζωή καί δέν ἀπεκ-
δυόμεθα «τόν παλαιόν ἄνθρωπον 
σύν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ» ἐνδυόμε-
νοι «τόν νέον τόν ἀνακαινούμενον εἰς 
ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος 
αὐτόν», οὔτε ἡ θεολογία μας οὔτε ἡ 
ποιμαντική μας καί ἡ παιδαγωγική 
μας θά εἶναι ὀρθόδοξος καί καρπο-
φόρος. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ὁ κατ’ ἐξο-
χήν μιμητής τοῦ παιδαγωγοῦ Χριστοῦ 
θεῖος Παῦλος ἔτρεχε καί ἐδίωκε 
«κατά σκοπόν ἐπί τό βραβεῖον τῆς 
ἄνω κλήσεως» ὑποπιάζων καί δου-
λαγωγῶν τό σῶμα «μήπως ἄλλοις κη-
ρύξας αὐτός ἀδόκιμος» γένηται. 

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 

3. Κολ. γ´, 10. 
4. Φιλιπ. γ´, 14. 
5. Α´ Κορ. θ´, 27.
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1 

Ἡ
 Φιλοκαλία, ἀληθινή δωρεά, σοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού γνωρί-
ζεται ὡς «τό πνεῦμα τοῦ κάλλους, ἡ ἀναλλοίωτη ὀμορφιά»2, εἶναι τό 
ἰδιαίτερο χάρισμα τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ καρδιά τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί 

τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεώς τους, ὁ ἀτίμητος θησαυρός καί ἡ ἀνεκτίμητη προ-
σφορά τους στόν κόσμο. Καί εἶναι τραγικό, αὐτό νά τό ἀγνοοῦν οἱ σημερι-
νοί Ὀρθόδοξοι, ἤ ἄν θέλετε, οἱ Ἕλληνες, ὅταν ἡ ἐφημερίδα Le Monde ἔγρα-
ψε, τό 1981, μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου τῆς Ἑλλάδος στήν τότε Εὐρωπαϊ-
κή Κοινότητα, ὅτι «μπαίνει στήν Εὐρώπη ἡ χώρα τῆς Φιλοκαλίας»3. Μέ τόν 
ὄρο «Φιλοκαλία»4, ἐκφράζεται μία ὁδός ἤ μία μέθοδος αἰσθήσεως καί βιώ-
σεως, μία στάση ἤ ἕνας τρόπος μεθέξεως καί ἑρμηνείας τῆς πραγματικότη-
τας, ἀπελευθερωμένος ἀπό κάθε δυαλιστική ἤ ἰδεολογική ἀντίληψη, νοη-
σιαρχικό ἤ διανοητικό περιορισμό. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι φιλοκαλία, καί αὐτό 
σημαίνει ἕνα ἄλλο εἶδος γνώσεως, ἤ μία αἴσθηση ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, μία 
θεωρία ἤ μία θέαση στό ἐπίπεδο τῆς δημιουργικῆς σοφίας καί τῆς ζωντανῆς 
ζωῆς, μίας ἀγαπητικῆς κοινωνίας τῶν προσωπικῶν ὑπάρξεων, μιᾶς συγκλο-

1 Ἀποσπάσματα ἀπό κείμενο πού δημοσιεύτηκε στόν τόμο Παιδαγωγία Ζωῆς, ἐπιμ. 
Σταύρου Φωτίου, Ἀθῆνα 1999, σ. 71-92.
2 Olivier Clement, «Μέ ἀφορμή τό κάλλος», Περ’ ὕλης καί τέχνης, Ἀθῆνα 1971, σ. 
201.
3 Γιώργου Κυθραιώτη, «Ἡ πρόκληση τῆς ἔνταξης στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα», Ἡ 
Ὀρθοδοξία μπροστά στίς προκλήσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου, Λάρνακα: Ὀρθόδοξο 
Πνευματικό Κέντρο Ἁγίου Γεωργίου Μακρή, 1992, σ. 64.
4 Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν συνερανισθεῖσα παρά τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πα-
τέρων ἠμῶν, ὑπό Ἐπισκόπου πρ. Κορίνθου Μακαρίου Νοταρᾶ καί Ὁσίου Νικοδή-
μου τοῦ Ἁγιορείτου, 1782. Τό πρῶτον, τίτλος ἀνθολόγησης κειμένων ἀπό τόν 
Μεγάλο Βασίλειο καί τόν Γρηγόριο Θεολόγο. Ὁ ὅρος σημαίνει «ἀγάπη τοῦ κάλ-
λους, τό ὁποῖον ταυτίζεται μέ τό ἀγαθόν, τό πηγάζον ἐκ τῆς πηγῆς τῆς ζωῆς, δη-
λαδή τό Θεῖον». Φιλοκαλία, τόμος Α´, Ἀθῆναι: Ἀστήρ, 1982, θ´.

Πρωτ. Μιχαήλ Καρδαμάκη
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νιστικῆς συναντήσεως τοῦ ἀνθρώπου 
καί τῶν πραγματικοτήτων, μίας δυ-
ναμικῆς ἕλξεως, πού ὁ ἄνθρωπος 
ἀσκεῖ στά πράγματα καί τά πράγμα-
τα στόν ἄνθρωπο. Ἡ φιλία ἤ ὁ ἔρωτας 
ἤ ἡ ἀγάπη, ὁ «σύνδεσμος τῆς τελει-
ότητος» (Κολ. γ´. 14), εἶναι ἡ μόνη δυ-
νατότητα τῆς γνώσεως ὡς μεθέξεως 
προσωπικῆς, ἡ μόνη ὁδός πρός τή 
μυστηριακή καρδιά κάθε πραγματι-
κότητας. 

Ἡ  ὀργανική σύνδεση Φιλοκαλίας 
καί Παιδείας δέν συνιστᾶ δικαίωση τῆς 
φιλοκαλίας, ἀλλά ἀποκατάσταση κυ-
ρίως τῆς Παιδείας, σέ μία ὥρα, πού 
παρά τό μακροχρόνιο δρόμο της, δέν 
ἔχει ἀκόμα κατορθώσει τήν αὐτοσυ-
νειδησία της, ἤ δέν ἔχει ἀκόμα πραγ-
ματοποιήσει τόν σκοπό της. Ἄν ἡ Φι-
λοκαλία μπορεῖ καί ὀφείλει νά ταυτί-
ζεται μέ τόν σκοπό τῆς Παιδείας, τότε 
μπορεῖ καί ὀφείλει νά καταστεῖ τό γε-
γονός ἤ τό ἦθος, πού μπορεῖ νά κάνει 
καί πάλι τήν Παιδεία ἀξιαγάπητη στόν 
σταυρό καί τήν ἐλπίδα της. Ἡ συνάν-
τηση Παιδείας καί Φιλοκαλίας θά γο-
νιμοποιήσει μία δυναμική ἀρρενωπή 
καί ἀγαπητική, πού θά ἀντικαταστή-
σει ὅλες ἐκεῖνες τίς ἐπαγγελματικές καί 
ἀλλότριες ἰδέες τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
μας συστήματος καί τῆς σχολικῆς μας 
ἀγωγῆς. Ἡ Φιλοκαλία μπορεῖ νά ξα-
ναδώσει τό πραγματικό νόημα στήν 
Παιδεία μας, ὑψώνοντας τήν σέ τόπο 
καί τρόπο ἐρωτικό, πού κερδίζεται μέ 
τήν ἀσκητική ἐλευθερία ἤ τή θυσια-
στική μᾶς πατρότητα μέσα καί ἀπέ-
ναντι στά πράγματα. Μέ ἄλλα λόγια, 
ἡ Φιλοκαλία εἶναι ἡ ἔξοδος τῆς Παι-
δείας ἀπό τήν κρίση της, τήν ἀδιέξο-

δη πνευματική ἔνδεια καί ὀρθολογική 
παγερότητά της, ὅπως ἐκφράζεται 
στίς κατακερματισμένες γνώσεις ἤ 
στίς γνώσεις μίας χρήσεως, καί στούς 
συγκεχυμένους σκοπούς ἤ στούς ἀτο-
μιστικούς στόχους της. Ἄν ἡ Παιδεία 
δέν εἶναι κάποια διανοητική ἀνάπτυ-
ξη, ἀλλά ἡ ἀνάδειξη τοῦ ὅλου ἀνθρώ-
που, τότε δέν εἶναι ἁπλῶς φιλομάθεια, 
ἐπιστήμη διδασκαλίας ἤ μαθήσεως, 
ἀλλά Φιλοκαλία, μέθεξη τῆς κατα-
καίουσας καί ἀπελευθερώνουσας ἀλή-
θειας, πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή καί ἡ 
ὡραιότητά της, ἡ ὡραιότητα πού ἀντι-
καστάθηκε ἀπό τήν τεχνοκρατική 
φαντασμαγορία ἤ τόν ἐξωραϊσμό τῶν 
ἀθλιοτήτων τοῦ βίου. Οἱ ἄνθρωποι 
ἁμαρτάνουν ὅταν συγχέουν τό μυ-
στήριο μέ τήν κουφότητα... 

Τό κάλλος, ἡ ὀμορφιά ἤ ἡ ὡραι-
ότητα, πού ἡ δίψα της βρίσκεται πέρα 
ἀπό τίς εἰκόνες καί τά φαινόμενα, 
πέρα ἀπό τό πρόσκαιρο καί καθημε-
ρινό εἶναι, ἀνήκει στό μυστήριο τοῦ 
Εἶναι, τοῦ ὄντως ὄντος καί τῶν ὄντων, 
τοῦ ὕψιστου προσώπου καί τῶν προ-
σώπων, τοῦ ἄκτιστου καί τοῦ κτι-
στοῦ, τῆς δημιουργίας καί τῆς ζωῆς, 
τῆς πραγματικότητας καί κάθε πραγ-
ματικότητας. Στήν πραγματική κα-
τανόησή του εἶναι μία θεολογική ἤ 
ἐσχατολογική κατηγορία, ἡ ποιότητα 
πού σφραγίζει τήν ὕπαρξη καί τά 
ὑπαρκτά καί τά καθιστά αἰώνια καί, 
γιά τοῦτο, ἀξιαγάπητα. Τό γεγονός πού 
χωρίζει τά πράγματα  σέ καλά ἤ κακά, 
σέ ὡραία ἤ ἄσχημα, πού διασπᾶ δη-
λαδή τή μοναδικότητα τοῦ κάλλους, 
τήν ἑνότητα καί τήν καθολικότητά του, 
πού θέτει ἐρωτήματα ἤ διλήμματα γιά 

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 
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τήν ὀμορφιά ἤ τήν ὡραιότητα, στήν 
ἀποθέωση τῆς αὐθαιρεσίας ἤ τοῦ ἀτο-
μικισμοῦ μας, εἶναι ἡ τραγῳδία τῆς 
ἁμαρτίας, ἡ ὁποία ὡς δαιμονική 
ἔμπνευση, κατασκευάζει τίς παρα-
ποιημένες εἰκόνες τοῦ κάλλους, βλα-
σφημώντας τή θεία Σοφία. Τό ὡραῖο 
δέν εἶναι κάποιο μεταγενέστερο στοι-
χεῖο τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς τέχνης. 
Ταυτίζεται μέ τήν προπτωτική ὕπαρ-
ξη καί δημιουργία. Τά πάντα, κατά 
Θεόν, εἶναι «καλά λίαν» (Γέν. α´, 31), 
ἀληθινά στήν ὀμορφιά τους καί ὡραία 
στόν σκοπό τους, μία ὡραιότητα πού 
δέν εὐφραίνει μόνο τούς ὀφθαλμούς 
ἀλλά χαροποιεῖ προπαντός τήν καρ-
διά, γιατί ἡ καρδιά εἶναι πού μπορεῖ νά 
χαίρεται τήν ἀλήθεια τῆς ὀμορφιᾶς καί 
τήν ὀμορφιά τῆς ἀλήθειας. 

Καί αὐτό ἀκριβῶς ἔρχεται νά φθο-
νήσει ὁ διάβολος, πού ὄντας ὁ «πρῶτος 
πάντων τῶν ἁμαρτωλῶν»5, εἶναι ὁ 
πρῶτος μισόκαλος καί μισάρετος. Ἀνί-
κανος νά δημιουργήσει τό καλό, τό 
κάλλος τοῦ «κόσμου» τῆς Γενέσεως 
(Γέν. β´, 1), μισεῖ τό καλό, ἀπογυμνώ-
νει τό ὡραῖο, διαστρέφει καί περιπαί-
ζει τήν ὡραία δημιουργία τοῦ Θεοῦ, 

τόν «κόσμο» τῶν δημιουργηθέντων 
ὄντων. Ἀνίκανος, παρά τά τεχνάσμα-
τα, νά καταστρέψει ἤ νά ἀφανίσει τό 
κάλλος, ἀγωνίζεται νά ἀντιστρέψει ἤ 
νά σκοτίσει τήν ἄβυσσο τῆς ἐσωτερι-
κότητάς του, νά τό ἐγκλείσει ἤ νά τό 
διασύρει σέ ἐξωτερικές ἐπιφάνειες 
χωρίς περιεχόμενο ἤ χωρίς μυστήριο, 
νά ἐμφανίσει τά πάντα κακά ἤ ἄσχη-
μα, γιά νά βυθίσει τόν ἄνθρωπο στήν 
ἀπελπισία καί τήν ἀπόγνωση. Ἡ ἁμαρ-
τία λοιπόν δέν εἶναι ἡ ψυχρή παρά-
βαση ἑνός ἀπρόσωπου νόμου, πού πα-
ρεμβάλλεται ἀνάμεσα στόν Θεό καί 
τόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἡ ἀμαύρωση ἤ ἡ 
ἐπισκίαση τοῦ κάλλους ἤ τῆς ὡραι-
ότητας στήν προσωπική κοινωνία τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τό μῖσος κατά 
τῆς ὀμορφιᾶς καί τῆς χαρᾶς τῆς ὀμορ-
φιᾶς, χωρίς τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά 
ζήσει ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος, για-
τί εἶναι αὐτή πού ἀνάβει τόν ἔρωτα τῶν 
προσώπων καί τῶν προσώπων πρός τά 
πράγματα. Γιά τοῦτο ἀκριβῶς καί ἡ 
λύση τῆς μεταπτωτικῆς τραγῳδίας 
ἀνακεφαλαιώνεται στή Φιλοκαλία· 
ἕνα ἔργο ἐπίπονο καί γιά τήν Παιδεία, 
ἄν βέβαια ἡ Παιδεία δέν ἔχει χάσει τόν 
ἔρωτα καί τήν ψυχή της, τόν ἔρωτα 
πρός τό κάλλος, τήν ὀμορφιά τοῦ κα-
λοῦ, τῆς ἀλήθειας καί τοῦ ἀγαθοῦ, τήν 
αἴσθηση τῆς ἀλήθειας καί τήν ἐπιθυ-
μία τοῦ ἀγαθοῦ. 

Ἡ Παιδεία δέν πρέπει νά ξεχνᾶ ὅτι 
ἔχει νά κάμει μέ τόν πεπτωκότα 
ἄνθρωπο, ὅσο κι ἄν τό ἄθεο ἤ οὐμα-
νιστικό πνεῦμα, μιλᾶ γιά τόν τέλειο 

5 Νείλου Ἀσκητή, Ἐπιστολαί, PG 79, 277C.
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ἄνθρωπο καί τόν τέλειο πολιτισμό. Ὁ 
ἄνθρωπος τῆς παιδείας εἶναι ἕνας 
προβληματικός, ἕνας τραγικός ἤ ἕνας 
ἀσθενής ἄνθρωπος, ἕνας ἄνθρωπος 
ἐσωτερικά περιπετειώδης στήν ἐξω-
τερική πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ του. Ἡ 
ἀπάντηση, στήν ὁποία συνοψίζεται τό 
ἔργο τῆς παιδείας, δέν εἶναι νά βελ-
τιώσουμε ὀρθολογιστικά τίς ἀτομικές 
ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου, ἤ νά ἐξω-
ραΐσουμε τεχνοκρατικά τίς ἐξωτερικές 
συνθῆκες τοῦ βίου του, ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος, παρά ταῦτα, παραμένει ἕνα ἀνα-
πάντητο ἐρώτημα καί ἡ ζωή του μία 
ἀθεράπευτη δίψα. Τό ἔργο τῆς ὅλης 
παιδείας, ὄχι μόνο τῆς ὀρθόδοξης, 
εἶναι ἡ Φιλοκαλία· ἕνα ἔργο ἐπίπονο 
πού ἀποβλέπει στήν ἀνακάλυψη ἤ 
τήν ἐπανεύρεση τῆς προπτωτικῆς 
ὀμορφιᾶς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ὀμορ-
φιᾶς τῆς καθόλου προπτωτικῆς πραγ-
ματικότητας. Ἕνα ἔργο σαφῶς ἀσκη-
τικό (οἱ ἀσκητές μας ὀνομάζονται 
«καλόγεροι»), γεγονός πού δέν μπορεῖ 
πιά νά μᾶς τρομάζει, ὅταν ἐπί τέλους 
μάθουμε, ὅτι «ἡ ἀλήθεια καί ἡ ὀμορ-
φιά πληρώνονται ἀκριβά»6. Εἶναι και-
ρός ἡ παιδεία νά γίνει αὐτό πού μόνο 
εἶναι: παιδεία, γυμνασία, ἄσκηση. 
Ἄσκηση, ἀγῶνας καί πάλη γιά νά νι-

κήσει ὁ ἄνθρωπος τό κακό, νά ὑπερ-
βεῖ τόν στοχασμό καί τά διλήμματα, καί 
νά ἀγαπήσει τό καλό, νά ἐπιστρέψει 
στήν πρώτη του ἀξία καί τήν προ-
πτωτική ὡραιότητα. Ἐπί τέλους, ἀξί-
ζει νά ζοῦμε ἀλλά περισσότερο ἀξίζει 
νά ἀγαποῦμε, ὅταν ὅλα μόνο στήν 
ἄβυσσο τῆς ἀγάπης εἶναι ὡραία ἤ γί-
νονται ὡραία... 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἤ γίνεται καί πάλι 
ὡραῖος, ὅταν διά τῆς καταλύσεως τῶν 
παθῶν καί τῆς ἀναδείξεως τῶν 
ἀρετῶν, διά τοῦ κάλλους «τῆς φρενῶν 
εὐκοσμίας» καί «τῶν τρόπων καί τῆς 
κοσμιότητος»7, εἶναι ἤ γίνεται αὐτό 
πού κλήθηκε νά εἶναι: εἰκόνα τῆς 
Εἰκόνας, ἡ ἀστραπηβόλος δόξα τοῦ 
πρωτοτύπου κάλλους, πού εἶναι ὁ 
Χριστός, ὁ ὡραιότερος τῶν υἱῶν τῶν 
ἀνθρώπων, ἡ «ἀπόλυτα ὡραία μορφή» 
στήν ὁποία «συνδυάζονται ἁρμονικά 
ἡ ἀλήθεια, τό ἀγαθό καί ἡ ὀμορφιά»8. 
Μόνο ὅταν ὁ σκοπός τῆς Παιδείας – 
στήν Ἑλλάδα δέν θά μπορούσαμε νά 
μιλοῦμε γιά ὀρθόδοξη παιδεία;- εἶναι 
βαθύτατα χριστολογικός ἤ θεολογικός, 
μπορεῖ νά εἶναι βαθύτατα ἀνθρωπο-
λογικός ἤ κοινωνικός9. Ἡ τάχα ἐκμον-
τερνισμένη ἤ ἐκσυγχρονισμένη παιδεία 
μας, ἐπιμένει νά ἀρνεῖται αὐτά τά θε-

6 Οὐκρανικό τραγούδι. Βλ. Μιχαήλ Σ. Καρδαμάκη, Κεφάλαια κατανυκτικά, Ἀθῆνα: 
Ἀκρίτας, 1988, σ. 16.
7 Γρηγόριου Θεολόγου, Ἰωάννη Χρυσοστόμου. Βλ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια 
θεολογικά, PG 91, 925D, 928A.
8 Μιχαήλ Κ. Μακράκη, Ὁ Ντοστογιέφσκι καί ἡ ἐπανάσταση τῶν νέων, Ἀθῆνα: Imago, 
1984, σ. 49, 50.
9 Για τόν βασικό σκοπό τῆς ὀρθόδοξης παιδείας βλ. Μιχαήλ Α. Χριστοδουλίδη, «Ὁ 
ὀρθόδοξος σκοπός τῆς ἀγωγῆς», Ἐκκλησιαστικός Κήρυκας 2 (1990), σ. 193.

τοῦ Γένους μας
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μελιώδη πράγματα, τό ἔσχατο νόημα 
τῆς ὀμορφιᾶς, πού εἶναι καί ὁ ἔσχατος 
σκοπός της. Αἰχμάλωτη στήν οὐμανι-
στικική της οἴηση καί τήν τεχνοκρατική 
της ὑστερία, προτιμᾶ νά στρέψει τούς 
παιδευόμενους πρός τά εἴδωλα ἤ ἀφη-
ρημένα ἀγαθά καί ὄχι πρός τόν ζῶντα 
Θεό ἤ τόν Θεό τῆς ὀμορφιᾶς, τήν 
ἐνυπόστατη ἀλήθεια καί τήν ὑπόστα-
ση τοῦ ἀγαθοῦ. Ὁ Ντοστογιέφσκι 
«εἶχε ἤδη προφητεύσει ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
θά ἔχανε ἀκόμη καί τήν ἐξωτερική του 
μορφή, ἄν ἔχανε τήν πίστη του στή στε-

νή σχέση καί ὁμοιότητά του μέ τόν 
Θεό»10. Οἱ ἄθεοι, γράφει, «δέν ἔχουν 
ψυχική ὀμορφιά καί μάλιστα, οὔτε τή 
θέλουν κἄν. Ὅλοι χάθηκαν, μονάχα ὁ 
καθένας ἐξυμνεῖ τόν δικό του χαμό, μά 
νά στραφεῖ πρός τή μόνη Ἀλήθεια, 
μήτε τό διαλογίζεται. Ἐνῶ νά ζεῖ χω-
ρίς Θεό, εἶναι μονάχα μαρτύριο»11. Τό 
νά μιλοῦμε γιά τή θεολογική πηγή 
τῆς ὀμορφιᾶς καί τόν θεολογικό προ-
σανατολισμό τῆς παιδείας στή μέθεξη 
τῆς ὀμορφιᾶς, αὐτό δέν σημαίνει συν-
τηρητισμό ἤ σκοταδισμό, ἀλλά ἀνά-
δειξη ἤ καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου, 
πού ὅσο περισσότερο ἀνθρώπινος γί-
νεται τόσο περισσότερο ὁμοιώνεται 
πρός τόν Θεό, καί ὅσο περισσότερο 
ὁμοιώνεται πρός τόν Θεό τόσο περισ-
σότερο ἀνθρώπινος γίνεται... 

Ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια 
πού ἐλευθερώνει, ἡ ἐλευθερία πού 
ὁδηγεῖ στό νόημα μίας καινῆς ζωῆς, 
εἶναι ἡ ἀγάπη πού ἀγκαλιάζει τά πάν-
τα, τά πρόσωπα καί τά κτίσματα. «Ἡ 
τῆς ἀληθείας ὁδός, ἡ ἀγάπη ἐστιν»12. 
Στήν ἀγάπη, πού συνέχει, συγκροτεῖ 
καί ὁλοκληρώνει τά πάντα, ἔχουμε 
τήν ἐνσάρκωση τῆς ἀλήθειας, τοῦ ἀγα-
θοῦ καί τῆς ὀμορφιᾶς, αὐτό δηλαδή 
πού συνιστᾶ τή Φιλοκαλία καί πού κα-
λεῖται νά κάνει ἔργο της ἡ παιδεία ὡς 
Φιλοκαλία. Ἡ ἀγάπη εἶναι τό ἔσχατο 
ἀγαθό, ὁ μόνος τρόπος βιώσεως τῆς 
ἀλήθειας πού κάνει ὄμορφη τή ζωή. 

10 Paul Evdokimov, Ἡ σύγχρονη τέχνη ἤ ἡ ἀχρήστευση τῆς σοφίας», σ. 102.
11 Φ. Ντοστογιέβσκη, Ὁ Ἔφηβος, σ. 386.
12 Μαξίμου Ὁμολογητή, Κεφάλαια θεολογικά, PG 90, 1193A.

Παναγία Ἐλεοῦσα. 
Βυζαντινό Μουσεῖο Ι.Α.Μ.
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Ἔτσι ἀγάπη καί ὀμορφιά συναντῶνται, 
συνυφαίνονται καί συνυπάρχουν καί 
αὐτό ὀφείλει νά κατανοήσει ἰδιαίτερα 
ἡ παιδεία, πού δέν εἶναι γνωσιολογική 
ἐπιχείρηση, διανοητική διαδικασία, 
ἐκλογικευμένα ἐπιχειρήματα, ἀλλά φι-
λία, ἔρωτας, ἀγάπη μέ τήν ὁποία μπο-
ροῦμε νά γνωρίζουμε, νά κατανοοῦμε, 
νά ἀποδεχόμαστε. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ 
φλεγόμενη καί μή κατακαιόμενη ὀμορ-
φιά τῆς ζωῆς, ὁ σταυρικός τρόπος 
αἰσθήσεως τῆς ὀμορφιᾶς ὡς ὁδοῦ κα-
θολικῆς γνώσεως, ὁ καθολικός τρόπος 
βιώσεως τῆς καθολικῆς ἀλήθειας: τοῦ 
Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κόσμου. 
Ὡραῖο εἶναι αὐτό πού ἀγαπῶ καί αὐτό 
πού ἀγαπῶ εἶναι ὡραῖο. Ἡ Ἁγία Τριά-
δα εἶναι ὁ Θεός τῆς ὀμορφιᾶς γιατί εἶναι 
ἀγάπη (Α´ Ἰωάν. δ´, 8) καί ὁ ἄνθρωπος 
διασώζει τήν προσωπικότητά του στόν 
σύνδεσμο τῆς ἀγάπης μέ τήν ὀμορφιά, 
στόν εἰκονισμό διά τῆς ἀγάπης, τοῦ 
ἐντός του ἁγίου κάλλους... 

Θά ἐπιθυμοῦσα γιά πολλοστή φορά 
νά μιλήσω γιά τήν ἀγαπητική σχέση 
δασκάλου καί μαθητή καί τή δυναμι-
κή τῆς ἐρωτικῆς τους σχέσης μέ τήν 
ὀμορφιά καί τήν ὀμορφιά τῆς ἀλήθει-
ας καί τοῦ ἀγαθοῦ. Ἡ ὀμορφιά εἶναι 
κίνηση ἐρωτική, πού ἄν χωρισθεῖ ἀπό 
τήν ἀλήθεια ὁδηγεῖται στήν παρα-
φροσύνη. Δάσκαλοι καί μαθητές, 
ἀπαλλαγμένοι ἀπό τήν ὀρθολογιστική 
καί τεχνοκρατική αἰχμαλωσία τῆς παι-

δείας, καλοῦνται στήν ἐκ νέου ἀνα-
κάλυψη τῆς ἀθωότητας ἤ τῆς τρυφε-
ρότητας πού θά τούς ἐνώσει μεταξύ 
τους καί θά τούς συνδέσει μέ τά ὄντα 
καί τά πράγματα. Γνωρίζουμε τό ὠφε-
λιμιστικό ἤ χρησιμοθηρικό πνεῦμα 
τῆς παιδείας, τίς τάσεις τῆς ἀτομικῆς 
ἐπιτυχίας καί τήν ὑλιστική τάση τῆς 
σύγχρονης ἐκπαιδεύσεως. Γιά τοῦτο, 
πόσο θά ἄξιζε, στήν παγερότητα τῆς 
ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας καί τῶν 
ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων, στή 
βεβήλωση τῶν χώρων διδασκαλίας 
καί μαθήσεως, δεῖγμα σκληρότητας ἤ 
ἐγκατάλειψης τοῦ πολιτισμοῦ, δά-
σκαλοι καί μαθητές νά ἐνσαρκώσου-
με τόν πλοῦτο τῆς εὐαισθησίας, γιά νά 
μποροῦμε νά ἀνακαλύπτουμε τή με-
γαλύτερη ὀμορφιά στή μεγαλύτερη 
ἀσχήμια· γεγονός πού θά ἀποτελοῦσε 
μοναδική προσφορά πρός τούς νέους, 
τούς μαθητές μας, πού παρά τά φαι-
νόμενα, ὑποφέρουν γιά τήν ὀμορφιά 
καί τήν τάξη, πάσχουν γιά τήν ἁγνό-
τητα καί τήν ἀλήθεια13. «Ἡ ἱστορία 
προωθήθηκε ἀπό τούς εὐαίσθητους. 
Δέν εἶναι ἡ εὐφυία πού ἐγγυᾶται τήν 
πρόοδο, ἀλλά ἡ εὐαισθησία»14. Καί δέν 
εἶναι ἁπλῶς ἡ φιλομάθεια, πού θά δι-
καιώσει τό ἔργο τῆς Παιδείας, ἀλλά ἡ 
Φιλοκαλία, ἡ ἀγάπη τοῦ κάλλους ἐκεί-
νου πού προσδοκοῦμε, ἀσκούμενοι, νά 
φανερώσει τό ἐσώτατο μυστήριο ὅλης 
τῆς πραγματικότητας.

13 Φ. Ντοστογιέβσκη, Ὁ Ἔφηβος, σ. 372.
14 Μάριου Π. Μπέγζου, «Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία καί τό μέλλον τοῦ παρελθόντος της», 
Ἐκκλησιαστικός Κήρυκας 3 (1991), σ. 170.

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 
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1 

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, διαθέτοντας 
οἱ ἴδιοι εὐρύτατη παιδεία, 
ἦταν φυσικό, περισσότερο 

ἀπό ὅλους τούς ἄλλους Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας, νά συλλάβουν τή σημα-
σία τῆς Παιδείας γιά τόν ἄνθρωπο 
καί μάλιστα γιά τόν «νέο ἄνθρωπο» 
τῆς ἐποχῆς τους, τόν χριστιανό 
ἄνθρωπο. Κι ἐπειδή γι’ αὐτούς Παι-
δεία δέν σημαίνει  κατάκτηση γνώ-
σεων, ἀλλά καλλιέργεια τῆς ἀνθρώ-
πινης ψυχῆς, ὡς κύριος σκοπός τῆς 
Παιδείας προσδιορίζεται ἡ ἀγωγή 
τῶν νέων παιδιῶν: «Τέχνη τεχνῶν 
καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν φαίνεται 
μοί, ἄνθρωπον ἄγειν, τό πολυτρο-
πώτατον ζῷον καί ποικιλώτατον», θά 
πεῖ ὁ Γρηγόριος (Ε.Π.Ε. 35, 325). 

Βεβαίως τό «ἄνθρωπον ἄγειν», ἡ 
ἀνθρωπαγωγή, ἄς νεολογίσουμε, δέν 
μπορεῖ στή σύλληψη τῶν Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας παρά νά εἶναι χρι-
στοκεντρική. Σκοπός τῆς ἀγωγῆς 
εἶναι: «ὁμοιωθῆναι Θεῶ κατά τό δυ-
νατόν ἀνθρώπου φύσει. Ὁμοίωσις δέ 
οὐκ ἄνευ γνώσεως, ἡ δέ γνῶσις οὐκ 
ἐκτός τῶν διδαγμάτων», διδάσκει ὁ 

Μέγας Βασίλειος (Ε.Π.Ε. 32, 69Β). 
Γιά τούς Τρεῖς Μεγάλους Πατέρες 

τῆς Ἐκκλησίας, οὐσία τῆς παιδείας 
εἶναι ἡ ἀγωγή καί δέν νοεῖται ἀγωγή 
χωρίς «πνευματικά μαθήματα» καί 
«ἐπιμέλεια ψυχῆς»: «Ὅτι τῶν οἰκείων 
ἀμελοῦμεν παίδων, καί τῶν μέν κτη-
μάτων αὐτῶν ἐπιμελούμεθα, τῆς δέ 
ψυχῆς αὐτῶν καταφρονοῦμεν, ἐσχά-
της ἀνοίας πρᾶγμα» (Ε.Π.Ε. 51, 327), 
προειδοποιεῖ ὁ Χρυσόστομος. 

Ἄν κάτι χαρακτηρίζει τήν παι-
δεία μας σέ εὐρωπαϊκό ἴσως ἐπίπεδο 
εἶναι ὅτι ἐξακολουθεῖ καί σήμερα νά 
μᾶς διαφεύγει ἡ οὐσία, πού ἦταν καί 
εἶναι ἡ ἀγωγή ψυχῶν. 

Μέ ἄλλα λόγια, «περί ἄλλων τυρ-
βαζόμεθα», ἐνῶ «χρεία ἐστί ἑνός», νά 
ἀναπτύξουμε τήν ἅγια πλευρά τοῦ 
ἀνθρώπου, τήν καλλιέργεια τῆς 
ψυχῆς καί τοῦ νοῦ του καί νά τόν 
ὁδηγήσουμε σέ μία πνευματική ἀνά-
ταση καί ἐγρήγορση, ὥστε νά βλέπει 
καί νά ἐνεργεῖ σωστά, διακρίνοντας 
τό καίριο ἀπό τό ἀσήμαντο, τό μόνιμο 
ἀπό τό πρόσκαιρο, τήν οὐσία ἀπό τά 
«συμβεβηκότα» τῆς οὐσίας, γιά νά 

1 Πηγή: Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Χριστιανική καί Ἑλληνική Πνευματικότητα, ἐκδ. 
Ἀκρίτας. Ἀπό τήν ἰστοσελίδα https://www.pemptousia.gr/2016/01/i-pedia-stous-tris-ier-
arches/ (22/10/19).

Τά περί παιδείας διδάγματα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
καί ἡ σημερινή ἐκπαιδευτική πραγματικότητα1

Γεωργίου Μπαμπινιώτη
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θυμηθοῦμε τόν ἡμέτερο Ἀριστοτέλη. 
Ἡ ἐπιμονή τῶν Ἱερῶν Πατέρων 

στήν ἀγωγή τῆς ψυχῆς, καί μάλιστα 
κατά Χριστόν, δέν σημαίνει ὅτι ὑπο-
τιμοῦν τή σημασία τῶν γνώσεων ἤ τή 
σπουδαιότητα τῶν γραμμάτων. Ση-
μαίνει διαφορετική ἱεράρχηση τῶν 
ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου: πρῶτα τό 
πνεῦμα καί μετά τό σῶμα, πρῶτα ἡ 
ἀγωγή καί μετά ἡ γνώση. Ὁ Ἱερός 
Χρυσόστομος προλαμβάνει ἐνδεχό-
μενες παρεξηγήσεις: « Καί μή μέ τίς 
νομιζέτω νομοθετεῖν ἀμαθεῖς τούς 
παίδας γίνεσθαι… Οὐ κωλύων παι-
δεύειν ταῦτα λέγω, ἀλλά κωλύων 
ἐκείνοις μόνοις προσέχειν». (Ε.Π.Ε. 
28, 518-20). 

Ἡ παιδεία γιά τούς σεπτούς Ἱεράρ-
χες εἶναι πολύ μεγάλη ὑπόθεση. Σέ 
μία στιγμή ἐξάρσεως, ὁ Χρυσόστομος 
φθάνει νά πεῖ τή γνωστή ρήση: «Ἡ 
παιδεία μετάληψις ἁγιότητός 
ἐστι» (Ε.Π.Ε. 25, 282). Νά τί ὕψος 
ἀλλά καί τί νόημα δίνουν στήν Παι-
δεία οἱ «μυσταγωγοί» τῆς Παιδείας, 
οἱ Μεγάλοι Ἱεράρχες. 

Ἐπειδή, ὅπως εἶναι φυσικό, τά 
περί παιδείας διδάγματα τῶν Τριῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας θά μπο-
ροῦσαν νά ἀποτελέσουν ἀντικείμενο 
διδασκαλίας ἐτῶν, θά θίξω δύο  ἀκό-
μη διδάγματα τῶν Πατέρων: τήν 
ἔμφαση πού δίνουν στόν δάσκαλο 
καί στούς γονεῖς, παράγοντες οἱ 
ὁποῖοι ὅλο καί περισσότερο στίς μέ-
ρες μας συνυπολογίζονται στούς βα-
σικούς πόλους τῆς Παιδείας. 

Ἡ βασική ἀρχή γιά τόν δάσκαλο 

εἶναι, κατά τούς Μεγάλους Ἱεράρχες, 
τό παράδειγμα: «Τόν δέ παιδεύοντα, 
οὐ διά ρημάτων μόνον, ἀλλά διά 
πραγμάτων παιδεύειν χρῆ», λέει ὁ 
Ἱερός Χρυσόστομος (Ε.Π.Ε.14,554). 
Ἡ «πολιτεία» τοῦ δασκάλου, ἡ ζωή 
καί οἱ πράξεις του, τό παράδειγμά 
του, ὄχι ἡ ἁπλή διδασκαλία του εἶναι 
αὐτή πού ὁδηγεῖ στήν παιδεία, για-
τί φαίνεται ὅτι τά λόγια περίσσευαν 
ἀπό τότε πολύ. 

Ὁ Θεολόγος καί ποιητής Γρηγό-
ριος θά πεῖ τή μνημειώδη ἐπιγραμ-
ματική φράση: «Μισῶ διδάγματα οἶς 
ἐνάντιος βίος». 

Σ’ αὐτό πού ἰδιαίτερα ἐπιμένουν 
καί οἱ τρεῖς Μεγάλοι Πατέρες στίς κα-
τευθύνσεις πού δίνουν πρός τούς γο-
νεῖς εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν γονέων νά 
ἀναθρέψουν τά παιδιά τους μέ χρι-
στιανικές ἀρχές καί ἀξίες: μέ «φόβον 
Θεοῦ», μέ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν 
τῆς ψυχῆς καί τοῦ πνεύματος καί μέ 
παιδεία τέτοια, πού ὁ νέος νά ἀντι-
ληφθεῖ ὅτι σκοπός τῆς ζωῆς δέν εἶναι 
νά πασχίζει γιά τήν ἀπόκτηση χρη-
μάτων ἤ διαφόρων καταναλωτικῶν 
ἀγαθῶν καί μάταιης ἐξουσίας, ἀλλά 
γιά ὅ,τι συνιστᾶ τήν οὐσία τῆς ζωῆς 
καί γιά τίς ἀξίες πού πρέπει νά 
ἐμπνέουν τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου (σύ-
νεση, ταπεινοφροσύνη, ἐγκράτεια, δι-
καιοσύνη, αὐτογνωσία). 

Πόσο ἐπίκαιρος εἶναι καί σήμερα 
ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅταν 
σχολιάζει ποιά πρότυπα προβάλ-
λουν συνήθως οἱ γονεῖς στά παιδιά 
τους πρός μίμηση καί πόσο ἔξω ἀπό 

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 



262 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

τή χριστιανική 
πραγματικότητα  
βρίσκονταν καί βρί-
σκονται καί σήμερα 
πολλοί γονεῖς: «Καί 
τίποτε ἄλλο δέν 
εἶναι δυνατόν νά 
ἀκούσει κανείς ὅταν 
οἱ πατέρες μιλοῦν 
πρός τά παιδιά τους 
καί τά παρακαλοῦν 
νά σπουδάσουν ρη-
τορική, παρά αὐτά 
ἐδῶ τά λόγια· ὁ 
τάδε, λέγει, ἐνῶ 
εἶναι κατώτερος καί 
κατάγεται ἀπό κα-
τώτερους γονεῖς, 
ἀφοῦ ἀπέκτησε τήν ἐκ τῶν ρητο-
ρικῶν σπουδῶν ἱκανότητα, ἀνῆλθε 
στά ὕψιστα ἀξιώματα, ἀπέκτησε πο-
λύν πλοῦτον, νυμφεύθηκε πλούσια 
γυναῖκα, ἔκτισε πολυτελές σπίτι, εἶναι 
φοβερός σέ ὅλους καί φιλόδοξος. 
Ἄλλος πάλι λέει, ὁ τάδε πού ἔμαθε τήν 
ἰταλική γλῶσσα, εἶναι ἔνδοξος στά 
ἀνάκτορα καί κυβερνᾶ ὅλα τά ἐσω-
τερικά θέματα. Καί ἄλλος πάλι δείχνει 
ἄλλον, ὅλοι ὅμως τούς ἐπιτυχημέ-
νους στή γῆ. Κανένας δέ οὔτε μία 
φορά δέ θυμᾶται τά οὐράνια πράγ-
ματα» (Ε.Π.Ε 28, 474). 

Ἄν συγκρίνει κανείς τήν παιδεία 
πού προτείνουν οἱ σοφοί Ἱεράρχες μέ 
τή σημερινή ἐκπαιδευτική πραγματι-
κότητα, τουλάχιστον στήν Ἑλλάδα, 
ὅπου ἡ διδασκαλία τῶν χριστιανικῶν 
ἀξιῶν καί τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελί-

ου ἀπό τή μία με-
ριά ἔχουν συμ-
πιεσθεῖ σ’ ἕνα συ-
χνά ἀποστεωμέ-
νο καί σχολαστι-
κό-πληροφορια-
κό μάθημα Θρη-
σκευτικῶν, στρι-
μωγμένο κάπου 
στό σχολικό πρό-
γραμμα καί ὑπό 
συνεχῆ συρρί-
κνωση, κι ἀπό 
τήν ἄλλη μεριά, 
ἄν ληφθεῖ ὑπ’ 
ὄψιν ὅτι ὀργιά-
ζει σέ ὅλα τά τη-
λεοπτικά προ-

γράμματα ὅ,τι ἄμεσα καί δραστικό-
τατα καταργεῖ μέσα σέ λίγα λεπτά 
αὐτά πού ὁ δάσκαλος στό σχολεῖο καί 
ὁ παπάς στήν Ἐκκλησία ἀγωνίζονται 
νά χτίσουν στήν ψυχή τῶν παιδιῶν, ἄν 
συνειδητοποιήσει κανείς τή λειτουρ-
γία καί τίς ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς 
ἀποδομητικῆς καί σχιζοφρενικῆς (γιά 
τήν ψυχή καί τήν προσωπικότητα τῶν 
νέων παιδιῶν) διαδικασίας, τότε θά 
καταλάβει ἄν ἡ Παιδεία στίς μέρες 
μας μπορεῖ νά ἐπιτελέσει τόν ἀνθρω-
ποπλαστικό καί δημιουργικό ρόλο 
πού ὁραματίστηκαν οἱ φωτισμένοι 
Ἱεράρχες. Στήν ἐρώτηση πώς θερα-
πεύεται αὐτή ἡ κατάσταση, ἡ ἀπάν-
τηση εἶναι, νομίζω, μία: ὁ τρώσας καί 
ἰάσεται. Αὐτός πού τά δημιούργησε, 
πρέπει καί νά τά διορθώσει.

Χριστός Ἄρακα,  
Βυζαντινό Μουσεῖο Ι.Α.Μ.
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1 

Τ ό αἴτημα γιά βελτίωση τῆς 
παιδείας ἦταν μᾶλλον ἡ πρώ-
τη καθολική ἀπαίτηση τοῦ 

λαοῦ μας πού ἀνάγκασε τήν πολι-
τική νά ἔρθει ἀντιμέτωπη μέ ἕνα 
πρόβλημα ποιότητας τῆς ζωῆς. 
Ἀπογυμνωμένοι ἀπό κάθε ἄλλο 
ὅραμα, στόχο καί προοπτική τοῦ 
ἐθνικοῦ μας βίου ἔξω ἀπό τίς ὠμά 
ὑλιστικές ἀπαιτήσεις τῆς κατανα-
λωτικῆς «ἀνάπτυξης», ἁρπαχτή-
καμε ἀπό τό αἴτημα γιά παιδεία 
σάν ἀπό μία ἐλάχιστη καινούργια 
«Μεγάλη Ἰδέα». 

 Νομίζω ὅτι ὁ παραλληλισμός δέν 
εἶναι ὁλότελα ρητορικός. Τό στα-
θερό συμπέρασμα κάθε κριτικῆς, 
μεμψίμοιρης ἤ μελετημένης, σέ 
ὁποιονδήποτε χῶρο τοῦ δημόσιου 
βίου κι ἄν ἀφορᾶ, συγκεφαλαι-
ώνεται τά τελευταία χρόνια πάντα 
στήν ἴδια ἐπῳδό: δέν ἔχουμε παι-
δεία, δέν μπορεῖ νά γίνει τίποτα χω-
ρίς παιδεία. Εἶναι τόσο καθολική 
καί ἐπίμονη αὐτή ἡ ἐπανάληψη, 
ὥστε τό αἴτημα γιά σωστή παιδεία 
νά ἀρχίσει νά διαγράφεται ἀμυδρά 
πίσω ἀπό τήν κοινή μας κριτική γιά 
τήν κακοδαιμονία τοῦ ρωμαίικου 

σάν τό θαυματουργό ἐλιξίριο πού 
θά μποροῦσε κάποτε νά ἀναστήσει 
τό ταπεινωμένο μας γένος. Σίγου-
ρα, μία μικρή «Μεγάλη Ἰδέα». 

 Φτάνοντας ὡστόσο στό ἐπίπεδο 
τοῦ πολιτικοῦ αἰτήματος, τό ὅρα-
μα τῆς σωστῆς παιδείας καί καλ-
λιέργειας τοῦ λαοῦ, ὅπως καί κάθε 
«Μεγάλη Ἰδέα», μετασχηματίζε-
ται σέ σύνθημα μέ ἐξαιρετικά μυω-
πική ἐμβέλεια. Ἡ καθολική ἀπαί-
τηση τοῦ λαοῦ γιά παιδεία μπαλ-
σαμώνεται στό κοντόθωρο ἀλλά 
ἐντυπωσιακό σύνθημα τῆς «ἐκπαι-
δευτικῆς μεταρρύθμισης». 

 Ὁ χῶρος πού καλύπτει μία 
ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση στήν 
Ἑλλάδα (ἀπό ὁποιαδήποτε παρά-
ταξη κι ἄν προγραμματιστεῖ) ἔχει 
ἕνα στενά προκαθορισμένο πλαί-
σιο: Περιορίζεται σέ κάποια μέτρα, 
ριζικά ἤ ὄχι, γιά τό «γλωσσικό»· 
στόν χωρισμό γυμνασίου-λυκείου· 
σέ κάποιες ἀλλαγές στό ἐκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα (πού συνήθως 
ἐξαντλοῦνται στήν ἀνακατανομή 
τῶν ὡρῶν διδασκαλίας κάθε μα-
θήματος)· στή βελτίωση (ποτέ ρι-

1 Ἀπό τό βιβλίο Παιδεία καί Γλῶσσα. Ἐπικαιρικά παλινωδούμενα,  
ἐκδ. Πατάκη, Ἀθῆνα ⁵2003, σ. 15-21.

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 

Ἡ «Μεγάλη Ἰδέα»  
     τῆς παιδείας1

Χρήστου Γιανναρᾶ
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ζική) τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων. 
 Ἀπό κεῖ καί πέρα, ἡ εἰκόνα μέ-

νει σταθερή καί ἀναλλοίωτη. Εἰκό-
να γνωστή, κοινός τόπος πιά. Ἄς 
μοῦ συγχωρεθεῖ ὡστόσο νά τήν 
περιγράψω σχηματικά, ἐκφράζον-
τας περισσότερο μία ὑποκειμενική 
ἀφαίρεση παρά μία στατιστική 
ἀκριβολογία.  

 Ἡ παιδεία, λοιπόν, ἀπό τό δη-
μοτικό ὡς τό πανεπιστήμιο, ἐξαντ-
λεῖται φανερά στήν ἄχαρη γυμνα-
στική τῆς διάνοιας μέ τήν ἀπο-
μνημόνευση. Ὁ Ἕλληνας διδάσκε-
ται γνώσεις καί ἀπομνημονεύει 
γνώσεις πού ξεχνιοῦνται φυσιο-
λογικά σέ συντομότατο διάστημα, 
χωρίς νά μάθει ποτέ τούς τρό-
πους, τή μέθοδο καί τά κλειδιά γιά 
τήν ἀπόκτηση γνώσης. Πρέπει νά 
ἔχει τή σπάνια τύχη νά πέσει σέ χα-
ρισματικό δάσκαλο γιά νά μπορέ-
σει, τουλάχιστο, νά μάθει νά βλέπει 
μέσα ἀπό τά κείμενα καί πέρα 
ἀπό τά κείμενα, δηλαδή νά κρίνει 
αὐτά πού διαβάζει. 

 Ἀλλά, καί ὅταν ἔχει κάποιες σκέ-
ψεις δικές του στό κεφάλι του, 
σπάνια εἶναι δυνατό νά τίς πεῖ, 
ἀφοῦ δέν τόν ἄσκησε ποτέ κανείς 
στόν προφορικό λόγο, στό πώς 
χτίζεται ἕνα νόημα ἤ ἕνα ἐπιχείρη-
μα μέ τή ζωντανή λαλιά. Κι ὅταν 
ἀκούει ἄλλον νά μιλάει, σπάνια 
μπορεῖ νά συγκρατήσει τά οὐσιώ-
δη, ἀφοῦ ποτέ δέν διδάχτηκε πώς 

φτιάχνουν μία περίληψη ἤ πώς 
κρατοῦν σημειώσεις. 

Αὐτά τά στοι-
χειώδη 

καί αὐτονόητα βρίσκονται ἔξω 
ἀπό τήν ἐμβέλεια τῶν «ἐκπαιδευ-
τικῶν μεταρρυθμίσεων», ἐνῶ ἡ 
ἀπουσία τούς ἀχρηστεύει ὅλο τόν 
μόχθο τῆς ἀπομνημόνευσης, ἀνα-
στέλλοντας τραγικά τή δημιουργι-
κή μετοχή τοῦ «μορφωμένου» 
Ἕλληνα στή γνώση. 

 Ὅσο γιά τά μαθηματικά καί γιά 
τή φυσική, πού πολύ ἀπασχολοῦν 
κάθε φορᾶ τούς μεταρρυθμιστές 
στήν προσπάθειά τους γιά «ἐκσυγ-
χρονισμό» τῆς παιδείας, ἔχουν 
ἀποστεωθεῖ σέ καθαρά χρηστικές 
γνώσεις, δίχως τήν παραμικρή ὑπο-
ψία γιά τήν ἐκπληκτική «σημαντι-
κή» τῆς γλώσσας τους. Ἀλλά καί 
ὁλόκληρη ἡ παιδεία μας γίνεται 
ἀποκλειστικά καί μονοδιάστατα 
χρηστική στίς τρεῖς τελευταῖες τά-
ξεις τῆς μέσης βαθμίδας: χρησιμεύει 
μονάχα γιά εἰσιτήριο εἰσόδου στίς 
ἀνώτατες σχολές (περικομμένο 
εἰσιτήριο πού πρέπει ὁπωσδήποτε 

Σοφός γέροντας, Κώστα Αβερκίου, 
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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νά συμπληρωθεῖ μέ τήν ἀποβλα-
κωτική σολομωνική τῆς φροντι-
στηριακῆς κουζίνας). Ὁμοίως, καί 
τίς ἀνώτατες σπουδές μοιάζει νά τίς 
ἔχει ἐξευτελίσει ἡ χρησιμοθηρική 
προτεραιότητα τοῦ «πτυχίου»: οὔτε 
λόγος γιά μύηση στήν ἔρευνα, στό 
μεράκι τῆς σπουδῆς πού σκοπεύει 
στήν ἀνθρώπινη καλλιέργεια.  

 Ἡ ἐφιαλτική αὐτή εἰκόνα ἔχει 
τούς συγκεκριμένους τραγικούς 
της φορεῖς. Εἶναι τραγικοί, ἐπειδή 
ἦταν καί εἶναι πάντοτε οἱ πιό με-
γαλόφωνοι ἐκφραστές τοῦ αἰτή-
ματος γιά σωστή παιδεία καί, ταυ-
τόχρονα, οἱ μόνοι πού θά μπο-
ροῦσαν νά δώσουν σάρκα σέ αὐτό 
τό αἴτημα πέρα ἀπό τή συνθημα-
τολογία τῶν «μεταρρυθμίσεων». 

 Οἱ δάσκαλοι, πρῶτα ἀπό ὅλα, ἤ 
«καθηγητές», ὅπως τιμητικότερα 
τούς λέμε. Ἐγκλωβισμένοι στή νε-
κρή ἐπανάληψη ἑνός νεκροῦ ὑλι-
κοῦ γιά δέκα, εἴκοσι, τριανταπέν-
τε χρόνια ζωῆς· ὁριστικά ξεκομμέ-
νοι ἀπό κάθε ἐπιστημονική φιλο-
δοξία, ὅραμα, σπουδή, ἐνημέρωση· 
δίχως δυνατότητες οὐσιαστικῆς 
δημιουργίας ἄλλες ἀπό τίς ἠθικο-
λογικές παραινέσεις στούς μαθητές 
καί τούς μεγαλόστομους σχεδια-
σμούς στίς συνεδριάσεις τοῦ «συλ-
λόγου». Μαραζωμένοι ἀπό τό 
ἄγχος τοῦ βιοπορισμοῦ, ἐγκατα-
λείπονται στή μικροζωή τῆς πρέ-
φας, τῆς ἐπιθεωρησιακῆς σαχλα-
μάρας, τῶν συζητήσεων γιά τό πο-
δόσφαιρο καί τά κομματικά – μέχρι 
χθές ἐξαναγκασμένοι ρήτορες τῆς 
«ἐθνοσωτηρίου ἐπαναστάσεως», 

ἐξευτελισμένοι στά ἴδιά τους τά μά-
τια γιά ἕνα κομμάτι ψωμί, καί γι’ 
αὐτό σήμερα ἀηδιασμένοι καί ἀδιά-
φοροι γιά τήν πολιτική ἤ στεντό-
ρειοι κήρυκες ἀριστερίστικων ψυ-
χολογικῶν ἀναπληρώσεων. Εἰκόνα 
φθορᾶς καί ὀδύνης ἀνατριχιαστι-
κή. 

 Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ὁ φοιτη-
τόκοσμος. Μία ζωντανή καί ἐκρη-
κτική νεολαία, ἡ μόνη ἐλπίδα γιά 
παιδεία τοῦ τόπου – μία καινούρ-
για γενιά πού θά μποροῦσε νά 
κερδίσει τή γνώση, τήν καλλιέργεια 
καί τή μόρφωσή της μέ τό ἴδιο 
πεῖσμα πού ἔστησε καί τά στήθη 
της μπροστά στά τάνκς καί στά μυ-
δράλια τῆς χούντας διεκδικώντας 
ἐλεύθερη παιδεία. Ἀλλά ποιός νά 
στήσει σήμερα μπροστά τους τόν 
καθρέπτη τῆς ἀλήθειας, νά δοῦν 
γυμνή τήν εἰκόνα τῆς τραγικῆς 
τους ἀσυνέπειας; Οἱ αἴθουσες δι-
δασκαλίας ἄδειες, οἱ βιβλιοθῆκες 
νεκρές, τά συγγράμματα στό ράφι 
καί σέ χρήση οἱ πολυγραφημένες 
περιλήψεις· καί ὅλος ὁ συνδικαλι-
σμός νά συνοψίζεται στή δίχως 
σπουδή ἐξασφάλιση ἑνός ἀνάπη-
ρου πτυχίου... 

 Ἡ περιγραφή τῆς εἰκόνας καί τά 
ἐρωτήματα πού τή συνοδεύουν θά 
μποροῦσε νά τραβήξει σέ μάκρος. 
Ἀλλά τό συμπέρασμα εἶναι φανερό: 
Ἡ «Μεγάλη Ἰδέα» τῆς παιδείας 
πού θά μποροῦσε νά ἀναστήσει 
τόν τόπο μοιάζει ἀπό 
γεννησιμιοῦ τῆς 
καταδι-

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 
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κασμένη. Ἡ πολιτική ἡγεσία δέν 
ἀπέδειξε ὅτι μπόρεσε νά δεῖ στό κα-
θολικό αὐτό αἴτημα τοῦ λαοῦ κάτι 
περισσότερο ἀπό ἕνα κομματικά 
ἐκμεταλλεύσιμο καί μυωπικό πρό-
γραμμα «ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθ-
μισης». Καί οἱ ἄμεσοι φορεῖς καί με-
γαλόφωνοι ἐκφραστές τοῦ αἰτήμα-
τος, δάσκαλοι καί σπουδαστές, μοι-
άζουν νά ἐγκατέλειψαν τίς διεκδι-
κήσεις τους πέφτοντας στήν παγίδα 
τῆς «πολιτικοποίησης» ἤ ἐμφανί-
ζονται τραγικά ἀνυποψίαστοι γιά τό 
τί πραγματικά διεκδικοῦν. 

 Ὑπάρχουν ἄραγε περιθώρια νά 
ἀρχίσουμε ἀπό τήν ἀρχή καί πάλι νά 
οἰκοδομοῦμε τό ὅραμα; Τά ἀντικει-
μενικά δεδομένα μᾶλλον ἀποκλείουν 
τήν αἰσιοδοξία. Ἐξάλλου χάθηκε 
καί ἡ ἰσχυρότερη δυνατότητα ἀφύ-
πνισης, πού ἦταν ὁ ἐξευτελισμός 
τοῦ πολιτιστικοῦ καί πνευματικοῦ 
ὑπόβαθρου τῆς παιδείας μας ἀπό τήν 
ἑφτάχρονη δικτατορία. Τότε ὑπῆρξαν 
στιγμές πού ἀφεθήκαμε νά πιστέ-
ψουμε ὅτι τουλάχιστον αὐτός ὁ συγ-
κλονιστικός τρανταγμός δέν θά πάει 
χαμένος· ὅτι μία ἀλλαγή στόν δημό-
σιο βίο θά θεμελιωθεῖ – ἔστω καί μέ 
τόση ἀπίστευτη καθυστέρηση – στά 
κριτήρια μίας καθολικῆς προσπά-
θειας γιά παιδεία τοῦ λαοῦ, τοῦ σύ-
νολου λαοῦ. 

 Γιατί ἦταν αὐτονόητο ἐκεῖνες τίς 
στιγμές ὅτι τό πρόβλημα τῆς παιδεί-
ας δέν ἀντιμετωπίζεται οὔτε ἐξαντ-
λεῖται μέ μία «ἐκπαιδευτική μεταρ-

ρύθμιση». Ἡ ἀλλαγή 
στήν παιδεία 

τοῦ τόπου ἀρχίζει μέ ἀλλαγή στήν 
κρατική συμπεριφορά: «μεταρρύθ-
μιση» στό ραδιόφωνο καί στήν τη-
λεόραση, πού φέρνουν μέσα σέ κάθε 
σπίτι τήν κρατική συμπεριφορά – με-
ταβολή τους σέ μέσα παιδείας τοῦ 
λαοῦ· δημιουργία κινήτρων γιά τήν 
ἀνανέωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δυνα-
μικοῦ της χώρας, ἀλλά καί τῆς στε-
λέχωσης τοῦ σύνολου δημοσίου βίου· 
οὐσιαστική ἀχρήστευση τῶν ἀνά-
πηρων «πτυχίων» - ἐπαγγελματική 
καταξίωση καί ἀξιοποίηση τῶν πραγ-
ματικά καταρτισμένων. Νά μπεῖ ὁ τό-
πος ἐπιτέλους σέ μία φάση καθολικῆς 
κρίσης μέ ἀμείλικτα μέτρα ποιότητας, 
ἐπιστρατεύοντας τίς καλύτερες δυ-
νάμεις του, ὅπου τῆς γῆς κι ἄν βρί-
σκονται. 

 Καί μέ στόχο; Μά αὐτή ἡ μικρή 
λέξη εἶναι πού φανερώνει κάθε φορά 
τό ἀνέφικτο τοῦ ὁράματος. Ποιοί 
εἴμαστε, ποῦ σκοπεύουμε, τί ἐπιδιώ-
κουμε τελικά ὡς λαός; Τήν οἰκονο-
μική ἀνάπτυξη καί μόνο, τόν ἐξευ-
ρωπαϊσμό, τήν παιδεία ὡς αὐτο-
σκοπό; Ποιά μέτρα ποιότητας ἔχου-
με γιά τή ζωή καί τόν κοινό μας βίο; 
Καί τί διδαχτήκαμε ἀπό χῶρες πού 
ἔχουν ἀπό χρόνια τώρα κατακτήσει 
τά ὅσα ἐμεῖς βραχυπρόθεσμα ἐπι-
διώκουμε, ὄντας σήμερα τραγικά 
ἀπελπισμένες ἀπό τίς κατακτήσεις 
τους;  

Αὐτά τά ἐρωτήματα δοκιμάζουν 
κάθε «Μεγάλη Ἰδέα» καί κάθε ὅραμα. 
Καί ὅσο μένουν στήν πράξη ἀναπάν-
τητα, ἐλπίδα ἀνάστασης γιά τό τα-
πεινωμένο μας γένος δέν θά ὑπάρχει. 

(26.2.1977)
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Νίκου Ὀρφανίδη 

 

Καθώς ἐσχάτως τελοῦμε στόν 
τόπο τοῦ ἀλλόφρονος πολι-
τισμοῦ τῆς Δύσεως, ἑνός πο-

λιτισμοῦ τῆς ἀλλοτρίωσης καί τοῦ 
θανάτου, ὁ λόγος καί ἡ ζωντανή 
μνήμη τῆς παράδοσης τῆς καθ’ 
ἡμᾶς Ἀνατολῆς φαίνεται νά δια-
νοίγει, στόν τόπο τῆς παιδείας, 
τήν ὁδό τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλπίδος 
καί τῆς ἐλευθερίας. Γιατί ὁ παιδα-
γωγικός καί παιδευτικός λόγος τῆς 
παράδοσης τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνα-
τολῆς συνιστοῦσε μέσα στούς 
αἰῶνες λόγο θεμελίωσης καί οἰκο-
δόμησης ψυχῶν. Λόγο διαχρονικό 
παραμυθίας καί θαλπωρῆς καί 
πραότητος καί γαλήνης. Λόγο εἰρή-
νης. Λόγο ἐλπίδος καί χαρᾶς καί 
ἀλήθειας καί ζωῆς. 

 Ὁ λόγος καί ἡ παράδοσης τῆς 
ἑλληνικῆς παιδείας, ἀλλά καί τῆς 
καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ὅπως τόν 
κατέθεσε τό Βυζάντιο καί ἡ μαρ-
τυρική τουρκοκρατία, ὑπῆρξαν 
μέσα στούς αἰῶνες καταφύγιο ζωῆς 
καί σωτηρίας. Ὅταν περιπίπταμε 
στήν ἀπελπισία, ἀδυνατοῦντες νά 

ἀντιμετωπίσουμε καί 
νά ὑπερβοῦμε τήν ἀγω-
νία καί τά ἀδιέξοδά τοῦ 
βίου μας, ἐκεῖ καταφεύγαμε: 
Στόν ἁπαλό καί τρυφερό καί 
ἀγαπητικό λόγο τῶν διδασκά-
λων καί παιδαγωγῶν τῆς ἑλλη-

νικῆς παράδοσης, στόν λόγο τοῦ 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Μακρυ-
γιάννη καί τοῦ Παπαδιαμάντη. Γιά 
νά ὁδηγηθοῦμε στήν αὐτογνωσία 
καί τήν αὐτοσυνειδησία. Γιά νά 
γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας. Γιά νά 
βροῦμε πυξίδα ζωῆς.  

 Ἄλλοτε, τόσο ἡ κοινωνία ὅσο 
καί ἡ πολιτεία, ὁ καθ’ ἡμέραν ἰδιω-
τικός καί δημόσιος βίος, ἡ κοινό-
τητα, ἀλλά καί ἡ παιδεία γενικό-
τερα, οἰκοδομοῦσαν ψυχές. Ὁδη-
γοῦσαν ἤ παρέπεμπαν σέ ἕνα στι-
βαρό καί βαθύτατο πολιτισμικό 
ἱστό, πού συνεῖχε τόν βίο. Ἡ κοι-
νότητα καί ἡ παιδεία κατέθεταν καί 
ἀναδείκνυαν ἕνα κώδικα ἀξιῶν. 
Μία στάση ζωῆς ἔναντι τοῦ κό-
σμου. Μία πρόταση πρόσληψης 
ὅλου τοῦ κοσμικοῦ γίγνεσθαι, πού 
μᾶς περιέβαλλε. Ἔτσι ἡ παιδεία 
ὁδηγοῦσε στόν σεβασμό καί τήν 
ἱερότητα τῆς φύσεως. Στήν πλη-
σμονή τοῦ κάλλους καί τῆς ὡραι-
ότητος. Στήν κατάθεση τῆς ἀγάπης. 
Στόν διάλογο μέ τόν κόσμο, ἀλλά 
καί μέ τόν Θεό. Στήν ἐπιμέλεια τῆς 
ψυχῆς. Στήν ἀλήθεια τοῦ Κυρίου, 
πού συνιστοῦσε τήν ἀπόλυτη λύ-

      1 Ἀπό τό βιβλίο Ἐπί πτερύγων ἀνέμων Γ΄, ἐκδ. Ἀκτή, Λευκωσία 2012, σ. 53-55.
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τρωση καί 
ἐλευθερία. 

 Ἐσχά-
τως ὅλα αὐτά φαίνεται νά ἐγκα-
ταλείπονται. Ζητούμενο πλέον δέν 
φαίνεται νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος, 
ἀλλά οἱ ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας 
καί συνακόλουθα τῆς πολιτικῆς. Ἡ 
παιδεία, ἔτσι, καλεῖται, στά μέτρα 
τῆς ἐπελαύνουσας παγκοσμιο-
ποίησης, νά ὑπηρετήσει τήν οἰκο-
νομία, μέ τήν ἀξιοποίηση καί χρή-
ση τοῦ ὄγκου καί τῆς πληθώρας 
τῶν γνώσεων καί τῶν πληροφο-
ριῶν. Γι’ αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος, ὡς 
κέντρο τοῦ σύμπαντος κόσμου, 
φαίνεται νά ἀποσύρεται, γιά νά 
ἐπιβληθοῦν, πλέον, ἀξίες ἀλλό-
τριες, οἱ ἀξίες τῆς οἰκονομίας, τήν 
ὁποία ἀπροκάλυπτα ἀλλά καί ἐπι-
τακτικά καλεῖται νά ὑπηρετήσει ἡ 
παιδεία. Ἔτσι, παρακολουθοῦμε 
περιδεεῖς μία ἄλλη λανθάνουσα 
δουλεία νά μᾶς κατακλύζει. Βιώ-
νουμε ἔντρομοι τήν κορυφούμενη 
διαστροφή καί ἀντιστροφή τῶν 
ἀξιῶν καί τῶν δομῶν τῆς παρά-
δοσης, μέ τή συνακόλουθη συν-
τριβή καί λεηλασία τῆς νεότητας. 
Εἰσπράττουμε ὅλα ἐκεῖνα τά νεο-
φανῆ καί νεοβάρβαρα πρότυπα 
βίου καί ζωῆς, πού ὁδηγοῦν στόν 
πανικό καί στόν φόβο καί στόν 

δαιμονισμό. Εἴμαστε τώρα στήν 
ἐποχή τῆς ἀπρόσωπης καί 

ἑξαθλιώνουσας παγκο-

σ μ ι ο π ο ί -
ησης, μέ τά 
παντοδύνα-

μα οἰκονομικά καί ἄλλα συμφέ-
ροντα τῶν μηχανισμῶν τοῦ ἀνε-
ξάντλητου κέρδους. Εἴμαστε τώρα 
στό βασίλειο τῆς κερδοσκοπίας καί 
τοῦ χρήματος. Στή διάλυση ἑνός 
ὁλόκληρου κόσμου, ἐντός τοῦ 
ὁποίου ἔχουμε μάθει νά ὑπάρ-
χουμε καί νά ἐνοικοῦμε. 

 Τό ἐρώτημα εἶναι, πώς διασώ-
ζουμε τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. 
Πῶς διαφυλάσσουμε τόν ἄνθρω-
πο στούς χαλεπούς καιρούς πού 
διανύουμε, μέσα στήν καθολική 
ἀπαξίωση καί τόν μηδενισμό τῶν 
ἀξιῶν. Ἔχω τήν ἄποψη πώς, χω-
ρίς νά ἀναιρεῖται ὁ στόχος τῆς συ-
νάντησης τῆς παιδείας μέ τίς νεο-
φανεῖς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας 
ἀλλά καί τῆς οἰκονομίας στά μέτρα 
μίας ἀειφόρου ἀνάπτυξης, θά πρέ-
πει νά ἐπιμείνουμε μέ σταθερότη-
τα καί μέ συνέπεια στό ζητούμενο 
τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, χωρίς ἐμμονές 
σέ παρωχημένες λογικές καί νοο-
τροπίες. Γι’ αὐτό καί ἡ παιδεία 
ὀφείλει καί καλεῖται πρωτίστως νά 
οἰκοδομήσει τίς ψυχές τῶν παι-
δευομένων νέων. Νά ἀναλάβει τή 
διαπόρευση, τή στήριξη καί τήν 
ἀνάδειξη τῶν ψυχῶν τους. Αὐτός 
ἦταν καί αὐτός παραμένει ἱστο-
ρικά ὁ κρίσιμός της ρόλος.

Μελανοδοχεῖο Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ,  
1812, Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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1 

Πρῶτος χῶρος μόρφωσης τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι ἡ οἰκογένεια. 
Αὐτή δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά 

ἡ ποιότητα τῶν σχέσεων τῶν μελῶν της. 
Ἔτσι, κατ’ ἀρχήν, οἱ δύο σύζυγοι κα-
λοῦνται νά ἀθληθοῦν στήν πλήρη μέθε-
ξη τοῦ ἑνός μέ τόν ἄλλο, στήν ψυχοσω-
ματική ἑνότητα, στή διαρκῆ δοτικότητα. 
Πρόκειται γιά διά βίου ταξίδι, γιά τό 
ὁποῖο χρειάζεται νά καταβληθεῖ ἀνάλο-
γο τίμημα: ἡ συνεχής μείωση τοῦ ἐγω-
κεντρισμοῦ. Στή συνέχεια, προέκταση τῆς 
ἀγάπης τῶν συζύγων εἶναι τά παιδιά. Οἱ 
σύζυγοι φέρνουν παιδιά στόν κόσμο γιά 
νά μετάσχουν στήν Ἀγάπη. Ἔτσι στήν 
οἰκογένεια τό ἐγώ, τό ἐσύ, ὁ ἄλλος συγ-
κατοικοῦν στό ἐμεῖς: ἰδού τί πρέπει νά 
εἶναι μία οἰκογένεια – ὅπως καί κάθε 
ἄλλη διαπροσωπική σχέση. 

 Μέ τά βιώματά του στήν οἰκογένεια 
ὁ νέος ἄνθρωπος διαμορφώνει ἀνάλογα 
τήν προσωπικότητά του. Ἐπειδή ἀγα-
πιέται καί ἀγαπᾶ, γίνεται πρόσωπο μο-
ναδικό καί ἀπαρομοίαστο. Στήν οἰκο-

γενειακή ἑστία μαθαίνει νά χαίρεται τήν 
παρουσία τοῦ ἄλλου, νά μοιράζεται καί 
νά προσφέρει, νά διακρίνει τό ἀληθινό 
ἀπό τό φανταστικό. Ὅσο περισσότερο 
μία οἰκογένεια λειτουργεῖ ἁρμονικά, 
τόσο περισσότερο τά παιδιά διευκολύ-
νονται νά ὡριμάζουν καί νά γίνονται 
ἐλεύθεροι καί ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι. 
Ἀντίθετα, ὅταν μία οἰκογένεια δέν λει-
τουργεῖ ἁρμονικά, ὅταν οἱ σχέσεις τῶν 
μελῶν τῆς εἶναι δυσλειτουργικές, τότε γί-
νεται τόπος ἐντάσεων καί συγκρούσεων, 
πηγή φοβίας καί δυστυχίας, ψυχικῆς 
καί σωματικῆς κακοποίησης. Μέ ἀπο-
τέλεσμα, σέ αὐτήν τήν περίπτωση, κά-
ποιοι ἄνθρωποι νά γεύονται τήν ὑπαρ-
ξιακή ἀνισότητα τῶν ἀρνητικῶν παι-
δικῶν βιωμάτων. 

 Δεύτερος χῶρος μόρφωσης τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι τό σχολεῖο. Πρόκειται 
γιά χῶρο πού προσφέρει ἀπογαλακτισμό 
ἀπό τόν στενό κύκλο τῆς οἰκογένειας. 
Ἐδῶ τά παιδιά θά μάθουν ὅτι πέρα ἀπό 
τή μικρή βιολογική τους οἰκογένεια, 
ὑπάρχει καί μία ἄλλη μεγάλη κοινωνική 

1 Ἀπό τό βιβλίο Ἀνθισμένες συνειδήσεις, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθῆνα 2017, σ. 82-84.

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 

Σταύρου Φωτίου 
Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου
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οἰκογένεια, στήν ὁποία πρέπει νά ἐνταχ-
θοῦν. Στό σχολεῖο τά παιδιά καλοῦνται 
νά πειθαρχήσουν σέ συλλογικούς κα-
νόνες, νά ἀναπτύξουν ἀκόμη πιό πολύ 
τίς ἱκανότητες καί τά χαρίσματά τους. 
Ταυτόχρονα, στό σχολεῖο θά γεωργήσουν 
τήν οἰκεία ταυτότητα καί, συνάμα, τή 
διαλογική ἑτοιμότητα πρός τήν ἑτερό-
τητα. Ἐπιπλέον, θά κληθοῦν νά ἀναμε-
τρηθοῦν ἀκόμη περισσότερο μέ τά μέ-
γιστα ζητήματα: τί εἶναι ὁ Θεός, ὁ 
ἄνθρωπος, ὁ κόσμος· τί εἶναι ἡ ζωή, ὁ 
ἔρωτας, ὁ θάνατος· τί εἶναι ἡ ἐλευθερία, 
ἡ ἀγάπη, ἡ ἀδελφωσύνη; Ἀντίθετα, ὅταν 
ἕνα σχολεῖο δέν λειτουργεῖ παιδευτικά, 
ὅταν ἐκπέσει σέ ἀπρόσωπο ὀργανισμό 
μεταβίβασης πληροφοριῶν, τότε καθί-
σταται τόπος ψυχολογικῆς πίεσης καί 
μαθησιακῆς ἀποτυχίας. Ἀκόμη χειρότε-
ρα, δέν προσφέρει δεῖκτες ζωῆς καί δέν 
καλλιεργεῖ ὑπαρξιακές δεξιότητες. Μέ 
ἀποτέλεσμα, στήν περίπτωση αὐτή, κά-
ποιοι ἄνθρωποι νά γεύονται τήν ὑπαρ-
ξιακή ἀνισότητα τῶν ἀρνητικῶν μαθη-
τικῶν βιωμάτων. 

 Τρίτος χῶρος μόρφωσης τοῦ ἀνθρώ-
που εἶναι ἡ πολιτεία. Πρόκειται γιά 
χῶρο στόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος θά ἐργα-
στεῖ, θά δημιουργήσει, θά πολιτευθεῖ. 
Ἐδῶ καλεῖται νά γίνει ἔντιμος συνεργά-
της, ἐμπνευσμένος τεχνίτης, ὑπεύθυνος 
συνάνθρωπος. Ὅσο μία πολιτεία λει-
τουργεῖ ἁρμονικά, ὅσο ἡ ἀξιοκρατία 
καί ἡ ἰσονομία, ἡ ποίηση καί ἡ τέχνη, 
ἀποτελοῦν θεμελιώδη γνωρίσματά της, 
τόσο θά διευκολύνεται ἡ ὀρθή κοινωνι-
κοποίηση τῶν ἀνθρώπων. Ἀντίθετα, 
ὅταν μία πολιτεία τείνει πρός τήν ἀνομία 
καί τόν ἀμοραλισμό, ὅταν ὑπονομεύει 
τούς συνεκτικούς της δεσμούς καί ἀπορ-

ρίπτει κάθε συλλογικό ὅραμα, τότε κα-
θίσταται τόπος ἀπογοήτευσης καί διά-
ψευσης εὐγενῶν προσδοκιῶν. Μέ ἀπο-
τέλεσμα, στήν περίπτωση αὐτή, κάποι-
οι ἄνθρωποι νά γεύονται τήν ὑπαρξια-
κή ἀνισότητα τῶν ἀρνητικῶν πολιτικῶν 
βιωμάτων. 

 Οἰκογένεια, σχολεῖο, πολιτεία, εἶναι 
οἱ κύριοι παράγοντες μόρφωσης καί 
μεταμόρφωσης τοῦ ἀνθρώπου. Συνεπῶς 
γιά μία ἀγωγή συνέχειας καί συνέπειας, 
εἶναι ἀναγκαία ἡ ἁρμονική συνεργασία 
τῶν τριῶν αὐτῶν παραγόντων. Οἰκογέ-
νεια, σχολεῖο καί πολιτεία, ὀφείλουν νά 
συμπίπτουν στή μορφωτική στοχοθε-
σία, νά συνεισφέρουν στήν καταξίωση 
τῆς ζωῆς. Σέ διαφορετική περίπτωση ὁ 
ἄνθρωπος θά ὑπόκειται σέ ἀντιφατικές 
ἐπιδράσεις μέ ὅ,τι ἀρνητικό αὐτό συνε-
πάγεται. Αὐτά πού θά διδάσκεται ἀπό 
τόν ἕνα φορέα ἀγωγῆς θά ἐξουδετερώ-
νονται ἀπό τόν ἄλλο.  

 Συνεπῶς, γιά νά καρπίσει πλούσια μία 
ἐκπαιδευτική πολιτική εἶναι σημαντικό 
οἰκογένεια, σχολεῖο καί πολιτεία νά τήν 
ὑποστηρίζουν συνεισφέροντας αὐτό πού 
τούς ἀναλογεῖ. Ἡ μόρφωση χρειάζεται 
τήν ἀρωγή μίας παιδαγωγούσας κοινω-
νίας.

Ἱδρυτική Πράξη Παγκυπρίου Γυμνασίου,  
302 Κώδικας ΙΑΚ,  

Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ.
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Κ
ατ᾿ ἐξοχὴν μέλη τοῦ ζῶντος 
Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 
εἶναι ἡ Ἐκκλησία, εἶναι οἱ 

Ἅγιοι ὅλων τῶν ἐποχῶν, οἱ ὁποῖοι 
μὲ τὴν ὅλη ζωή τους καὶ μὲ τοὺς 
ἀσκητικούς τους ἀγῶνες ἔφθασαν 
στὸν μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμὸ 
ἑνώσεως μὲ τὸν Σωτήρα Χριστὸ 
καὶ τὴν ἄκτιστη Χάρη Του. Ἀνάμε-
σα στὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἁγίων 
ὅλως ἰδιαίτερη θέση κατέχουν οἱ λε-
γόμενοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐκεῖνοι οἱ Ἅγιοι, δηλα-
δή, ποὺ μὲ τὸν ἰδιαίτερο φωτισμὸ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μαρτύρησαν 
περὶ τῆς σωτηριώδους ἀληθείας, 
δίδοντας θεοφώτιστες ἀπαντήσεις 
στὰ κρίσιμα θεολογικὰ καὶ ποι-
μαντικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς 
τους. Οἱ Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι 
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐκ τούτου, ἀνα-
δείχθηκαν ἀληθινοὶ συνεχιστὲς τοῦ 
διδακτικοῦ ἔργου τῶν Ἀποστόλων 
τοῦ Χριστοῦ καὶ γνήσιοι ἑρμηνευτὲς 
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸς 
καταγράφηκε στὰ βιβλία τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς καὶ βιώνεται ἐσαεὶ μέσα στὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπετέλεσαν δὲ 
καὶ συνεχίζουν νὰ ἀποτελοῦν ἁπτὴ 

ἀπόδειξη τῆς συνεχοῦς παρουσίας 
καὶ ἐπενεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος στὴ ζωὴ τοῦ Σώματος τοῦ 
Χριστοῦ. Διὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων ἀρχικῶς καὶ διὰ τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων καὶ Διδασκάλων στὴ συνέ-
χεια τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ὁδηγεῖ τὴν 
Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «εἰς 
πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰω. ιστ’, 13).  

Στὶς 30 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία 
μας συνεορτάζει τρεῖς μεγάλους 
Πατέρες καὶ Διδασκάλους της. Τρεῖς 
πατερικὲς μορφές, ποὺ κοσμοῦν 
μὲ τὴ μεγαλωσύνη τους ὄχι μόνο τὴν 
Ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ 
καὶ τὴν καθόλου Ἱστορία τῆς 
ἀνθρωπότητος. Τρία πνευματικὰ 
ἀναστήματα, ποὺ δὲν ἔχουν τίποτα 
νὰ ζηλέψουν οὔτε ἀπὸ τὰ μεγάλα 
φιλοσοφικὰ πνεύματα τοῦ ἀρχαίου 
κόσμου, οὔτε ἀπὸ τὰ κορυφαῖα 
πνεύματα τῶν νεωτέρων χρόνων. 
Πρόκειται γιὰ τὸν οὐρανοφάντορα 
Βασίλειο τὸν Μέγα, τὸν ὑψιπέτη Θε-
ολόγο Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνὸ καὶ 
τὸν χρυσορρήμονα Ἰωάννη. Πρό-
κειται γιὰ «τοὺς τρεῖς μεγίστους 
φωστῆρας τῆς τρισηλίου θεότητος, 
τοὺς τὴν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμά-

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ 
Θεολόγου
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των θείων πυρσεύσαντας»· οἱ ὁποῖοι 
φώτισαν, δηλαδή, τὴν οἰκουμένη μὲ 
τὶς ἀκτῖνες τῶν θείων δογμάτων. 
Πρόκειται γιὰ «τοὺς μελιῤῥύτους 
ποταμοὺς τῆς σοφίας, τοὺς τὴν κτί-
σιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι κα-
ταρδεύσαντας»· οἱ ὁποῖοι, δηλαδή, 
ξεδίψασαν ὁλόκληρη τὴ κτίση μὲ τὰ 
νάματα τῆς θεογνωσίας.  

Ὁ κοινὸς ἑορτασμός τους στὶς 30 
Ἰανουαρίου, ὅπως εἶναι σὲ ὅλους 
γνωστό, καθιερώθηκε κατὰ τὰ τέλη 
τοῦ ἑνδεκάτου αἰῶνος, γιὰ νὰ τερ-
ματιστεῖ μιὰ μακρὰ διαμάχη ἀνά-
μεσα στοὺς Χριστιανούς, γιὰ τὸ 
ποιός ἀπὸ τοὺς τρεῖς αὐτοὺς μεγά-
λους Πατέρες καὶ Διδασκάλους τῆς 
Ἐκκλησίας ἦταν ἀνώτερος καὶ λαμ-
πρότερος. Καθιερώνοντας ἡ Ἁγία 
μας Ἐκκλησία αὐτὸν τὸν κοινὸ 
ἑορτασμό, θέλησε νὰ καταστήσει 
σαφές, ὅτι κανενὸς εἴδους διάκριση 
δὲν χωρεῖ μεταξὺ τῶν Ἁγίων της καὶ 
δὴ μεταξὺ τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὁ καθένας 
μὲ τὰ δικά του χαρίσματα, τὶς δικές 
του ἱκανότητες, τὶς ἰδιαιτερότητές 
του, ἀγωνίστηκαν γιὰ ἕνα καὶ μο-
ναδικὸ σκοπό: νὰ διακονήσουν τὸ 
ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ τοῦ κόσμου μέσα στὰ ἰδιαίτερα 
δεδομένα τῆς δικῆς τους ἐποχῆς. 
Ἑνότητα καὶ διάκριση, κατὰ τὸ 
πρότυπο τῆς Ἁγίας Τριάδος! 
Ὄντως, πολλὰ ἑνώνουν τοὺς τρεῖς 
αὐτοὺς κορυφαίους Πατέρες καὶ Δι-
δασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἀλλὰ καὶ πολλὰ διακρίνουν τὸν 
ἕνα ἀπό τὸν ἄλλο. 

Ἂς δοῦμε, κατὰ πρῶτον, κάποια 
ἀπὸ τὰ δεδομένα ἐκεῖνα, ποὺ τοὺς 
ἑνώνουν. Ὑπῆρξαν κατ᾿ ἀρχὰς καὶ 
οἱ τρεῖς γόνοι ἁγίων οἰκογενειῶν. 
Μιὰ ἁγία μητέρα εὑρίσκεται πίσω 
ἀπὸ τὸν καθένα τους. Ἡ Ἁγία 
Ἐμμέλεια πίσω ἀπὸ τὸν Μέγα Βα-
σίλειο, ἡ Ἁγία Νόννα πίσω ἀπὸ τὸν 
Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ ἡ 
Ἁγία Ἀνθούσα πίσω ἀπὸ τὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο. Στὴν πε-
ρίπτωση δὲ τῶν δύο πρώτων, ὄχι 
μόνο ἡ μητέρα τους, ἀλλὰ σχεδὸν 
ὅλα τὰ μέλη τῆς στενῆς τους οἰκο-
γένειας εἶναι ἐγγεγραμμένα στὸ 
Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ 
οἱ τρεῖς, λοιπόν, ἔκαναν τὰ πρῶτα 
τους βήματα στὴ χριστιανικὴ ζωὴ 
μέσα σ᾿ ἕνα οἰκογενειακὸ περιβάλ-
λον ἁγιότητος.  

Καὶ οἱ τρεῖς τους, ἐπίσης, ἐξάντ-
λησαν ὅλα τὰ περιθώρια γιὰ μόρ-
φωση, ποὺ τοὺς παρεῖχε ἡ ἐποχή 
τους, ὁ τέταρτος μ.Χ. αἰώνας. Σπού-
δασαν ὅ,τι καλύτερο ὑπῆρχε στὰ με-
γαλύτερα πνευματικὰ κέντρα τῆς 
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ἐποχῆς τους, μὲ τὸν ἴδιο ἀνεξάντλη-
το ζῆλο καὶ μὲ μεγάλη ἐπιτυχία. Ὁ 
Μέγας Βασίλειος σπούδασε σχεδὸν 
ὅλες τὶς ἐπιστῆμες ποὺ διδάσκονταν 
τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὸ περίφημο Πα-
νεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν, συμπερι-
λαμβανομένης τῆς ἰατρικῆς, τῆς 
ἀστρονομίας καὶ τῶν μαθηματικῶν. 
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος διέ-
πρεψε τόσο πολὺ στὴ φιλοσοφία 
καὶ στὴ ρητορική, ὥστε μετὰ τὸ πέ-
ρας τῶν σπουδῶν του τοῦ προ-
σφέρθηκε ἡ ἕδρα τῆς φιλοσοφίας καὶ 
τῆς ρητορικῆς, γιὰ νὰ διδάξει ὡς κα-
θηγητὴς στὴ σπουδαία Φιλοσοφικὴ 
Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ δὲ Ἱερὸς 
Χρυσόστομος ὑπῆρξε διαπρεπὴς μα-
θητὴς τοῦ περιφήμου ρητοροδιδα-
σκάλου Λιβανίου, ὥστε ὁ δάσκαλός 
του ἐπιθυμοῦσε νὰ τὸν ὁρίσει διά-
δοχό του, ἐὰν δὲν τὸν εἶχαν συλήσει, 
ὅπως δήλωσε, οἱ Χριστιανοί.  

Καὶ οἱ τρεῖς τους βάδισαν μὲ συ-
νέπεια καὶ μὲ πνευματικὸ ζῆλο τὸν 
δρόμο τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς, ἀπολύ-
τως πεπεισμένοι, ὅτι δὲν θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ καθοδηγήσουν ἄλλους, 
ἂν πρῶτα οἱ ἴδιοι δὲν εὕρισκαν τὸν 
δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴ Βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος 
ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς καθάρσεως ἀπὸ 
τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες καὶ τοῦ φω-
τισμοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Μέ-
γας Βασίλειος καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Θεολόγος, ὄντας συνομήλικοι καὶ 
ἀχώριστοι φίλοι σὲ σημεῖο ποὺ ἔνοι-
ωθαν ὅτι εἶχαν μία ψυχὴ σὲ δύο σώ-
ματα, ἀσκήτεψαν ἀπὸ κοινοῦ στὴν 
περιοχὴ τοῦ Πόντου, ἐνῶ ὁ Ἱερὸς 

Χρυσόστομος ἀσκήτεψε γιὰ ἕξι ὁλό-
κληρα χρόνια, ἐπέστρεψε δὲ στὴν 
Ἀντιόχεια λόγῳ βλάβης στὴν ὑγεία 
του ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἄσκηση. Ὁ 
Μέγας Βασίλειος μάλιστα κατέστη μὲ 
τὰ ἀσκητικά του συγγράμματα θε-
μελιωτὴς καὶ μέγας διδάσκαλος τοῦ 
κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ. 

Καὶ οἱ τρεῖς τους, ὅταν αἰσθάνθη-
καν ὅτι ἦρθε ἡ κατάλληλη στιγμή, 
δέχθηκαν ν᾿ ἀναλάβουν τὸ βαρὺ 
φορτίο τῆς διαποιμάνσεως τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ποιμνίου, ἀνεβαί-
νοντας στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς 
Καισαρείας ὁ πρῶτος καὶ τῆς Κων-
σταντινουπόλεως οἱ ἄλλοι δύο. Μέσα 
σὲ ἰδιαίτερα δύσκολες συνθῆκες πά-
λεψαν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, ὁ 
καθένας ἀπὸ τὸ δικό του μετερίζι, γιὰ 
τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀφήνοντας καὶ στὶς ἑπόμενες 
γενιὲς μοναδικὴ θεολογικὴ κληρο-
νομιὰ τὰ εὐάριθμα καὶ σπουδαιότα-
τα συγγράμματά τους. Καὶ οἱ τρεῖς 
τους, τέλος, ὑπέστησαν ἀμέτρητους 
διωγμοὺς καὶ ταλαιπωρίες ἀπὸ τοὺς 
διαφόρους ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας καὶ ὄχι μόνον, δὲν κάμφθηκαν, 
ὅμως, μὲ κανένα τρόπο, ἀλλὰ στά-
θηκαν ὄρθιοι μέχρι τέλους.  

Ὅλ᾿ αὐτὰ δείχνουν πόσο κοινὴ 
ὑπῆρξε ἡ πορεία τῆς ζωῆς τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν. Ὁ καθένας τους, ὅμως, 
εἶχε παραλλήλως τὰ ἰδιαίτερά του 
χαρακτηριστικὰ καὶ τὰ ἰδιαίτερά 
του δεδομένα. Ὁ Μέγας Βασίλειος 
ἦταν ὁ ἀπτόητος καὶ ἀκούραστος 
Ἱεράρχης, πού, παρὰ τὴν ἀσθενική 
του κράση καὶ τὰ σοβαρώτατα προ-

τοῦ Γένους μας
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βλήματα τῆς ὑγείας του, πάλεψε 
μόνος μέσα σὲ μιὰ Αὐτοκρατορία 
ποὺ ἐκυριαρχεῖτο ἀπὸ τοὺς ὁπα-
δοὺς τοῦ αἱρετικοῦ Ἀρείου καὶ 
ἐξῆλθε νικητής. Κατέστη γιὰ με-
γάλο χρονικὸ διάστημα ἡ κατ’ 
ἐξοχὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπως λίγες δεκαετίες προηγουμέ-
νως ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Ὁ γνω-
στότατος διάλογός του μὲ τὸν 
ἔπαρχο Μόδεστο, τὸν ὁποῖο μᾶς 
διέσωσε ἐπακριβῶς ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος, ἀποτελεῖ ξε-
κάθαρη ἀπόδειξη τοῦ μεγαλείου 
τῆς ψυχῆς του, τῆς δυνατῆς του 
πίστης καὶ τῆς ἀποφασιστικότητός 
του. Ἦταν μιὰ σεβάσμια ἀσκητικὴ 
μορφὴ - ὑπῆρξε θεμελιωτὴς καὶ δι-
δάσκαλος, ὅπως ἀναφέραμε πιὸ 
πάνω, τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ 
- , ἕνας ἀκαταπόνητος κοινωνικὸς 
ἐργάτης - ἵδρυσε τὴν περίφημη Βα-
σιλειάδα, ποὺ μέχρι σήμερα παρα-
μένει κορυφαῖο πρότυπο κοινωνικῆς 
προσφορᾶς -, ἕνας εὐέλικτος ἐκκλη-
σιαστικὸς πολιτικός, ποὺ κατάφερνε 
νὰ κρατᾶ ἰσορροπίες μέσα στὶς πλέ-
ον δύσκολες συνθῆκες.  

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς 
ἦταν ὁ ὑψιπέτης θεολόγος, ποὺ κα-
τάφερε μόνος νὰ ἀναστήσει τὴν 
Ὀρθοδοξία μέσα στὴν πρωτεύουσα 
τῆς Αὐτοκρατορίας σὲ μιὰ δραματικὴ 
χρονικὴ στιγμὴ ποὺ οἱ ὁπαδοὶ τοῦ 
αἱρετικοῦ Ἀρείου κυριαρχοῦσαν ἀπό-
λυτα καὶ εἶχαν στὰ χέρια τους ὅλους 
τοὺς ναοὺς τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως. Σ᾽ ἕνα μικρὸ ναΐσκο τῆς Ἀνα-
στάσεως (ἢ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας) 

ἐξεφώνησε τοὺς περίφημους Θεο-
λογικούς του Λόγους, κατήχησε, δί-
δαξε καὶ στήριξε τοὺς Ὀρθοδόξους. 
Ὑπῆρξε ἕνας ἰδιαίτερα εὐαίσθητος 
καὶ ἐσωστρεφὴς ἄνθρωπος, ποὺ ἤξε-
ρε νὰ στέκεται στὸ ὕψος του, ὅταν 
τὸν καλοῦσαν οἱ περιστάσεις, ἀλλὰ 
καὶ ν᾿ ἀποσύρεται, ὅταν  διαπίστωνε 
ὅτι ἡ παρουσία του δὲν ὠφελοῦσε ἢ 
δὲν ἦταν ἀναγκαία. Δὲν ἐδίστασε 
νὰ παραιτηθεῖ ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν 
λαμπρὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν τιμητικὴ 
προεδρία τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, καὶ ν’ ἀποσυρθεῖ στὴν πατρίδα 
του. Ἦταν ἄριστος χειριστὴς τοῦ 
ἑλληνικοῦ λόγου καὶ ἕνας θαυμάσιος 
ποιητής, ποὺ ἀποτύπωσε σὲ στίχους 
ὅλο του τὸν ἐσωτερικὸ πνευματικὸ 
πλοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη ἀγάπη 
του γιὰ τὸν Χριστό.  

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
τέλος, ὑπῆρξε ὁ μεγαλύτερος χρι-
στιανὸς ρήτορας ὅλων τῶν αἰώνων. 
Καθόλου τυχαία δὲν ἔλαβε τὴν ἐπω-

Σταύρωσις, Ἱ.Μ. Ἁγ. Νικολάου τῆς Στέγης
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νυμία Χρυσόστομος· ἦταν καὶ πα-
ραμένει μέχρι σήμερα χωρὶς ἀμφιβο-
λία τὸ χρυσὸ στόμα τῆς Ἐκκλησίας. 
Ταυτοχρόνως, ὑπῆρξε καὶ μέγας συγ-
γραφέας. Τὰ σωζόμενα κείμενά του, 
τὰ ὁποῖα προῆλθαν εἴτε ἀπὸ τὸ χέρι 
του εἴτε ἀπὸ τὸν λόγο του, εἶναι ὄχι 
μόνο εὐάριθμα - ἐκτείνονται σὲ 43 τό-
μους στὴν ἔκδοση τῶν Ἑλλήνων Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Θεσσαλο-
νίκης -, ἀλλὰ καὶ μοναδικὰ σὲ ποι-
ότητα καὶ θεολογικὸ βάθος. Τὸν κα-
θιστοῦν δὲ τὸν κορυφαῖο ἑρμηνευτὴ 
τῶν Γραφῶν ἀνάμεσα σ’ ὅλους τοὺς 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἱερὸς 
Χρυσόστομος ἦταν ἕνας συνειδητὸς 
ἐκκλησιαστικὸς ποιμένας, ποὺ στὶς 
ἀναρίθμητες ὁμιλίες του καὶ τὰ κη-
ρύγματά του εὑρίσκετο πάντοτε 
κοντὰ στὰ ἁπτά, στὰ καθημερινὰ 
προβλήματα τοῦ ποιμνίου του. Ἦταν 
ἕνας ἀκούραστος κοινωνικὸς ἀνα-
μορφωτής, ποὺ ὀργάνωσε τὸ ἔργο τῆς 
κοινωνικῆς πρόνοιας στὴν Κων-
σταντινούπολη μὲ ἀπαράμιλλο τρό-
πο. Ἦταν ὁ θαρραλέος κήρυκας τῆς 
σωτηριώδους ἀληθείας καὶ τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους, ποὺ τολμοῦσε 
χωρὶς φόβο νὰ καυτηριάζει ὁ,τιδή-
ποτε θεωροῦσε ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ 
διορθώσει τόσο τὸ ποίμνιο ποὺ τοῦ 
ἐμπιστεύθηκε ὁ Πανάγαθος Θεός, 
ὅσο καὶ τὰ κακῶς κείμενα στὸν 
ἐκκλησιαστικὸ χῶρο καὶ στὸν χῶρο 
τῆς πολιτικῆς. Δὲν ἐδίστασε οὔτε καὶ 
μὲ τὴν ἴδια τὴν αὐτοκράτειρα Εὐδο-
ξία νὰ τὰ βάλει, κάτι τὸ ὁποῖο πλή-
ρωσε πολὺ ἀκριβὰ μὲ τὶς ἐξορίες καὶ 
τὶς φοβερὲς ταλαιπωρίες ποὺ ὑπέστη. 

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ὑπῆρξε ὄντως 
ἕνας μεγαλομάρτυρας μετὰ τοὺς 
διωγμούς. Ἔφυγε ἀπὸ αὐτὴν τὴ ζωὴ 
ἐξαντλημένος ἀπὸ τὶς κακουχίες, 
ἐξόριστος καὶ καθηρημένος ἀπὸ λη-
στρικὴ Σύνοδο, προφέροντας τὰ λό-
για «δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». 
Τὴν ἔκπτωσή του ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸν μαρ-
τυρικό του θάνατο ἐπακολούθησε 
σχίσμα, ποὺ διήρκεσε γιὰ περισσό-
τερα ἀπὸ τριάντα χρόνια, καὶ τὸ 
ὁποῖο ἤρθη μὲ τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν Τι-
μίων Λειψάνων του στὴν Κωνσταν-
τινούπολη.  

Αὐτοὶ ὑπῆρξαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες 
τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Ἐκκλησίας. 
Μορφὲς τῶν ὁποίων δύσκολα μπορεῖ 
τὸ ἀνθρώπινο μυαλὸ νὰ συλλάβει τὴ 
μεγαλωσύνη. Ὅσα κι ἂν πεῖ κανείς, 
ὅσα κι ἂν γράψει θά ᾿ναι πολὺ λίγα. 
Γι᾿ αὐτό, θὰ περιοριστοῦμε σ᾿ αὐτὰ τὰ 
ἐλάχιστα, ἀφοῦ, ὅμως, κάνουμε μιὰ 
σύντομη ἀναφορὰ στὴ σχέση τους μὲ 
τὴν ἑλληνικὴ σοφία. Καὶ τοῦτο, γιατὶ 
ἔχει καθιερωθεῖ νὰ θεωρεῖται ἡ ἑορτὴ 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς ἑορτὴ τῆς 
παιδείας καὶ τῶν γραμμάτων. Ὁ λό-
γος πρὸς τοῦτο εἶναι προφανής: στὸ 
πρόσωπό τους, στὴ διδασκαλία τους 
καὶ στὸ πλούσιο συγγραφικό τους 
ἔργο πραγματοποιήθηκε ἡ θαυμα-
στότερη μέχρι σήμερα σύζευξη τοῦ 
ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἑλλη-
νικῆς σοφίας μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη· 
ἡ ἐπιτυχέστερη συνάντηση τῆς 
ἀνθρωπίνης σοφίας μὲ τὴν Ἀποκά-
λυψη τοῦ Θεοῦ.  

Γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν, βεβαί-

τοῦ Γένους μας
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ως, αὐτὸν τὸν ἄθλο, θά ᾿πρεπε κατὰ 
πρῶτον νὰ γνωρίσουν εἰς βάθος τὴν 
ἑλληνικὴ σοφία, κάτι ποὺ πέτυχαν μὲ 
τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο, ὅπως 
εἴδαμε πιὸ πάνω. Ἀναδείχθηκαν, 
τοιουτοτρόπως, τιτάνες τοῦ πνεύ-
ματος. Ὅσα κι ἂν ἔμαθαν, ὅμως, 
ὅσες γνώσεις κι ἂν ἀπέκτησαν, δὲν 
αἰσθάνθηκαν ποτὲ τὴν παραμικρὴ 
ἀμφιβολία γιὰ τὴ χριστιανική τους πί-
στη. Δὲν ἄφησαν τὴ θύραθεν σοφία 
οὔτε στὸν ἐλάχιστο βαθμὸ ν᾿ ἀποτε-
λέσει γι᾿ αὐτοὺς πειρασμό. Γιατί; 
Ἁπλούστατα, ἐπειδὴ δὲν εἶδαν ποτὲ 
τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ σὲ ἀντι-
παράθεση μὲ τὴν ἀνθρώπινη σοφία, 
ἀφοῦ θεία Ἀποκάλυψη καὶ ἀνθρώ-
πινη σοφία βρίσκονται σὲ δύο δια-
φορετικὰ ἐπίπεδα. Τὶς εἶδαν μόνο στὴ 
συνάντηση καὶ τὴν ἁρμονικὴ σύζευ-
ξή τους. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ χρειάζε-
ται ἀνθρώπινη σάρκα, γιὰ νὰ γίνει 
ἀντιληπτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὅπως 
ἀκριβῶς ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἐσαρκώθη, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρω-
πο. Καὶ τὴν ἀνθρώπινη αὐτὴ σάρκα 
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ τὴ δανειστεῖ ἀπὸ 
τὴν ἀνθρώπινη σοφία. Ἡ ἀνθρώπι-
νη σοφία ἀποτελεῖ, θὰ μπορούσαμε 
νὰ ποῦμε, τὸ ἔνδυμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ 
θεία Ἀποκάλυψη συναντᾶ τὸν 
ἄνθρωπο. Αὐτὴν τὴ μεγάλη ἀλήθεια 
συνειδητοποίησαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες 
καὶ γι᾿ αὐτὸ ἐκτίμησαν καὶ οἰκειο-
ποιήθηκαν στὸ μεγαλύτερο δυνατὸ 
βαθμὸ τὴν ἑλληνικὴ σοφία, χωρὶς κα-
θόλου ν᾿ ἀρνηθοῦν ἢ νὰ σχετικοποι-
ήσουν τὴν πίστη τους. Κι ὄχι μόνο 
αὐτό. Κατάφεραν νὰ ἐκφράσουν 
τὴν πίστη τους, τὶς πνευματικές τους 

ἐμπειρίες καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ βιώ-
ματά τους μέσα ἀπὸ τὶς δομὲς τῆς 
ἑλληνικῆς φιλοσοφίας μὲ τὸν πιὸ 
ὄμορφο καὶ τὸν πλέον ἐπιτυχημένο 
τρόπο.  

Γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες ἡ ἑλληνικὴ 
σοφία ὑπῆρξε ἕνα ἄριστο ἐργαλεῖο 
σκέψεως καὶ ἐκφράσεως, τὸ ὁποῖο 
ἀξιοποίησαν μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ 
τρόπο. Καὶ τὰ κατάφεραν, γιατὶ 
ἀκριβῶς βρῆκαν τὴ σωστὴ μέθοδο, μὲ 
τὴν ὁποία θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιτύ-
χουν. Πῆραν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σοφία 
ὅ,τι τοὺς ἦταν χρήσιμο καὶ ἀπέρρι-
ψαν ὅ,τι ἦταν ἐπικίνδυνο. Ὅπως ἡ 
μέλισσα, συνέλεξαν τὸ νέκταρ καὶ 
ἀπέφυγαν τὰ ἀγκάθια. Ἀπέρριψαν μὲ 
κατηγορηματικὸ τρόπο τόσο τὸ θρη-
σκευτικὸ ὅσο καὶ τὸ προβληματικὸ 
ἠθικὸ περιεχόμενο τῆς ἀρχαιοελλη-
νικῆς σοφίας. Αὐτό, ὅμως, δὲν τοὺς 
ἐμπόδισε νὰ βροῦν καὶ ν᾿ ἀξιοποι-
ήσουν ὅ,τι θετικὸ παρουσίαζε αὐτὴ 
ἡ σοφία. Οὔτε ἀπόλυτη κατάφαση, 
λοιπόν, οὔτε ἀπόλυτη ἀπόρριψη, 
ἀλλὰ ἡ χρυσὴ μέση ὁδός, ἡ ὁδὸς τῆς 
διακρίσεως. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μᾶς 
ἔδειξαν τὸν σωστὸ τρόπο ἀντιμετω-
πίσεως τοῦ διαχρονικοῦ διλήμμα-
τος, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται 
συνεχῶς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
καὶ οἱ διάκονοι τοῦ ἔργου της: τῆς 
καταφάσεως ἢ τῆς ἀπορρίψεως τοῦ 
παρόντος κόσμου, τῆς σοφίας του 
καὶ τῶν ἐπιτευγμάτων του. Καὶ αὐτὸς 
ὁ σωστὸς τρόπος ἀντιμετωπίσεως 
μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ σὲ μιὰ σύντο-
μη φράση: οὔτε ἀπόλυτη κατάφαση, 
οὔτε ἀπόλυτη ἀπόρριψη, ἀλλὰ σύ-
νεση καὶ διάκριση.
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Τ ό τελευταῖο διάστημα  γινόμαστε 
ὅλοι μάρτυρες μίας ἀνούσιας 
«ἀντιπαράθεσης» γιά τόν χα-

ρακτῆρα τῆς παρεχόμενης ἐκπαίδευσης 
στούς νέους μας. Ἀντιπαράθεση τοῦ 
«προοδευτικοῦ» μέ τό «συντηρητικό», 
τοῦ «μοντέρνου» μέ τό «παλαιό», τοῦ 
«ἐθνομηδενιστικοῦ» μέ τό «ἐθνικιστι-
κό». Ὀφείλω νά ὁμολογήσω ὅτι ἀπό τήν 
ὅλη συζήτηση, αὐτό πού μπορεῖ νηφάλια 
νά ἀντιληφθεῖ κάποιος, εἶναι ἡ ἄγνοια 
γιά τό τί πρεσβεύει τελικά ἕνας ἑλληνι-
κός καί ὀρθόδοξος χριστιανικός  χα-
ρακτῆρας  στήν Παιδεία μας. Γι’ αὐτό κά-
ποιοι τόν ἀπορρίπτουν ἄκριτα ἰδεολο-
γικοποιώντας τον ἀφοῦ τόν θεωροῦν  
ἀπομεινάρι τῆς  «ἑπταετοῦς Χούντας» ἤ 
τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς κ.ο.κ., ἐνῶ ἄλλοι 
πού φαίνεται νά τόν υἱοθετοῦν ἔχουν 
ἁπλᾶ μία ἐπιδερμική προσέγγιση μέ ἰδε-
ολογικά κι αὐτοί κίνητρα. Εἶναι δυνατό 
ὅμως τό ἦθος καί οἱ ἀξίες ἑνός ἑλληνικοῦ 
καί χριστιανικοῦ χαρακτῆρα νά ἐμπε-
ριέχουν ἔχθρα, μῖσος, ἀντιπαραθέσεις καί 
στείρα ἀπόρριψη; Τί νά κάνω ἕνα τέτοιο 
χαρακτῆρα τῆς Παιδείας; Τί τελικά πρε-
σβεύουν οἱ ἑλληνικές καί χριστιανικές 
ἀξίες πού πρέπει νά ἀποτελοῦν τό θε-
μέλιο τῆς Παιδείας μας; 

Σέ μία περίοδο πού ὅλοι ὁμολογοῦν 
ὅτι ὑπάρχει σοβαρή κρίση ἀξιῶν καί 
ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς νεολαίας μας, 
εἶναι εὐλογία γιά τόν τόπο μας καί κυ-
ρίως γιά τίς ἁγνές ψυχές τῶν μαθητῶν 
μας νά γαλουχοῦνται μέσα σέ μία Παι-
δεία πού οἰκοδομεῖ καί σφυρηλατεῖ τήν 
ταυτότητά τους μέ τά νάματα τοῦ ἑλλη-
νικοῦ καί ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ τρό-
που ζωῆς. Γιατί ὅμως; 

Ἐπειδή ἔχουμε χρέος νά δώσουμε 
στά παιδιά μας ταυτότητα. Ἡ ταυτότη-
τά μας ἐδῶ καί αἰῶνες στηρίζεται πάνω 
σέ δύο πόδια. Τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Ὅταν ἀποκόψεις τό παιδί 
ἀπό τά δύο αὐτά του μέλη τότε τό κα-
θιστᾶς ἀνάπηρο. Μακριά ἀπό ἀρρω-
στημένους σοβινισμούς καί ἐθνοφυλετι-
κές διακρίσεις ἀλλά καί φανατικές ἀντι-
λήψεις ἐθνοαποδόμησης. Ὁ Βρετανός 
Βυζαντινολόγος, Στῆβεν Ράνσιμαν, εἶχε 
προβεῖ στήν ἑξῆς σημαντική διαπίστωση: 
«Οἱ Ἕλληνες ἔχουν μία κληρονομιά, γιά 
τήν ὁποία μποροῦν νά αἰσθάνονται ὑπε-
ρήφανοι. Μία κληρονομιά πού δέν πρέ-
πει νά χαθεῖ μέσα στίς ἐναλλασσόμενες 
ὑλικές καταστάσεις. Στούς σκοτεινότε-
ρους αἰῶνες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ἡ 
Ἐκκλησία ἦταν ἐκείνη ἡ ὁποία,  παρά τίς 

τοῦ Γένους μας
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πολλές δυσκολίες, τίς πολλές ἀπο-
γοητεύσεις καί αὐτές ἀκόμη τίς τα-
πεινώσεις, μπόρεσε ὄχι μόνο νά προ-
σφέρει πνευματική ἀνακούφιση, ἀλλά 
καί νά συντηρήσει καί διατηρήσει τίς 
παραδόσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ... Ἕνα 
αἴσθημα ἐθνικῆς ταυτότητος πού δέν 
θά βασίζεται σέ φιλόδοξο σωβινισμό, 
ἀλλά σέ μία μακρά παράδοση πολιτι-
στικῶν ἀξιῶν, εἶναι ζήτημα γιά νό-
μιμη καύχηση καί περηφάνια». 

Οἱ νέοι μας σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, 
ἔχουν ἀνάγκη νά μποροῦν νά αὐτο-
προσδιορίζονται, νά μποροῦν στό παγ-
κοσμιοποιημένο μας περιβάλλον νά 
ἔχουν μία ταυτότητα πού νά ἔχει γερά 
πνευματικά θεμέλια γιά νά μποροῦν νά 
διαλέγονται μέ τόν σύγχρονο κόσμο. Ὁ 
ἑλληνικός πολιτισμός, ἡ πλούσια ἑλλη-
νική μας γλῶσσα μέ ἀδιατάρακτη συνέ-
χεια ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου καί ὁ 
πλοῦτος τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
μας παράδοσης, εἶναι οἱ βασικοί πυλῶνες 
γιά τό ἄνοιγμα τοῦ παιδιοῦ στό ἕτερο, τό 
διαφορετικό. Γνωρίζει καί προσλαμβά-
νει πρῶτα τό οἰκεῖο καί διαλέγεται μέ τό 
ἄλλο.  Ἀξίζει νά ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ 
Νομπελίστα ποιητῆ μας Ὀδυσσέα Ἐλύ-
τη, ὁ ὁποῖος ἔγραφε τό 1974: «Ἔ λοιπόν, 
κι ἐγώ θά τό ἐξομολογηθῶ μέ μίαν εἰλι-
κρίνεια πού δέν ἀξίζει νά τήν εἰρωνευθεῖ 
κανείς: νοιώθω ἕνας ἀριστοκράτης πού 
ἔχει -ὁ μόνος πού ἔχει -τό προνόμιο νά 
λέει τόν οὐρανό “οὐρανό” καί τή θά-
λασσα “θάλασσα”, ἀκριβῶς ὅπως ἡ 
Σαπφώ, ὅπως ὁ Ρωμανός, ἐδῶ καί χι-
λιάδες χρόνια, καί μόνον ἔτσι νά βλέπω 
ἀλήθεια τό γαλάζιο τοῦ αἰθέρος ἤ ν’ 
ἀκούω τόν ρόχθο τοῦ πελάγους». 

Ὁ ἑλληνικός μας πολιτισμός εἶναι 
ἕνας κατ’ ἐξοχήν πολιτισμός τῆς Ἀνά-

στασης. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι γιά τόν 
ἑλληνισμό τό «πολυτίμητον τζιβαϊρι-
κόν», ὅπως τό ὀνομάζει ὁ Μακρυγιάννης. 
Ὁ καθηγητής Γλωσσολογίας Γ. Μπαμ-
πινιώτης γράφει ὅτι: «Ὅποιος μιλάει 
γιά  Ὀρθοδοξία ἐρήμην τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ ματαιοπονεῖ. Ὅποιος, ὅμως, μιλά-
ει γιά Ἑλληνισμό ἐρήμην τῆς Ὀρθοδοξίας 
κάνει κάτι χειρότερο: ἀσχημονεῖ». Γι’ 
αὐτό εἶναι πλέον καί ἱστορικά ἀποδε-
δειγμένο ὅτι ὅπου χανόταν ἡ ὀρθόδοξη 
πίστη χανόταν μαζί καί ἡ ἑλληνική ταυ-
τότητα. Παράδειγμα οἱ Τσάμηδες στή Θε-
σπρωτία ἤ οἱ Τουρκοκύπριοι σέ πολλά 
ἀμιγῶς μουσουλμανικά χωριά τῆς Κύ-
πρου πού ὅμως ἐξακολουθοῦν νά φέ-
ρουν τό ὄνομα Ἁγίου. 

Μία Παιδεία λοιπόν πού πραγματικά 
ἐπιθυμεῖ νά ἀληθεύει, προάγει τήν ἁρμο-
νική σύζευξη τοῦ ἑλληνικοῦ μέ τόν χρι-
στιανικό τρόπο ζωῆς καί ταυτότητας. 
Ἔτσι δίνεται ἡ δυνατότητα οἰκουμενικοῦ 
ἀνοίγματος καί παρέχονται τά ἐφόδια 
στόν νέο νά γνωρίζει ποιός εἶναι κι ἀπό 
ποῦ ἔρχεται καί νά ἔχει ὡς τρόπο ζωῆς 
του ἀξίες ὅπως ἡ ἀγάπη, ἡ ἀδελφοσύνη, 
ἡ διάκριση καί ὁ σεβασμός τοῦ ἄλλου, 
ἀπαντώντας ταυτόχρονα καί στά μείζο-
να ὑπαρξιακά ἐρωτήματα πού ἀπασχο-
λοῦν ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Νικολάου Γύζη, Τό κρυφό σχολειό.
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Σέ μία ἐποχή ποικίλων ἐκπαιδευτικῶν 
ἀδιεξόδων, ἔντονη εἶναι ἡ ἀνάγκη γιά 
προβολή αὐθεντικῶν ἐκπαιδευτικῶν 

προτύπων. Προσπάθειά μας εἶναι ἡ γνωρι-
μία -μαθητεία μέ τά ἐκπαιδευτικά δρώμενα, 
ὅπως αὐτά συνέβαιναν στήν πολυαγαπη-
μένη μας Κυρήνεια. Στόχος μας δέν εἶναι νά 
ζήσουμε ὅπως τότε -πρᾶγμα οὐτοπικό-, 
ἀλλά νά ἐπαναφέρουμε καί νά προβάλου-
με, ἔστω καί λίγο, κάτι ἀπό τό ἦθος καί τό 
πνεῦμα πού χάσαμε στό πέρασμα τοῦ χρό-
νου. Αὐτό ἰσχύει πρώτιστα γιά μᾶς τούς ση-
μερινούς ἐκπαιδευτικούς καί κατ’ ἐπέκτα-
ση τούς μαθητές μας, οἱ ὁποῖοι μείναμε γυ-
μνοί ἀπό ἦθος καί διψασμένοι ἀπό πνεῦμα 
ἀναμετρώντας ἁπλά τά λάθη τοῦ ὅποιου 
ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ψάχνοντας μόνο 
γιά αἴτια καί αἴτιους. 

Ἐμεῖς, εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν (ἴσως καί 
τῶν ἀνθρώπων), προσπαθοῦμε νά ἀνασύ-
ρουμε ἀπό τό χρονοντούλαπο μνῆμες γιά 
τήν παιδεία τῆς Κυρήνειας μέ ἰδιαίτερη 
ἔμφαση στή μέση ἐκπαίδευσή της. Θεω-
ροῦμε ὅτι εἶναι καιρός καί ἀνάγκη, ὅσο ποτέ 
ἄλλοτε, νά ἀναμοχλεύσουμε, νά προβά-

λουμε ξανά καί νά ἐμβολιάσουμε τόν σύγ-
χρονο ἐκπαιδευτικό μας κόσμο μέ τό ἦθος, 
τίς ἀξίες, τό πνεῦμα καί τό ΦΩΣ τῆς ΠΑΙ-
ΔΕΙΑΣ μέ τό ὁποῖο γαλουχήθηκαν τόσες γε-
νεές Ἑλληνοπαίδων τῆς ἐπαρχίας Κερύνειας 
ἀπό φωτισμένους Δασκάλους.  

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ μέση ἐκπαίδευση στήν 
Κερύνεια ἐμφανίζεται στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ 
αἰώνα μέ τήν προσθήκη μίας τάξης στό ἑξα-
τάξιο δημοτικό σχολεῖο τῆς πόλης. Τό Γυ-
μνάσιο Κυρήνειας ἱδρύθηκε (μαζί μέ τό 
ἀντίστοιχο τῆς Λαπήθου) ὡς διτάξιο σχο-
λαρχεῖο τό 1919 μέ καθηγητές τούς Νικόλαο 
Μαντίδη, Ἀνδρέα Κυριακίδη καί Ἰάκωβο 
Ἀρνόπουλο. Ἀναφέρει χαρακτηριστικά ἡ 
δημοσιευθεῖσα ἀνακοίνωση γιά τήν ἵδρυση 
τοῦ σχολαρχείου: «Αἱ κοινωνικαί συνθῆκαι 
τῆς σήμερον ἀπαιτούσιν ὡς γνωστόν, 
εὐρεῖαν πνευματικήν ἀνάπτυξιν, δυνάμεθα 
δέ νά διαβεβαιώσωμεν ὅτι ἡ ἀκρόασις μα-
θημάτων πρώτης καί δευτέρας τάξεως Γυ-
μνασίου, διδασκομένων ὑπό ἐπιμελῶν δι-
δασκάλων πλουτίζει ἐπαρκῶς τό πνεῦμα τοῦ 
παιδός μέ τάς ἀναγκαίας γνώσεις πρός 

τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 

Χρυσοστόμου Μελῆ 
Θεολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ



ἀντιμετώπισιν τῶν δυσχερειῶν τῆς ζωῆς 
καί θέτει τά θεμέλια της περαιτέρω πνευ-
ματικῆς ἀναπτύξεως τοῦ τροφίμου» προ-
σθέτοντας στή συνέχεια ὅτι ἡ σχολή αὐτή 
«ἥτις ἐξ ἴσου μετά τῆς πνευματικῆς θά με-
ριμνᾶ καί περί τῆς ἠθικῆς ἀναπτύξεως τῶν 
τροφίμων τῆς τούς ὁποίους μετά πατρικοῦ 
φίλτρου θά ἐπιτηρῶσιν οὐ μόνον οἱ δι-
δάσκαλοι, ἀλλά καί ἡ Ἐπιτροπεία τῆς 
Σχολῆς»  (Φωνή τῆς Κύπρου, 3/16 Αὐγού-
στου 1919, ἀρ. φ. 1691). 

Μεταξύ 1924 καί 1927 προστέθηκαν 
σταδιακά τρεῖς ἀκόμη τάξεις, συμπλη-
ρώνοντας ἔτσι τό ἡμιγυμνάσιο Κερύνειας. 
Ἀρχικά στεγαζόταν σ´ ἕνα ἀνῶγι, παλιό 
ἀρχοντικό, μέ πρόσοψη στό λιμάνι. Στήν 
πίσω μεριά ἦταν τό Ζαφέρ Πασά τζαμί μέ 
τόν ψηλό μιναρέ, τήν ἄλλοτε ἐκκλησία τῆς 
Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἐκεῖ, λοιπόν, μπροστά 
ἀπό τά καΐκια καί τίς ψαρόβαρκες μέ τούς 
ναυτικούς καί τούς ψαράδες πού πάσχι-
ζαν γιά τή ζήση τους, οἱ Κερυνειῶτες μα-
θητές ἔπαιρναν τήν ἀνώτερη ἐκπαίδευσή 
τους.  Στά γεγονότα τοῦ 1931 τό σχολεῖο 
μπῆκε στό στόχαστρο τῶν Ἄγγλων ὡς φυ-
τώριο ἐλευθέρων καί ἐξεγερμένων ἑλλη-
νοπαίδων. Οἱ  Ἄγγλοι φυλάκισαν τούς κα-
θηγητές τοῦ σχολείου μαζί μέ πολλούς ση-
μαίνοντες πολῖτες τῆς πόλης, ὡς ἐμπνευ-
στές καί ὑποκινητές τῆς ἐξέγερσης, ἀλλά 
καί γιατί ἔλαβαν μέρος σέ παράνομη πα-
ρέλαση τό 1931 ἐνάντια στήν Ἀγγλική κυ-
βέρνηση. Ἀπαγόρεψαν τίς παρελάσεις, τά 
γαλάζια τετράδια καί μολύβια καί πῆραν 
τή σημαία τοῦ σχολείου. Ἔτσι καί τά δύο 

σχολεῖα τῆς Κερύνειας ἔμειναν ἀκέφαλα. 
Μετά ἀπό παρεμβάσεις, ἀλλά καί ἐπίπο-
νες προσπάθειες τοῦ Παγκυπρίου Γυ-
μνασίου, συνέχισε τή λειτουργία του τό Γυ-
μνάσιο Κερύνειας.  

Πολλοί καθηγητές τοῦ Παγκυπρίου 
μετά ἀπό τά πρωινά μαθήματα στό Παγ-
κύπριο, χωρίς νά φείδονται κόπου καί χρό-
νου, ἔρχονταν στήν Κερύνεια καί ἀντικα-
θιστοῦσαν τούς φυλακισμένους καθηγη-
τές του. Κατά το σχολικό ἔτος 1941-1942, 
τό Ἠμιγυμνάσιο στεγάστηκε στά πίσω 
δωμάτια τῆς Μητρόπολης Κερύνειας, 
ὅπου καί παρέμεινε γιά τρία χρόνια, μέχρι 
τό σχολικό ἔτος 1944 -1945. Τό 1942 ἡ σχο-
λή ἔγινε ἑξατάξια καί τό 1944 ἀναγνωρί-
στηκε ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση, ἐξό-
ριστη τότε στήν Αἴγυπτο, ὡς γυμνάσιο, ἰσό-
τιμο μέ παρόμοια ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα 
τῆς Ἑλλάδας. Τόν ἴδιο χρόνο μεταφέρθη-
κε στό ξενοδοχεῖο «SeaView», στήν Ἀκτή 
Κίμωνος. Τό ἑπόμενο σχολικό ἔτος, ἤδη 
ἀρκετοί ἀπό τούς μαθητές (στό σύνολο 
236, 198 ἀγόρια καί 65 κορίτσια) προέρ-
χονταν ἀπό χωριά τῆς ἐπαρχίας Κερύνει-
ας ἤ ἀπό ἄλλες ἐπαρχίες τῆς Κύπρου. Τό 
1953 ἱδρύθηκε καί ἀναγνωρίσθηκε καί τό 
Ἐμπορικό Τμῆμα μέ 3 τάξεις.Τά Σχέδια γιά 
τήν ἀνέγερση σχολικοῦ κτιρίου ξεκίνησαν 
τό 1933. Ὁ Γεώργιος Λοϊζίδης πεθαίνον-
τας κληροδότησε σχεδόν ὅλη τήν κινητή 
καί ἀκίνητη περιουσία του στήν Ἀνώτερη 
Ἑλληνική Σχολή Κερύνειας. Ἄφησε ἐπίσης 
σ’ αὐτή τίς δύο μεγάλες του βιβλιοθῆκες.  

Σκοπός τῆς δωρεᾶς ἦταν ἡ ἀνέγερση 
κατάλληλου σχολικοῦ κτιρίου. Τό κό-

Ἀπόφοιτοι Γυμνασίου  
Κερύνειας  
1972-1973.
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στος τῆς ἀνέγερσης ὅμως ἦταν πολύ με-
γαλύτερο καί γι’ αὐτό, χρειάστηκαν 20 πε-
ρίπου χρόνια μέχρι τό σχολικό ἔτος 1953-
1954, γιά νά ἀποκτήσει ἡ πόλη τό δικό της, 
ἰδιόκτητο κτίριο, ὅπου στεγάστηκε τό 
Γυμνάσιο Κερύνειας. Ἀρχικά χωρίς περί-
φραξη, τό κτίριο ἀνεγέρθη μεταξύ της Σε-
βερείου Ἀστικῆς Σχολῆς καί τοῦ Παρθε-
ναγωγείου. Σταδιακά ἐπεκτάθηκε καί 
προστέθηκαν σ’ αὐτό ἀμφιθέατρο, ἐργα-
στήρια φυσικῆς καί χημείας, αἴθουσα 
οἰκοκυρικῶν, στίβος, καί μετά ἀπό δωρεά 
τῆς οἰκογένειας Κατσελλῆ τό 1970, βι-
βλιοθήκη. Ἀπό τό σχολικό ἔτος 1962-
1963, κλείνει τό Ἐμπορικό Τμῆμα καί λει-
τουργεῖ στή θέση του, ἐκτός ἀπό τό τμῆμα 
Κλασσικῆς κατεύθυνσης, τμῆμα Πρακτι-
κό (θετικῶν ἐπιστημῶν). Ἀξίζει νά ἀνα-
φερθεῖ ὅτι τό Γυμνάσιο Κυρήνειας διέθε-
τε 16 αἴθουσες διδασκαλίας, μεγάλη 
αἴθουσα ἑορτῶν, Βιβλιοθήκη 4.500 τόμων, 
ἐργαστήριο Φυσικῆς καί Χημείας, ἐργα-
στήριο Τέχνης καί αἴθουσα οἰκοκυρικῶν 
πλήρως ἐφοδιασμένη μέ ἐποπτικά μέσα 
καί συσκευές. 

Τό 1974 φοιτοῦσαν σ’ αὐτό 614 μαθη-
τές. Μέ τή βάρβαρη τούρκικη εἰσβολή καί 
τήν προσφυγιά οἱ κτιριακές ἐγκαταστάσεις 
τοῦ Γυμνασίου καταλαμβάνονται ἀπό 
τούς τούρκους καί κλείνουν ὁριστικά. Ἡ 
καταμαρτυρούμενη λεηλασία τῶν περι-
ουσιακῶν στοιχείων τοῦ σχολείου ἦταν 
ντροπιαστική ἕως καί ἐλεεινή. Μία εἰδικά 
διαμορφωμένη αἴθουσα στό ξενοδοχεῖο 
«Dome», ὅπου εἶχαν βρεῖ καταφύγιο ἑκα-
τοντάδες κατατρεγμένοι κάτοικοι τῆς πό-
λης, ἔμελλε νά εἶναι γιά λίγους μῆνες 
τό«κρυφό σχολειό» στούς λίγους ἕλληνες 
μαθητές χάρη στίς ἡρωικές προσπάθειες 
δύο – τριῶν δασκάλων. Στό διάστημα 

1974-76, κατόπιν σχετικῆς διευθετήσεως 
μέ τό κατοχικό καθεστώς, μετατίθεται καί 
λειτουργεῖ τό γυμνάσιο προσωρινά στό 
Πέλλαπαϊς μέ 77 μαθητές τήν πρώτη χρο-
νιά καί 37 τή δεύτερη. Τό 1976 ἐκδιώ-
κονται καί οἱ τελευταῖοι ἐναπομείναντες 
ἐγκλωβισμενοι μαθητές μέ τίς οἰκογένει-
ές τους, ἐγκαταλείποντας ὁριστικά τήν πα-
τρώα κερυνειώτικη γῆ. 

Μπορεῖ πολλοί ἀπό μᾶς νά μήν ζήσα-
με ἀπό κοντά τήν Κυρήνεια, παρόλα 
αὐτά τήν γνωρίσαμε καί τήν ἀγαπήσαμε 
μέσα ἀπό τίς ζωντανές θύμησες καί ἀφη-
γήσεις τῶν γονέων καί τῶν παππούδων 
μας, ἀλλά καί τῶν ὅπου γῆς ξεριζωμένων 
Κερυνειωτῶν. Αὐτή ἡ πολυαγαπημένη 
πόλη μέ τή σπάνια φυσική ὀμορφιά καί 
τήν τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, 
πού ἡ μάθηση στά σχολεῖα της ἦταν πε-
ρισσότερο βιωματική, μέ ἀνεξίτηλη βέβαια 
ἐπίδραση στούς νέους της, ὄχι μόνο δέν 
μπορεῖ νά λησμονηθεῖ ἀπό ἐμᾶς τούς 
σύγχρονους ἐκπαιδευτικούς, ἀλλά θά 
πρέπει νά ἀποτελεῖ φωτεινό πρότυπο. Ἡ 
Κυρήνεια ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντο-
τε φάρος καί πηγή ἔμπνευσης, ἀστείρευ-
τος πόθος… καί φυσικά ἀδιαπραγμά-
τευτος ἀγῶνας. 
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τοῦ Γένους μας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἡ Παιδεία 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

 
Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη 

 
( Ἑβρ. ζ´,  7-17)

«7 Χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείτ-
τονος εὐλογεῖται. 8 Καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρω-
ποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 9 Καὶ ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, διὰ  Ἀβραὰμ καὶ Λευΐ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδε-
κάτωται· 10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήν-
τησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ. 11 Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς 
Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν· ὁ λαὸς γὰρ ἐπ' αὐτῇ νενομοθέτητο· 
τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι 
ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν  Ἀαρὼν λέγεσθαι; 12 Μετατι-
θεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις 
γίνεται. 13 Ἐφ’ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέ-
σχηκεν, ἀφ' ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. 14 Πρό-
δηλον γὰρ ὅτι ἐξ  Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν 
φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Μωϋσῆς ἐλάλησε. 15 Καὶ πε-
ρισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελ-
χισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 16 ὃς οὐ κατὰ νόμον 
ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκα-
ταλύτου· 17 μαρτυρεῖ γὰρ ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ». 
 

* * *
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Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ 
Κυρίου  εἶναι Δεσποτική καί Θε-
ομητορική ἑορτή. Μάλιστα ἡ  
Ἐκκλησία μας τήν ἑορτή αὐτή τήν 
τιμᾶ καί ὡς ἑορτή τῆς μητέρας. Ἡ 
λέξη «Ὑπαπαντή» σημαίνει ὑπο-
δοχή, προϋπάντηση. Κατά τήν 
ἡμέρα αὐτή δηλαδή ἑορτάζουμε 
τήν ὑποδοχή πού ἔκαμεν ὁ πρε-
σβύτης Συμεών στόν Κύριό μας, 
ὅταν ὁ δίκαιος Ἰωσήφ καί ἡ Κυ-
ρία Θεοτόκος τόν ὁδήγησαν στόν 
ναό τοῦ Σολομῶντος κατά τήν 
τεσσαρακοστή ἀπό τῆς Γεννήσε-
ώς Του ἡμέρα. 

Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς 
ἑορτῆς ἐκτυλίσσει ἐνώπιόν μας μία 
πτυχή τοῦ μυστηρίου τῆς θείας 
οἰκονομίας, γιά τή σωτηρία τοῦ 

γένους τῶν ἀνθρώπων.  (Κολ. α´, 
26). Τό σωτήριο αὐτό σχέδιο τοῦ 
Θεοῦ ἦταν ἕνα μυστήριο κρυμμέ-
νο ἀπό τήν ἀρχή τῆς ὕπαρξης τοῦ 
χρόνου σέ ὅλους τούς αἰῶνες καί 
τίς γενεές. Ἡ πτυχή αὐτοῦ τοῦ μυ-
στηρίου, φανερώνεται μέ τά λό-
για: «χωρίς πάσης ἀντιλογίας τό 
ἔλαττον ὑπό τοῦ κρείτονος εὐλο-
γεῖται». Εἶναι, λέγει, ἀναντίρρητο 
καί ὁμολογημένο ὅτι τό μικρότε-
ρο εὐλογεῖται ἀπό τό μεγαλύτερο 
καί ἀνώτερο.  

Αὐτή εἶναι ἡ φυσική τάξη. Ὁ 
ἀνώτερος νά εὐλογεῖ τόν κατώ-
τερο. Ὁ πατέρας εὐλογεῖ τά παι-
διά του, ὁ δάσκαλος τούς μαθητές 
του, ὁ ἱερεύς τούς χριστιανούς του 
κλπ. Αὐτή λοιπόν ἡ φυσική τάξη, 
μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος, ἀνατρά-
πηκε στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης σέ μία περίπτωση.  Τότε 
πού ὁ πατριάρχης Ἀβραάμ δέ-
χτηκε νά τόν εὐλογήσει ὁ Μελχι-
σεδέκ. Γιά τόν ἄνθρωπο αὐτό ἡ 
Ἁγία Γραφή μᾶς πληροφορεῖ πώς 
ἦταν βασιλιάς Σαλήμ καί ταυτό-
χρονα ἱερέας, δέν μᾶς λέγει ὅμως 
οὔτε πότε γεννήθηκε, οὔτε πότε 
πέθανε, οὔτε ἀπό ποιόν κατάγε-
ται. Ἐδῶ λοιπόν ἔχουμε κάτι τό 
παράδοξο· ἐνῶ ὁ Μελχισεδέκ δέν 
καταγόταν ἀπό τή φυλή τοῦ Λευΐ, 
ἀπό τήν ὁποία προέρχονταν οἱ 
ἱερεῖς καί οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης, εὐλόγησε τόν 
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Ἀβραάμ. Ἔτσι βεβαιώνεται ὅτι ὁ 
Μελχισεδέκ ἦταν ἀνώτερος ἀπό 
τόν Ἀβραάμ.  

Παρόμοια ἀνατροπή συνέβη 
στά χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης 
κατά τήν ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς 
τοῦ Κυρίου. Δέν εὐλόγησε ὁ πρε-
σβύτης Συμεών τόν  Ἰησοῦν ἀλλά 
δοξάζοντας τόν Θεό, δέχτηκεν ὁ 
ἴδιος τήν εὐλογία ἀπό τό θεῖο Βρέ-
φος, τό ὁποῖο ἀξιώθηκε νά κρα-
τήσει στήν ἀγκάλη του. Αὐτό 
ὁμολογοῦμε ψάλλοντας στό Κον-
τάκιο τῆς ἑορτῆς ὅτι ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ὁ χεῖρας 
τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρε-
πε». Ὁ Κύριος Ἰησοῦς λοιπόν, 
εἶναι ἡ πηγή κάθε εὐλογίας καί 
σ᾽Αὐτόν προστρέχουμε καί ἐμεῖς 
γιά νά πάρουμε χάρη καί εὐλογία 
στή ζωή μας. 

 

* * * 
Στή συνέχεια νά 

ποῦμε ὅτι  ὁ Κύριος 
δέν ἦταν ὑποχρεω-
μένος, οὔτε εἶχε 
καμμία ἀνάγκη νά 
συμμορφωθεῖ πρός 
τίς διατάξεις τοῦ 
Μωσαϊκοῦ Νόμου, 
πού προέβλεπε τήν 
ἀφιέρωση τῶν πρω-
τοτόκων παιδιῶν 
τῶν Ἑβραίων  στό 
Ναό καί νά ὑπο-
ταχθεῖ στόν Νόμο. 

Διότι ὁ Χριστός  ἔγινε ἱερεύς ὄχι 
σύμφωνα μέ κάποιο νόμο τοῦ 
ὁποίου οἱ ἐντολές ἀναφέρονται σέ 
πράγματα ἐξωτερικά καί γενικό-
τερα σέ θέματα  πού ἀναφέρον-
ται στή σωματική καθαρότητα, 
ἀλλά ἔγινε ἱερεύς μέ τή θεία του 
δύναμη. Αὐτή ὅμως ἡ δύναμη 
εἶναι  αἰώνια καί ἀκατάλυτη. 

Τό ὅτι λοιπόν ὁ ἀνενδεής Κύ-
ριος συμμορφώνεται μέ νομικές 
διατάξεις, ὅπως εἶναι ἡ περιτομή 
καί ἡ προσφορά του στό Ναό  ὡς 
τεσσαρακονθημέρου Βρέφους καί 
ἡ προσφορά τῆς κανονισμένης 
ἀπό τόν Νόμο θυσίας, μᾶς φανε-
ρώνει τήν ἀνείπωτη ταπείνωση 
καί τήν ἄπειρη συγκατάβασή 
Του. Αὐτό πρακτικά σημαίνει, 
ὅτι κι ἐμεῖς οἱ πιστοί, πού ἐξαγο-
ρασθήκαμε ἀπό τήν κατάρα τοῦ 
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Νόμου μέ τήν προσφορά τοῦ ἀτι-
μήτου Αἵματός Του, ὀφείλουμε νά 
ἀγωνιζόμαστε μέ συνέπεια καί 
νά τηροῦμε μέ ἀκρίβεια τίς σω-
τήριες ἐντολές Του. Ἄλλωστε μᾶς 
τό εἶπε καθαρά: «ὁ ἔχων τάς 
ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, 
ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με». 
Ἐκεῖνος πού ἐγκολπώθηκε τίς 
ἐντολές μου καί τίς τηρεῖ, ἐκεῖνος 
καί μόνο μέ ἀγαπᾶ. Καί ὅποιος μέ 
ἀγαπᾶ, θά ἀγαπηθεῖ στοργικά 
ἀπό τόν Πατέρα μου. Κι ἐγώ θά 
τόν ἀγαπήσω καί θά τοῦ φανε-
ρώσω τόν ἑαυτό μου μέ τόν ἐσω-
τερικό πνευματικό φωτισμό καί τή 
νέα ζωή πού θά τοῦ μεταδώσω 
(Ἰω. ιδ´, 21). Δέν ἀξίζει κάθε κόπο 
καί κάθε θυσία, ἀντίθετα μέ τίς  
πρακτικές τοῦ ἀντιπνευματικοῦ 
κόσμου μέσα στόν ὁποῖο ζοῦμε, 
νά καταβάλλουμε κάθε προσπά-
θεια ἀκριβοῦς συμμορφώσεως 
τῆς ζωῆς μας πρός τίς ἐντολές τοῦ 
Χριστοῦ;  

 

* * * 

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός ἔδωκε 
στόν ἄνθρωπο τόν  νόμο τῆς Πα-
λαιᾶς καί τόν νόμο τῆς Καινῆς 
Διαθήκης. Πλήν ὅμως κάθε Δια-
θήκη γιά νά ἔχει κύρος καί ἰσχύ, 
ἔχει καί μία ἱερωσύνη. Ὁ νόμος 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶχε τήν 
ἱερωσύνη τοῦ Ἀαρών. Ἀλλά αὐτή 
ἡ ἱερωσύνη ἔδωσε πλέον τή θέση 

της  στήν ἱερωσύνη τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν αἰώνια 
καί ἀκατάλυτη, πού μπορεῖ νά 
σώζει τούς ἁμαρτωλούς «εἰς τὸ 
παντελὲς». Ἔγινε λοιπόν μετά-
θεση ἱερωσύνης. Ὅμως «μετατι-
θεμένης ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης 
καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται». 
Ὅταν μεταβάλλεται καί ἀλλάζει 
ἡ ἱερωσύνη, πάνω στήν ὁποία 
στηριζόταν ἡ Μωσαϊκή νομοθε-
σία, ἀναγκαστικά ἐπακολουθεῖ 
καί ἀλλαγή νόμου, καί ἀντικαθί-
σταται ἔτσι ἡ Παλαιά Διαθήκη 
ἀπό τή Νέα. 

Ἔτσι ὁ νόμος τῆς Νέας Διαθή-
κης, τῆς ὁποίας Ἀρχιερεύς εἶναι ὁ 
Ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος 
τοῦ Θεοῦ, εἶναι νόμος ἀγάπης, 
συμπαθείας καί οἰκτιρμῶν, διότι 
ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Κύριος εἶναι 
συμπαθής, εἶναι «παράκλητος» 
παρηγορητής καί ἐνισχυτής στόν 
ἀγώνα μας. Αὐτό σημαίνει πώς 
κανένας ἄνθρωπος δέν ἔχει τό δι-
καίωμα νά ἀπελπίζεται στή ζωή, 
ὅσο ἁμαρτωλός καί ἄν εἶναι, ὅσα 
προβλήματα κι ἄν ἀντιμετωπίζει. 
Κοντά στόν Χριστό βρίσκει ἀνά-
παυση, χαρά καί εἰρήνη. Κάθε 
ἄνθρωπος «κοπιῶν καί πεφορτι-
σμένος» ἀπό τίς ἁμαρτίες, τά βά-
σανα καί τίς θλίψεις τῆς ζωῆς, 
προσερχόμενος στόν Χριστόν ἐν 
μετανοίᾳ «εὑρίσκει ἀνάπαυσιν 
τῇ ψυχῇ αὐτοῦ». Βρίσκει ἔλεος 
καί σωτηρία.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ τησ υπαπαντησ  

του κυριου ημων ιησου χριστου 
 

Πρωτ. Κωνσταντίνου Λ. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου 

 
(Λουκ. ι΄, 25-37) 

 
22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν 
νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ 
Κυρίῳ, 23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον 
μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ 
τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς πε-
ριστερῶν. 25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἰερουσολύμοις ᾧ ὄνομα Συ-
μεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος 
παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν· 26 Καὶ 
ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνα-
τον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27 Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύμα-
τι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν 
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ 28 καὶ 
αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν 
καὶ εἶπε· 29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά 
σου ἐν εἰρήνῃ, 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, 31 ὃ 
ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν. 32 Φῶς εἰς ἀποκάλυ-
ψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 33 Καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 Καὶ 
εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· 
Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ 
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 35 Καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διε-
λεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν δια-
λογισμοί. 36 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς 
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«Ἀνήγαγον οἱ γονεῖς τό παι-
δίον Ἰησοῦν εἰς Ἱεροσόλυμα πα-
ραστῆσαι τῷ Κυρίῳ,» 

Σαράντα μέρες ἀκριβῶς μετά τή 
γέννηση τοῦ «παιδίου» ἡ Παναγιά 
μητέρα του, συνοδευόμενη ἀπό 
τόν προστάτη τῆς οἰκογένειας 
Ἰωσήφ,  ἀνεβαίνουν στά Ἱεροσό-
λυμα. Πᾶνε γιά νά ἐφαρμόσουν τίς 
διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου 
πού ὅριζε: «πᾶν ἄρσεν διανοῖγον 
μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσε-
ται».Δηλαδή, πώς κάθε πρωτότο-
κο ἀγόρι πρέπει νά ἀφιερώνεται 
στόν Θεό. Καί νά προσφερθεῖ θυ-
σία ὡς ἔκφραση εὐχαριστίας πρός 
τόν Θεό ἀλλά καί καθαρισμοῦ, 
ἐξαγνισμοῦ γιά τήν μητέρα. Τήν 
ἴδια στιγμή ὁ γέροντας Συμεών 
πού ὁ ἱερός εὐαγγελιστής τόν χα-
ρακτηρίζει «δίκαιο» καί «εὐλαβῆ», 
δέχεται ἀπό τόν Θεό τήν πληρο-
φορία πώς ἔφτασε ἡ στιγμή πού 

περίμενε σ’ ὁλόκληρή του τή ζωή. 
«ἤν αὐτῶ κεχρηματισμένον ὑπό 
τοῦ Πνεύματος τοῦ  Ἁγίου μή 
ἰδεῖν θάνατον πρίν ἤ ἴδη τόν Χρι-
στόν Κυρίου». Τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ 
εἶχε ἀποκαλύψει πώς δέ θά πε-
θάνει  ἄν δέν δεῖ πρῶτα τόν Χρι-
στό. Ἐκεῖνον πού ὁ Κύριος θά 
ἔστελλε γιά νά λυτρώσει τόν ἀγα-
πημένο λαό Του, τόν Ἰσραήλ. Πε-
ριμένει λοιπόν στήν εἴσοδο τοῦ 
ναοῦ καί μόλις φτάνει  ἡ Θεοτό-
κος, πλησιάζει, παίρνει στήν ἀγκα-
λιά τοῦ τό βρέφος «Ἰησοῦ» καί 
ἀναφωνεῖ: «νῦν ἀπολύεις τόν 
δοῦλόν σου, δέσποτα, κατά τό 
ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ 
ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὅ 
ἠτοίμασας κατά πρόσωπον πάν-
των τῶν λαῶν. Φῶς εἰς ἀποκά-
λυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου  
Ἰσραήλ». Δοξάζει δηλαδή τόν 
Θεό καί τόν παρακαλεῖ νά τόν λύ-

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς 
ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν 
ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ 
δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν· 38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς 
προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ. 39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα 
τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν 
ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο 
πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.   
 

     * * *
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σει πλέον ἀπό τά δεσμά τῶν 
πόνων αὐτῆς τῆς μάταιης 
ζωῆς. Δέν θέλει  ἄλλο νά ζή-
σει. Εἶναι πλήρης καί εὐτυχι-
σμένος γιατί ἀξιώθηκε νά 
κρατήσει στήν ἀγκαλιά του 
καί νά δεῖ μέ τά ἴδία του τά 
μάτια τόν σωτῆρα ὁλόκληρου 
τοῦ κόσμου. Αὐτόν πού εἶναι 
τό ἀληθινό φῶς τῆς θείας 
ἀποκάλυψης καί μπορεῖ νά 
Τόν δεχτεῖ ὁ κάθε ἄνθρω-
πος. Ἀνεξάρτητα ἀπό ποιό 
ἔθνος καί ἄν ἔχει τήν κατα-
γωγή του, ὁ ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ νά γίνει μέτοχος αὐτῆς τῆς θεί-
ας δόξας. Ἰδιαιτέρως ὅμως ὁ προ-
φήτης Συμεών τονίζει πώς ὁ μι-
κρός πού κρατεῖ στήν ἀγκαλιά του 
εἶναι ἡ δόξα τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ ἀγα-
πημένος αὐτός λαός τοῦ Θεοῦ 
προετοιμάστηκε γιά ἕνα καί μο-
ναδικό σκοπό, τήν σωτηρία τῆς 
ἀνθρωπότητας. Ὁλόκληρη ἡ Πα-
λαιά Διαθήκη, ὁ νόμος, οἱ 
προφῆτες ἀναφέρονται στό με-
γάλο γεγονός τῆς γέννησης τοῦ 
Θεοῦ ἀπό τήν Παναγία μητέρα 
του, ἡ ὁποία εἶναι ἀπόγονος τοῦ 
βασιλέως Δαβίδ. Ὁ Χριστός εἶναι 
αὐτός πού «προκατήγγειλαν» 
ὅλοι οἱ προφῆτες, ὁ Μεσσίας, ὁ 
λυτρωτής τοῦ Ἰσραήλ. 

Αὐτό τό σπουδαῖο γεγονός 
γιορτάζει μέ κάθε λαμπρότητα ἡ 
Ἐκκλησία κάθε χρόνο στίς δύο 
Φεβρουαρίου. Τό ἴδιο ὅμως αὐτό  

ἱστορικό γεγονός ἔχει περάσει 
στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας καί στήν ἁγιαστική της πρά-
ξη, ὅπως προσφέρεται σέ κάθε πι-
στό. Τό ἱερό «Εὐχολόγιο» πού 
περιέχει ὅλες τίς ἀκολουθίες πού 
ἔχουν σχέση μέ τή ζωή τῶν πιστῶν 
περιέχει καί τήν ἀκολουθία τοῦ 
«Σαραντισμοῦ». Σαράντα ἡμέ-
ρες ἀκριβῶς ἀπό τή γέννηση ἑνός 
παιδιοῦ, ἡ μητέρα του τό πηγαί-
νει στήν ἐκκλησία. Κατά μίμηση 
τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς τοῦ 
σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό 
ὑποδέχεται στήν εἴσοδο τοῦ ναοῦ 
ὁ ἱερέας. Πρῶτα διαβάζει εὐχές 
στή μητέρα, ἡ ὁποία κλίνει τόν 
αὐχένα καί προσφέρει τό παιδί 
της στήν κοινή μητέρα ὅλων μας, 
τήν Ἐκκλησία. Παρακαλεῖ ὁ  λει-

Ὑπαπαντή,Ἱ.Μ. Ἁγ. Νικολάου  
τῆς Στέγης.
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τουργός τόν Θεό νά τῆς συγχω-
ρέσει κάθε πταῖσμα καί παράλει-
ψη πού ἔχουν αἰτία τήν κοινή 
πτώση τῶν πρωτοπλάστων. Εὔχε-
ται ἀκόμη νά τῆς χαρίσει γρήγο-
ρη ἀνάρρωση καί πλήρη θεραπεία 
τῶν σπλαχνικῶν πόνων. Τιμᾶται 
ἡ μητέρα γιατί ἀξιώθηκε νά γίνει 
συνδημιουργός μέ τόν Θεό, γιά νά 
ἔρθει ἕνας νέος ἄνθρωπος στόν 
κόσμο. Στή συνέχεια  διαβάζονται 
εὐχές γιά τό παιδάκι. Δοξάζεται ὁ 
Θεός πού τό ἀξίωσε νά δεῖ τό φῶς 
τῆς ἡμέρας, τό «αἰσθητόν» πού 
πηγάζει ἀπό τόν ἥλιο. Παρακα-
λεῖται νά τό ἀξιώσει καί τοῦ «νοη-
τοῦ» φωτός πού πηγάζει ἀπό τόν 
ἴδιο τόν Θεό. Ἰδιαιτέρως παρα-
καλεῖ ὁ ἱερέας νά ἔρθει ὁ κατάλ-
ληλος καιρός πού τό παιδάκι θά 
«συγκαταριθμηθεῖ τή ἁγία σου 
ποίμνη διά τοῦ μονογενοῦς σου 
Υἱοῦ». Δηλαδή μέ τό Ἅγιο Βάπτι-
σμα νά γίνει μέλος τῆς λογικῆς 
ποίμνης τοῦ Θεοῦ, πιστό μέλος τῆς 
Ἐκκλησίας. Νά κληρονομήσει τήν 
υἱοθεσία τοῦ Πατέρα, ἡ ὁποία χα-
ρίζεται ἀπό τόν μονογενῆ Του 
Υἱό, σέ ὅσους μέ τό Ἅγιο Βάπτι-
σμα ἐνδύονται τή ζωή τοῦ Χρι-
στοῦ, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο.  

Ἀκολούθως ὁ ἱερέας παίρνει 
στά χέρια του τό παιδί καί ὡς 
ἄλλος «Συμεών» τό εἰσάγει στόν 
ναό. Τό ὑψώνει ψηλά, σχηματίζει 
μέ τό σῶμα τοῦ παιδιοῦ τό σημεῖο 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τό 

«ἐκκλησιάζει». Τό εἰσάγει μέσα 
στόν ναό, τό ὁδηγεῖ νά προσκυ-
νήσει τίς εἰκόνες τοῦ Δεσπότη 
Χριστοῦ καί τῆς κυρίας Θεοτό-
κου. Ἄν εἶναι ἀγοράκι τό βάζει 
καί μέσα στό Ἱερό Βῆμα, ἀφοῦ 
μπορεῖ νά ἀξιωθεῖ κάποτε καί 
τῆς ἱερωσύνης. 

Ἡ ἀκολουθία ὁλοκληρώνεται 
μέ τό «νῦν ἀπολύεις…», τά ἴδια 
ἀκριβῶς λόγια πού ἀναφώνησε ὁ 
δίκαιος Συμεών, ὅταν κράτησε 
στά χέρια του τόν Χριστό, ἀφοῦ 
ὁ κάθε ἄνθρωπος σύμφωνα μέ τό 
ἱερό εὐαγγέλιο εἶναι εἰκόνα τοῦ 
ἰδίου τοῦ Χριστοῦ. 

Δυστυχῶς στίς μέρες μας ἡ ἀκο-
λουθία αὐτή ἄρχισε νά παραλεί-
πεται γιατί πολλά νεαρά ζευγάρια 
δέν τήν γνωρίζουν. Ἀκόμη καί στή  
συνείδηση  τοῦ «πιστοῦ λαοῦ» ἔχει 
παραμείνει σάν μία τελετή καθα-
ρισμοῦ μόνο τῆς λεχῶνας μητέρας 
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης. Ἄν κάποιος 
ἐμβαθύνει ὅμως πέραν ἀπό τό 
γράμμα «τοῦ νόμου καί τοῦ τύ-
που», τῶν ὅσων τελοῦνται σ’ 
αὐτήν ἔχει πολλά νά διδαχθεῖ. 

Οἱ σύγχρονοι γονεῖς νομίζουν 
πώς τά παιδιά εἶναι καρπός δικός 
τους. Οἱ νομοθέτες μάλιστα δίνουν 
τό δικαίωμα στίς γυναῖκες, ὡς 
κυρίαρχες τοῦ σώματός τους, νά 
διακόψουν κάθε ἀνεπιθύμητη 
ἐγκυμοσύνη. Οἱ λέξεις φόνος καί 
ἔκτρωση σέ αὐτές τίς περιπτώσεις 

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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θεωροῦνται τό λιγότερο ὑπερβολές 
καί ἀναχρονιστικές. Οἱ εὐχές ὅμως 
τῆς ἀκολουθίας τό ἀντίθετο μᾶς 
τονίζουν. Ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖνος 
πού «πᾶσαν φύσιν λογικήν τέ καί 
ἄλογον διά τοῦ λόγου δημιουργή-
σας». Ὅ,τι βλέπουμε δηλαδή σ’ 
αὐτό τόν κόσμο, λογικό καί ζων-
τανό, εἶναι δημιούργημα τοῦ ἰδίου 
τοῦ Θεοῦ. Ὅλα ἔγιναν μέ τό θέ-
λημά Του καί μέ ἕνα του Λόγο 
μόνο. Αὐτός εἶναι πού τά «πάντα 
ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τό εἶναι παρα-
γαγῶν». Κάθε νέα ὕπαρξη, δηλα-
δή, ἔρχεται στόν κόσμο γιατί τό θέ-
λει ὁ Θεός. Ἁπλά θά μπορούσαμε 
νά ποῦμε, πώς ὁ Θεός τόσο πολύ 
μᾶς ἀγαπᾶ, πού μᾶς χαρίζει τή 
ζωή. Εἴμαστε ὁ καθένας μία ξε-
χωριστή ἐνέργεια-δημιούργημα 
τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι ἀξιώνονται νά γί-
νουν γονεῖς θά πρέπει ἡ χαρά 
τους νά εἶναι διπλή γιατί ὁ Θεός 
τούς χαρίζει τιμητικά νά γεννήσουν 
καί νά μεγαλώσουν τά δικά Του 
παιδιά. Νά μήν ξεχνοῦν οἱ γονεῖς 
πώς τά παιδιά σύμφωνα μέ μία λαϊ-
κή ρήση εἶναι «δῶρα δανεικά». 
Μᾶς τά χάρισε ὁ Θεός καί ἔχουμε 
ἱερή ὑποχρέωση νά τοῦ τά ἐπι-
στρέψουμε ὁλοκληρωμένες ἐλεύ-
θερες προσωπικότητες. Πέραν 
ἀπό τήν κατά κόσμο μόρφωση 
καί ἀνατροφή, πρέπει νά φροντί-
σουμε νά μάθουν τήν «κατά Θεόν 
παιδεία». Δέν τά φέρνουμε στήν 
Ἐκκλησία γιά νά πάρουν ἕνα ὄνο-

μα εὔηχο σύγχρονο καί μοντέρνο, 
πού μᾶς ἀρέσει ἐμᾶς, ἀλλά γιά νά 
ζήσουν τή ζωή τῶν Ἁγίων καί νά 
συνδέσουν τή ζωή τους μέ τόν 
προστάτη τους Ἅγιο. Ἡ εἴσοδός 
τους στόν ναό κατά τήν τεσσαρα-
κοστή μέρα πρέπει νά γίνει ἡ πύλη 
εἰσόδου τους στή μυστηριακή ζωή. 
Ἀγωνία τῶν γονιῶν θά πρέπει νά 
εἶναι τό παιδάκι τους τό συντο-
μότερο νά ἀξιωθεῖ, ἀφοῦ πρῶτα 
βαπτιστεῖ, νά κοινωνήσει τοῦ Τι-
μίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ. Θά πάρει ἔτσι τό ἐμβόλιο 
τῆς αἰώνιας ζωῆς καί τῆς ἀθανα-
σίας. Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ καθή-
κοντός τους δέν τελειώνει μέ τό νά 
κοινωνήσει τό παιδί τρεῖς συνεχό-
μενες Κυριακές μέ ἀναμμένη τή 
«φωτιστική» λαμπάδα, ἀλλά ἄν 
ὁλόκληρη ἡ ζωή του θά φωτίζεται 
ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ἄν θά 
ἔχει σωστή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία 
Του. Οἱ καλοί γονεῖς θά πρέπει μέ 
τήν ἴδια στοργή πού κρατοῦσαν τά 
παιδιά τους ἀγκαλιά στόν σαραν-
τισμό  καί τά ἔφεραν στήν Ἐκκλη-
σία, μέ τήν ἴδια στοργή νά τούς δεί-
ξουν τό καλό παράδειγμα τῆς 
προσευχῆς, τῆς συντριβῆς καί τῆς 
μετάνοιας. Μόνο τότε θά ἔχουν 
ἥσυχη τή συνείδησή τους πώς ἔκα-
ναν ὅ,τι μποροῦσαν γιά νά γνωρί-
σουν στά παιδιά τους τόν Θεό 
καί θά ἀξιωθοῦν νά ὁμολογήσουν 
« ἰδού ἐγώ καί τά παιδία ἅ μοί ἔδω-
κεν ὁ Θεός».
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Ἐρωταποκρίσεις 
 ἀπό τόν Ἅγιο Βαρσανούφιο 

 
1. Ἕνας ἀδελφός ρώτησε τόν 

Γέροντα: 
Ἄν ἕνας ἀδελφός μέ ρωτήσει 

γιά κάποιο λόγο ἤ πρᾶγμα καί τό 
γνωρίζω, εἴτε διότι τό ἄκουσα εἴτε 
διότι ἔχω πεῖρα δι’ αὐτό, νά τοῦ 
ἀπαντήσω ἤ ὄχι; Ἄν, πάλι, δέν ἐρω-
τηθῶ, ἀντιληφθῶ ὅμως ὅτι κάτι δέν 
γίνεται καλά, θά εἶναι ἄραγε σωστό 
νά ὑποδείξω, γιά μία φορά, σέ 
αὐτόν πού τό κάνει, ὅτι δέν τό κά-
νει καλά ἤ ὄχι; 

Σ’ αὐτό ὁ Γέροντας ἀπάντησε: 
Πρόσεξε νά μή μιλήσεις ἀπό κε-

νοδοξία, ἀλλά μέ ταπείνωση καί 
φόβο Θεοῦ. Καί γιά ὅλα ὅσα μέ ρώ-
τησες, νά πεῖς καί νά ὑπενθυμίσεις 

τά δέοντα, ἄν παραστεῖ ἀνάγκη, 
στό Κοινόβιό σου καί ὄχι ἀλλοῦ, 
διότι οἱ Μονάχοι τοῦ Κοινοβίου 
εἶναι ὅπως ἕνα σῶμα. Ἄν βρεθεῖς 
ἀλλοῦ, τίποτε νά μή πεῖς ἀπό δική 
σου πρωτοβουλία, ἄν ἐρωτηθεῖς, 
ἀπάντησε μέ ταπείνωση. 

 
2. Ὁ ἀδελφός ρώτησε πάλι: 
Ἄν ἀντιληφθῶ ὅτι ἡ καρδία μου 

εὐχαριστεῖται ἀπό κενοδοξία, κα-
θώς μιλῶ, ἤ ὅτι τότε μέν δέν εὐχα-
ριστεῖται, καταλαβαίνω ὅμως, ὅτι 
πρόκειται ὕστερα νά δοκιμάσω 
εὐχαρίστηση, μήπως τότε θά πρέ-
πει νά σιωπήσω ἤ ὄχι; 

Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: 
Τό νά πεῖ κανείς κάτι μέ ταπεί-

νωση, σημαίνει ὅτι πρέπει νά μιλᾶ 
ὄχι σάν νά διδάσκει, ἀλλά σάν νά 

Ἐπιμέλεια: Πρωτ. Κωνσταντίνου Π. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου

Πῶς πρέπει οἱ διάφοροι ἀδελφοί πού μένουν μαζί, νά διορθώνουν ὁ 
ἕνας τόν ἄλλο, ὅταν πέφτουν σέ διάφορα σφάλματα; Πότε καί σέ ποιά 
σφάλματα πρέπει νά σιωποῦν, καί πότε καί σέ ποιά νά μιλοῦν καί νά μήν 
τά κρύβουν; 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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λέει αὐτά πού ἄκουσε ἀπό τόν 
Ἡγούμενο ἤ τούς Πατέρες. Ἄν 
λοιπόν ἀπ’ αὐτό τό πρᾶγμα ἔχει 
ὠφέλεια ὁ ἀδελφός καί σέ πολεμᾶ 
ἡ κενοδοξία μέ τό νά σού προτεί-
νει εὐχαρίστηση, πρόσεχε τόν ἑαυ-
τόν σου, διότι (ὁ διάβολος) θέλει νά 
ἐμποδίσει τήν ὠφέλεια τοῦ ἀδελ-
φοῦ, καί ἄν ἀκούσης αὐτή τή συμ-
βουλή, οὐδέποτε θά ἀφήσει νά 
ὠφεληθεῖ κανείς ἀδελφός. Νά ἐπι-
τιμήσης λοιπόν τήν κενοδοξία καί 
νά τήν καταφρονήσεις καί μετά 
ἀπό αὐτά πού θά πεῖς στόν ἀδελ-
φό, νά μετανοήσεις ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ. Συγχώρεσέ με -νά λές  Κύριε, 
διότι λάλησα μέ κενοδοξία. Τό ἴδιο 
νά κάνεις καί ὅταν σοῦ ἔρχεται 
ὕστερα ὁ λογισμός τῆς κενοδο-
ξίας. 

 
3. Εἶπε ὁ ἀδελφός: 
Πῶς, Πάτερ, μοῦ ἐπέτρεψες, ἄν 

δῶ πρᾶγμα παράλογο, νά μιλήσω 
καί πρίν ἀκόμη ἐρωτηθῶ, ἐνῶ οἱ 
Πατέρες συμβουλεύουν νά μήν 

ἀπαντᾶς, ἄν δέν ἐρωτηθεῖς; 
Ὁ  Γέροντας ἀποκρίθηκε: 
Ἀδελφέ, οἱ Γέροντες μιλοῦν σύμ-

φωνα μέ τό μέτρο (δηλαδή τήν 
πνευματική ὡριμότητα) τοῦ 
ἀνθρώπου. Ὑπάρχει λοιπόν και-
ρός, κατά τόν ὅποιον ἁρμόζει στόν 
ἀδελφό τό νά ὑπηρετεῖ ἄνθρωπο 
διά τῆς ὑποταγῆς καί ὑπακοῆς. 
Ὅταν δηλαδή εἶναι νέος καί ἀτελής 
καί σέ αὐτό τόν καιρό ὀφείλει νά 
παρουσιάση ἔργα. Ὑπάρχει, ἀντι-
θέτως, καί ἄλλος καιρός, ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος αὐτός φθάσει στήν κα-
τάσταση νά τόν ὑπηρετοῦν, ὁπό-
ταν καί τά μέτρα τῆς περιόδου 
αὐτῆς εἶναι ἄλλα. Τά τέλεια στούς 
τελείους λέγονται, ἐνῶ τά ἄλλα σέ 
ἐκείνους πού βρίσκονται ἀκόμη 
ὑπό Νόμο διότι ἀκόμη εὑρίσκονται 
ὑπό τήν καθοδήγηση παιδαγω-
γοῦ. 

 
4. Ρώτησε ὁ ἀδελφός: 
Κάποιος κάνει κάτι, πού δέν 

ἔχει χαρακτῆρα ἁμαρτίας, ἐγώ 
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ὅμως, γιά τό θέλημά μου, στενο-
χωροῦμαι μέ αὐτόν. Ἄραγε, νά 
σωπάσω καί νά μήν ἱκανοποιήσω 
τήν καρδία μου, ἤ νά μιλήσω μέ 
ἀγάπη γιά νά μήν ἔχω ψυχική τα-
ραχή; Ἄν αὐτό τό πρᾶγμα στενο-
χωρεῖ ἄλλους καί ὄχι ἐμένα, νά μι-
λήσω χάριν τῶν ἄλλων; ἤ μήπως 
τοῦτο φανεῖ τάχα ὡς τέχνασμα; 

Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: 
Ἄν εἶναι πρᾶγμα πού δέν ἔχει 

ἁμαρτία, εἶναι δηλαδή ἠθικά ἀδιά-
φορο, καί μιλήσεις γιά νά ἀνα-
παύσεις τήν καρδία σου, αὐτό 
ἀποτελεῖ γιά ἐσένα ἧττα, διότι ἀπό 
ἀδυναμία δέν μπόρεσες νά τό κρά-
τησης. Κατηγόρησε τόν ἑαυτόν 
σου καί σιώπα. Ἄν πάλι στενοχωρῆ 
ἄλλους, νά τό πεῖς στόν Ἡγούμε-
νό σου, καί ἤ ὁ ἴδιος τοῦ τό λέει, ἤ 
σοῦ λέει τί πρέπει νά τοῦ πεῖς, καί 
ἐσύ ἡσυχάζεις. 

 
5. Ὁ ἀδελφός εἶπε: 
Ἄν λοιπόν θέλω νά πῶ στόν 

Ἡγούμενο κάτι, πού δέν ἀφορᾶ τόν 
ἑαυτό μου, ἀλλ’ ἐπειδή στενοχω-
ροῦνται ἄλλοι, καταλαβαίνω δέ ὅτι 
ταράσσεται ὁ ἀδελφός (περί τοῦ 
ὁποίου θέλω νά μιλήσω) τί νά 
κάνω; Ἄν πάλι καί ἐγώ, μαζί μέ 
ἐκείνους, θλίβομαι γι’ αὐτό τό 
πρᾶγμα, νά τό πῶ (στόν Ἡγούμε-
νο) γιά νά ἀναπαύσω ἐκείνους, ἤ 
νά σιωπήσω γιά νά μή προσφέρω 

ἰκανοποιήση στόν ἑαυτόν μου; 
Ὁ Γέροντας ἀποκρίθηκε: 
Ἄν πεῖς στόν Ἠγούμενο γιά τήν 

ταραχή τοῦ ἀδελφοῦ, ὅταν εἶναι 
ἀνάγκη, ἐσύ δέν ἔχεις εὐθύνη. Ἄν 
λοιπόν δέν σέ στενοχωρεῖ ἡ περί-
πτωση, νά τό ἀναφέρεις στόν 
Ἡγούμενο γιά νά ἀναπαύσεις τούς 
ἄλλους. Ἄν καί σύ θλίβεσαι τό 
ἴδιον μέ ἐκείνους, ἔστω καί ἄν 
ἐνδιαφέρεσαι γιά ἐκείνους, ἀλλ’ 
ὅμως γιά τόν ἑαυτόν σου καί μό-
νον, γιά νά μήν ἱκανοποιήσεις τό 
πάθος σου, βίασε τόν ἑαυτόν σου 
νά μήν τό πεῖς. 

 
6. Λέει ὁ ἀδελφός: 
Ὁ λογισμός μου μοῦ λέει, ὅτι ἄν 

ταραχθεῖ ὁ ἀδελφός, γίνεται ἐχθρός 
μου, μέ τή δικαιολογία ὅτι τόν κα-
τηγόρησα στόν Ἡγούμενο.  

Ὁ Γέροντας ἀποκρίθηκε: 
Ὁ λογισμός αὐτός εἶναι πονηρός, 

ἐπειδή θέλει νά ἐμποδίσει τή διόρ-
θωση τοῦ ἀδελφοῦ, ὅπως σοῦ 
προεῖπα μήν τόν ἀκούσης λοιπόν, 
ἀλλά μίλησε, κατά Θεόν ὅμως καί 
ὄχι πρός κατηγορία. Καί κατά τῶν 
γιατρῶν γογγύζουν οἱ ἄρρωστοι, 
κατά τό διάστημα τῆς θεραπείας 
τους, ἀλλ’ οἱ γιατροί δέν ἐνδιαφέ-
ρονται γιά τόν τωρινό αὐτό γογ-
γυσμό, ἐπειδή γνωρίζουν, ὅτι ὑστέ-
ρα ἀπό τή θεραπεία θά τούς εὐχα-
ριστήσουν.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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– Ἔχεις γιό, κυρία; Ἡ ἐρώτηση 
ἦλθε ξαφνική στήν ὑποδιευθύντρια 
ἀπό τόν μαθητή. Μόλις τοῦ εἶχε 
ἐπιβάλει τήν «ποινή» του, γιατί 
κτύπησε ἕναν ἄλλο μαθητή. Κα-
θώς ἔβγαινε ἀπό τό γραφεῖο της ὁ 
μαθητής, σταμάτησε μία στιγμή, 
τήν κοίταξε καί πέταξε τήν ἐρώ-
τησή του: «Ἔχεις γιό;» 

– Ναί, ἀπάντησε ἐκείνη μέ κά-
ποια δυσκολία. 

– Πρόσεχέ τον ἀπό τούς φίλους 
του, τήν παρέα του... Ἔκλεισε τήν 
πόρτα πίσω του. Ἡ καρδιά της μά-
τωσε. Ναί, σκέφτηκε, ἔχω γιό, σάν 
κι ἐσένα... Ἔχω ἕνα γιό, πού γύρισε 
ξημερώματα στό σπίτι... Αὔριο, τί 
θά κάνω; Θά τοῦ δώσω δικαιολο-
γητικό γιά τή σημερινή του ἀπου-
σία; Εἶναι στό σπίτι καί κοιμᾶται. 
Μά, εἴναι στό σπίτι; διερωτήθηκε. 
Ἄν τόν πάρω τηλέφωνο, θά νευ-
ριάσει, θά φωνάζει. Ποῦ νά εἶναι; 
Κι ἐγώ τώρα ἔχω μπροστά μου 

αὐτό τό παιδί... 
Σηκώθηκε, ἄνοιξε τήν πόρτα, 

τοῦ φώναξε. 
- Ἔλα μία στιγμή. Ἦλθε ἐκεῖνος 

πίσω στό γραφεῖο. 
- Κάτσε λίγο. Ἤθελα νά μοῦ 

πεῖς... Τί ἐννοεῖς, «πρόσεχέ τον ἀπό 
τούς φίλους του»; Τό γιό μου βέ-
βαια δέν τόν ξέρεις. 

– Ὄχι, τό γιό σου δέν τόν ξέρω. 
– Μιλᾶς γιά τόν ἑαυτό σου... 
– Γιά ὅλους. Καί τόν ἑαυτό μου. 
– Συμφωνῶ ἀπόλυτα μαζί σου. 

Οἱ φίλοι, οἱ παρέες ἐπηρεάζουν 
πάρα πολύ. Ὅλοι πρέπει νά προ-
σέχετε. 

– Γι’ αὐτό σοῦ εἶπα, πρόσεχε τόν 
γιό σου. 

– Ἐσύ, Κώστα, προσέχεις; 
– Ἐγώ, ἐγώ κυρία, τώρα... δέ γί-

νεται τίποτε. Μπορεῖ, ἅμα τελει-
ώσει τό σχολεῖο, ὅταν σκορπί-
σουμε...  

– Τόσο πιεστική εἶναι ἡ παρέα; 

Νίκης Τρακοσιῆ 
Φιλολόγου
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Δέν ἀπάντησε στό ἐρώτημά της. 
Ἔμεινε γιά λίγο σκυφτός. Τόν 
ἔβλεπε σάν νά ἔβλεπε τόν γιό της. 
Κοιμόταν ἄραγε ὁ γιός της; Γιατί 
γύριζε ὡς τά ξημερώματα; Γιατί δέ 
νοιαζόταν γιά τά μαθήματά του 
πιά; Ἄλλοτε ἦταν ἄριστος μαθη-
τής. Γιατί δέν ἄκουγε πιά οὔτε τήν 
ἴδια, οὔτε τόν πατέρα του; Μόνο 
τήν παρέα, τούς φίλους... Πῶς 
ἄλλαξε τόσο;  

Κι αὐτό τό παιδί πού βρισκόταν 
μπροστά της... Ἔτσι ὅπως εἶχε 
σκυμμένο τό κεφάλι, παρατήρησε 
τά μαλλιά του. Ὅπως τά ἐπιβάλ-
λει ἡ ἀλλοπρόσαλλη μόδα... Σή-
κωσε ξαφνικά τό κεφάλι καί τήν 
κοίταξε. Πρόσεξε τό κουρασμένο 
του βλέμμα. Τούς μαύρους κύ-
κλους γύρω ἀπό τά μάτια. «Ἔτσι 
θά εἶναι καί τά μάτια τοῦ γιοῦ 
μου», σκέφτηκε. 

– Ξέρεις, κυρία, ἐγώ δέν ἤμουν 
πάντα ἔτσι, «ἄτακτος». Ὡς τή 
δευτέρα τοῦ Γυμνασίου, ἤμουν 
ἄριστος μαθητής. Μέ κορόιδευαν 
λίγο οἱ συμμαθητές μου, ἀλλά δέ μέ 
πείραζε. 

– Καί τί ἔγινε καί ἄλλαξαν τά 
πράγματα; 

Δέν τῆς ἀπάντησε ἀκριβῶς. Συ-
νέχισε ἀπό ἐκεῖ πού ἔμεινε. 

– Πήγαινα καί κάθε Κυριακή 
στήν ἐκκλησία. Μέ ἔπαιρναν οἱ γο-
νεῖς μου. Εἶναι τῆς ἐκκλησίας οἱ γο-

νεῖς μου. Εἶναι καλοί... 
– Ναί, τούς γνωρίζω. 
– Μοῦ ἄρεσε πού πήγαινα. Μοῦ 

ἄρεσε νά κρατῶ καί τά ἑξαπτέρυ-
γα. Μία Κυριακή ἦλθε στήν ἐκκλη-
σία μας γιά μνημόσυνο μία συμ-
μαθήτριά μου καί μέ εἶδε. Ἀπό τότε 
ἄρχισε νά μέ κοροϊδεύει. Δέν ἔχα-
νε εὐκαιρία. «Ὁ παπάς», μέ φώ-
ναζε. Ἄν ἔλεγα μάθημα, «θά μά-
θεις ἀρχαία γιά νά ψάλλεις»; εἰρω-
νευόταν. Στήν ἀρχή πείσμωσα, 
ἀλλά δέν ἄντεξα γιά πολύ. Εἶπα, 
θά τῆς ἀποδείξω πώς δέν εἶν’ ἔτσι. 
Μπῆκα στήν παρέα της, τήν παρέα 
τῶν ἄτακτων. Ὅλοι μέ ρωτοῦσαν 
τί ἔπαθα, ἄν ἔγινε τίποτε σπίτι μου 
καί ἄλλαξα. 

– Κι οἱ γονεῖς σου, ἡ μητέρα σου; 
– Πότε κλαίει, πότε φωνάζει... 
Ἀναστέναξε βαθιά ἡ ὑποδιευ-

θύντρια. «Τί φωνάζεις, τί κλαῖς;» 
θυμήθηκε τήν ἀγριεμένη ἀπάντη-
ση τοῦ γιοῦ της, ὅταν εἶδε τούς 
βαθμούς του τό προηγούμενο τρί-
μηνο. Στήν ἀρχή, ὕψωσε τή φωνή 
καί τόν ἀπείλησε ὅτι δέ θά εἶχε πιά 
λεφτά γιά νά βγαίνει ἔξω. Τῆς 
ἀπάντησε κυνικά, «θά βρῶ ἀλλοῦ 
λεφτά». Τί ἐννοοῦσε ἆραγε; Γέμι-
σαν δάκρυα τά μάτια της. Θύμω-
σε αὐτός περισσότερο. «Θέλεις 
νά μέ κρατᾶς ἀπ’ τό χεράκι σάν τό 
μωρό;» Κι αὐτή ἤθελε νά τοῦ πεῖ, 
«Κι ἡ παρέα σου, γιέ μου, δέ σέ 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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κρατά δεμένο καί σέ κάνει ὅ,τι θέ-
λει;» 

– Καί δέν λυπᾶσαι τή μητέρα 
σου Κώστα; Ἐμεῖς, ὅλες οἱ μητέρες 
τό ἔχουμε νά ἀγωνιοῦμε, γιατί 
σᾶς ἀγαποῦμε, παιδί μου. Τήν 
κοίταξε στά μάτια σάν νά ἤθελε νά 
δεῖ, ἄν τοῦ λέει τήν ἀλήθεια. 

– Γιατί δέν τήν ἀκοῦς λίγο τή μη-
τέρα σου; 

– Γιατί οἱ φίλοι μου, ἄν τούς πῶ 
«ὄχι» μία φορά, τέλος πάντων. 
Δεύτερη δέν ἔχει. «Φοβᾶσαι, εἶσαι 
μαμμόθρεφτος...». Ἅμα μπλέξεις... 
Ἄσε πού μπαίνουν καί κάτι ἄλλοι, 
μεγάλοι στήν παρέα κι ἐκεῖνοι κά-
νουν ὅ,τι θέλουν. 

Τόν κοίταξε λίγο σκεφτική. Τί νά 
τοῦ ἔλεγε; Πῶς νά βοηθήσει αὐτό 
τό παιδί; 

– Κώστα, ἤμουν βέβαια ὑπο-
χρεωμένη νά σέ τιμωρήσω προ-
ηγουμένως... 

– Τό ξέρω, κυρία. Νομίζεις ἐγώ 
ἤθελα νά τόν κτυπήσω αὐτό τόν 
μικρό; Κρῖμα εἶναι. Εἶναι καί ἀδύ-
νατος. 

– Νά τώρα πού τό λές μόνος 
σου. Ἀλλά νά, τό ἔκανες. Γιατί; 

– Γιά νά κάνω τό παλικάρι. Γι’ 
αὐτό! Τό εἶπε νευριασμένα αὐτό τό 
τελευταῖο καί σηκώθηκε νά φύγει. 

– Περίμενε λίγο. Σοῦ εἶπα ὅτι σέ 
τιμώρησα, γιατί ἔπρεπε. Ἄκουσε μέ 
ὅμως. Σοῦ μιλῶ, ὅπως θά μιλοῦσα 

στόν γιό μου. «Ὁ γιός μου πότε θά 
σταθεῖ νά μέ ἀκούσει;», σκέφτηκε 
πάλι μέ πόνο. Αὐτά πού λές, πού 
παραδέχεσαι, δείχνουν πόσο λο-
γικός καί ὥριμος εἶσαι στό βάθος. 

– Πολύ βάθος, εἶπε εἰρωνικά. 
– Τό ἐννοῶ, αὐτό πού λέω. Σκέ-

ψου, σέ παρακαλῶ! Δέν καταλα-
βαίνεις πῶς ἔγινες δοῦλος τῆς 
«παρέας;» Καί τί φίλοι εἶν’ αὐτοί 
πού σέ πιέζουν ἔτσι; Ἔχετε δημι-
ουργήσει μεταξύ σας ἕναν κλοιό, 
δεθήκατε μόνοι σας μέ ἁλυσίδες 
καί οἱ ψυχές σας φοβοῦνται νά πε-
τάξουν ἐλεύθερα σέ ὅ,τι ὡραῖο τίς 
ἑλκύει. Ντύνεστε, χτενίζεστε, 
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μιλᾶτε, συμπεριφέρεστε, ἔτσι πού 
νά μή σᾶς κοροϊδέψουν, ἔτσι πού 
νά ἐντυπωσιάσετε κι ὄχι γιατί τό 
θέλετε πραγματικά. 

– Ἔτσι εἶναι, ἀκριβῶς. 
– Ὅμως σκέψου! Ἄς τό σκέ-

φτονταν ὅλοι ἔγκαιρα! Ὅλα αὐτά 
εἶναι ἡ ἀρχή, γιά νά ἀποκτήσετε 
συνήθειες ἐπικίνδυνες καί νά βά-
λετε τή ζωή σας σέ μία πορεία, πού 
ὁδηγεῖ μακριά ἀπό κάθε καλό, 
στήν καταστροφή. 

– Ἔτσι εἶναι ὅπως τό λές, κυρία. 
– Λοιπόν, τώρα πού τό παρα-

δέχεσαι, γιατί δέ λές, θά σπάσω τά 
δεσμά μου, θά ἐλευθερωθῶ ἀπό 
τούς ἄλλους, θά γίνω ὅπως ἤθελα 
νά εἶμαι, ὅπως ἐγώ στό βάθος πι-
στεύω; 

Τήν κοίταξε πάλι στά μάτια 
σιωπηλός. Κτύπησε τό κουδοῦνι. 
Ἔφυγε βιαστικός σάν να ἐλευθε-
ρώθηκε. Ἡ ὑποδιευθύντρια ἔμεινε 
σκεφτική. «Ἄν μποροῦσα νά τά πῶ 
καί στόν γιό μου... Ἄν τόν βρῶ σέ 
καμιά καλή ὥρα... Ἀλλά καί τώρα 
πού τά εἶπα τί βγῆκε; Μήπως κι ὁ 
Κώστας αὔριο δέ θά αὐθαδιάσει 
πάλι, δέ θά δείρει κάποιον δέ θά 
σπάσει κάτι; Δέ βαριέσαι. Τόν 
δρόμο τῆς καταστροφῆς δέν μπο-
ροῦμε νά τόν κλείσουμε». 

Πέρασαν τρεῖς μέρες. Ἦταν Πα-
ρασκευή μεσημέρι κι ἔνιωθε πολύ 
κουρασμένη. Μάζευε διάφορα 

χαρτιά γιά νά συγυρίσει τό γρα-
φεῖο της. Κτύπησε ἡ πόρτα. Ἦταν 
ὁ Κώστας. 

– Μπορῶ νά μπῶ; 
– Ἔλα μέσα. Τί κάνεις; 
– Καλά. Ἦλθα... ἦλθα νά σᾶς 

πῶ εὐχαριστῶ. 
– Γιατί; 
– Γιατί, τίς προάλλες... Νά σᾶς 

πῶ: Χτές πῆγα στόν πνευματικό. 
– Ἄ ναί, εἴχαμε πνευματικό στό 

σχολεῖο αὐτές τίς μέρες. 
– Ὄχι, δέν πῆγα στό σχολεῖο. Θά 

μέ περιπαῖζαν μερικοί καί δέν θά 
ἄντεχα. Πῆγα τό ἀπόγευμα. Στόν 
πνευματικό πού πήγαινα μικρός. 
Μίλησα... 

– Μπράβο, Κώστα, χαίρομαι. 
Δέν ἤξερε ἄν ἔπρεπε νά ρωτήσει 
περισσότερα. Τήν κοίταξε πάλι 
στά μάτια. Τό βλέμμα του ἦταν 
ἀλλιώτικο, ἥμερο. 

– Ἀποφάσισα, κυρία. Θά ἀλλά-
ξω. Εὐχαριστῶ πού μοῦ μιλήσατε... 
Τώρα, νομίζω μπορῶ. 

– Κι ἡ μητέρα σου, τῆς εἶπες τήν 
ἀπόφασή σου; 

– Κλαίει ἀπ’ τή χαρά της... Καη-
μένη μητέρα... εἶπε, σάν νά σκε-
φτόταν μόνος του! 

Κι ἐκείνη ἔνιωσε πώς μιλοῦσε 
καί γιά τήν ἴδια. «Χριστέ μου, 
φώτισε καί τόν γιό μου!» Εὐχήθηκε 
μέσα της, καθώς ἔβλεπε τόν Κώ-
στα νά φεύγει ἤρεμος.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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1 

Ἐ
άν ἡ παιδεία δέν μᾶς ἀπο-
καλύπτει τό αἰώνιο νόημα 
τῆς ζωῆς χρειάζεται ἄραγε; 

Ἡ παιδεία χωρισμένη ἀπό τήν 
ἁγιότητα, ἀντιτιθέμενη στό Εὐαγ-
γέλιο, γίνεται μία τραγική μα-
ταιοπονία. Τό περισσότερο πού 
μπορεῖ νά πετύχει ἡ ἐπιφανειακή, 
ἐξωδερμική παιδεία γιά τόν 
ἄνθρωπο εἶναι νά τόν μεταβάλει 
σέ ἕνα εὐγενικό, ἀλλά συνάμα πο-
νηρό ἀνθρωπόμορφο θηρίο. Γι’ 
αὐτό εἶναι προτιμότερο τό νά 
εἶναι κανείς τίγρης μέσα στήν 
ζοῦγκλα καί λιοντάρι στήν ἔρημο 
παρά ἄνθρωπος στερημένος τῆς 
ἁγίας παιδείας. Γιατί παιδεία χω-
ρίς ἁγιότητα καί χωρίς ἁγιασμό 
«ἐν ἁγίῳ Πνεύματι» δέν μπορεῖ νά 

ὑπάρξει. Χωρίς τήν ἁγιότητα δέν 
ὑπάρχει ἀγωγή καί παιδεία. Χω-
ρίς τούς Ἁγίους δέν ὑπάρχουν 
ἀληθινοί διδάσκαλοι καί παιδα-
γωγοί, οὔτε ἀληθινή παιδεία χω-
ρίς τήν ἁγιότητα. Οἱ θεοφόροι 
Ἅγιοι εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, οἱ 
φωστῆρες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι 
ἐξακολουθοῦν νά φωτίζουν καί 
μετά τόν θάνατό τους μέ τή χάρη 
τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παιδεία στήν 
πραγματικότητα σημαίνει φωτι-
σμό. Τόν φωτισμό διά τοῦ ἁγια-
σμοῦ «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» τό 
Ὁποῖο εἶναι φορέας καί δημι-
ουργός τῆς ἁγιότητας καί τοῦ φω-
τός καί τῆς γνώσης. Ἔτσι ἡ παι-
δεία εἶναι προβολή τῆς ἁγιότητας. 
Μόνον ὁ ἁγιασμένος ἄνθρωπος 

1 Ἀπό τό βιβλίο Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, ἔκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆνα 1974, σ. 62-76.

(Ἀπό τή ζωή, τόν λόγο  
καί τήν ἐμπειρία τοῦ Ἁγίου  
Ἰουστίνου Πόποβιτς)

Ἐπιμ: Σάββα Παρῆ 
Θεολόγου
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μπορεῖ νά ἁγιάζει καί ἄλλους 
καί μόνο γενόμενος αὐτός φῶς 
μπορεῖ νά φωτίζει τούς ἄλλους. Ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέει: 
«καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἴτα 
καθάραι, σοφισθῆναι καί εἴτα 
σοφίσαι, γενέσθαι φῶς καί φωτί-
σαι, ἐγγίσαι Θεῶ καί πρασαγαγεῖν 
ἄλλους, ἁγιασθῆναι καί ἁγιᾶσαι». 
Καί οἱ Ἅγιοι, ἐπειδή φωτίζονται 
καί ἁγιάζονται ἀπό τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, γι’ αὐτό καί εἶναι ἀλη-
θινοί διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί. 
Ὁ ὀρθόδοξος λαός, μέσα στό 
ἱερό τῆς ψυχῆς του ἔχει ταυτίσει 
τήν ἔννοια τῆς παιδείας μέ τήν 

ἔννοια τῆς ἁγιότητας, τήν ἔννοια 
τοῦ διδασκάλου μέ τήν ἔννοια τοῦ 
Ἁγίου. Γι’ αὐτό καί ὁ λαός μας 
ζητᾶ πρωτίστως ἀπό τούς διδα-
σκάλους καί παιδαγωγούς τήν 
ἁγιότητα. Ὅπου δέν τήν βρίσκει, 
ἐκεῖ γνωρίζει ὅτι δέν ὑπάρχει 
οὔτε παιδεία. Ὁ λαός δέν θέλει 
μία ἐπιδερμική, μηχανική, εὐρω-
παϊκή παιδεία, μία ἐξωτερική 
διαφώτιση, ἀλλά θέλει τήν παι-
δεία τῶν ἁγίων Πατέρων καί Δι-
δασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, τήν 
παιδεία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 
τήν παιδεία τοῦ ἁγίου Σάββα 
καί ὅλων γενικότερα τῶν Ἁγίων. 

Διότι, ἡ  ἀληθινή παιδεία, ἡ 
ὀρθόδοξος καί εὐαγγελική, φω-
τίζει τόν ἄνθρωπο μέ τό θεῖον 
φῶς καί τόν καθοδηγεῖ σέ ὅ,τι 
εἶναι ἀθάνατο καί αἰώνιο, θεῖο 
καί ἅγιο. Ἡ ἀληθινή παιδεία 
ἱκανοποιεῖ αὐτή τήν πεῖνα καί 
τή δίψα τῆς ψυχῆς τοῦ σύγ-
χρονου ταλαιπωρημένου 
ἀνθρώπου. Ἀρχίζει σιγά σιγά 
νά ἀποκτᾶ ἅγιες σκέψεις, ἅγια 
αἰσθήματα, ἅγιες ἐπιθυμίες καί 
ἅγιες πράξεις μέ ἀποτέλεσμα ἡ 
ψυχή νά ἁγιάζεται καί νά φω-
τίζεται. Ἔτσι, ἡ διά τοῦ Χρι-
στοῦ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀπό τό κακό 
καί τόν θάνατο ἀποτελεῖ τήν 
ἀληθινή παιδεία καί τόν φωτι-
σμό τοῦ ἀνθρώπου.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου, 
γιά μᾶς τούς κατοίκους 
τῆς Κυθρέας καί εἰδικότε-

ρα τῶν πάνω ἐνοριῶν, ἀνοίγει σχι-
σμές στή μνήμη καί φέρνει μπροστά 
μας βιωματικές καί πλούσιες ἐμπει-
ρίες, πρίν τή λαίλαπα τοῦ 74 καί τήν 
τουρκική εἰσβολή. Ὁ πανδαμάτορας 
χρόνος ἀδυνατεῖ νά τίς σβήσει, για-
τί εἶναι βαθιά χαραγμένες στόν νοῦ 
καί στήν καρδιά μας. Αὐτόν τόν 
πλοῦτο τῆς μνήμης, ἡ λήθη δέν τόν 
ἀγγίζει, γιατί εἶναι ἡ προσωπική 
κληρονομιά τοῦ καθενός μας, πού 
θωρακίζεται ἀπό τό δυνατό συναί-
σθημα τῆς παιδικῆς ἡλικίας. 

Ἀξίζει σ’ αὐτό τό σημεῖο νά κά-
νουμε μία σύντομη περιδιάβαση στά 
ἅγια χώματα τῶν ἐνοριῶν μας, ὅπως 
τά ἀφήσαμε πρίν τίς ἀποφράδες 
μέρες τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ ’74. 

 
Ἡ Συρκανιά, ἡ τελευταία ἐνορία 

πρός τόν Κεφαλόβρυσο, βρίσκε-
ται στά ριζά τοῦ θρυλικοῦ Πεντα-
δάκτυλου. Ἡ ἐκκλησία της εἶναι 
ἀφιερωμένη στήν Ἁγία Ἄννα. Ἡ πα-
λιά ἐκκλησία, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, 
δέν σώζεται σήμερα, ὑπάρχουν 
μόνο τά ἐρείπιά της. Βρισκόταν δέ 
σέ ὕψωμα μεταξύ τῶν δύο ἐνο-
ριῶν. Ὅλα τά ἱερά σκεύη καί οἱ 
ἀρχαῖες εἰκόνες τῆς παλιᾶς ἐκκλη-
σίας μεταφέρθηκαν στή νέα ἐκκλη-
σία πού λειτούργησε τό 1895. Στήν 
ἐνορία τῆς Συρκανιᾶς ὑπάγεται 
καί τό ἐρειπωμένο μοναστῆρι τῆς 
Παναγίας τῆς Πλατανιώτισσας καί 
τά ξωκλήσσια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου τῶν Μαρωνιτῶν. 

Ἡ Χαρδακιώτισσα, ἡ δεύτερη 
ἐνορία, πιό κάτω ἀπό τόν Κεφαλό-
βρυσο, εἶναι σχεδόν ἑνωμένη μέ 
τήν ἐνορία τῆς Συρκανιᾶς. Ἡ ἐκκλη-
σία τῆς εἶναι ἀφιερωμένη στήν Πα-
ναγία τῆς Χαρδακιώτισσας. Ἦταν 

1 Ὁμιλία στόν ἑσπερινό της Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου στήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας Πα-
λουριώτισσας τήν 1η Φεβρουαρίου 2018. Ἀπό τήν ἱστοσελίδα http://churchof-
cyprus.org.cy/40130 (19/9/19).

Γρηγόρη Χόπλαρου 
Πρώην Διευθυντή Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης



ἀπό τίς πλουσιότερες ἐκκλησίες, 
ὄχι μόνο τῆς Κυθρέας ἀλλά ὁλό-
κληρης τῆς ἐπαρχίας. Εἶχε σταθερά 
ἐτήσια εἰσοδήματα, πού τῆς ἐπέ-
τρεπαν νά διαθέτει ἀρχαῖες εἰκόνες, 
ἀσημένια καί ἐπίχρυσα ἱερά σκεύη 
ἀμύθητης ἀξίας καί τέχνης. 

Μεγάλη ἀξία ἔχει καί ἡ ἀρχαία 
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγή-
τριας τῆς Χαρδακιώτισσας πού 
ἀνάγεται στόν 14ο αἰώνα. Εἶναι βυ-
ζαντινῆς τεχνοτροπίας, ἐπικαλυμ-
μένη μέ ἐπίχρυσο κάλυμμα τοῦ 
1814, πού ἀφαιρέθηκε πρόσφατα. 
Σώθηκε, ἀπό τά βέβηλα χέρια τῶν 
κατακτητῶν, ἀπό τόν ἀείμνηστο 
συγχωριανό μᾶς Μιχαήλ Κυριά-
κου. Σήμερα βρίσκεται σ’ αὐτόν ἐδῶ 
τόν ἱερό ναό γιά προσκύνημα ἀπό 
τούς πιστούς καί ἀποτελεῖ σύμβολο 
ἀγῶνα γιά ἐπιστροφή καί δικαίωση. 
Ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία της ἐνισχύει 
τήν ἐλπίδα μας, πώς μία μέρα θά 
μᾶς ὁδηγήσει στά ματωμένα χώμα-
τα τῆς γενέθλιας γῆς. Στήν ἐνορία 
τῆς Χαρδακιώτισσας ὑπάγονται 
καί τά μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ἐπι-
φανίου, ἡ Ἐπισκοπή Χύτρων καί τά 
παρεκκλήσια τῆς Παναγίας τῆς 
Καρκᾶς στόν Πενταδάκτυλο καί 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φιλλέρι. 
Σήμερα, 43 χρόνια μετά τήν τουρ-
κική εἰσβολή, καί οἱ δύο ἐκκλησίες 
τῶν πιό πάνω ἐνοριῶν (ὅπως καί 
ὅλες οἱ ἐκκλησίες μας) εἶναι βεβη-
λωμένες. Τίς ἔχουν μετατρέψει σέ 
τζαμιά ἤ τίς βεβήλωσαν καί τίς 
ἄφησαν νά καταστραφοῦν μέ τό πέ-

ρασμα τῶν χρόνων. Καί στόν θρυ-
λικό Πενταδάκτυλο, ἀντί νά κυμα-
τίζει περήφανη ἡ ἑλληνική σημαία, 
μιαίνονται οἱ κορφές του ἀπό τά 
σύμβολα τοῦ κατακτητῆ. 

Ἡ διαδρομή μας στή Χαρδακιώ-
τισσα κάνει σταθμό στήν ἐκκλησία 
τῆς Παναγίας, πού σάν αὔριο πα-
νηγύριζε καί μέ ἰδιαίτερη λαμπρό-
τητα γιόρταζε τήν Ὑπαπαντή τοῦ 
Κυρίου. Σέ ὅποια γωνιά βέβαια 
τῆς Κυθρέας καί ἄν σταματήσεις, 
δέν μπορεῖ νά μή σέ κυνηγάει ἡ ἱστο-
ρική μνήμη, εἴτε τοῦ προσωπικοῦ 
εἴτε τοῦ ὁμαδικοῦ βιώματος. Δημι-
ουργώντας σχέσεις ἐπάλληλες, Τό-
που καί Ἱστορίας, οἱ ὁποῖες στό σύ-
νολό τους δυναμώνουν τό προσω-
πικό αἴσθημα. Καί ὅσο πιό πολύ τό 
δυναμώνουν, τόσο πιό πολύ αὐξά-
νεται ἡ ἀγάπη γιά τή γενέθλια γῆ 
καί ὁ πόθος γιά τήν ἐπιστροφή. 

Μικροί μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ 
Σχολείου τῆς Χαρδακιώτισσας μπαί-
ναμε στή γραμμή δύο-δύο καί πο-
ρευόμασταν μέ τή συνοδεία τῶν δα-
σκάλων μας, στήν κατάμεστη ἐκκλη-
σία τῆς Παναγίας τῆς Χαρδακιώ-
τισσας. Παρακολουθούσαμε τή θεία 
λειτουργία τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυ-
ρίου ἀπό τόν ἀείμνηστο Παπά-Κω-
στή, πού ἔσωσε «θεία φωτίσει», 
ἀπό τά βέβηλα χέρια τῶν Τούρ-
κων, τή λειψανοθήκη μέ τά 
ἱερά ὀστᾶ τοῦ πολιού-
χου Ἁγίου μας, τοῦ 
Ἁγίου Δημη-
τριανοῦ, 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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καί τή θαυματουργό Ζώνη τῆς Πα-
ναγίας καί ἄλλα ἱερά σκεύη τοῦ 
ναοῦ. Ἀνακαλοῦμε στή μνήμη μας 
ὄχι μόνο τά λόγια ἀλλά καί τή 
μελῳδία τῶν ἀπολυτικίων, τῶν κον-
τακίων καί τῶν μεγαλυναρίων. 
Ἠχοῦν ἀκόμη στ’ αὐτιά μας οἱ με-
λωδικές φωνές τῶν ψαλτάδων, τοῦ 
Κυριάκου καί τοῦ Ἰγνάτιου νά ψάλ-
λουν τό «Σήμερον ἡ Πάναγνος Μα-
ριάμ, τῷ Ναῷ προσάγει, ὥσπερ 
βρέφος τόν Ποιητήν, ὅν ἐν ταῖς 
ἀγκάλαις, ὁ Πρέσβης δεδεγμένος, 
Θεόν αὐτόν κηρύττει, κἄν σάρκα 
εἴληφε». 

Ἀργοῦσαν αὐτή τή μέρα ὅλοι οἱ 
κάτοικοι τῶν ἐνοριῶν μας καί ὄχι 
μόνο. Τιμοῦσαν τήν Παναγία οἱ 
ἀγρότες καί οἱ βοσκοί μας, γιά νά 
μήν πέσει χαλάζι καί νά κατα-
στραφεῖ ἡ βλάστηση. Οἱ μυλωνάδες 
τῶν ἐνοριῶν μας σταματοῦσαν τίς 
μυλόπετρες καί παρακαλοῦσαν τήν 
Παναγία νά ἔχει καλή σοδειά ὁ τό-
πος. Οἱ ἐργάτες τῶν ἀσβεστοκάμι-
νων ἄναβαν τό κερί τους καί ζη-
τοῦσαν τή χάρη καί τήν εὐλογία της. 
Οἱ γυναῖκες σταματοῦσαν τίς σκλη-
ρές δουλειές τοῦ σπιτιοῦ καί τόν 
ἀργαλειό καί γονατιστές ἔκαναν 
τήν προσευχή καί τίς ἱκεσίες πρός 
τήν Παναγία. Ὅλοι συμμετεῖχαν 

ἑνωμένοι, ἀγαπημένοι στή γιορ-
τή τῆς Παναγίας, ὅπως ἑνω-

μένες καί ἀγαπημένες, σάν 
δίδυμες ἀδελφές, ἦταν οἱ 

δύο πάνω ἐνορίες.     
 Ἡ μία 
νά ἔχει 

γιά προστάτιδά της τήν Ἁγία Ἄννα 
καί ἡ ἄλλη τήν Παναγία τή Χαρ-
δακιώτισσα. 

Ὁ ἀνταγωνισμός γιά νά πάρουμε 
ἑξαπτέρυγα καί νά συμμετάσχουμε 
στήν κατανυκτική λιτανεία ἦταν 
πολύ μεγάλος ἀνάμεσα σέ μᾶς τά 
παιδιά. Ἡ θρησκευτική πομπή ὅλου 
τοῦ ἐκκλησιάσματος, γύρω ἀπό τήν 
ἐκκλησία ἦταν γιά μᾶς τά μικρά παι-
διά μία ἐμπειρία σημαντική. Ἄφησε 
σημάδια ἀνεξίτηλα στήν ψυχή μας, 
πού μᾶς σημαδεύουν μέχρι σήμερα. 

Μετά τή θεία λειτουργία, φωτι-
σμένοι ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν εὐλο-
γία τῆς Παναγίας, οἱ χωρικοί κά-
θονταν στό καφενεῖο τοῦ Γιώρκου 
τοῦ Πετάση. Κερνοῦσαν οἱ γιορτά-
ρηδες καί συζητοῦσαν τά καθημε-
ρινά τους προβλήματα. Σχολίαζαν 
τόν καιρό, τίς βροχές, μιλοῦσαν 
γιά τά σπαρτά, τίς ἐλιές, τά γίδια τοῦ 
Πενταδάκτυλου καί γιά ἄλλα θέ-
ματα τῆς καθημερινότητας πού 
τούς ἀπασχολοῦσαν. Ἔδειχναν μέ 
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αὐτό τόν τρόπο τήν ἀτμόσφαιρα καί 
τό κλίμα πού ἐπικρατοῦσαν μεταξύ 
τους, μέ ὅ,τι αὐτά συνεπάγονταν. 
Πρῶτο βέβαια χαρακτηριστικό 
αὐτῆς τῆς ἀτμόσφαιρας, ἡ ἐκτίμηση 
τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλο καί ἀκο-
λουθοῦσαν ἡ φιλοξενία, ἡ ἐργατι-
κότητα, ἡ φιλοπατρία, ἡ ἀλληλο-
βοήθεια καί ἄλλες ἀρετές πού διέ-
κριναν τούς κατοίκους μας. 

Μέχρι τήν τουρκική εἰσβολή οἱ 
ἐνορίες μας καί ὁλόκληρη ἡ Κυ-
θρέα διατήρησε ἀκραιφνῆ τόν Ἑλλη-
νορθόδοξο χαρακτῆρα της, μέ τή 
βοήθεια καί τήν εὐλογία τοῦ Πανά-
γαθου Θεοῦ καί τῆς Παναγίας, πού 
σήμερα τελοῦμε τόν σεμνό καί ἀπέ-
ριττο αὐτόν ἑσπερινό. Βοήθησαν, βέ-
βαια, πρός τήν κατεύθυνση αὐτή καί 
οἱ ἀγῶνες καί θυσίες φωτισμένων 
ἱεραρχῶν. 

Ἡ Κυθρέα, οἱ ἐνορίες μας, εἶναι ὁ 
ἱερός τόπος πού γεννηθήκαμε καί 
ζήσαμε τά παιδικά καί νεανικά μας 
χρόνια, πού ἐκκλησιαστήκαμε, πού 
παίξαμε, πού μεγαλώσαμε, πού γί-
ναμε ἕνα μαζί της. Γι’ αὐτό δέν τήν 
ξεχνοῦμε, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ 
Τοῦρκοι εἰσβολεῖς τήν μετέτρεψαν σέ 
κρανίου τόπο. Βεβήλωσαν τίς ἐκκλη-
σίες μας καί τίς μετέτρεψαν σέ τζα-
μιά, κατέστρεψαν ἀρχαιολογικούς 
θησαυρούς, κατέκλεψαν ἐκκλησια-
στικά κειμήλια. Καί ἡ νερομάνα τοῦ 
Κεφαλόβρυσου, ἡ πηγή ζωῆς τῆς πε-
ριοχῆς μας, στέρεψε. Δέν μπορεῖ 
ὅμως ὁ κατακτητής νά ἀφαιρέσει 
ἀπό τήν καρδιά μας τόν πόθο καί 
τήν ἐλπίδα τῆς ἐπιστροφῆς. 

Ὁ ἀνιστόρητος περιπατητής, δια-
σχίζοντας σήμερα τήν Κυθρέα καί 
περνώντας μέσα ἀπό τίς ἑφτά ἐνο-
ρίες της, ὅσο βέβαια τοῦ ἐπιτρέπει ὁ 
κατακτητής, ἀδυνατεῖ νά πειστεῖ 
ὅτι μέσα στά σημερινά ἐρείπια καί 
τήν ἐρήμωση ὑπῆρχαν περικαλλεῖς 
ναοί, τρεχάμενα γάργαρα νερά, κα-
ταπράσινα περιβόλια, σκιερά πλα-
τάνια, παλιά ἀρχοντικά, μεγαλό-
πρεπα σχολεῖα καί ἐργοστάσια. 

Σήμερα, 43 χρόνια μετά τήν κα-
ταστροφή τοῦ 74, οἱ κάτοικοί της 
εἶναι σκορπισμένοι στά τέσσερα ση-
μεῖα τοῦ ὁρίζοντα, εἴτε στήν Κύπρο 
εἴτε στό ἐξωτερικό. Ὁ πόθος γιά ἐπι-
στροφή ὑπάρχει ζωντανός καί με-
ταδίδεται ἀπό γενιά σέ γενιά. Ἡ 
ἐλπίδα γιά δικαίωση καί ἐπιστροφή 
δέν ἐξέλειπε. 

Στήν προσπάθειά μας αὐτή, μᾶς 
ἐνδυναμώνει ἡ ὑπομονή, ἡ καρτερι-
κότητα καί ἡ ἐλπίδα τοῦ εὐσεβοῦς, 
δίκαιου καί σεβάσμιου γέροντα, 
ἁγίου Συμεών καί τῆς προφήτισσας 
Ἄννας, πού μέχρι τά  βαθιά γερά-
ματά τους, ἀνέμεναν μέ πίστη καί 
εἶδαν καί δόξασαν τόν Χριστό. 

Ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τῆς Πανα-
γίας τῆς Χαρδακιώτισσας πού γιορ-
τάζουμε αὔριο, τοῦ Ἁγίου Συμεών 
καί τῆς Ἁγίας Ἄννας πού γιορτά-
ζουμε μεθαύριο, ἄς καθοδηγοῦν 
τά βήματά μας καί ἄς φωτί-
ζουν τό μυαλό μας πρός 
τό δίκαιο καί τό 
καλό. 

Γένοιτο!
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Ἕνα ἱερό οἰκοδόμημα τῆς 
Ὀρθόδοξης Χριστια-
νικῆς Ἐκκλησίας τό 

ὁποῖο ἀνάγεται στήν ἐποχή τοῦ 
12ου μ.Χ. αἰώνα ἀποτελεῖ τό μο-
ναστῆρι τοῦ Χριστοῦ Ἀντιφω-
νητῆ ἤ ἁπλῶς Ἀντιφωνητῆ. Τό 
Βυζαντινό αὐτό μνημεῖο ἐντοπί-
ζεται στήν ἐπαρχία Κερύνειας 
μεταξύ τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου καί 
τῆς Καλογραίας. Κτισμένο σέ μία 
πανέμορφη περιοχή, περιβάλλε-
ται ἀπό δάσος καί ἔχει θέα πρός 
τή θάλασσα. Ὁ ναός, ὁ ὁποῖος 
ἀποτελοῦσε τό καθολικό τῆς 
μονῆς, ἔχει βυζαντινά χαρακτη-
ριστικά καί ἀρκετές ὁμοιότητες μέ 
τό ναό πού βρίσκεται στό Δαφνί 
(στήν περιοχή τῆς Ἀθήνας), ἀφοῦ 
καί οἱ δύο εἶναι ὀκταγωνικοῦ 
τύπου. Ὁ τροῦλος τοῦ ναοῦ εἶναι 

χαρακτηριστικός μία καί ἔχει με-
γάλη σχετικά διάμετρο καί κα-
λύπτει ἐκτεταμένο τμῆμα τῆς 
ὀροφῆς τοῦ ναοῦ. Περί τά τέλη 
τοῦ 15ου καί στίς ἀρχές τοῦ 16ου 
μ.Χ. αἰώνα προστέθηκε νάρθηκας 
(δυτική πλευρά) καί στοά στή νό-
τια πλευρά τοῦ ναοῦ. Τό καθο-
λικό της μονῆς δέν εἶναι ἐξακρι-
βωμένο πού εἶναι ἀφιερωμένο. 
Ὑπάρχουν ἀπόψεις ὅτι εἶναι 
ἀφιερωμένο στόν Χριστό (κατά 
τά γνωστά πρότυπα βυζαντινῶν 
εἰκόνων πού παρουσιάζουν τόν 
Χριστό «ἀντιφωνητή») ἤ στόν 
Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου (κατά 
τόν R. Gunnis) ἀλλά ἡ κυρίαρχη 
ἄποψη πού σχετίζεται μέ τήν πα-
ράδοση θέλει τόν ναό νά εἶναι 
ἀφιερωμένος στόν Ἀρχάγγελο 
Μιχαήλ.   

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία  
τς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 10ου – 12ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ 
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς 

Μέρος Ζ΄ 
 

Τό μοναστῆρι τοῦ Ἀντιφωνητῆ
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Οἱ παλαιότερες τοιχογραφίες 
στόν ναό προέρχονται ἀπό ἁγιο-
γράφηση πού ἔγινε τόν 12ο μ.Χ. 
αἰώνα, ἐνῶ μία ἄλλη σειρά τοι-
χογραφιῶν τοποθετεῖται χρονο-
λογικά στά τέλη τοῦ 15ου καί 
στίς ἀρχές τοῦ 16ου μ.Χ. αἰώνα. 
Στίς πρώιμες τοιχογραφίες ἐντο-
πίζονταν παραστάσεις τῆς Θεο-
τόκου Βλαχερνίτισσας μεταξύ 
τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γα-
βριήλ, σκηνές ἀπό τίς δεσποτικές 
ἑορτές (Γέννηση, Βάπτιση, Ὑπα-
παντή, Μεταμόρφωση, Ἀνάληψη 
τοῦ Χριστοῦ) καί διάφοροι Ἅγι-
οι (ἱερουργοῦντες Ἱεράρχες, 
Ἅγιος Νικόλαος, Ἅγιος Τριφύλ-
λιος, Ἅγιος Δημητριανός κ.ἄ.). Ὁ 
δεύτερος καί μεταγενέστερος κύ-
κλος τοιχογραφιῶν περιελάμβα-
νε τόν Χριστό Παντοκράτορα 
στόν τροῦλο, τή Δέηση μέ πλῆθος 
ἀγγέλων, τούς Ἀποστόλους, τούς 
Προφῆτες, τή Μέλλουσα Κρίση, 
τήν πολυπρόσωπη σκηνή τῆς ρί-
ζας τοῦ Ἰεσσαί καί διάφορες 
σκηνές ἀπό τή ζωή τῆς Θεοτόκου. 
Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ ναοῦ 
ἦταν τοῦ 16ου αἰώνα μ.Χ. καί ὁ 
ναός διέθετε εἰκόνες τῆς ἴδιας 
ἐποχῆς. Δυστυχῶς, μετά τά τρα-
γικά γεγονότα τοῦ 1974, ὁ ναός 
ἔπεσε θῦμα συστηματικῆς σύλη-
σης καί καταστροφῶν. Ἐνδει-
κτικά ἀναφέρεται ὁ τεμαχισμός 
καί ἡ ἀφαίρεση τῶν τοιχογρα-
φιῶν τῆς Μελλούσης Κρίσεως 

καί τῆς ρίζας τοῦ Ἰεσσαί, ἡ ἀφαί-
ρεση τοῦ ἄνω τμήματος τῆς ἁγιο-
γραφίας μέ τή Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ, ἐνῶ ὁ Παντοκράτορας στόν 
τροῦλο πυροβολήθηκε μέ κυνη-
γετικό ὅπλο.  

Μεγάλος ἀριθμός τμημάτων 
τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἀντιφωνητῆ ἐντοπίστηκαν στό 
Μόναχο. Στό ἔγκλημα τῆς ἀρχαι-
οκαπηλίας αὐτῆς ἐμπλεκόταν ὁ 
Τοῦρκος Aydin Dikmen. Τριαν-
ταδύο τμήματα τῶν τοιχογρα-
φιῶν τοῦ Ἀντιφωνητῆ ἐπαναπα-
τρίστηκαν τό 1997 ἐνῶ, τό 2013, 
κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου καί τῆς Κυ-
πριακῆς Δημοκρατίας, ἐπιτεύχ-
θηκε ὁ ἐπαναπατρισμός τεσσά-
ρων εἰκόνων τοῦ 16ου μ.Χ. αἰώνα 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀντιφωνητῆ. Οἱ ἐν 
λόγῳ εἰκόνες, ἁγιογραφημένες 
ἀπό τόν Λούτσιο Φλαγγῆ, ἐκτί-
θενται στό Βυζαντινό Μουσεῖο 
τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου 
Μακαρίου καί εἶναι τοῦ Ἀπο-
στόλου Πέτρου, τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου, τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάν-
νη καί τοῦ Εὐαγγελιστῆ Μάρκου. 
Ἡ τεχνοτροπία τους συνδυάζει μέ 
ἄρτιο τρόπο βυζαντινά καί ἰτα-
λικά στοιχεῖα. 

Ἡ παράδοση πού διασώζεται 
καί σχετίζεται μέ τήν ὀνομασία 
τῆς μονῆς τοῦ Ἀντιφωνητῆ ἀνα-
φέρει ὅτι πλησίον τοῦ ἀρχικοῦ μι-
κροῦ ναοῦ τοῦ Ἀρχαγγέλου 
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ὑπῆρχε οἰκισμός στόν ὁποῖο 
ζοῦσε κάποιος φτωχός οἰκογε-
νειάρχης. Λόγῳ τῶν δυσμενῶν 
συνθηκῶν, ἀποφάσισε νά ἐργα-
στεῖ στήν ξενιτειά ἀλλά δέν εἶχε 
τό ἀπαιτούμενο ἀρχικό χρηματι-
κό ποσό πού χρειαζόταν. Ζήτησε 
λοιπόν δάνειο ἀπό κάποιον πλού-
σιο Ἑβραῖο τῆς περιοχῆς ὁ ὁποῖος 
συμφώνησε. Ὑπέγραψαν τό σχε-
τικό ἔγγραφο μπροστά στήν εἰκό-
να τοῦ Ἀρχαγγέλου καί τέθηκε 
ἔτσι, τρόπον τινά, ἐγγυητής ὁ 
Ἀρχάγγελος Μιχαήλ. Συμφώνη-
σαν μάλιστα, ἀφοῦ ὁ οἰκογενει-
άρχης θά πήγαινε νά ἐργαστεῖ 
στή γειτονική Καραμανιά, ὅταν 
θά συγκέντρωνε τό ποσό τοῦ 
δανείου νά τό τοποθετήσει σέ 
μπουκάλι, νά τό ρίξει στή θάλ-
λασα καί μέ τή χάρη τοῦ Ἀρχαγ-
γέλου θά ἔφθανε στήν παραλία 
τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀντιφωνητῆ.  

Ὁ τίμιος Χριστιανός ἐργάστη-
κε σκληρά καί σιγά-σιγά κατά-
φερε νά ὀρθοποδήσει οἰκονομικά.  
Δέν ξέχασε βέβαια τό χρέος του 

καί ἀποφάσισε νά τό ἐξοφλήσει. 
Τοποθέτησε τά χρήματα σέ μπου-
κάλι μαζί μέ τό ὄνομα τοῦ Ἑβραί-
ου καί τό ἔριξε στή θάλασσα. Τό 
μπουκάλι ἔφθασε ὄντως στήν 
παραλία κοντά στόν ναό τοῦ 
Ἀρχαγγέλου καί κατέληξε στόν 
Ἑβραῖο. Ὁ τελευταῖος ὅμως σκέ-
φθηκε πονηρά καί προσποιήθη-
κε ὅτι δέν τό παρέλαβε. Ἔτσι, 
ὅταν ὁ Χριστιανός οἰκογενειάρ-
χης ἐπέστρεψε πίσω, ὁ Ἑβραῖος 
ζητοῦσε τό ποσό πού δάνεισε. 
Πῆγαν τότε καί οἱ δύο μπροστά 
στήν εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου καί 
ὁ χρεώστης ρώτησε ἄν ὁ δανει-
στής παρέλαβε τό ποσό γιά τήν 
ἐξόφληση τοῦ δανείου. Ἀντήχη-
σε τότε βροντερή φωνή ἀπό τήν 
εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου πού εἶπε: 
«Ναί, πῆρε τά χρήματα ὁ δανει-
στής καί μάλιστα ἦταν καί μέρα 
Παρασκευή». Οἱ παριστάμενοι 
ἔμειναν ἔκπληκτοι ἀπό τό θαῦμα 
καί ἔλεγαν ὅτι ὁ Ἀρχάγγελος 
ἀντιφώνησε. Ἔτσι δόθηκε ἡ ἐπω-
νυμία τοῦ Ἀντιφωνητῆ στόν 
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Ἀρχάγγελο Μιχαήλ τῆς περιοχῆς. 
Ἀργότερα ἀνοικοδομήθηκε καί ἡ 
μονή.  

Κατά τήν Τουρκοκρατία, μία 
φιλόθεη ψυχή, ἡ κυρία Μαριού, 
σύζυγος τοῦ Χατζηχριστοδού-
λου Ἀπεγήτου, ἐμπόρου ἀπό τήν 
Λάρνακα πού διέμενε στήν Λευ-
κωσία, γιά νά προστατέψει τή 
μονή ἀπό τά ἁρπακτικά χέρια 
τῶν Τούρκων, τήν ἀγόρασε μαζί 
μέ τά γύρω κτήματα καί ἐλαι-
όδεντρα. Ἡ ἀγορά ἔγινε στίς 11 
Ὀκτωβρίου 1828 μέ τίς ὑπογρα-
φές του τότε Ἀρχιεπισκόπου Πα-
ναρέτου καί τῶν λοιπῶν συνο-
δικῶν μελῶν. Στή συνέχεια, ἡ 
μονή ἀγοράστηκε ἀπό κάποιον 
μοναχό ὁ ὁποῖος τό 1906 τήν 
πώλησε στήν Ἱερά Μονή Κύκκου. 
Ἡ τελευταία πώλησε τή μονή 
τοῦ Ἀντιφωνητῆ ἔναντι 860 λιρῶν 
στή Μητρόπολη Κερύνειας. Κατά 

τήν περίοδο τῆς ἀκμῆς της, ἡ 
μονή τοῦ Ἀντιφωνητῆ διέθετε 
μετόχιο στό χωριό Γοῦφες. Τό 
1964 ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυρη-
νείας ἀνακαίνισε τή μονή τοῦ 
Ἀντιφωνητῆ (σέ συνεργασία μέ τό 
Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων) μέ ἀπώτε-
ρο σκοπό τήν ἐπανασύσταση καί 
ἐπαναλειτουργία της ὡς μονῆς. 
Κοντά στή μονή μπορεῖ νά ἐντο-
πιστεῖ ἕνα ἐξαιρετικά σπάνιο 
στήν Κύπρο δέντρο (γνωστό ὡς 
«ξύλο τοῦ ἀφέντη») ἀπό τό ὁποῖο 
ἐξάγεται εὐώδης οὐσία πού μπο-
ρεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς λιβάνι. 
Ἡ ἐπιστημονική ὀνομασία του 
εἶναι  Λικιδάμβαρις ἤ Ὑγράμβα-
ρις (Liquidambar) καί εὐδοκιμεῖ σέ 
θερμά κλίματα χωρῶν τῆς Ἀσίας 
καί τῆς Ν. Ἀμερικῆς. Τό μο-
ναστῆρι πανηγύριζε στίς 6 Σε-
πτεμβρίου καί στίς 8 Νοεμβρίου.
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Ἡ μορφή τῆς Θεοτόκου δεσπό-
ζει στήν ἱστορία τῆς πρω-
τεύουσας τῆς Βυζαντινῆς 

Αὐτοκρατορίας· ἡ τιμή πού τῆς ἀπο-
διδόταν ἐκφράστηκε ποικιλοτρόπως, 
προβάλλοντας διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά της ἤ ἰδιότητες σέ κάθε 
ἐποχή. Ἀξίζει νά ἐγκύψουμε στίς πη-
γές καί νά σκιαγραφήσουμε αὐτή τήν 
ἀπόδοση τιμῆς, ἄν καί ἡ ἀπώλεια 
πληροφοριῶν μέσα στούς αἰῶνες ἀπο-
στερεῖ τήν πλήρη γνώση. 

Τό 312 ὁ Ἰησοῦς παρουσιάστηκε 
στόν Μεγάλο Κωνσταντῖνο σέ ὅραμα 
στή Μουλβία γέφυρα ὑποδεικνύοντάς 
του νά ἱδρύσει τήν πρωτεύουσά του 
καί νά τήν ἀφιερώσει στή Μητέρα Του 
(βλ. Ψευδό-Συμεών καί Κεδρηνό). 
Ἐντούτοις δέν τεκμηριώνεται πειστι-
κά ὅτι ἡ Παναγία τιμόταν ἀνέκαθεν 
στήν Κωνσταντινούπολη ἀφοῦ ἀρχι-
κά στήν Κωνσταντινούπολη δέν εἶχε 
ἀκόμα ἀφιερωμένο ναό καί οὔτε ἀνα-
φέρεται ἰδιαζόντως σέ βαρυσήμαντες 
ὁμιλίες τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντι-

νουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Θεολό-
γου. Βέβαια παρίστατο διακριτικά 
διά θαυμάτων της στό εὐκτήριο τῆς 
ἁγίας Ἀναστασίας, ὅπου λειτουρ-
γοῦσε ὁ ἅγιος Γρηγόριος περί τό 378. 
Ἡ νεκρανάσταση μίας ἐγκύου μετά 
ἀπό πτώση της ἀπό ἐξώστη ναοῦ καί 
ἄλλα μαρτυρούμενα θαύματά της, 
ἀρχίζουν νά ἀναδεικνύουν τήν Πα-
ναγία ὡς μεσίτρια πρός τόν Υἱό της καί 
Θεό. 

Τό 430-431 ἐκρήγνυται ἡ χριστο-
λογική ἔριδα τοῦ νεστοριανισμοῦ καί 
ὁ πρωτοσύγκελος τοῦ Πατριάρχη Νε-
στορίου κηρύττει «κανένας νά μήν 
ἀποκαλεῖ Θεοτόκο τή Μαρία. Γιατί ἡ 
Μαρία ἦταν ἄνθρωπος καί εἶναι ἀδύ-
νατον νά γεννηθεῖ Θεός ἀπό ἄνθρω-
πο». Κατ’ ἐντολήν τοῦ Νεστορίου 
ἀφαιρέθηκε ἀπό παντοῦ ἡ ἔκφραση 
Θεοτόκος, λέγοντας ὅτι ὁ Κύριος 
ἦταν ἁπλός ἄνθρωπος. Ὁ ἱερέας Πρό-
κλος σέ κυριακάτικο κήρυγμά του 
στήν Ἁγία Σοφία, παρουσίᾳ τοῦ Νε-
στορίου, τόλμησε νά ἀρχίσει λέγοντας 

Ναοί καί θαυματουργές Εἰκόνες  
ἀπό τίς ἀπαρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς τόν 7ο αἰ.

Εὐδόκιου Δημητρίου 
Θεολόγου
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«Παρθενικό πανηγύρι σήμερα, ἀδελ-
φοί» ὡς ἀφιέρωση στήν Παναγία. 
Ἐπιτέλους, ἡ Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδος 
στήν Ἔφεσο (431) ἐπιτυγχάνει τή 
δογματική ἀποκατάσταση περί τῶν 
φύσεων τοῦ Χριστοῦ, μέ κλειδί τούς 
ὅρους Θεοτόκος καί Χριστοτόκος. 
Δόθηκε ἔμφαση στόν ρόλο τῆς Πα-
ναγίας στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χρι-
στοῦ καί ὡς ἐκ τούτου στή σωτηρία 
τῶν ἀνθρώπων καί πλέον εἰσήχθηκαν 
στήν ἐκκλησιαστική τέχνη μέ ἐπιφύ-
λαξη ὁ ὅρος Θεοτόκος καί συμβολικές 
προτυπώσεις τῆς Παναγίας ἀπό τήν 
Παλαιά Διαθήκη (ναός, κιβωτός, 
πύλη, ράβδος Ἀαρῶν κ.λπ.). 

Η Notitia Urbis Constantinopolitanae 
ἀναφέρει 12 ναούς στήν Κωνσταντι-
νούπολη τό 425, κανέναν ἀφιερωμέ-
νο στήν Παναγία· πρωτοϊδρυθεῖσες 
ἐκκλησίες τῆς Θεοτόκου ἀναφέρονται 
στά μέσα 5ου αἰ. ἐντός τῶν τειχῶν ἠ 
τῶν Κύρου καί ἐντός Παλατίου τῆς 
Πρωτοκτίστου. Τόν ἴδιο αἰώνα ἡ Πουλ-
χερία εἰσήγαγε τή θαυματουργό εἰκό-
να τῆς Ὁδηγήτριας, ἔργο τοῦ Εὐαγ-
γελιστῆ Λουκᾶ, καί ἵδρυσε ἐκτός τῶν 
τειχῶν τό μοναστῆρι τῶν Βλαχερνῶν 
στήν ἀκτή τοῦ Κερατίου, τό ὁποῖο 
μετά ἀπό ἀνοικοδόμηση τῶν τειχῶν 
συμπεριλήφθηκε ἐντός τῶν τειχῶν. Ἡ 
Βερίνα πρόσθεσε τό παρεκκλήσιο τῆς 
ἁγίας σοροῦ ὅπου ἐγκατέστησε τό μα-
φόριο τῆς Θεοτόκου, εἰσηγμένο ἀπό 
χωριό τῆς Ναζαρέτ ἐπί Λέοντος Α´ 
(457-474). Ὁ ἐξωραϊσμός τῶν ἐκκλη-
σιῶν ἦταν συνεχής, ἀφοῦ ἀργότερα 
προστέθηκε μία βασιλική μεγάλων 
διαστάσεων καί ἀναδιαμορφώθηκε 
μέ δωρεές. Πλεῖστα τά θαύματα τῆς 

Βλαχερνίτισσας· αὐτοκράτορες, ἐπί-
σκοποι καί ἁπλοί πολῖτες ἔσπευδαν 
ἐκεῖ εὐγνωμονώντας τή Θεοτόκο γιά 
τή θεραπεία τους. Ἡ σύζυγος τοῦ Ἰου-
στίνου Β´, Σοφία, φέρεται νά προσέγ-
γισε τή Θεοτόκο σέ κάποιον ναό γιά 
νά προσευχηθεῖ, ἐπιτρέποντας τόν 
συλλογισμό ὅτι ἀπηύθυνε τούς καρ-
διακούς λόγους της ἐνώπιον εἰκονί-
σματος. 

Οἱ πηγές δέν ξεκαθαρίζουν τόν 
χρόνο ἐμφάνισης τῶν θαυματουργῶν 
εἰκόνων. Οἱ ἱστορικοί καταγράφουν 
τήν κατάθεση τοῦ μαφορίου στίς Βλα-
χέρνες μαζί μέ μία μεγάλη εἰκόνα τῆς 
Θεοτόκου πλαισιωμένη μέ ἀγγέλους 
(5ος αἰ.), ποῦ ὁ τύπος της ἔγινε γνωστός 
ὡς Βλαχερνίτισσα. Τήν περίοδο τῆς 
εἰκονομαχίας (8ος - 9ος αἰ.), ἡ ὕπαρξη 
εἰκονιστικῶν παραστάσεων πολεμεῖτο 
καί ἡ ἀντίληψη τῶν εἰκονομάχων γιά 
τή μητέρα τοῦ Θεοῦ ἦταν ἀντιφατική: 
ὁ Κωνσταντῖνος Ε´ Κοπρώνυμος (741-
775) ὑποτιμοῦσε τήν Παναγία, ἐνῶ οἱ 
πλεῖστοι ἄλλοι ἀπέφευγαν νά ὑπο-
θάλψουν τήν ἁγιότητά της καί ἀνα-
γνώριζαν τό κῦρος της. Πάντως ὁ προ-
ειρημένος αὐτοκράτορας ἐπέλεξε τίς 
Βλαχέρνες γιά νά κορυφώσει τήν 
εἰκονομαχική Σύνοδο τῆς Ἱέρειας μέ 
τήν ἐνθρόνιση νέου Πατριάρχη τῆς 
ἀρεσκείας του, Κωνσταντίνου. Οἱ 
αἰῶνες διατήρησαν τήν παράδοση 
ὅτι κατά τήν εἰκονομαχία ἀκοίμητος 
κανδήλα φώτιζε γιά 60 ἔτη μπροστά 
ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Ὁδηγήτριας, πού 
φυλασσόταν τότε στή Μονή Παντο-
κράτορος (βλ. Alexander the Clerk, 
Ρῶσος προσκυνητής στήν Κωνσταν-
τινούπολη τό 1391-1397). Ἐπίσης, μέ 

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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τήν Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδο (787) καί 
τήν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων οἱ εἰκο-
νόφιλοι κυκλοφοροῦν στούς δρόμους 
τῶν πόλεων μέ φυλακτήρια-ἐπιστήθι-
ους σταυρούς, ὡς ὁμολογία ὀρθοδο-
ξίας. Οἱ σταυροί ἔφεραν ἐγχάρακτες 
ἀπεικονίσεις τῆς Παναγίας μέ ἐπιγρα-
φές «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ» καί «ΜΗ-
ΤΗΡ [ΘΕΟΥ]». 

Ὡς τή βασιλεία τοῦ Ἰουστινιανοῦ Α´ 
ἡ Θεοτόκος ἀναγνωρίστηκε προστάτις 
τῆς Πόλης, γεγονός πού ἀποτυπώθη-
κε στή ραγδαία λογοτεχνική παραγω-
γή. Ἐφεξῆς ἡ Παναγία ἐξυμνεῖται συ-
χνότερα μέ νέα Κοντάκια καί Ὕμνους, 
ὅπως τοῦ διακόνου τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ 
Μελῳδοῦ. Αὐτά ἔδωσαν ἔμπνευση 
στήν εἰκονογραφία καί ἦταν ἡ αἰτία 
ἐμφάνισης τοῦ νέου λογοτεχνικοῦ 
εἴδους Διηγήσεις θαυμάτων, πού τό-
νωσαν τήν εὐσέβεια πρός τό πρόσωπο 
τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων. 

Ἀκολούθησε ἡ ἀνέγερση δεκάδων 
ναῶν ἀφιερωμένων στή Θεοτόκο, 
ἀφοῦ «δύσκολα βρίσκει κανείς δημό-
σιο κτίριο, αὐτοκρατορικό ἀνάκτο-
ρο, θρησκευτικό κτίσμα ἤ κατοικία 
ἀξιωματούχου, πού νά μήν ἔχει ἐκκλη-
σία ἤ παρεκκλήσιο τῆς Θεοτόκου» 
(βλ. Θεόδωρος Σύγκελλος). Πάντως οἱ 
κατάλογοι τῶν μοναστηριῶν τῆς πόλης 
πού συντάχθηκαν τό 518 καί τό 536 
ἀπαριθμοῦν ἑπτά ἀφιερωμένα στήν 
Παναγία, περισσότερα ἀπό ὅσα σέ 
ὁποιονδήποτε ἅγιο. 

Ἡ ἄνθηση τῆς Ὑμνογραφίας καί ἡ 
ἀνέγερση νέων ἐκκλησιῶν, εἶχε ἐπα-
κόλουθο τόν ἐμπλουτισμό τοῦ ἑορτο-
λογίου μέ τήν αὔξηση τῶν θεομητο-

ρικῶν ἑορτῶν. Ὁ αὐτοκράτορας Μαυ-
ρίκιος (587-602) καθιέρωσε πρῶτα 
τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (15 Αὐγού-
στου), ἐνῶ ἀκολούθησαν δεκάδες 
ἄλλες εἰς ἀνάμνηση ἱερῶν γεγονότων, 
θαυμάτων, ἀκόμα καί ἐγκαινίων ναῶν. 
Τελετές δημόσιες ἤ ἰδιωτικές, ἀνέδειξαν 
τήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῶν Βλα-
χερνῶν ἀπό τίς σημαντικότερες τῆς πό-
λης, καθώς ἡ εὐλάβεια πρός τήν Πα-
ναγία ἐπεκτεινόταν ραγδαία μέ τήν 
ἀνέγερση ναῶν καί σέ ἄλλες πόλεις μέ 
ἀφιέρωση στή Βλαχερνίτισσα. 

Ἴσως νά ὑπῆρχε προτίμηση γιά τέ-
λεση βαπτίσεων καί γάμων σέ ναούς 
τῆς Θεοτόκου, ἀφοῦ ἀναφέρεται ὅτι ὁ 
ἀρραβώνας τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα 
Δ´ μέ τήν Εἰρήνη (770) ἔγινε στήν Πα-
ναγία τοῦ Φάρου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Πα-
λατίου, ὅπου μάλιστα ἦταν θησαυρι-
σμένα δεκάδες ἱερά λείψανα, ὅπως ἡ 
ζώνη καί ἡ ἐσθῆτα τῆς Παναγίας, τά 
σπάργανα, ὁ ἀκάνθινος στέφανος, ἡ 
κάλαμος καί ὁ χιτῶνας τοῦ Χριστοῦ. 
Λείψανα ἁγίων φυλάσσονταν καί στίς 
Βλαχέρνες, προσθέτοντας στήν ἱερό-
τητα τοῦ χώρου καί τονίζοντας τή 
σημασία τοῦ ναοῦ στήν πόλη. 

Ἡ ἀφιέρωση προσώπων στήν Πα-
ναγία ἦταν ἕνας ἀκόμα τρόπος ἀπό-
δοσης τιμῆς, συστήνοντας ἀδελφότη-
τες πού σχηματίζονταν γύρω ἀπό ἕνα 
μοναστῆρι γιά διακονία τῶν θαυμα-
τουργικῶν εἰκόνων. Ρῶσος περιηγητής 
τοῦ 15ου αἰ. σημειώνει ὅτι «ἡ φυλή τοῦ 
Λουκᾶ ὑπηρετεῖ τήν εἰκόνα ἕως σήμε-
ρα» καί ἄλλοι καταγράφουν σάν 
θαῦμα τή μεταφορά τῆς βαριᾶς εἰκό-
νας τῆς Ὁδηγήτριας ἀπό ἕναν μόνο 
ἄνδρα μέ πορφυρά ἄμφια. Τοῦτο ἀπει-
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κονίζεται στή φορητή εἰκόνα Θρίαμ-
βος τῆς Ὀρθοδοξίας (Βρετανικό Μου-
σεῖο, Λονδίνο) καί στόν Ψαλτήρα τοῦ 
Hamilton (Μουσεῖο Staaliche, Βερολί-
νο).  

Ἡ λιτάνευση τῶν εἰκόνων καί τῶν 
πιστῶν στήν πόλη καί τά τείχη της, 
ὕφαινε τόν μυστικό δεσμό μεταξύ 
λαοῦ, πόλεως καί Παναγίας. Ἡ προ-
στασία τῆς πόλης ἐνισχυόταν μέ τίς 
πομπές στίς ὁδούς καί ἡ σύνδεση 
ἐκκλησιαστικῶν καί κοσμικῶν μνη-
μείων ἐπιτύγχανε τόν καθαγιασμό 
τῆς Πόλης μέ τή χάρη τῆς Θεομήτορος. 
Ὁ Πατριάρχης Τιμόθεος Α´ (511-518) 
καθιέρωσε ἑβδομαδιαία λιτανεία ἀπό 
τίς Βλαχέρνες στά Χαλκοπρατεία, 
γνωστή ὡς πρεσβεία (βλ. Τυπικό τῆς 
Μονῆς Παντοκράτορος) καί Πανή-
γυρη (βλ. Θεοφάνης Ὁμολογητής). 
Σύντομα ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος συμπε-
ριλήφθηκε στό Τυπικό της καί ἐπα-
ναλαμβανόταν μέχρι τόν 15ο αἰ. Ἐκτός 
αὐτῆς, πραγματοποιοῦνταν λιτανεῖες 
καί ἐκτάκτως σέ ἐμπερίστατες κατα-
στάσεις· τέτοιες ἦταν ἡ λιτανεία ἐξα-
γνισμοῦ ἀπό τήν Ἁγία Σοφία πρός τίς 
Βλαχέρνες πού ὀργάνωσε ὁ Πα-
τριάρχης Εὐτύχιος (577-582) γιά ἀπαλ-
λαγῆ τῆς πόλης ἀπό τόν λοιμό καί ἅμα 
τῇ λήξει τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
γιά τήν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων μέ 
προεξάρχοντες τόν Μιχαήλ Γ´ καί τή 
Θεοδώρα. 

Λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ περσικός 
κλοιός στένεψε ἀσφυκτικά καί γι’ 
αὐτό τό μαφόριο μεταφέρθηκε γιά 
ἀσφάλεια ἀπό τό ἐπισφαλές σημεῖο 
τῶν Βλαχερνῶν στήν Ἁγία Σοφία 
(619). Τότε εἶναι πού ὁ Ἡράκλειος ξέ-

φυγε μέ ταπεινωτικό τρόπο ἀπό τά χέ-
ρια τῶν Ἀβάρων (623), τρέχοντας 
μέσα ἀπό τή Χρυσή Πύλη στήν προ-
στασία τῆς Θεομήτορος καί κατα-
φεύγοντας κυνηγημένος στή Μονή τῆς 
Θεοτόκου τῆς Ἱερουσαλήμ, εὑρισκό-
μενη ἐγγύτατα τῶν τειχῶν. Ἡ ἐπίτα-
ση τοῦ κινδύνου ὁδήγησε στήν ἁγιο-
γράφηση τῆς Θεομήτορος σέ πολλά 
σημεῖα τῶν τειχῶν, τά φυλακτήρια, γιά 
ἐνίσχυση τῆς ἄμυνας. Φορητές εἰκόνες 
τῆς λιτανεύονταν ἐπί τῶν τειχῶν, 
προσθέτοντας ἔτσι πνευματική προ-
στασία στήν ἤδη ἀκαταμάχητη δύνα-
μη τῶν ὀχυρώσεων. Μέ τό πέρας τῆς 
πολιορκίας ἐπανέφεραν τό μαφόριο 
στίς Βλαχέρνες μέ θρησκευτική πομ-
πή καί ἐπίσημη τελετή, ὅποτε καί 
ἀνοίχτηκε ἡ λειψανοθήκη του καί 
ἀποκαλύφθηκε τσαλακωμένο τό πορ-
φυρό μεταξωτό περιτύλιγμά του τή 
στιγμή πού τό περιεχόμενο ἱερό ὕφα-
σμα παρέμεινε ἀνέπαφο, ἄν καί 
ἁπλούστερης κατασκευαστικῆς ποι-
ότητας. Αὐτό ἑρμηνεύθηκε ὡς θαυ-
μαστό σημεῖο γιά τήν ἀφθαρσία τοῦ 
μαφορίου καί ὅτι τοῦτο μετεῖχε τῆς θεί-
ας χάριτος. Ἡ ἐπανατοποθέτησή του 
στόν Ναό τῶν Βλαχερνῶν, κατόπιν 
ἐντολῆς τοῦ Πατριάρχη Σεργίου, ἑορ-
ταζόταν ἐφεξῆς κάθε 2 Ἰουλίου.  

Ἡ τιμή τῆς Θεοτόκου ἐξελίχθηκε 
καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς 
Αὐτοκρατορίας, διαμορφώθηκε καί 
ἐκφράστηκε μέ διαφορετικούς τρό-
πους, βρίσκοντας ἀνάπαυση στήν 
ἀφομοίωση ἑνός αἰσθήματος: ἡ Θεο-
τόκος εἶναι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, 
προστάτις τῆς Πόλης καί μεσίτρια 
τοῦ Γένους πρός τόν Θεό.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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Π
ρωτότυπο θέμα πού μαρτυρεῖ 
τή στρατιωτική ἰδιότητα τοῦ 
ἁγίου Μάμα, ἀποτελεῖ ἡ πα-

ράσταση τοῦ ἁγίου στόν τύπο τοῦ 
ἀξιωματούχου πού φορᾶ χιτῶνα, 
ἱμάτιο καί κρατᾶ κεφαλοθραύστη 
σέ τοιχογραφία τοῦ τέλους τοῦ 13ου 
αἰώνα ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη Ποτα-
μοῦ στό Λιβάδι Κυθήρων. 

Στήν Κύπρο ὁ ἅγιος Μάμας, θά 
κρατήσει τή στολή τοῦ ποιμένος, δέν 
θά φορέσει στρατιωτικά σέ ἀντίθεση 
μέ τήν Κρήτη. Στήν Κρήτη ὡς στρα-
τιωτικός ἅγιος ἀπεικονίζεται στόν 
Σωτῆρα Χριστό στό Κεφάλι (1319-
1320) Χανίων ἤ σέ θεματική συγ-
κρότηση μέ τούς ἔφιππους στρατιω-
τικούς ἁγίους Γεώργιο καί Δημήτριο 
στόν Ἅγιο Γεώργιο Τζενεράλιδων 
(1321) Λύττου Ἡρακλείου, τόν ἅγιο 

Γεώργιο στήν Ἁγία Παρασκευή (1372) 
Κίτυρου Πελεκάνου καί τόν Ἅγιο Δη-
μήτριο στόν Ἅγιο Ἰσίδωρο (1420-
21) στό Κακοδίκι Χανίων. 

Ὁ ἅγιος Μάμας μαζί μέ τούς κα-
βαλάρηδες ἁγίους Γεώργιο καί Δη-
μήτριο ἀποτελοῦν παράδειγμα σχέ-
σης ἁγιολογικῶν κειμένων καί ἔπους. 
Ἡ συναπεικόνιση ἀρχικά τῶν ἁγίων 
Γεωργίου καί Μάμαντος δέν φαίνεται 
νά εἶναι τυχαία, ἀφοῦ καί οἱ δύο ἅγι-
οι τιμῶνται μαζί, ἤδη ἀπό τή βυζαν-
τινή περίοδο καί αὐτό τονίζεται σέ 
βυζαντινά ἀκριτικά τραγούδια πού 
ἐμφανίζονται τόν 9ο αἰώνα ὡς προ-
στάτες τῶν ἀκριτῶν πού ὑπερασπί-
ζονταν τά ἀνατολικά σύνορα τῆς 
βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Στό κυ-
πριακό ἀκριτικό ᾆσμα τοῦ Θεοφύ-
λακτου γίνεται ἡ ἑξῆς ἀναφορά: «Ὁ 

Δρ. Χριστόδουλου Α. Χατζηχριστοδούλου 
Βυζαντινολόγου

(συνέχεια ἀπό προηγούμενο τεῦχος)
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βασιλέας Ἀλέξανδρος Ἀλεξαν-
δροπολίτης, ἔκαμεν μίαν γεορτήν 
μικρήν καί μίαν γεορτήν μεάλην 
ἔκαμεν μίαν τάι Γεωρκού καί μία 
τ’ ἅι Μάμα … καί συνεχίζει: Φέρ-
τε μου τό κοντάριν μου πού ἄης 
Γιώρκης πάνω, φέρτε μου τόν μα-
τσούτσιν μου ποῦν ἄης Μάμας 
πάνω». 

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι σέ 
ἀκριτικά τραγούδια ὁ Διγενής 
Ἀκρίτας δέεται γιά βοήθεια στήν 
Παναγία καί στούς ἁγίους Μά-
μαντα, Γεώργιο καί ἀρχάγγελο 
Μιχαήλ, ὅπως εὔστοχα ἀναφέρει 
ὁ Νικόλαος Κονομής στό ἄρθρο 
του «Τά ἀκριτικά τραγούδια τῆς 
Κύπρου», Εὐρωπαϊκή ἀκριτική πα-
ράδοση,  σελ. 29-46. 

Κατά τή βυζαντινή καί τή μετα-
βυζαντινή περίοδο στήν Κύπρο 
ἀπαντοῦν ἀπεικονίσεις τῶν Γε-
ωργίου καί Μάμαντος, ἤ Γεωργί-
ου, Μάμαντος καί Δημητρίου ἤ 
Μάμαντος καί Δημητρίου ἤ Γε-
ωργίου, Μάμαντος, Θεοδώρου καί 
Δημητρίου, οἱ ὁποῖες ἀναδει-
κνύουν τή στρατιωτική ἰδιότητα 
τοῦ Μάμαντος.  

Συγκεκριμένα οἱ ἅγιοι Μάμας 
καί Δημήτριος ἀπεικονίζονται 
κατά τήν ὑστεροβυζαντινή περίο-
δο ὁλόσωμοι καί μετωπικοί, σέ 
περίοπτες θέσεις στόν ναό τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στή Σωτῆρα Ἀμμοχώστου, γύρω 
στό 1280. Ὁ Μάμας ἀπεικονίζεται 

στή δυτική ὄψη τῆς παραστάδας 
τοῦ τόξου τοῦ νοτίου τοίχου, ἀπέ-
ναντι ἀπό τόν στρατιωτικό Δημή-
τριο, πού φέρει μύστακα, ὅπως 
ἀκριβῶς σέ εἰκόνα τοῦ 12ου αἰ. 
στήν γκαλερί Τρετιακώφ. Οἱ δύο 
ἅγιοι παραστέκουν στή σκηνή τῆς 
Σταύρωσης καί συνδέονται μέ 
αὐτή. 

Ἀπέναντι στό τύμπανο τοῦ βο-
ρείου τοίχου διασώζεται ἀποσπα-
σματικά μνημειακή παράσταση 
μέ δύο καβαλάρηδες στρατιωτι-
κούς ἁγίους, οἱ ὁποῖοι σκοτώνουν 
δράκοντες καί οἱ ὁποῖοι θά μπο-
ροῦσαν νά ταυτιστοῦν μέ τούς 
Γεώργιο καί Θεόδωρο, ναοί τῶν 
ὁποίων ὑπάρχουν ἀπό τόν 12ο 
αἰώνα στή Σωτῆρα καί ἀπεικονί-
σεις τούς ἀπαντοῦν σέ διάφορες 
εἰκονογραφικές παραλλαγές, ὅπως 
λ.χ. σέ φύλλο χειρογράφου ἀπό τό 
Φριβοῦργο τῆς Γερμανίας, σέ εἰκό-
να ἀπό τό Σινά καί σέ τοιχογρα-
φίες ἀπό τόν Μουτουλλά καί τήν 
Ἀμμόχωστο, τοῦ 13ου καί 14ου αἰ. 

Τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα 
τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος μέ τίς συγ-
κεκριμένες μορφές ἐλαφρά πα-
ραλλαγμένο ἐπηρέασε τόν διάκο-
σμο τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου 
Μάμαντος ΝΑ τοῦ ναοῦ τοῦ 
Σωτῆρος.  

Στίς ἡμικατεστραμμένες τοιχο-
γραφίες τοῦ 15ου αἰ., ἀνατολικά τῆς 
νότιας εἰσόδου ὁ εἰκονιζόμενος 
ἅγιος σχεδόν ὁλοκληρωτικά κα-

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
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τεστραμμένος, προφανῶς ὁ Μά-
μας, καθισμένος σέ λιοντάρι, κάτω 
ἀπό τόξο θά ἀπεικονιζόταν ὅπως 
ἀκριβῶς στόν ναό του στόν Λου-
βαρά. 

Πιό δυτικά ἱστορήθηκε ἡ μνη-
μειακῶν διαστάσεων μορφή ἑνός 
ἄλλου προστάτη τῶν Ἀκριτῶν, 
τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, θέμα 
ἰδιαίτερα συνηθισμένο σέ βυζαν-
τινούς καί μεταβυζαντινούς ναούς 
τῆς Κύπρου. 

Στόν βόρειο τοῖχο παριστάνεται 
ὁ ἅγιος Γεώργιος ἔφιππος σέ 
ἄσπρο ἄλογο, ἐνῶ στά δυτικά τῆς 
βόρειας εἰσόδου διασώθηκε τμῆμα 
κόκκινου ἀλόγου, πιθανῶς τοῦ 
Θεοδώρου δρακοντοκτόνου. 

Στόν ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μι-
χαήλ στόν Πεδουλά, ὑπάρχει ἀνά-
λογη προτίμηση στούς συγκεκρι-
μένους ἁγίους σέ τοιχογραφίες 
τοῦ 1474. Στόν βόρειο τοῖχο ἀπει-
κονίζονται οἱ ἅγιοι Θεόδωρος ὁ 
Στρατηλάτης καί ὁ Δημήτριος, 
ἐνῶ ὁ ἅγιος Μάμας παριστάνεται 
ἀπέναντί τους στόν νότιο τοῖχο. 
Ἀνατολικότερα στόν τοῖχο αὐτό 
παριστάνεται ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ 
Διασωρίτης καί ἀπέναντί του στόν 
βόρειο τοῖχο ὁ ὑπερμεγέθης ἀρχι-
στράτηγος Μιχαήλ. 

Σέ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1505 
στόν ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στήν Πλατανιστάσα ἀπεικονίζον-
ται στό δυτικό μέρος τοῦ ναοῦ καί 
οἱ τέσσερις προαναφερθέντες ἅγι-

οι: Ἑκατέρωθεν τῆς δυτικῆς εἰσό-
δου παριστάνονται οἱ ἅγιοι Μάμας 
καί Γεώργιος καί ἀντίστοιχα στόν 
νότιο καί βόρειο τοῖχο παραστέ-
κουν δίπλα τους καί πρίν τούς ἁγί-
ους ἀσκητές ὁ Δημήτριος καί ὁ Θε-
όδωρος ὁ Στρατηλάτης, ἐπιβλητι-
κοί μέ τήν στρατιωτική τους ἐξάρ-
τηση, νά συμπαραστέκονται καί νά 
προστατεύουν τούς ἀνά πέντε 
εἰκονιζόμενους συναθλητές τους  
στόν πνευματικό στίβο ἀσκητές – 
ἁγίους.  

Ζωγραφικό σύνολο μέ κεντρικό 
θέμα τήν ἐξύμνηση τῶν τριῶν 
ἀκριτῶν ἁγίων ἀποτελοῦν οἱ εἰκό-
νες τῶν ἁγίων Μάμαντος, Δημη-
τρίου καί Γεωργίου μαζί μέ τήν 
εἰκόνα τῶν μαρτυρίων τῶν ἁγίων 
Μάμαντος καί Γεωργίου ἐπάνω 
ἀπό τή σαρκοφάγο του ἁγίου Μά-
μαντος στόν καθεδρικό ναό τῆς 
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Μόρφου, καθώς καί ἡ νεότερη 
ἐκδοχή τῆς τελευταίας στήν ὁποία 
προστίθενται τά μαρτύρια τοῦ 
ἁγίου Δημητρίου. 

Σέ ἀπεικονίσεις του ὁ ἅγιος 
Μάμας ἔχει τά προσωνύμια τῶν 
ἄλλων δύο συνοδῶν, τοῦ θαυμα-
τουργοῦ καί τοῦ μυροβλύτη, πού 
ἔχουν ξεχωριστά ὁ Γεώργιος καί ὁ 
Δημήτριος. 

Ἐνδεικτική εἶναι ἡ παράδοση μέ 
τήν πληροφορία τῆς συνοδείας 
τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἀπό τούς 
ἁγίους Γεώργιο καί Δημήτριο στήν 
αἰχμαλωσία, ὅπως καταγράφηκε 
ἀπό τόν Alexander Drummond τό 
1750 καί ἐπιβιώνει μέχρι στούς νε-
ότερους χρόνους στό νησί καί ὡς 
τέτοια παρουσιάζεται σέ εἰκόνες 
πάνω ἀπό τή σαρκοφάγο του Ἁγί-
ου Μάμαντος στή Μόρφου. Σέ 
αὐτήν ἀνιχνεύεται, ἐπίσης, ὁ συ-
σχετισμός τῶν ἁγίων Δημητρίου, 
Γεωργίου καί Θεοδώρου πού κά-
νει ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλει-
στος, ὁ ὁποῖος συνέγραψε καί 
ἐγκωμιαστικό λόγο γιά τόν ἅγιο 
Μάμαντα.  

Σέ πόλεις καί χωριά τῆς Κύπρου 
πού ὑπάρχουν ναοί τοῦ Ἁγίου 
Μάμαντος, αὐτοί βρίσκονται σέ 
κοντινή ἀπόσταση ἤ πλησίον ναῶν 
τῆς Παναγίας, τοῦ Ἀρχαγγέλου, 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὅπως λ.χ. στή 
Λεμεσό, στόν Ἅγιο Μάμα Λεμε-
σού, στή Μόρφου, στίς Μάνδρες, 
στό Τρίκωμο, στό Γεράνι, στή 

Σωτῆρα καί στό Παραλίμνι.  
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἀκό-

μη ὅτι ἔξω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου 
Μάμαντος στό χωριό Ἀλαμινός 
ὑπάρχει βράχος μέ τήν πατημασιά 
τοῦ ἁγίου, ὅπως ἀκριβῶς συμβαί-
νει μέ ἀνάλογες πατημασιές τῆς 
Παναγίας, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
καί τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα σέ ἄλλες πε-
ριοχές τῆς Κύπρου, ὅπως λ.χ. στή 
Σωτῆρα, στό Παραλίμνι καί στή 
Λυσό ἀντίστοιχα.  

Συνοψίζοντας σημειώνω ὅτι ὁ 
ἅγιος Μάμας τυγχάνει μετά τή 
Θεοτόκο καί τούς ἁγίους Γεώργιο 
καί Μαρίνα ὁ δημοφιλέστερος 
ἅγιος τῶν Κυπρίων. Ἡ τιμή του 
στό νησί συνδέθηκε μέ τήν ἄφιξη 
ἀκριτῶν – Μαρδαϊτῶν στό νησί καί 
μέ τό νέο κέντρο τιμῆς του στή 
Μόρφου, ὅπου ὁ τάφος του.  

Ὁ ἅγιος Μάμας δέν ἀπεικονί-
ζεται στό νησί μέ στρατιωτική 
στολή, ἀλλά κρατᾶ τήν κοσμική 
περιβολή, μέ τόν μανδύα τοῦ μάρ-
τυρα ἔχοντας στό χέρι τό ὅπλο του, 
δηλ. τή θεόσταλτη ποιμενική του 
ράβδο μέ τήν αἰχμηρή ἀπόληξη 
(κουσπί, τό). Ἡ συσχέτισή του ἰδι-
αίτερα μέ τούς ἁγίους Γεώργιο, Δη-
μήτριο, Θεόδωρο Στρατηλάτη καί 
ἐνίοτε μέ τόν Ἀρχιστράτηγο Μι-
χαήλ μᾶς ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα 
γιά τή συμπερίληψή του στούς 
στρατιωτικούς ἁγίους, στοιχεῖο 
πού ἀπαντᾶ στά ἀκριτικά ἄσματα 
καί εἰκονογραφεῖται στήν τέχνη.

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ



316 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

Μπά… Νωρίς εἶναι ἀκόμα νά 
ἀγχώνομαι γιά τέτοια πράγμα-
τα… Νά τελειώσει ἡ χρονιά, νά 
πᾶμε στίς διακοπές μας – φέτος 
ὑποσχέθηκαν ταξίδι οἱ γονεῖς 
μου –, κατασκήνωση, μετά Γυ-
μνάσιο καί βλέπουμε… Μά τί 
λέω; Οὔτε καν στό Γυμνάσιο. 
Στό Λύκειο δέν εἶναι ποῦ ἐπιλέ-
γουμε ποιά μαθήματα θά κάνου-
με γιά πιό πολλές ὧρες; 

Φέτος πού μπῆκα στήν τελευ-
ταία τάξη τοῦ δημοτικοῦ, ἀγχώ-
θηκα γιά τά μαθήματα. Τί μέ 
ἔπιασε; Ὅλα θά τά διαβάζω καί 
ὅταν θά ἔρθει ἡ ὥρα νά ἐπιλέξω, 
θά δῶ τί μέ ἐνδιαφέρει περισσό-
τερο. Ε, καί σέ ποιό τά καταφέρ-
νω! Καί βέβαια ποιά μαθήματα 
χρειάζονται γιά νά μπῶ στή σχο-

λή πού θά θέλω νά σπουδάσω. Ἅ 
καλά… Ἄρχισα νά σκέφτομαι 
τίς σπουδές ἀπό τά ἕντεκά μου 
χρόνια. Αὐτό εἶναι ἀνησυχητι-
κό! 

…Ἄραγε τί μαθήματα νά θέλει 
κανείς γιά νά μπεῖ στό Πανεπι-
στήμιο τῆς Ζωῆς; 

Ὅταν ἤμασταν παιδιά, καθό-
μασταν μέ τίς ὧρες γύρω ἀπό τή 
γιαγιά καί μᾶς μιλοῦσε. Τά ἔλεγε 
τόσο ὡραία! Ἱστορίες ἀπό τά 
νιάτα της, ἀπό τό χωριό, ἀπό τόν 
πόλεμο, τόν γάμο της, τίς βαφτί-
σεις τῆς μαμᾶς καί τῶν θείων, τή 
γέννησή μας καί ὅ,τι ἄλλο σκε-
φτόταν ἤ ὅ,τι τῆς ζητούσαμε. 
Ὅλα τά ἤξερε! Κι ὅταν εἴχαμε κα-
μιά ἐργασία στό σχολεῖο, πάντα 
εἶχε κάτι νά πεῖ γιά νά γράψουμε: 

Ἑλένης Ἀναστασίου 
Ἐκπαιδευτικοῦ
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τί συνταγές καί παιχνίδια, τί κα-
τασκευές καί παραμύθια, τί ἔθι-
μα καί περιγραφές. Μέ λεπτομέ-
ρειες, ὄχι ἀστεία! Θυμόταν ὅλες 
τίς ἡμερομηνίες καί ὅλα τά ὀνό-
ματα πού συνδέονταν μέ κάθε γε-
γονός καί μέ κάθε κτίριο. Κι ὅλα 
αὐτά τελείωναν μέ ἕνα δίδαγμα. 
Δέν ξέρω πῶς τά κατάφερνε, 
ἀλλά κάθε ἱστορία καί πληρο-
φορία πού ἔλεγε κατέληγε νά 
μᾶς διδάσκει κάτι. Ἄν καμιά 
φορά πάλι μαλώναμε μέ τήν ἀδερ-
φή μου, εἶχε ἕναν μαγικό τρόπο 
ὄχι μόνο νά τά βρίσκουμε, ἀλλά 
καί νά ἀγαπιόμαστε πιό πολύ 
ἀπό πρίν. 

Μία φορά ρώτησα τή μαμά 
μου σέ ποιό πανεπιστήμιο σπού-
δασε ἡ γιαγιά καί ξέρει τόσα 
πολλά πράγματα. «Στό Πανεπι-
στήμιο τῆς Ζωῆς», μοῦ ἀπάντησε. 
«Καί ποῦ εἶναι αὐτό;», ἀπόρησα 
ἐγώ, γιά νά πάρω μία ἀπάντηση 
πού τότε δέν εἶχα καταλάβει: 
«Παντοῦ». Ἀπό τότε πάντως ἀπο-
φάσισα καί ἔλεγα συνέχεια ὅτι θά 
σπουδάσω κι ἐγώ Ζωή σ’ ἕνα πα-
νεπιστήμιο πού δέν ἤξερα ποῦ 
βρισκόταν, γιά νά γίνω σοφή σάν 
τή γιαγιά μου. Ὅταν μεγαλώ-
νοντας κατάλαβα τί ἐννοοῦσαν 
τά λόγια της μαμᾶς, γέλασα μέ 
τόν ἑαυτό μου, ἀλλά τήν ἀπόφα-
σή μου δέν τήν ἀλλάζω. Ὅ,τι 

ἐπάγγελμα κι ἄν ἀκολουθήσω, θά 
ἔχω τόν νοῦ μου καί στή Ζωή. 
Πολλά ἔχει νά μοῦ μάθει ἀπ’ ὅ,τι 
φαίνεται. 

Πέρασε ἡ ὥρα κι ἄν δέ διαβά-
σω τά μαθήματά μου, δέ θά κα-
ταλαβαίνω τίποτα οὔτε στό πα-
νεπιστήμιο τῶν σπουδῶν οὔτε 
στό πανεπιστήμιο τῆς Ζωῆς. 

Γειά σου, ἀγαπητό μου ἡμερο-
λόγιο! 

- Μαριλένα! 
- Δήμητρα, τί κάνεις ἐκεῖ; Δια-

βάζεις τό παιδικό μου ἡμερολό-
γιο; 

- Δέ θυμόμουν ἄν ἦταν δικό 
σου ἤ δικό μου καί τό ἄνοιξα τυ-
χαία σέ μία σελίδα νά δῶ. 

- Καλά, διάβασε τό. Ὅ,τι καί νά 
λέει, ἦταν παιδικές σκέψεις, Τί-
ποτα ἀπ’ αὐτά δέν ἰσχύει πιά. 

- Κι ὅμως… Οἱ σκέψεις αὐτῆς 
τῆς σελίδας ἰσχύουν καί θά 
ἰσχύουν γιά πάντα. 

- Γιά νά δῶ… […] Κοίτα τί σκε-
φτόμουν δέκα χρόνια πρίν. Δέν 
πῆγα τελικά στό Πανεπιστήμιο 
τῆς Ζωῆς, πῆγα στήν Ἰατρική 
Σχολή. 

- Ναί, ἀλλά τό πανεπιστήμιο 
τῆς Ζωῆς μᾶς ἀκολουθεῖ παντοῦ. 
Μπορεῖς νά σπουδάζεις Ζωή πα-
ράλληλα μέ τήν ἰατρική. 

- Σωστά! Ἀλλιῶς πῶς θά γίνω 
κανονική δόκτωρ, σάν τή γιαγιά;

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
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Τό πρόσφατο βιβλίο τοῦ 
πατρός Βαρνάβα Γιάγ-
κου ἀπό τίς 

ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι, 
μέ τίτλο «Ἁμαρτωλῶν 
Ἐκκλησία» ἀποτελεῖ 
γιά τόν ἀναγνώστη πι-
νακίδες μία προσω-
πικῆς πνευματικῆς 
διαδρομῆς.  

Ταπεινός εἶναι 
αὐτός πού ἔμαθε νά 
λέει στόν Θεό «νά ’ναι 
εὐλογημένο», ὅ,τι κι 
ἄν τοῦ συμβεῖ. Ἀφή-
νεται στήν πρόνοια 
καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
σέ χαρές καί λῦπες, 
σέ πειρασμούς καί βά-
σανα. Δέν δέχεται κα-
νέναν λογισμό. Σταυ-
ρώνει τή λογική καί τό 

θέλημά του. Δέν ταράσσεται. 
Στηρίζει τά πάντα στή χάρη 
Του. Ξέρει ὅτι «ἐάν μή Κύριος 

Μάριου Θρασυβούλου 
Θεολόγου
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οἰκοδομήση οἶκον, εἰς μάτην 
ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· 
ἐάν μή Κύριος φυλάξη πόλιν, 
εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυ-
λάσσων» (Ψάλμ. 126:1-2). 
Ἐλεύθερος ἀπό φόβους καί 
ἄγχη, γίνεται σάν μικρό παιδί 
καί λέει: «Θεέ μου, δέν ξέρω τί-
ποτα, δέν καταλαβαίνω τίπο-
τα, μόνον Ἐσένα ζητῶ»! Τότε 
ἀπολαμβάνει τή χαρά καί τή 
μακαριότητα τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ πού ἀνήκει στά παι-
διά.  

Ὁ ταπεινός ἄνθρωπος ἀπο-
λαμβάνει μίαν ἐσωτερική πλη-
ρότητα. Δέν ἀπαιτεῖ, δέν συγ-
κρούεται. Ἐνῶ προσφέρει τόν 
δικό του χῶρο στόν ἄλλον, ἡ 
καρδιά τοῦ διευρύνεται τόσο, 
ὥστε νά χωρᾶ ὅλη τήν οἰκου-
μένη. Ἐπιλέγει ὡς τρόπο ζωῆς 
τό νά γίνεται αὐτός τροφή γιά 
τούς ἄλλους, σύμφωνα μέ τόν 
λόγο τοῦ Κυρίου: «Λάβετε, 
φάγετε…». 

Οἱ Πατέρες τονίζουν ὅτι ἡ 
κατά Χριστόν ταπείνωση δέν 
εἶναι ἀποτέλεσμα λογικῆς διερ-
γασίας καί κατανόησης οὔτε 
συναισθηματικῆς ἔξαρσης. 
Ὁπωσδήποτε, οἱ δύο μεγάλες 
αὐτές δυνάμεις τῆς ψυχῆς μας, 

ἡ λογική καί τό συναίσθημα, 
δέν μᾶς ἐμποδίζουν νά ἀπο-
κτήσουμε τήν πτωχεία τοῦ 
πνεύματος. Ἀποτελοῦν ἐμπό-
διο μόνον ἐάν τίς δοῦμε αὐτο-
νομημένες ἀπό τόν ὅλον 
ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός δέν μᾶς 
εἶπε: «Μή σκέφτεστε καί μήν 
αἰσθάνεστε». Μᾶς εἶπε: «Καί 
νά σκέφτεστε καί νά αἰσθάνε-
στε καί νά χαίρεστε, ἀλλά μαζί 
μου! Νά πιστέψετε ὅτι ὁ θη-
σαυρός σᾶς εἶμαι Ἐγώ καί ὄχι 
οἱ λογισμοί σας καί τά συναι-
σθήματά σας». Ἡ λογική καί 
τό συναίσθημα εἶναι ἐπικίν-
δυνα, μόνον ἐάν τά θεοποι-
ήσουμε καί ὑποκαταστήσουμε 
μέ αὐτά τόν Θεό. Ἄν ὅμως πι-
στεύουμε ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ 
ζωή μας καί Τοῦ παραδώσου-
με τά πάντα, τή λογική καί τό 
συναίσθημα, τότε ὅλα ἐξαγιά-
ζονται. 

Πρόκειται γιά ἕνα ἀπαραί-
τητο ἐγχειρίδιο πνευματικῆς 
ἐμπειρίας ποῦ μπορεῖ νά ἀλλά-
ξει τήν καθημερινότητά μας 
καί τόν τρόπο ἀντίληψης. Τό 
βιβλίο, μπορεῖτε νά τό προμη-
θευτεῖτε ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο 
«Φωτοδότες» στή Λευκωσία 
(Τηλ. 22430301).

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



T
ό νά δίδῃς ἀγωγή 
σέ ἕνα νέο ἄνθρω-
πο εἶναι τό ἴδιο 

μέ τό νά μήν ζῇς γιά τόν ἑαυ-
τό σου ἀλλά γιά τόν Ἄλλο, τόν 
ὑπέρ ἡμῶν ἀποθανόντα καί 
ἀναστάντα καί τούς ἀδελ-
φούς Του. Εἶναι μιά ἀπόφασι 
θανάτου. Πεθαίνεις γιά νά 
ζήσῃ ὁ ἄλλος, ὁ ἀληθινός ἑαυ-
τός σου. 
Τό νά δώσῃς ἀγωγή ἀπαι-

τεῖ ἀγάπη, τέχνη καί κόπο. 
Ἕνα δέντρο δέν θά καρπο-

φορήσῃ οὔτε ἄν τό ἐγκατα-
λείψῃς ἀκλάδευτο, οὔτε ἄν 
βάναυσα τό κουτσουρέψῃς, 
ἀλλά ἄν μέ τέχνη κόψῃς τά 
κλαδιά πού πρέπει καί 
ἀφήσῃς ἐκείνα πού θά δώ-
σουν καρπό. 
Ἀπ’ αὐτόν πού δίδει ἀγωγή 

ἀπαιτείται γνώσι καί θυσία. 
Καί αὐτός πού παίρνει ἀγω-
γή πονᾶ (τό κλάδεμα εἶναι 
ἐγχείρηση), ἀλλά συγχρόνως 
χαίρεται γιατί δέν ὑπάρχει 
ἄλλος τρόπος καρποφορίας. 

 
Ἀρχιμ. Βασιλείου 

Γοντικάκη


