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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗI ΕΟΡΤΗI TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

a
† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,
Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 

τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
Χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ τεχθέντος  ἐν Βηθλεὲμ 

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σή-
μερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε». 
(Ἰδιόμελον Λιτῆς Χριστουγέννων)

Μὲ αὐτὸν τὸν μυσταγωγικὸ ὕμνο ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μᾶς εἰσάγει στὸ με-
γάλο μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, τὸ ὁποῖο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει 
γιὰ μία ἀκόμη φορὰ νὰ βιώνουμε περιχαρεῖς.

Τὸ γεγονὸς τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι 
ἕνα στα τι κὸ ἢ ἕνα ἀκόμη ἐξαιρετικὰ μεγάλο γεγονὸς στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρω-
πότητας, τὸ ὁποῖο πα ρ α πέ μπει στὶς ἡμέρες τοῦ Καίσαρος Αὐγούστου. Ἀντι-
θέτως, ἀποτελεῖ τὴ μέγιστη καὶ ἀκα τά ληπτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο, διότι εὐαγ γε λί ζεται «τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον 
καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον», τὸ ὁποῖο «τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται διὰ 
τῆς Θεοτόκου, ἐξ ἧς Χριστὸς ἐτέχθη ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας».

Καὶ ὄντως, ἡ κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ μυστήριο μέγα 
καὶ ἀπολυτρωτικό, τὸ ὁποῖο ἔκτοτε ἐνεργεῖται διηνεκῶς ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο, 
ἀπὸ μέρα σὲ μέρα, ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ καὶ θὰ πραγματώνεται ἀδιαλείπτως 
μέχρι τὴ συντέλεια τῶν αἰώνων. 
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Ὁ Ἄvαρχoς Θεὸς λαμβάνει ἀρχή, γιὰ vὰ προσφέρει στὸν πεπερασμέvo 
ἄνθρωπο τὴν αἰωνιότητα. Ὁ φιλανθρωπότατος Δεσπότης, δὲν ἐγκατέλειψε 
τὸν γυμνωθέντα ἀπὸ τὴ Χάρη καὶ ἀπωλέ σαντα τὸν Παράδεισο ἄνθρωπο, ἀλλ’ 
«ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη». Γεννᾶται σαρκὶ «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρί-
ας τῆς Παρθένου», γιὰ νὰ ἀνακαινίσει τὴ σάρκα, νὰ τὴν ἀναδείξει Ναὸν Αὐτοῦ 
ἅγιο, νὰ τὴν ὁδηγήσει στὸ «πρῶτον κάλλος» καὶ νὰ τῆς χαρίσει τὴν ἀθανασία.

Εἶναι φανερὸ ὅτι κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους δὲν μποροῦσε νὰ προσφέρει 
τὴν ποθητὴ αὐτὴ λύτρωση, καθότι οἱ δημιουργηθέντες κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πρω-
τόπλαστοι, εἶχαν ἀμαυρώσει αὐτὴ τὴ δωρεὰ μὲ τὴν πτώση.

Ὡς ἐκ τούτου, μόνον Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος  «μετέδωκεν ἡμῖν τῆς ἰδίας εἰκόνος», 
μποροῦσε να κοινωνήσει τῆς πτωχῆς καὶ ἀσθε νοῦς ἡμῶν φύσεως, γιὰ νὰ μᾶς 
καταστήσει μετόχους τῆς Θεότητός Του.

Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο περιχαρὴς ὁ μέγας Ἀθανάσιος διακηρύττει: «Αὐτὸς 
ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Καὶ συμπληρώνει, στὸ ἴδιο ἀκριβῶς 
πνεῦμα, ὁ ἱερός Χρυσό στομος: «Ἄνθρωπος γὰρ ἐγένετο ὁ Θεὸς καὶ Θεὸς ὁ ἄν-
θρωπος». 

Αὐτὴν τὴν ὕψιστη τιμή, ἀπὸ μέσης καρδίας, ζῶντες, τέκνα ἐν Κυρίῳ περι-
πόθητα, ἄς βοήσωμεν μετὰ χαρᾶς τῷ σαρκωθέντι Χριστῷ: «Δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἣν ἡμῖν ἐβράβευσεν ἡ παρουσία σου, Σωτὴρ ἡμῶν δόξα 
Σοι»!

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Μαζὶ μὲ τὴ χαρά πoὺ μᾶς πρoσφέρει ἡ μεγάλη ἑoρτὴ τῆς Ἐνανθρωπήσε-
ως τοῦ Κυρίου μας, πέραν απὸ τὰ 46 συνεχόμενα ἔτη ἀγώνα ἐνάντια στὴν 
παράνομη κατoχὴ τῶν ἐδαφῶν τῆς πατρίδας μας ἀπὸ τὸν Τοῦρκο εἰσβολέα, 
βιώνουμε φέτος καὶ τὶς θλιβερὲς συνέπειες τῆς ἐπὶ ἐννέα μῆνες ἐπικρατούσης 
πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν καταστροφικὴ γιὰ ὅλη τὴν ὑφήλιο πανδημία, ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ ἡ Ἐκκλησία Κύπρου καὶ ἐμεῖς,  προσωπικά,  κινούμενοι ἀπὸ ἀγά-
πη πρὸς τὸν λαό μας, ἀποδεχθήκαμε ὅλους τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἔθεσαν οἱ 
Ἁρμόδιες Ἀρχές, μὲ τὴν ἐλπίδα βελτίωσης τῶν δύσκολων συνθηκῶν ὑγείας 
τοῦ λαοῦ μας. 
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Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ὀφείλω νὰ συγχαρῶ τόσο τὸν ἱερό μας κλῆρο ὅσο καὶ 
τὸν ὑπόλοιπο κυπριακὸ λαὸ γιὰ τὴν ὑποδειγματικὴ πειθαρχία ποὺ ἐπέδειξαν, 
ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ διάδοση τοῦ ἰοῦ μέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς μας, παρόλο 
ποὺ ἡ στέρηση ἐνεργοῦς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκ-
κλησίας προκάλεσε σ’ ὅλους  μας λύπη καὶ ἀθυμία.  

Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ σύγχυση ἀλλὰ καὶ ἀνησυχία ποὺ ἐπικρατεῖ, ἡ σκέψη μας 
δὲν παύει νὰ βρίσκεται καὶ στοὺς ἐγκλωβισμένους, τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς 
συγγενεῖς τῶν ἀγνοουμένων μας, στὶς σκλαβωμένες πόλεις καὶ τὰ χωριά μας, 
στὶς ἐκκλησίες μας καὶ τὰ ἱερά μας πρoσκυνήματα, ποὺ συλημένα καὶ βεβηλω-
μένα ἀπὸ τὸν κατακτητὴ παραμένουν ἀλειτούργητα. 

Ἡ Τουρκία, μὲ τὶς τελευταῖες της παρεμβάσεις στὸ Κυπριακό, ἔδειξε πιὰ 
ὁλοκάθαρα τοὺς πραγματικούς της στόχους. Στὸ παρὸν στάδιο, ἐπιδιώκει 
λύση δύο κρατῶν.  Ὅμως, μία λύση δύο κρατῶν, ἔστω καὶ ἐνταγμένων στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνέχει, κατὰ τὴ γνώμη μας, θανάσιμους κινδύνους. Ποιός 
θὰ ἐμποδίσει τὴ ροὴ ἑκατομμυρίων Τούρκων στὸ οὕτω καλούμενον «τουρκο-
κυπριακὸ κράτος»; Καὶ ποιός ὕστερα θὰ τοὺς ἐμποδίσει, ἀφοῦ τοὺς δοθεῖ καὶ 
εὐρωπαϊκὴ ὑπηκοότητα,  νὰ περάσουν στὸ Ἑλληνοκυπριακὸ Κράτος καὶ νὰ 
μᾶς ὑποσκάψουν παντοιοτρόπως;   

Ἐπίσης, πιστεύουμε ὅτι οὔτε ἡ Ευρώπη ἀποδέχεται τὴ λύση δύο κρατῶν, 
ἀφοῦ θὰ δημιουργήσει προηγούμενο καὶ γιὰ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, στὶς 
ὁποῖες ὑποβόσκει ἡ ἐπιθυμία τῶν μειονοτήτων γιὰ ἀπαγκίστρωση ἀπὸ τὶς κε-
ντρικὲς κυβερνήσεις. 

Ἀπέναντι στὰ σχέδια αὐτὰ τῆς Τουρκίας, τὴ βουλιμία τῆς ὁποίας γνωρί-
ζουμε, πρέπει νὰ ἀντιτάξουμε τὴν μεταξύ μας ἑνότητα, τὴν ἀγωνιστικότητα 
καὶ σταθερότητα, ἀντιδρώντας ἔντονα καὶ μὲ κάθε νόμιμο τρόπο στὴν ἄδικη 
καὶ ἐχθρικὴ ἐπιβουλή. 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑoρτάζoντες αὐτὲς τὶς μέρες τὴ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ τελειότε-
ρο δημιούργημά Του, τὸν ἄνθρωπo, ἄς μὴν ξεχνoῦμε τoὺς ἀδελφoύς μας, πoὺ 
χρειάζoνται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε τὴ δική μας συναντίληψη καὶ ἀγάπη. Δὲν εἶναι 
λίγοι οἱ συνάνθρωπoί μας πoὺ ἡ ἀσθένεια καὶ oἱ ἀντιξoότητες τῆς ζωῆς, τoὺς 
πληγώνoυν καὶ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Νὰ σταθoῦμε δίπλα τoυς, εἰδικὰ αὐτὲς 
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τὶς μέρες, συμπαραστάτες στὶς δυσκoλίες τoυς καὶ συμμέτoχoι στὸν πόνo καὶ 
τὴ θλίψη τoυς. 

Ἀκόμη, στoὺς ἰατροὺς καὶ νοσηλευτές μας, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν καὶ φρο-
ντίζουν, μέσα σὲ δύσκολες συνθῆκες, ὅσους νοσοῦν, ἐκφράζουμε τὴν εἰλικρι-
νὴ συμπαράστασή μας, τὴν ὁλόθυμη εὐχαριστία καὶ τὸν ἔπαινό μας γιὰ τὸ 
ἀξιοθαύμαστο ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν.

Ἐπαναλαμβάνω γιὰ μία ἀκόμη φορά· ὀφείλουμε νὰ τηροῦμε μὲ ἀκρίβεια 
τὰ προβλεπόμενα μέτρα. Μόνο μὲ πνεῦμα ὁμοθυμίας καὶ αὐτοπειθαρχίας, 
μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὸν κίνδυνο τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας τοῦ κορω-
νοϊοῦ. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ὑποχρέωσή μας πρὸς τὴν ἡμικατεχόμενή μας Πατρίδα, 
ποὺ μᾶς θέλει ὑγιεῖς, γιὰ νὰ ἀγωνιζόμαστε τόσο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν 
δικαίων της ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐπούλωση τῶν πληγῶν, ποὺ προκάλεσε ἡ πανδη-
μία σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς Κοινωνίας μας. 

Μὲ αὐτὰ τὰ μηνύματα, ἀπευθύνoυμε χαιρετισμὸ ἀγάπης καὶ εὐλoγίας πρὸς 
ὅλo τὸ χριστεπώνυμo πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας καὶ εὐχόμαστε ὅπως 
ὁ ἐν Βηθλεὲμ  γεννηθεὶς Κύριος ἀναγεννηθεῖ μέσα μας, γιὰ νὰ μᾶς φωτίζει καὶ 
νὰ μᾶς ὁδηγεῖ πάντοτε στὸν σωτήριο δρόμο Του.

     Διάπυρος ἐν Κυρίῳ τεχθέντι εὐχέτης

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου
Χριστούγεννα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2020



Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Βυζαντινὸ Μουσεῖο Πάφου
"... ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ"  (Πρβλ. Λουκ. 2, 11).



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΟΡΤΑΙΣ 

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
a

 

Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελ-
φὲ καὶ συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιω-

τάτην Παναγιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προ-
σαγορεύομεν. 

Τὴν γέννησιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἑορτάζοντες, ἐκ βάθους ψυχῆς εὐ-
χαριστοῦμεν τῷ Θεῷ «ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ» 
(Λουκ. 1,68). Ἐν τῷ μυστηρίῳ τῆς Θείας  Ἐνσαρκώσεως ἐφανερώθη ἡ ἄπει-
ρος τοῦ  Θεοῦ ἀγάπη πρὸς τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπον. Ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ,  «ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,  
ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών» (Φιλ. Β΄ 6-7), κατῆλθεν ἐπὶ γῆς, 
ἵνα διαλύσῃ τὰ σκότη τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀναγάγῃ εἰς οὐρανοὺς 
τὸν  πεπλανημένον καὶ δουλωθέντα τῇ ἁμαρτία ἄνθρωπον.  

Ἐπὶ τῷ ὑπερφυεῖ καὶ κοσμοσωτηρίῳ τούτῳ γεγονότι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
συναγαλλόμενοι ψάλλουσι καὶ σήμερον τὸν θεῖον ὕμνον «Δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14). Τὸν ἀγγελικὸν 
τοῦτον ὕμνον καὶ ἡμεῖς, ἐν μέσῳ τῆς τεταραγμένης καὶ δεινῶς δοκιμαζομέ-
νης ἀνθρωπότητος ἀναμέλποντες, νοερῶς πρὸς τὴν Βηθλεὲμ διέλθωμεν, ἵνα 
ἴδωμεν κατακείμενον ἐν φάτνῃ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεόν, προσκυνήσωμεν 
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μετὰ τῶν ποιμένων καὶ τῶν μάγων τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν καὶ ἀντλή-
σωμεν ἐκ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως  ἐλπίδα καὶ δύναμιν πρὸς 
ἀντιμετώπισιν  τῶν θλίψεων τῶν συνεχουσῶν πάντας ἡμᾶς σήμερον.  

Ἑορτάζοντες καὶ αὖθις τὸ μέγα καὶ ἀπερινόητον τοῦτο μυστήριον τῆς πί-
στεως ἡμῶν, μετὰ περισσῆς χαρᾶς προαγόμεθα προσαγορεῦσαι τὴν Ὑμετέραν 
γερασμιωτάτην Παναγιότητα, ὁλοθύμως δεόμενοι τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρω-
τοῦ ἡμῶν χαρίζεσθαι Αὐτῇ ὑγίειαν ἀστεμφῆ καὶ ἔτη πλεῖστα καὶ εὐφρόσυνα, 
κρατύνειν Αὐτὴν ἐν τῇ ὑψηλῇ Αὐτῆς ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας διακονίᾳ καὶ ἀπο-
στολῇ καὶ καταστέφειν ἐπιτυχίᾳ τοὺς ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος ἱεροὺς 
Αὐτῆς ἀγῶνας, δωρήσασθαι δ᾽ Αὐτῇ τὸν ἐπί θύραις νέον ἐνιαυτὸν πεπληρω-
μένον πάσης οὐρανίας εὐλογίας καὶ χάριτος. 

Παρακαλοῦντες δὲ τὴν Ὑμετέραν πεφιλημένην Κορυφὴν διαβιβάσαι τὰς 
συγχαρητηρίους ἡμῶν ἐπὶ τῇ κοσμοσωτηρίῳ ταύτῃ ἑορτῇ προσρήσεις καὶ εὐ-
χὰς καὶ τοῖς ἀγαπητοῖς ἐν Κυρίῳ ἀδελφοῖς καὶ συλλειτουργοῖς, τοῖς συγκρο-
τοῦσι τὴν περὶ Αὑτὴν σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, περιπτυσσόμεθα Ὑμᾶς καὶ αὖθις 
φιλήματι ἁγίῳ καὶ  ἐν Χριστῷ τεχθέντι, διατελοῦμεν 

                                         Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος 
                                       ἀγαπητὸς καὶ ὁλοπρόθυμος ἐν Κυρίῳ ἀδελφός, 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
           Χριστούγεννα 2020.



Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a

Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελ-
φὲ καὶ συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιω-

τάτην Παναγιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προ-
σαγορεύομεν. 

Διὰ τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ἐπικοινωνοῦμεν μετὰ τῆς Ὑμετέρας Θειο-
τάτης Παναγιότητος σκοποῦντες εἰς τὴν ἐνημέρωσιν Αὐτῆς περὶ τῶν θέσεων 
ἡμῶν ἐν τῷ οὐκρανικῷ ζητήματι.

Ἡ δημιουργηθεῖσα ἐπισφαλὴς κατάστασις ἀνὰ τὸ παγκόσμιον, ἕνεκα τῆς 
πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, καὶ ἡ δυσχερὴς πορεία τῆς ἡμετέρας ὑγιείας, λόγῳ 
τῆς δυσκολίας κινήσεως τοῦ ἑνὸς ποδός, καθὼς καὶ τῆς χημικῆς ἀγωγῆς τὴν 
ὁποίαν λαμβάνω, καθιστοῦν ἀδύνατον τὴν συνέχισιν τῆς ζητηθείσης ὑφ’ Ὑμῶν 
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ἀποστολῆς πρὸς κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετὰ τῶν ὑπολοίπων Προκαθημένων 
τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, σχετικῶς πρὸς τὸ Οὐκρανικὸν ζήτη-
μα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπετέλει και ἀποτελεῖ εἰσέτι καὶ ἡμετέραν ἐπιθυμίαν. 

Καθὼς γνωρίζετε καλῶς, Παναγιώτατε, ἡ στάσις οὐδετερότητος, τὴν 
ὁποίαν ὡς Ἐκκλησία Κύπρου ἐτηρήσαμεν ἐξ ἀρχῆς, σκοπὸν εἶχεν ἀποκλειστι-
κῶς καὶ μόνον τὸ ἐν γένει καλὸν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πόθος ἡμῶν ἦτο ἡ μεθ’ 
ὅλης τῆς ψυχικῆς ἡμῶν δυνάμεως βοήθεια πρὸς τὸ ἀεὶ δοκιμαζόμενον Σεπτὸν 
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.  

Ἐν τούτοις, ὁρῶν τὸ ἀτελέσφορον τῶν προσπαθειῶν μου, μετὰ πολλὴν 
προσευχὴν καὶ περισυλλογὴν ἀπεφάσισα, ὅπως κατὰ τὴν πρώτην ὑπ’ ἐμοῦ τε-
λεσθησομένην Θείαν Λειτουργίαν μνημονεύσω τοῦ νέου Προκαθήμενου τῆς 
Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Μητροπολίτου κ. Ἐπιφανίου, συμφώνως 
καὶ πρὸς τὴν Ὑμετέραν ἐκφρασθεῖσαν ἐπιθυμίαν. 

Ἡ ἐν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ληφθεῖσα ἀπόφασις περὶ 
οὐδετερότητος ἦτο ἀποτέλεσμα κυρίως τῆς ἡμετέρας προσωπικῆς γνώμης, 
καθότι ἐφρόνουν καὶ φρονῶ ὅτι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀποτελεῖ 
ἄριστον παράδειγμα πρὸς μίμησιν ὑπὸ πασῶν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν. 

Εἴμεθα ἀριθμητικῶς μὲν μία μικρὰ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ταυτοχρόνως δὲ 
ἀποτελοῦμεν μίαν ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, ἥτις ἀνάγει τὴν ἵδρυσίν της εἰς τὸ 
πρῶτον ἥμισυ τοῦ πρώτου αἰῶνος. 

Παρὰ τὰς ἐπαναλαμβανομένας ὀχλήσεις ὑπὸ τῆς κατὰ Ἀντιόχειαν Ἐκκλη-
σίας, ἥτις διεξεδίκει τὸ προνόμιον τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς ἐπιβολῆς ἐν Κύ-
πρῳ, πέραν τῆς πολιτικῆς διοικητικῆς ἐπιρροῆς, οὐδέποτε αὕτη ἐχειροτόνησεν 
ἐν ἡμῖν Ἐπίσκοπον, πρεσβύτερον ἢ διάκονόν τινα.  Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
παρέμεινε πάντοτε αὐτοκέφαλος καὶ αὐτοδιοίκητος. Καὶ ἐὰν ἐπεκυρώσαμεν 
τὴν ἡμετέραν αὐτοκεφαλίαν ἐν τῇ Γ΄ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ, τοῦτο ἐπράξαμεν, 
ἵνα ἀπαλλαγῶμεν τῶν ὀχλήσεων τῆς Ἀντιοχείας, καὶ οὐχὶ ἐπειδὴ παρέστη ἀνά-
γκη ἀναγνωρίσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς καθ’ ἡμᾶς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, Παναγιώτατε, τυγχάνει μία λίαν καλῶς ὀργα-
νωμένη ἀπὸ πάσης ἐπόψεως Ἐκκλησία. Εὑρισκόμεθα συνεχῶς, ἱεραρχία καὶ 
λοιπὸς κλῆρος,  ἐν συνεχεῖ ἐπικοινωνίᾳ καὶ ἐπαφῇ μετὰ τοῦ λαοῦ ἡμῶν, τόσον 
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διὰ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῶν ἱερῶν μυστηρίων ὅσον καὶ διὰ τῶν κατηχη-
τικῶν συνάξεων, τῶν κατασκηνώσεων, ποικίλων κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν 
δραστηριοτήτων, διατηροῦντες οὕτως ἀρίστην συνεργασίαν καὶ προσέγγισιν 
μετὰ τοῦ καθ’ ἡμᾶς ποιμνίου, ἐπιτελοῦντες μίαν ἐσωτερικὴν ἱεραποστολὴν 
ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου. 

Εἰρήσθω, Παναγιώτατε, ὅτι ὅσος πληθυσμὸς ὀρθοδόξων Κυπρίων δια-
μένει μονίμως ἐν Κύπρῳ, περίπου 900.000, ἴσος ἀριθμὸς ἀποδήμων ὀρθοδό-
ξων Κυπρίων διαμένει μονίμως καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἤτοι εἰς τὴν Εὐρώπην, 
Ἀμερικήν, Καναδᾶν, Αὐστραλίαν, Νότιον Ἀφρικήν. Καὶ δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν 
μετὰ βεβαιότητος πολλῆς ὅτι τῇ ἀγαστῇ συνεργασίᾳ τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, παρότι καὶ ἡμεῖς θὰ ἠδυνάμεθα νὰ προσφέρωμεν ὑπηρεσίας εἰς τοὺς 
ἡμετέρους ἀποδήμους, εἴμεθα ἀπολύτως ἱκανοποιημένοι ἐπὶ ταῖς ἤδη προσφε-
ρομέναις τοῖς ἀποδήμοις Κυπρίοις ὑπηρεσίαις ὑπὸ τῶν προαναφερθεισῶν Ἐκ-
κλησιῶν. Οὐκ ὀλίγας φοράς, αἱ κατὰ τόπους αὗται Ἐκκλησίαι αἰτοῦνται παρ’ 
ἡμῖν τὴν ἀποστολὴν κληρικῶν ἐκ Κύπρου πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου αὐτῶν εἰς 
τὰς καὶ ὑπὸ Κυπρίων κατοικουμένας ἐνορίας των.  

Τοῦτο θὰ ἀνέφερον καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς Προκαθημένους τῶν κατὰ τόπους 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὅτι, ἀναλογικῶς, καμία ἄλλη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
ἀριθμεῖ τὸ αὐτὸ ποσοστὸν ἀποδήμων, ἐκτὸς τῆς ἐπικρατείας της. Τὸ γεγονὸς 
τοῦτο ἀποτελεῖ ἓν φαεινότατον παράδειγμα σεβασμοῦ πρὸς τοὺς ἐκκλησια-
στικοὺς θεσμοὺς καὶ πρὸς μίμησιν ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων Ἐκκλησιῶν.

Ἐπειδή, Παναγιώτατε, ἐπὶ τριάκοντα ἔτη ἐξεπροσώπουν τὴν Ἐκκλησίαν 
Κύπρου εἰς τὰς Πανορθοδόξους διασκέψεις καὶ ἐξ αὐτοῦ γνωρίζω καλῶς τὰς 
ἀπόψεις ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν ἀποδήμων, 
διαπιστώνω μετὰ λύπης μου ὅτι παρὰ τὰς λαμβανομένας κατὰ καιροὺς ἀπο-
φάσεις, αὗται οὐδέποτε ἐτηροῦντο. Παράδειγμα· αἱ ἀποφάσεις, ἃς ἐλάβομεν 
κατὰ τὴν Μεγάλην ἐν Κρήτῃ Σύνοδον! Εὐθύς, μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν 
αὐτῆς, ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἐχειροτόνησε καὶ διώρισε δύο μητροπολίτας, 
ἕνα εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ ἕτερον εἰς τὴν Αὐστραλίαν, ἀντιβαίνουσα τὰς διατά-
ξεις καὶ καταφρονοῦσα τὰ ὅσα ἀπεφασίσθησαν ἐν τῇ Μεγάλῃ Συνόδῳ.

Ὅθεν, αἱ ἀναφυόμεναι κατὰ καιροὺς παραφωνίαι διὰ δῆθεν ἐν Οὐκρανίᾳ 
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ἐπέμβασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ διὰ τὴν παραχώρησιν Τόμου 
Αὐτοκεφαλίας ἐρήμην τῶν ὑπολοίπων, θεωρῶ ὅτι οὐδόλως εὐσταθοῦν, καθότι 
οἱ θορυβοῦντες εἰσὶν ἐν ταὐτῷ οἱ πρῶτοι παραβάται.  

Ἐξαιρουμένων τῶν τεσσάρων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, αἵτινες εἰ-
σὶν ἀποστολικαὶ καὶ οὐκ ἐχρῶντο Τόμου διὰ τὴν αὐτοκεφαλίαν των, πᾶσαι αἱ 
λοιπαὶ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, ἀνάγουν τὴν αὐτοκεφαλίαν των 
μετὰ τὸν 15ον αἰῶνα καὶ ὀφείλουν ταύτην εἰς Τόμον ἐκχωρηθέντα ὑπὸ τοῦ Σε-
πτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,  διὰ τοῦ ὁποίου ὁριοθετοῦνται τὰ σύνορά 
των.  

Ἑκάστη τοπικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὤφειλε καὶ ὀφείλει νὰ παραμένῃ ἐν 
τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, συμφώνως πρὸς τὸν ἐκδοθέντα, ἅμα τῇ ἀνακηρύξει αὐτῆς, 
Τόμον αὐτοκεφαλίας καὶ οὐχὶ νὰ ἐπεμβαίνῃ χειροτονοῦσα ἐπισκόπους εἰς 
ἐπαρχίας ἄλλης τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐὰν παρεμπιπτόντως διαμέ-
νουν ἐν αὐτῇ ἀπόδημοι τῆς πρώτης.  

Ἐπισκεπτόμενος, προσωπικῶς, τὰς κατὰ τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, 
θὰ ἐπεσήμαινον, Παναγιώτατε, εἰς τοὺς Προκαθημένους καὶ διὰ πειστικότη-
τος θὰ ἐπέμενον ὅτι ἡ οἱαδήποτε αὐθαίρετος παρέμβασις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-
σίας εἰς τὰ ὅρια ἄλλης τοπικῆς Ἐκκλησίας (ὅπως λ.χ. ἐν Γεωργίᾳ, Οὐκρανίᾳ, 
Πολωνίᾳ, Ρουμανίᾳ κ.ἀ) κανονικῶς ἀπαγορεύεται, τοσοῦτον μᾶλλον νὰ δι-
αμαρτύρηται ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰσέρχεται εἰς τὰ ἐσωτερικὰ 
θέματα αὐτῆς! 

Συνεπῶς, ἐὰν ἐπιθυμοῦμεν, ὅπως ἡ καθόλου Ὀρθοδοξία εὑρίσκεται εἰς 
ὑψηλὰ πνευματικὰ ἐπίπεδα, ὀφείλομεν νὰ μένωμεν πιστοὶ καὶ ἀκριβεῖς εἰς τὰ 
ὑποδειχθέντα ἐν τοῖς Τόμοις ὅρια ἡμῶν, καὶ νὰ ὑπηρετῶμεν μεθ’ ὅλης ψυχῆς 
καὶ καρδίας τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἐμπιστευθὲν ἡμῖν ποίμνιον. Οὕτω, θὰ κατα-
στῶμεν λίαν σεβαστοὶ ὑπὸ τῶν λοιπῶν ὁμολογιῶν, ἀποτελοῦντες πρὸς πάντας 
παράδειγμα πρὸς μίμησιν. 

Αὕτη ὑπῆρξεν ἐξ ἀρχῆς ἡ ἰδική μου ἐπιθυμία καὶ θέσις. Καὶ ἐὰν ἐτήρησα 
στάσιν οὐδετερότητος περὶ τὸ Οὐκρανικόν, τοῦτο ἔπραξα ἐπιθυμῶν νὰ ἐμφυ-
σήσω τὸ αὐτὸ φρόνημα εἰς ὅλους τοὺς Προκαθημένους καὶ ἀγαπητοὺς ἐν Χρι-
στῷ ἀδελφούς, καὶ ἵνα δυνηθῶ νὰ διαδραματίσω συμφιλιωτικὸν ρόλον χάριν 
τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας. 
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Ἐπαναλαμβάνω καὶ αὖθις ὅτι ἡ σωματικὴ ἡμῶν ὑγίεια οὐ παρέχει ἡμῖν δυ-
νατότητα πρὸς συνέχισιν τῆς προσπαθείας διὰ μίαν διὰ ζώσης ἐπικοινωνίαν 
μετὰ τῶν ὑπολοίπων Προκαθημένων ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῶν. 

Ἐάν, ὡστόσο, κατ’ εὐχὴν παρουσιασθῇ βελτίωσις εἰς τὴν σωματικὴν ἡμῶν 
ὑγίειαν, θὰ εἴμεθα πάντοτε εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος πρὸς 
ἀνάληψιν οἱασδήποτε ἀποστολῆς. 

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, τονίζομεν καὶ ὑπογραμίζομεν διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ὅτι ἡ 
καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου θὰ συνεχίσῃ ἔν τε τῷ παρόντι καὶ 
ἐν τῷ μέλλοντι προσφέρουσα, μετὰ συνεπείας, τὴν ὑποστήριξιν αὐτῆς πρὸς 
τὴν  Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότητα, ἅμα δὲ καὶ πρὸς τὸ κατ’ Αὐτὴν 
σεπτὸν ἡμῶν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἐπ’ ἀγαθῷ καὶ εὐκλείᾳ τῆς Ὀρθο-
δόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ἀπονέμοντες δ’ ἐπὶ τούτοις καὶ αὖθις τῇ Ὑμετέρᾳ Θεοτιμήτῳ Κορυφῇ 
τὸν ἐν Κυρίῳ ἀδελφικὸν ἡμῶν ἀσπασμόν, διατελοῦμεν 

Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος 
ἀγαπητὸς καὶ ὁλοπρόθυμος ἐν Χριστῷ ἀδελφός 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 
          τῇ 20ῇ Ὀκτωβρίου 2020

Εἰς τὴν ὡς ἄνω ἐπιστολήν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος 
ἀπήντησε ὡς ἀκολούθως:

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(ΤΗΣ 23ης ΚΑΙ 25ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατὰ τὶς συνεδρίες αὐτῆς, τῆς 
23ης καὶ 25ης Νοεμβρίου 2020, συζήτησε διεξοδικῶς τὸ οὐκρανικὸ ἐκ-

κλησιαστικὸ ζήτημα, καθὼς καὶ τὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο ἔχει δημιουργηθεῖ μὲ τὴ 
μνημόνευση τοῦ Ἐπιφανίου ὡς Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας 
ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ 
ἀπεφάσισε ὅπως μὴ ἐναντιωθεῖ στὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου.

Ταυτοχρόνως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προσβλέπει σὲ εὐρύτερη διαβούλευση εἰς 
τὴν ὁποίαν ὅλοι νὰ ἐργαστοῦν, πρὸς ὑπέρβαση τῆς παρούσης κρίσεως ποὺ 
ἀπειλεῖ μὲ σχίσμα τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

 Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
          25 Νοεμβρίου 2020.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ



ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
a
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ

Η 13η Νοεμβρίου είναι πολύ ιερή  και πολυσήμαντη μέρα για τη χριστια-
νική μας πίστη, καθ’ ότι ανακαλεί στις σκέψεις μας τη μέγιστη προ-
σωπικότητα που αναδείχτηκε στη μακραίωνη εκκλησιαστική ιστορία 

μας, την ιερή μνήμη του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 
Η Εκκλησία μας τιμά τον τρισμέγιστο φωστήρα και Ιεράρχη της. Εκείνον 

ο οποίος με τον θείο του λόγο και ιδιαίτερα με την αγία και μαρτυρική του 
ζωή, αναδείχτηκε «ἡ χρυσήλατος σάλπιξ» της αγλαόθρονης Ορθοδοξίας μας. 
Εκείνον, ο οποίος, με το θεόθεν φωτισμένο του μυαλό και με τη μελίρρυτη 
θεολογική του γραφή και πίστη, μάς κληροδότησε το πιο ιερό θησαύρισμα, 
τη Θεία Λειτουργία, την οποία τελούμε καθ’ εκάστη Κυριακή και εορτή, και 
μέσω αυτής, γινόμεθα «σύσσωμοι καὶ σύναιμοι» με τον Κύριο και αναγόμεθα 
στις σφαίρες του κάλλους της θεότητας.

 Τιμούμε την περίλαμπρη προσωπικότητα που διακρινόταν για τις  απα-
στράπτουσες χριστιανικές του Αρετές, το ακτινοβόλο αλλά και ασυμβίβαστο 
εκκλησιαστικό του ήθος! Τιμούμε τον εκκλησιαστικό Ιεράρχη με τη ζέουσα 
ιεραποστολική δράση, με την ένθερμη αγάπη για τον πεπτωκότα άνθρωπο και 
το χριστοφόρο ήθος της συγχωρητικότητας. 

Τιμούμε τον ιερό Χρυσόστομο όχι γιατί διέπρεψε στην Ιστορία ως ο λα-
μπρότερος ρήτορας των αιώνων και ο πολυγραφότερος εκκλησιαστικός άν-
δρας, αλλά διότι διέλαμψε ως λαμπρότερος μιμητής του Χριστού και του θεί-
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ου Παύλου, και ο οποίος με την όλη δράση του και με τα μύρια όσα παθήματά 
του και τις επώδυνες εξορίες του - «ἀδίκως τῆς ποί μνης αὐτοῦ ἀπελαθείς»1  
-   αναδείχτηκε  ο πατριάρχης της οδύνης και το ίνδαλμα των ανθρώπων του 
πόνου, των θλίψεων και των διώξεων. Τιμούμε, τέλος, τον, -  λόγῳ τε καὶ ἔργῳ 
-  εραστή του ιερότατου πόθου της αιωνιότητας.  

Είναι τόσο καθοριστική για την Εκκλησία μας η ζωή του, η δράση του, 
η διαχρονική του προσφορά  και η ερμηνευτική του προσέγγιση στα δύσκο-
λα σημεία των Γραφών, ώστε, πάρα πολύ ευφυώς ελέχθη: «Στόμα Χριστού 
Παύλος, στόμα Παύλου Χρυσόστομος». Δια τον λόγο αυτό στον πανίερο 
πατριαρχικό Ναό της Κωνσταντινουπόλεως, όταν τιμάται η μνήμη του, ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης δεν ανεβαίνει στον θρόνο του, αλλά στέκεται δίπλα 
στο παραθρόνιο σε ένδειξη τιμής για την εσαεί διαλάμπουσα αρχιερατική του 
προσωπικότητα.

Στον θρόνο τοποθετείται τιμητικά η ιερά εικόνα του Ιωάννου Α΄ του 
Χρυσοστόμου, για να δηλούται ότι ο ιερός αυτός Πατέρας είναι διαχρονικά ο 
Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Βασιλεύουσας. Είναι Εκείνος, ο οποίος πιο 
πολύ από οιονδήποτε άλλον εκλέισε τόν περίλαμπρο θρόνο της Βασιλίδος 
των Πόλεων! 

Στην Κύπρο, η ιερά μνήμη του τιμάται, επίσης, με βαθύτατο σεβασμό και 
λαμπρότητα. Ιδιαίτερα κατά τα τελευταία σαράντα τρία χρόνια, που συνέπεσε 
να φέρουν το άγιο όνομά του οι δύο τελευταίοι Αρχιεπίσκοποί μας, οι εόρτιες 
εκδηλώσεις προσλαμβάνουν πανηγυρικές διαστάσεις. Πλήθη λαού συρρέουν 
στον ιστορικό καθεδρικό ναό του αγίου Ιωάννου, του Ευαγγελιστή της Αγά-
πης, για να τιμήσουν τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και παράλληλα να ευχη-
θούν στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου τα δέοντα. 

Εφέτος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Μακαριώτατος δήλωσε 
προς τα Μ.Μ.Ε. ότι δεν θα δεχθεί συγχαρητηρίους επισκέψεις. Δια τούτο,  
τόσο ο  Εσπερινός  όσο και η Θεία Λειτουργία διακρίνονταν για την απλό-
τητά τους, αλλά σε τίποτε δεν  υστέρησαν από την εκκλησιαστική τους λα-
μπρότητα. Το μεγαλείο των Μυστηρίων της Εκκλησίας μας δεν αξιολογείται 
με βάση την προσέλευση του κόσμου, αλλά με αυτή ταύτη την παρουσία 
της Θείας Χάριτος του Κυρίου μας σ’ αυτά. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος είπε: 

1 Κάθισμα Ὄρθρου, «Τὴν σοφίαν ἐξ ὕψους»
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«οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ 
αὐτῶν» (Ματθ.18,20). 

Στον καθεδρικό ναό τού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λευκωσία,  
τελέστηκε το εσπέρας της Πέμπτης, 12ης Νοεμβρίου 2020, πανηγυρικός  
εσπερινός στη μνήμη του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, χοροστατούντος του  
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Με τον Μακαριώτατο συγχορο-
στάτησαν οι Μητροπολίτες Κιτίου κ. Νεκτάριος, ο Κυρηνείας κ. Χρυσόστο-
μος, ο Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, οι Επίσκοποι Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρος, ο  Χύτρων κ. Λεόντιος, ο  Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, και ο 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.  Στην ακολουθία του εσπερινού έλαβαν μέρος ο 
Ηγούμενος Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης, ο Αρχιγραμμα-
τεύς της ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος, ο Αρχιμανδρίτης κ. Τρι-
φύλλιος και ο προϊστάμενος του ναού πατήρ Δημήτριος. Επίσης, παρέστησαν 
συμπροσευχόμενοι, ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Επίσκοπος 
Νιτρίας κ. Νικόδημος και ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Μητρο-
πολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος. 

Μετά το πέρας του πανηγυρικού εσπερινού ο Μακαριώτατος και η ακο-
λουθία του ανήλθαν στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, όπου η 
χορωδία του καθεδρικού έψαλε τον πολυχρονισμό προς τιμή του Μακαριω-
τάτου. Ακολούθως,  η Α.Μ. δέχθηκε τα συγχαρητήρια των παρευρισκομένων.

Στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστό-
μου, τελέστηκε στον Καθεδρικό ιερό Ναό του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 
Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό-
που Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος άγει τα  ονομαστήριά του. Στην ιερά 
ακολουθία έλαβαν μέρος οι  Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστο-
φόρος, Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Μεσαορίας κ. Γρηγόριος και ο Ηγούμενος 
της ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Ιωάννου. 
Επίσης, συλλειτούργησαν ο  Αρχιγραμματέας της ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρί-
της κ. Γρηγόριος, ο κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου, 
Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, ο Αρχιμανδρίτης κ. Τριφύλλιος, ο Δι-
ευθυντής της  Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου, πρωτοπρεσβύτερος 
κ. Κυπριανός Κουντούρης, και ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Δημο-
σθένους, προϊστάμενος του ιερού καθεδρικού ναού.

  Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Έξαρχοι των Πατριαρχείων Αλεξαν-
δρείας, Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος και Ιεροσολύμων, Μητροπολίτης Βό-
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στρων κ. Τιμόθεος. Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν, επίσης, ο πρέσβης της 
Ελλάδος στην Κύπρο, κ. Θεοχάρης Λαλάκος, ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ, Αντιστρά-
τηγος κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, εκπρόσωποι της πολιτείας, εκπαιδευτικοί και 
ικανός αριθμός πιστών, οι οποίοι παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία με 
ιερή κατάνυξη.

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΕΥΛΟΓΩΝ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ,

ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΗΣ,
ΣΤΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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Κατά την ώρα του «Κοινωνικού», ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Μουσουρούλης,  εκφώνησε 
τον καθιερωμένο λόγο με θέμα: «ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΑΔΙΚΟΥΝ».

«Τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεὶς παραβλάψαι δύναται» (ΕΠΕ 31,496).

 Το κείμενο της ομιλίας του έχει ως ακολούθως: 

 

«Ρυθμίζεις, Χρυσόστομε, ταῖς διδαχαῖς σου πᾶσαν διάνοιαν,
καὶ ψυχῶν θεραπεύεις τὰ ἀρρωστήματα... »  (Κανών τοῦ Ἁγίου, ᾨδή ζ΄).

******* 

Ἡ διακήρυξη αὐτή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, Μακαριώτατε, σεπτή τῶν Ἱε-
ραρχῶν χορεία, σε βα στοί Πατέρες καί ἀγαπητοί Άδελφοί, ἀποτελεῖ τό ὡραιό-
τερο καί εὐστοχότερο ἐγκώμιο τοῦ σεπτοῦ προσώπου, τοῦ τιμωμένου σήμερα 
ἀπό τήν Ἐκ κλησία μας ἱεροῦ Πατρός. 

Ζώντας ὁ ἅγιος μέσα σ᾽ ἕναν κόσμο συγκρούσε ων καί ἄλυτων προβλημά-
των,  σέ ὅλες τίς ἐκ φάν σεις τῆς ζωῆς, ἐργάσθηκε μέ λόγια καί ἔργα γιά τήν 
ἀνακαίνιση τῆς  κοινωνίας καί τή θερα πεία τῶν κοινωνικῶν τραυμάτων. Μέ τά 
φλογε ρά, πλήρη Πνεύματος κηρύγματά του «ρυθμίζει» ὄντως, δια μορ φώνει, 
διαπλάττει  «πᾶσαν διά νοιαν». Μέ τόν λόγο του βοηθεῖ  τόν ἄνθρωπο νά το-
ποθετηθεῖ σωστά  ἐνώπιον τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς.  Δι ορθώνει τόν λογι-
σμό του, ὥστε νά σκέπτεται, ὅπως θέλει ὁ Θεός καί νά ἀντιμετωπίζει τά θέμα-
τα διαθέ τοντας «νοῦν Χριστοῦ». Μιά τέ τοια ρύθμιση ὅμως τῆς διανοίας τοῦ 
πιστοῦ, ἀπέ ναντι στά μεγάλα προ βλήματα τῆς ζωῆς καί τῆς κοινωνίας, ἔχει 
ὡς ἐπακόλουθο τή  θεραπεία τῶν ἀρρω στημάτων τῆς ψυχῆς καί κατ᾽ἐπέκτα-
σιν τῆς κοι νωνίας. Μέ αὐτή τήν προοπτική ἀντιμετωπί ζει καί τό ὀξύτατο δια-
χρονικό πρόβλημα  τῆς ἀδικίας, ὁ «ἀδίκως τῆς ποί μνης αὐτοῦ ἀπελαθείς»2. 

Ἄς δοῦμε λοιπόν μέσα ἀπό τίς διδαχές του πῶς ἀντιλαμβάνεται τήν ἀδι-
κία, τήν κοινωνική αὐτή πληγή, τήν ἀενάως χαίνουσα καί πυορροούσα. Νά 
δοῦμε  τί εἶναι κατά τόν ἱερό Χρυ σόστομο ἀδικία, ποιός πραγματικά ἀδικεῖ 
καί ποιός ἀδικεῖται καί ποιά εἶναι ἡ ὠφέλεια πού προέρχεται ἀπό τήν ἀδικία.

******

2 Κάθισμα Ὄρθρου, «Τὴν σοφίαν ἐξ ὕψους»
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«Ρυθμίζεις, Χρυσόστομε, ταῖς διδαχαῖς σου πᾶσαν διάνοιαν,
καί ψυχῶν θεραπεύεις τά ἀρρωστήματα... ».

 Ὁ ἱερός Πατήρ περιγράφει τήν κοινωνική κατάσταση τῶν ἡμερῶν του 
μέ τά ἀκόλουθα λό για: «Ἡ κοινή γνώμη πιστεύει ὅτι σήμε ρα ὅλα ἔχουν γίνει 
ἄνω κάτω. Ὅτι τό γένος τῶν ἀνθρώπων εἶναι γεμάτο ἀπό σύγχυση, ὅτι πολ-
λοί εἶναι ἐκεῖνοι πού κάθε μέρα ἀδικοῦνται, πολλοί οἱ «ἐπηρεαζόμενοι, οἱ βια-
ζόμενοι, οἱ βλαπτόμενοι, οἱ ἀσθενεῖς παρά τῶν δυνατωτέρων». Εἶναι πολλοί, 
λέγει, ἐκεῖνοι πού ὑβρίζονται, ἐκβιάζονται, βλά πτονται, οἱ ἀδύνατοι ἀπό τούς 
δυνατώτερους, καί οἱ πτωχοί ἀπό τούς πλούσιους. Καί ὅπως δέν μπο ροῦμε νά 
μετρήσουμε τά κύματα τῆς θάλασσας, ἔτσι δέν μποροῦμε νά μετρήσουμε τά 
πλήθη τῶν κατατρεγμένων, ἐκείνων πού ὑβρίζονται, ἐκείνων πού ἀδικοῦνται. 
Καθημερινά τό κακό αὐξάνει καί ἀπό παντοῦ πληθύνονται  οἱ ἀναστεναγμοί, 
καί οἱ «θρῆνοι καί τά δάκρυα τῶν ἀδικουμένων»3. Αὐτά τότε. Ἄν ζοῦσε σήμερα 
ὁ Ἅγιος, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι μέ τά ἴδια λόγια θά περιέγραφε τήν κατά-
σταση τοῦ κόσμου.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης χρησιμοποιώντας τό δίκοπο μαχαίρι τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ 
προχωρεῖ καί κάμνει τομή στό προσωπεῖο τῆς ἀδικίας, θέτοντας τά  ἐρωτήμα-
τα καί δίνοντας ταυτοχρόνως τίς ἀκρι βεῖς ἀπαντή σεις: Τί εἶναι ἀδικία, ἐρωτᾶ; 
Καί πόσο αὐτή μπορεῖ νά βλάψει τήν ἀρετή τοῦ ἀνθρώπου; 

«Ἀρετή τοῦ ἀνθρώπου, ἐξηγεῖ πολύ πειστικά ὁ ἱερός Πατήρ, δέν εἶναι τά 
χρήματα γιά νά φο βηθεῖς τή φτώχεια. Οὔτε ἡ ὑγεία γιά νά φοβηθεῖς τήν ἀρ-
ρώστια…. Ἀρετή εἶναι «ἡ τῶν ἀληθῶν δογμά των ἀκρίβεια, καί ἡ κατά τόν βίον 
ὀρθό της4». Ἀρετή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τά κατορθώματα τῆς ψυχῆς του. Καί 
τοῦτο διότι ὁ λόγος  τοῦ Χριστοῦ  διδά σκει ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου βρί σκεται 
στήν ψυχή του· ὅλα τά ἄλλα τοῦ ἀνθρώ που εἶναι δικά του· τό σῶμά του, τά 
διάφορα ἀγαθά, τά χαρίσματά του (ταλέντά του). Μάλιστα ὁ Μ. Βασίλειος 
λέει ὅτι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε κυρίως ἡ ψυχή καί ὁ νοῦς μας, πού ἔχουν 
πλα στεῖ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ. Τό σῶμά μας καί οἱ αἰ σθή σεις μας εἶναι δικά μας· 
δέν εἶναι ἐμεῖς. Γύρω δέ ἀπό ἐμᾶς ὑπάρχουν χρήματα, τέχνες καί ὅλα τά ἄλλα 
πράγματα τοῦ βίου 5.

3  Ἰω.  Χρυσοστόμου,  «ὅτι τόν ἑαυτόν μὴ ἀδικοῦντα…», ΕΠΕ 31ος τόμος σελ. 498 
4  Ἰω. Χρυσοστόμου, ὅ.π. σ. 504
5 Μ.Βασιλείου, ΕΠΕ 6, 222
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Ἡ ἀδικία πού ἀναφέρεται στά δικά μας, δέν βλάπτει οὐσιαστικά τήν ψυχή 
μας. Καί ἐξηγεῖ τή θέση αὐτή ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐπιστρατεύον τας παρα-
δείγματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, μέ πρῶτο τό παράδειγμα τοῦ πολυάθλου Ἰώβ. 
Σέ χρόνο μηδέν ἀπό πλούσιος γίνεται φτωχός· ἀπό πολύτε κνος ὁ Ἰώβ σέ στιγ-
μές χρόνου βρίσκεται ἄτεκνος· ἡ λέ πρα καταξεσχίζει τίς σάρκες του· ὄχι μόνο 
δέν ἔχει σπίτι καί πόλη, ἀλλά αὐτο εξορίζεται στή σωρό τῆς κοπριᾶς. Οἱ φίλοι 
του τόν κατηγοροῦν ὅτι πάσχει ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτι ῶν του. Ἡ γυναίκα του 
τόν προτρέπει νά βλα σφημήσει καί νά πεθάνει. Ὅμως, ὅλα αὐτά δέν βλάπτουν 
στό παραμικρό τήν ψυχή του, πού τώρα λάμπει περισσότερο - ὅπως τό χρυ-
σάφι μέσα στό καμίνι - λάμπει καί ἐπισφραγίζει τή γνησιότητά του μέ τά λό-
για: «εἴη τὸ ὄνομα Κυρί ου εὐλογημένον»6.

Ἄλλο παράδειγμα εἶναι ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ, ὁ ἀγαπημένος γιός τοῦ Ἰακώβ. 
Τά ἴδια τά ἀδέλφια του ἀπό φθόνο τόν πουλοῦν ὡς δοῦλο καί τόν ἐξορίζουν. 
Συκοφαντεῖται καί φυλακίζεται. Καί ὅμως ἡ ἀρετή του μένει ὁλοκάθαρη, ἀνό-
θευτη. 

Τό ἴδιο καί ὁ Λάζαρος τῆς εὐαγγελικῆς παραβο λῆς. Τόν δέρνει ἡ φτώ-
χεια, ἡ πείνα, ἡ ἀρρώστια, τά ἕλκη, πού τά γλύφουν οἱ σκύλοι, ἐνῶ βλέπει τόν 
πλούσιο νά ζεῖ στά πολυτελῆ σπίτια του καί νά «εὐφραίνε ται καθ’ ἡμέραν λα-
μπρῶς». Τελικά ἡ καθαρότητα τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας τοῦ Λαζάρου 
τόν ἀξίωσε νά βρεθεῖ  στήν ἀγκάλη τοῦ Ἀβραάμ7. 

Πληθώρα παραδειγμάτων ὑπάρχουν στήν Ἁγία Γραφή πού ἀποδεικνύουν 
ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε κα κόβουλη ἐνέργεια, ἡ ὁποιαδήποτε ἀδικία ἐναντίον μας 
ὄχι μόνο δέν μᾶς ἀδικεῖ, ἐάν εἴμεθα ἄγρυπνοι ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς ψυχῆς μας, 
ἐάν βαδίζουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί μᾶς στεφανώνει καί 
μᾶς καταξιώνει. Ὁ ἀδικούμενος κατά τόν ἱερό Πατέρα, δέν βλάπτεται. Ἐκεῖ-
νος πού βλάπτεται εἶναι αὐτός πού ἀδικεῖ 8.

Μέ βάση καί πάλι τόν λόγο τοῦ Θεοῦ τόσο ἀπό τά παραδείγματα πού ἀνα-
φέραμε ὅσο καί ἀπό πολλά ἄλλα, φαίνεται καθαρά ὅτι τό πραγματικό πρόσω-
πο τῆς ἀδικίας εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία τήν ὁποία ἑκούσια διαπράττουμε 
ζημιώνοντας οἱ ἴδιοι τήν ἀθάνατη ψυχή μας. Τόν Ἀδάμ, λέγει ὁ ἱερός Πατήρ, 

6  Ἰω.Χρυσοστόμου, ὅ. π. σ. 506
7  Ἰω.Χρυσοστόμου, ὅ. π. σ. 508
8  Ἰω.Χρυσοστόμου, Εἰς Ψαλμ. 7, 14,  Migne PG 55,103



657ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

δέν τόν ἀδίκησεν οὔτε τόν ἔβγαλεν ἀπό τόν Παράδεισο ὁ διάβολος «ἀλλ’ ἡ 
τοῦ ἀδικη θέντος ῥαθυμία, καί τό μή νήφειν μηδέ ἐγρη γορέναι»9. Τόν Ἀδάμ 
τόν ἔβγαλε ἀπό τόν Παρά δεισο ἡ δική του ἀπερισκεψία καί τό ὅτι δέν ἦταν 
συνετός καί δέν διατελοῦσε ἐν ἐγρηγόρσει.

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, μποροῦμε νά ὁρίσουμε τήν ἀδικία ὡς 
βλάβη τῆς οὐσίας τοῦ ἀν θρώπου, δηλαδή τῆς ψυχῆς μας. Διαφορετικά δέν 
ἔχουμε πραγματική ἀδικία, ἀλλά ὀδύνη, πόνο βα θύ καί πειρασμική κατάσταση 
καί δοκιμασία τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου.

Γι’αὐτό καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος δέν ἔπαυε νά χαρακτηρίζει ὡς σκόνη καί 
παραμύθια ὅλες τίς συμφορές καί ἀδικίες τοῦ παρόντος κόσμου.  «Τὰ δὲ  ἄλλα 
πάντα  κόνις καὶ καπνὸς καὶ μῦθος, λέ γει,  κἄν ἐπιβουλὰς εἴπῃς, κἄν συκοφα-
ντίας, κἄν λοιδορίας, κἄν ἐξορίας, κἄν ξίφη ἠκονημένα»10.

Τήν ἑκούσια ὅμως ἁμαρτία τή θεωροῦσε φο βερό πράγμα, γιατί ταυτίζε-
ται μέ τήν ἀδικία, πού οἱ ἴδιοι ἐνεργοῦμε στόν ἑαυτό μας. Γι’αὐτό καί εἶναι 
καθοριστικός ὁ λόγος του: «τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεὶς παραβλάψαι 
δύναται»11.

*****

Πότε καί πῶς, ὅμως, ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος πού ὑφίσταται ἀδικίες ἐκ μέ-
ρους τῶν συνανθρώπων του; Ὠφελεῖται πρῶτον, ὅταν δέν βλέπει τήν ἀδικία 
ὡς κάτι τό ἀρνητικό καί βλαπτικό, ἀλλά ὡς κάτι τό θετικό καί χρήσιμο. Δεύ-
τερον, ὅταν τήν ἀντι μετωπίζει μέ εὐγνωμοσύνη, δηλαδή ὅταν δέν ἐκ στομίζει 
κακό λόγο ἤ βλασφημία κατά τοῦ Θε οῦ, ἀλλά μόνο στεναγμούς γιά τίς συμ-
φορές12. Ὠ φελεῖται ὁ πιστός ὅταν ὑπομένει τήν ἀδικία μέ γενναιότητα. Ὅσο 
μάλιστα μεγαλύτερη εἶναι ἡ γενναιότητα πού ἐπιδεικνύει, τόσο μεγάλη εἶναι 
καί ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ13.  Ὅταν δέν μισεῖ καί δέν ἀποστρέφεται αὐτόν πού 
τόν ἀδίκησε, ἀλλά κλαί ει καί θρηνεῖ  γι’αὐτόν14, τότε ὠφελεῖται πνευμα τικά 
ὅσο δέν φαντάζεται. Ὅταν προσεύχεται γιά τόν ἄδικο, γιά τή μεγάλη ὠφέλεια 

9  Ἰω. Χρυσοστόμου, ὅ. π σ. 508
10  Ἰω.Χρυσοστόμου, ΕΠΕ τόμος 37ος σ. 366
11  Ἰω.Χρυσοστόμου, ὅ. π. σ. 496
12  Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς Ψαλμ. 11,2  Migne PG 55, 147γ
13  ὅ.π.   55, 147γ
14  Migne   PG,  58, 595
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πού τοῦ προξένησε καί κατηγορεῖ τόν ἑαυτό του γιά τίς δικές του ἀδικίες15.

****

«Ρυθμίζεις, Χρυσόστομε, ταῖς διδαχαῖς σου πᾶσαν διάνοιαν,
 καὶ ψυχῶν θεραπεύεις τὰ ἀρρωστήματα... ».

Μακαριώτατε, σεβαστοί Πατέρες, ἡ ἀδικία κατά τόν ἱερό Πατέρα μας, 
ἰσχυροποιεῖ τήν ψυχή πού τήν ὑφίσταται καί τήν ἀπελευθερώνει ἀπό τά πάθη16. 
Ὅσο περιασσότερες ἀδικίες δεχόμαστε, τόσο περισ σότερα ἁμαρτήματα, λέγει 
ὁ Ἅγιος, μᾶς συγ χωροῦνται17. Ἔτσι λοιπόν ἐκεῖνος πού μᾶς ἀδικεῖ γίνεται ὁ 
μεγαλύτερος εὐεργέτης μας18. 

Ὁπωσδήποτε ἡ ἀδικία προκαλεῖ, πάλι κατά τόν ἱερό Πατέρα, πόνο μεγα-
λύτερο ἀπό τόν πόνο πού προκαλεῖ ὁ θάνατος. Ἄθλημα  βαρύ, βαρύτατο πού 
προσφέρεται μόνο στούς τούς γενναίους γιά νά τούς κάνει γενναιότερους, 
ἁγιότερους, ἄξιους τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ὁ προστάτης σας Ἅγιος, Μα-
καριώτατε, εἶναι φωτεινό μετέωρο, ὁδηγός  ἀπλανής κάθε ψυχῆς, πού ὑφίστα-
ται τήν ἀδικία ἀλλά συγχωρεῖ γιατί ποθεῖ τόν Οὐρανό.

 Εὐχηθεῖτε, κάθε ἀδικία πού μπορεῖ νά παρουσι ασθεῖ στόν δρόμο μας νά 
τήν δεχόμαστε ὡς εὐλο γία Θεοῦ. Καί ἐμεῖς τά πνευματικά σας παιδιά, εὐχόμα-
στε υἱικῶς, σέ σᾶς τόν πνευματικό μας πατέρα, τόν ρέκτη τοῦ δικαίου καί τῆς 
δικαιο σύνης  πολλά τά ἔτη Σας, εὐλο γη μένα καί εἰρη νικά∙ ὅλα πρός δόξαν τοῦ 
Πανα γάθου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας!

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος, οι Ιεράρχες, 
ο κλήρος και οι πιστοί ανήλθαν στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, 
προπορευομένων των Ιεροψαλτών. Εκεί εψάλη ο Πολυχρονισμός του Μακα-
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου.

15 Migne   PG,  58, 518
16  Ἰω. Χρυσοστόμου,  Εἰς Ψαλμ. 7,14, Migne 55,103
17  Ἰω.Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθ. ὁμιλία 61, 5 , PG 58,594
18  Ἰω.Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθ. ὁμιλία 61, 5 , PG 58,594
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Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος, σε πολύ σύντομη προσφώνησή του, εξέ-
φρασε προς  τους πιστούς και προς όλο τον κυπριακό λαό τις ενδόμυχες ευχα-
ριστίες του για την αγάπη τους και τις θερμότατές του ευχές για τα πολυτιμό-
τατα αγαθά της υγείας και της ελευθερίας της Πατρίδας μας.

Την ίδια ημέρα ο Μακαριώτατος έλαβε από τη θεοτίμητη κορυφή της Ορ-
θοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο την ακόλουθη συγ-
χαρητήρια επιστολή.
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Στην ως άνω συγχαρητήρια επιστολή ο Μακαριώτατος απάντησε ως 
ακολούθως:

Πα να γι ώ τα τε Ἀρ χι ε πί σκο πε Κων στα ντι νου πό λε ως, Νέ ας Ρώμης καὶ Οἰ-
κουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελφὲ καὶ 

συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιό-
τητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν. 

Ἐν ἀγάπῃ ἀδελφικῇ καὶ τιμῇ πολλῇ κομισάμενοι τὸ ἀπὸ 13ης μηνὸς 
Νοεμβρίου ἐ.ἔ., γράμμα τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος, ἀπε-
δεξάμεθα ἀσμένως καὶ τὰς δι’ αὐτοῦ ἀποσταλείσας ἡμῖν εὐχὰς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ 
μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 

Ἐκφράζοντες τῇ  Ὑμετέρᾳ γερασμιωτάτη Παναγιότητι θερμὰς εὐχαριστίας 
διὰ τὰς συγχαρητηρίους ταύτας προσρήσεις καὶ εὐχάς, ὁλοψύχως ἀντευχόμεθα, 
ὅπως ὁ Κύριος χαρίζηται Αὐτῇ ὑγίειαν ἀμετάπτωτον καὶ βίον μήκιστον, 
ἐνισχύῃ δ’ Αὐτὴν δαψιλῶς ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῶν ὑψηλῶν ἐκκλησιαστικῶν 
Αὐτῆς εὐθυνῶν, κατευθύνῃ εἰς πᾶν ἀγαθὸν τὰ διαβήματα Αὐτῆς καὶ ἐπιστέφῃ 
δι' ἐπιτυχίας πάντα τὰ βουλεύματα Αὐτῆς, ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην 
εὐσεβοῦς Αὐτῆς ποιμνίου, τῆς Ἁγιωτάτης αὐτόθι Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας 
καὶ τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας. 

 

                                                      Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος 
                                                 ἀγαπητὸς καὶ ὁλοπρόθυμος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου 
     τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 2020.



ΘΕΜΑ 661

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ν  Ι Ε ΡΑ Σ  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Υ

a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΤΡΙΤΗ, 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη, 1η 
Δεκεμβρίου 2020, εἰς ἔκτακτη συνεδρία ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου μὲ θέμα τὴν ἐνημέ-

ρωσή της ἐκ μέρους εἰδικῶν ἐπιστημόνων γιὰ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. 

 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνωτιζόμενη τὴν κραυγὴ ἀγωνίας τοῦ λαοῦ καὶ συμπά-
σχουσα μαζί του, λόγω τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου, ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖ 
ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπιδημιολόγους, 
α) Δρα Πέτρο Καραγιάννη, Καθηγητὴ Μικροβιολογίας/Μοριακῆς ἰολογίας, 
β) Δρα Ἐλπιδοφόρο Σωτηριάδη, Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ Ἐπιδημιολογίας καὶ 
Δημόσιας Ὑγείας, καὶ γ) Δρα Γεώργιο Κρασιᾶ, Ἐπίκουρο Καθηγητὴ Μοριακῆς 
Ἰατρικῆς, γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸ Χριστε-
πώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ θέσει ὑπόψη του τὶς θέσεις της.

Ἡ νόσος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τόπο ἢ τὸν τρόπο προέλευσής της, ἐπε-
τράπη ἀπὸ τὸν Θεὸ (ἀφοῦ ἄνευ αὐτοῦ «οὐ πρᾶξις, οὐ λόγος τελεῖται») γιὰ 
παιδαγωγικοὺς λόγους:

Ἡ νόσος μᾶς περιστέλλει, πρῶτα, τὸν ἐγωισμὸ καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἐπί-
γνωση τῶν ὁρίων μας. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος, χρησιμοποιώντας τὴ 
λογικὴ καὶ τὶς δυνατότητές του, πέτυχε πολλὰ στὴ ζωή του. Ἡ πρόοδος, ὅμως, 
αὐτὴ συνέβαλε πολλάκις στὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ στὴν ἔπαρση. Νό-
μισε, ὁ ἄνθρωπος, πὼς ὅλα τὰ μπορεῖ καὶ ὅλα τοῦ ἐπιτρέπονται. Ἔρχεται ἔτσι 
ἕνας μικροσκοπικός, ἀόρατος ἰὸς νὰ τὸν προσγειώσει καὶ νὰ τοῦ ὑποδείξει τὰ 
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ὅριά του. Ἀναγκαζόμαστε, ὁμολογώντας τὴν ἀδυναμία μας, νὰ προστρέξουμε 
μὲ ταπείνωση στὸν Θεό, ἐκζητώντας τὸ ἔλεος καὶ τὴ βοήθειά του.

Ἡ πανδημία, ὕστερα, δρᾶ καὶ σὰν πρόκληση πρὸς τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀνα-
πτύξει τὶς δυνατότητές του. Ὁ Θεὸς δὲν ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπο ὡς ἄβου-
λο ὄν. Τὸν ἐδημιούργησε «κατ' εἰκόνα Του», δίνοντάς του μερικὰ ἀπὸ τὰ δικά 
Του γνωρίσματα, ὅπως εἶναι τὸ λογικό, ἡ ἐλευθερία κ.ἄ. Ἡ σημερινὴ κατά-
σταση ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ νέες ἔρευνες καὶ τὸν ἀναγκάζει νὰ ἐργαστεῖ πρὸς 
παρασκευὴ νέων φαρμάκων καὶ νέων ἐμβολίων προκειμένου νὰ ἀναχαιτιστεῖ 
ἡ νόσος. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται βοηθὸς καὶ ὁ Θεός. Ἡ 
Ἁγία Γραφὴ ἐκθέτει πολλὰ παραδείγματα στὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ἀναπληρώνει ὅ,τι 
δὲν μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐπιτύχουν. Κάνει ὁ ἄνθρωπος ὅ,τι περνᾶ ἀπὸ τὸ 
χέρι του καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἔχει τὴν ἔγνοια ὁ Θεός.  

Μέσα σ' αὐτὰ τὰ πλαίσια τῆς δικῆς μας προσπάθειας καὶ τῆς ἀναπλήρω-
σης ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐκείνων ποὺ ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ πετύχει, ἐντάσσεται 
καὶ τὸ καθῆκον ὅλων μας γιὰ τήρηση ὅσων τὸ ὑπεύθυνο Κράτος καὶ οἱ Ὑπηρε-
σίες Ὑγείας ὁρίζουν γιὰ τὴν προστασία ὅλων. Ἡ Ἐκκλησία συστήνει τοῦτο ἀνε-
πιφύλακτα. Περιορίζουμε τὴν ἐλευθερία καὶ τὰ δικαιώματά μας, ἀκόμα καὶ στὸ 
θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, αὐτοβούλως, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ προστατεύσουμε 
τόσο τοὺς ἑαυτοὺς μας ὅσο καὶ τοὺς συνανθρώπους μας καὶ νὰ μπορέσουμε 
νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς ὅσον τὸ δυνατὸ συντομότερα.

Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς Θείας Μεταλήψεως ἡ θέσn τῆς Ἐκκλησίας εἶναι στα-
θερὴ καὶ ξεκάθαρη. Τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ δὲν μεταδίδουν καμιὰν 
ἀσθένεια. Εἶναι τοῦτο ἀποδεδειγμένο ἀπὸ τὴ μακραίωνη ζωὴ καὶ πράξη τῆς 
Ἐκκλησίας. Θὰ ἐξακολουθήσει νὰ μεταδίδεται μὲ τὸν ἴδιο παραδοσιακὸ τρόπο 
ποὺ γίνεται καὶ σήμερα, τηρουμένων ὅλων τῶν διατάξεων τῶν ὑγειονομικῶν 
ἀρχῶν γιὰ τὶς μεταξὺ ἀλλήλων ἀποστάσεις καὶ τὶς προσωπικὲς προφυλάξεις.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος χωρὶς νὰ παραβλέπει τὶς ἐπιφυλάξεις κάποιων ὡς πρὸς 
τὴ σύσταση καὶ τὴ δράση ὁρισμένων ἐμβολίων, τὰ ὁποῖα ἑτοιμάζουν μεγάλες 
φαρμακευτικὲς βιομηχανίες, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ ἀσπάζεται τὴ συνωμοσιολο-
γία ποὺ ἀναπτύσσεται γύρω ἀπὸ τὸ θέμα καὶ ἀφοῦ ἄκουσε μὲ προσοχὴ τοὺς 
εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ποὺ κάλεσε πρὸς τοῦτο, ἀποφάσισε νὰ συστήσει στοὺς 
πιστοὺς νὰ ἐμβολιασθοῦν, ἐφόσον τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο συστήσουν οἱ ἁρ-
μόδιες Ὑπηρεσίες  Ὑγείας τοῦ Κράτους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδώσουμε κα-
νενὸς εἴδους συμφέροντα στὶς Ἰατρικὲς Ὑπηρεσίες  Ὑγείας τοῦ Κράτους, παρὰ 
μόνο τὴν ἔγνοια τους γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ.
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Ἀσφαλῶς, κανεὶς δὲν θὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ ἐμβολιασθεῖ, θὰ πρέπει ὅμως 
καὶ ὅσοι ἀποφασίσουν νὰ ἐμβολιασθοῦν νὰ μὴν ἐπιβαρύνουν τὴ συνείδησή 
τους μὲ ἀνεδαφικὲς καὶ ἀντιεπιστημονικὲς προλήψεις. Στόχος ὅλων μας θὰ 
πρέπει νὰ εἶναι νὰ μὴ θρηνήσουμε ἄλλα θύματα καὶ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτε-
λεσματικὰ, καὶ ὅσο τὸ δυνατὸ πιὸ σύντομα ἡ πανδημία.

Τέλος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὑπενθυμίζει σὲ ὅλους τὸ κραταιὸν ὅπλον τῆς προ-
σευχῆς καὶ καλεῖ ὅλους σὲ μετάνοια, προκειμένου οἱ προσευχές μας νὰ εἰσα-
κουστοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὴ λοιμικὴ νόσο ποὺ ἐνέσκηψε 
καὶ στὴν πατρίδα μας. Τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο, ὥστε νὰ μπορέσουμε, ἀπερί-
σπαστοι, νὰ ἐπιδοθοῦμε στὶς προσπάθειες ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας μας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
1η Δεκεμβρίου 2020.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΙ  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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ΤΡΙΤΗ, 15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη, 
15η Δεκεμβρίου 2020, εἰς ἔκτακτη συνεδρία ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς 
Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθη-

κε μὲ τὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐξαγγελία, ἐκ μέρους 
τῆς Κυβέρνησης, τῶν νέων περιοριστικῶν μέτρων ὡς πρὸς τὴν προσέλευση 
τῶν πιστῶν στοὺς ναοὺς κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἄλλων 
ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατανοεῖ τὴν ἀγωνία τῶν ὑπευθύνων καὶ τὶς προσπάθειές 
τους γιὰ προστασία τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ. Εἶναι τοῦτο καὶ δική της μέριμνα. 
Ταυτόχρονα, ὅμως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι τὰ νέα μέτρα εἶναι ὑπερβολικὰ 
καὶ ἄδικα γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Ἔχοντας ὑπόψη καὶ τὴ διακηρυγμένη θέση τῶν ὑπευθύνων ὅτι γνωρίζουν 
τὴν ψυχολογικὴ κατάσταση τοῦ λαοῦ καὶ κατανοοῦν τὴν κόπωσή του ἀπὸ τοὺς 
ποικίλους περιορισμούς, ἀναμέναμε διαφορετικὴ ἀντίκρυση τοῦ θέματος τοῦ 
ἐκκλησιασμοῦ ἐκ μέρους τῆς Κυβέρνησης, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ἐπὶ θύραις πε-
ρίοδο τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης. 

Ὁ λαός μας, ὁ ὁποῖος στὴ μεγάλη του πλειοψηφία εἶναι βαθύτατα θρη-
σκευόμενος, κρατήθηκε μακριὰ ἀπὸ τοὺς ναοὺς κατὰ τὶς ἑορτὲς τοῦ Πάσχα· 
δὲν μπορεῖ νὰ γίνει τὸ ἴδιο οὔτε γιὰ τὶς ἑορτὲς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου οὔτε 
καὶ γιὰ τὴν κάθε Κυριακή. 
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Μπορεῖ γιὰ ἄλλους λαοὺς ἢ καὶ γιὰ μερικοὺς στὴν Κύπρο, τὰ Χριστούγεν-
να νὰ ἐξαντλοῦνται στὴν ἀνταλλαγὴ δώρων ἢ στὸ ἑορταστικὸ τραπέζι. Γιὰ τὸν 
πιστὸ λαό μας, ὅμως, ἄλλες εἶναι οἱ προδιαγραφὲς τῆς ἑορτῆς. Γιὰ τὸν πιστὸ 
λαό μας δὲν νοοῦνται Χριστούγεννα ἢ Θεοφάνια χωρὶς ἐκκλησιασμὸ καὶ συμ-
μετοχὴ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνεται 
σύγκριση ἀνόμοιων πραγμάτων. Δὲν θὰ πρέπει οἱ ναοὶ νὰ τίθενται στὴν ἴδια 
μοίρα μὲ χώρους κοινωνικῆς συνάθροισης ἢ ἐργασιακῆς ἀπασχόλησης. 

Ἂν γιὰ χώρους προμήθειας ὑλικῶν ἀγαθῶν λαμβάνεται πρόνοια ἀπὸ τὶς 
σχετικὲς ὑγειονομικὲς διατάξεις – καὶ καλῶς γίνεται τοῦτο -, θὰ πρέπει νὰ δί-
δεται μεγαλύτερη ἔμφαση στὴν ἀπόκτηση πνευματικῶν ἐφοδίων ἀπὸ τὸν λαό. 
Δὲν πρέπει νὰ παραβλέπεται τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑλικοπνευμα-
τικὴ ὀντότητα καὶ χρειάζεται σύμμετρη ἀνάπτυξη τῆς ὑλικῆς καὶ πνευματικῆς 
ὑπόστασής του. Ἡ πείρα τῆς ζωῆς ἐπιβεβαιώνει ὅτι «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται 
ἄνθρωπος». Ἂν ἀδιαφορήσουμε γιὰ τὸ πνευματικό του συστατικὸ θὰ ὁδηγη-
θοῦμε σὲ μίαν ἀσύμμετρη ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου μὲ χαρακτηριστικὸ τὴν ψυ-
χολογική του ἀστάθεια καὶ τὴν πνευματική του κόπωση. Ἂς μὴ ξεχνοῦμε ὅτι οἱ 
ναοὶ μας εἶναι «ἰατρεῖα πνευματικά», ἀπαραίτητοι ὅσο εἶναι τὰ Νοσοκομεῖα γιὰ 
τὶς σωματικὲς ἀσθένειες. 

Καλοῦμε, ὡς ἐκ τούτου, τὴν Κυβέρνηση ὅπως ἐπανεξετάσει τὴ θέση της ὡς 
πρὸς τὴν παρουσία τῶν πιστῶν στοὺς ναοὺς καὶ στὶς μεγάλες ἑορτές, ἀλλὰ καὶ 
κάθε Κυριακή. Ἔχουμε κι ἐμεῖς τὴν εὐαισθησία γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ὑγείας τοῦ 
λαοῦ. Ἔχουμε, ὅμως, τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ παρουσία πιστῶν στοὺς ναούς, ἀνά-
λογα μὲ τὸ ἐμβαδὸν τῶν ναῶν καὶ τηρουμένων καὶ ὅλων τῶν ἄλλων σχετικῶν 
ὑγειονομικῶν διατάξεων, δὲν συμβάλλει στὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ. Κάτι τέτοιο 
δὲν παρουσιάστηκε μέχρι τώρα, ὅπως καὶ οἱ εἰδικοὶ μᾶς διαβεβαίωσαν. Τόσο οἱ 
ἱερεῖς ὅσο καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἐπίτροποι ἔχουν λάβει αὐστηρὲς ὁδηγίες γιὰ 
τήρηση ὅλων τῶν σχετικῶν ὁδηγιῶν τῶν Ὑγειονομικῶν Ὑπηρεσιῶν. 

Στὶς ἐνορίες τῶν πόλεων καὶ σὲ μεγάλες κοινότητες, ὅπου ὑπάρχουν πέραν 
τοῦ ἑνὸς ἱερεῖς θὰ γίνονται δύο καὶ τρεῖς Θεῖες Λειτουργίες πρὸς ἐξυπηρέτηση 
περισσότερων πιστῶν, τηρουμένων πάντοτε τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων. 

Καλοῦμε καὶ τοὺς πιστοὺς νὰ ἐπιδείξουν ὑπομονὴ στὶς παροῦσες δύσκολες 
καταστάσεις. Συμπάσχουμε μαζί τους καὶ μὲ ὅσους, εἰδικότερα, ἔχουν πληγεῖ μὲ 
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τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο ἀπὸ τὴν πανδημία. Συλλυπούμαστε καὶ ὅσους ἔχουν 
χάσει οἰκείους τους, γιὰ τοὺς ὁποίους εὐχόμαστε τὴν ἀνάπαυση ἀπὸ τὸν Θεό.

Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἡ Κυβέρνηση θὰ ἀκούσει τὰ δικαιολογημένα αἰτήμα-
τά μας καὶ ἐπανεξετάζοντας τὴ θέση της θὰ δώσει στὸν θρησκευόμενο λαό μας 
τὴν εὐκαιρία νὰ ἑορτάσει χριστιανοπρεπῶς τὰ κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς 
ἐπὶ γῆς Ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Εὐχόμαστε, τέλος, ὅπως ὁ Θεός, δεχόμενος τὶς προσευχὲς καὶ τὴ μετάνοιά 
μας, μᾶς ἀπαλλάξει σύντομα ἀπὸ τὴν ἐνσκήψασα λοιμικὴ νόσο, γιὰ νὰ μπορέ-
σουμε ἐλεύθεροι νὰ ἐπιστρέψουμε στὴ χωρὶς περιορισμοὺς προηγούμενη θρη-
σκευτικὴ ζωή μας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
15η Δεκεμβρίου 2020.

666



† ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΚΥΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
a

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ

Η Εκκλησία Κύπρου με επικεφαλής τον Προκαθήμενο της, Μέλη της ιε-
ράς Συνόδου, τον κλήρο  και τον πιστό λαό προέπεμψαν, σήμερα, Παρα-

σκευή, 20ή Νοεμβρίου 2020, τον μακαριστό Χωρεπίσκοπο Σαλαμίνος, κυρό 
Βαρνάβα στην αιωνιότητα.  

Στον ιερό ναό της Παναγίας της Ευαγγελιστρίας τελέστηκε το πρωί Θεία 
Λειτουργία,  με την παρουσία του σκηνώματος του εκλιπόντος, υπό του Θεο-

«Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι... 
ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· 

 τὰ γάρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν» (Ἀποκ. ιδ' 13).
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φιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου. 

Στις 10:00 π.μ. άρχισε να τελείται η εξόδιος Ακολουθία της οποίας προ-
εξήρχε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Κύπρου Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσό-
στομος.

Παρόντες ήταν οι Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος, Κιτίου κ. Νεκτάριος, 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας, Καρ-
πασίας κ. Χριστοφόρος, Χύτρων κ. Λεόντιος, Νεαπόλεως κ. Πορφύριος και 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Επίσης, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Μητρο-
πολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος και ο Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος.

Αισθητή ήταν η προσέλευση κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι συνεργάστη-
καν  με  τον αείμνηστο Χωρεπίσκοπο Σαλαμίνος,  τον οποίο θεωρούσαν πνευ-
ματικό τους πατέρα και εκκλησιαστικό άνδρα εγνωσμένης πνευματικής καλ-
λιέργειας και ακτινοβολίας. «Ο Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος ήταν ο μαγνητικός 
πόλος και το πνευματικό αρχέτυπο πολλών… Ήταν τύπος και υπογραμμός 
του γνήσιου κληρικού…».  

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γεώργιος, 
ο οποίος είχε το προνόμιο να συνδεθεί μαζί του και να δεχθεί από τα χέρια του 
τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης του.

Ο  λόγος του Πανιερωτάτου έχει ως ακολούθως:

Αναμενόταν από όλους, εδώ και αρκετό καιρό, Μακαριώτατε, Άγιοι αδελ-
φοί, «ἡ παροῦσα κατάπαυσις». Δεν παύει, όμως, να’ ναι για όλους μας, 

τους εν  Χριστώ αδελφούς του, αλλά και τον πιστό λαό του Θεού, θλιβερό το 
γεγονός της εκδημίας του μακαριστού Χωρεπισκόπου Σαλαμίνος Βαρνάβα. 
Εσιώπησε προ πολλού «τὸ εὔλαλον στόμα τοῦ κηρυκτικοῦ ἄμβωνος». Αδρά-
νησε, εδώ και χρόνια, «ὁ κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου». Ήταν όμως πα-
ρών, διδάσκοντας και με τη σιωπή και τις ταλαιπωρίες του. Τώρα που «προσε-
τέθη τοῖς οἰκείοις τῆς πίστεως», βιώνουμε τον οδυνηρό χωρισμό.

Εκείνος, απαλλαγμένος από τα του σώματος, «θεωρεῖ, ἤδη, τὰ τοῦ πνεύ-
ματος κάλλη». «Νομίμως ἀθλήσας» (Β΄Τιμ. 2,5), κατά τον Παύλον, και έχο-
ντας πολυχρόνια θετική συμβολή και συνεχή προσφορά τόσο στην Εκκλη-
σία γενικότερα όσο και στην ιερά Αρχιεπισκοπή ειδικότερα, επορεύθη προς 
«πανήγυριν καὶ Ἐκκλησίαν πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» καὶ 
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«προσελήλυθε… κριτῇ Θεῷ πάντων καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων» 
(Εβρ. 12, 23).

Απέρχεται, όντως, του κόσμου τούτου, όχι μόνον «τὴν πίστιν τηρήσας», 
αλλά και «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνισάμενος» (2 Τιμ. 4,7) σ’ όλη του τη ζωή. 
Θα μπορούσε, κατά τα ανθρώπινα, κι άλλα πολλά, να είχε προσφέρει, αφού 
είχε σιγήσει προ 14 περίπου ετών. Έχει, όμως, και η σιωπή τη θέση της στη ζωή 
μας. Είναι και αυτή τρόπος επικοινωνίας  και μάλιστα ιδιαίτερα  δηλωτικός και 
έντονος. Λέγει χαρακτηριστικά ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Ἔστιν  ὅτε 
ἡ σιγή, μᾶλλον ὠφέλησε λαλιᾶς». Κι αλλού: «Καιρὸς τοῦ σιγῆσαι καὶ καιρὸς 
τοῦ λαλῆσαι». Και, κατά θεϊκή  παραχώρηση, πολλά μας δίδαξε, με τη σιωπή 
του, ο μακαριστός.

Γεννημένος στα Πάνω Λεύκαρα στις 8 Ιουλίου 1931, ο κατά κόσμον Γε-
ώργιος Σολωμός, ευτύχησε να έχει θεοσεβείς γονείς που του δίδαξαν «τὰ ἱερὰ 
γράμματα»  εκ νεαράς  ηλικίας και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του «ἐν παι-
δείᾳ καὶ νουθεσία Κυρίου» (Εφ. 6,4). Άριστος μαθητής και έχοντας οικονομικό 
οικογενειακό υπόβαθρο, θα μπορούσε να ακολουθήσει οποιαδήποτε επιστή-
μη. Προτίμησε όμως τη Θεολογία, αναζητώντας και θεωρητικό υπόβαθρο τής, 
λόγω παιδικών βιωμάτων, ευσέβειάς του.

Η προσφορά του στην Εκκλησία καλύπτει δύο τομείς, σε ισάριθμες περι- 
όδους της ζωής του. Η πρώτη περίοδος, ταπεινή και αθόρυβη, τον βρίσκει, 
μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του, στην αδελφότητα Θεολόγων 
«Η Ζωή», πρώτα, και αργότερα στην αντίστοιχη αδελφότητα «Ο Σωτήρ». Στις 
εκδοτικές και ιεραποστολικές προσπάθειες των δύο αυτών αδελφοτήτων πολ-
λά πρόσφερε κι ο ίδιος εργαζόμενος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, από τη 
Δράμα μέχρι την Κύπρο. Εκεί συνδέθηκε με μεγάλες προσωπικότητες, όπως 
τον Παναγιώτη  Τρεμπέλα,  του οποίου το ερευνητικό πνεύμα μιμήθηκε τόσο 
στα κηρύγματα όσο και στο συγγραφικό του έργο. Ανήκοντας στην Αδελφό-
τητα Θεολόγων «Ο Σωτήρ», χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από 
τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Γ΄.

Η δεύτερη φάση της προσφοράς του ανάγεται στο αρχιερατικό του 
έργο. Είναι σ’ όλους γνωστό ότι έγινε Επίσκοπος «μὴ βιασάμενος διὰ τὴν 
ἀρχὴν ἀλλὰ ὑπὸ τῆς ἀρχῆς βιασθείς». Δεν απέβλεψε ποτέ σε δόξα ανθρώπι-
νη, ούτε σε κοσμική αναγνώριση. Ούτε και τον έθελξε η αρχιερατική μίτρα. 
Επιθυμούσε να λάβει «τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου» και όχι 
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αρχιερατική μίτρα. Σε ώρες δύσκολες, όμως, ώρες  αποστασίας και προδοσί-
ας, δεν έμεινε απλός θεατής στις κερκίδες. Στο στάδιο κονταροχτυπιόταν, με 
κάθε είδους υπονόμευση, ο εθνικός και θρησκευτικός ηγέτης του Κυπριακού 
λαού, ο Εθνάρχης Μακάριος. Και δεν μπορούσε ο αρχιμανδρίτης Βαρνάβας 
Σολωμός να αρνηθεί την προσφορά υπηρεσιών σε ώρες κρίσιμες. Στην κλήση 
του Θεού, που τότε εκδηλώθηκε με πρόταση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 
έκρινε πως δεν εδικαιούτο, παρόλο ότι ήταν ελεύθερος και αυτεξούσιος, να 
πει όχι. Αποδέχτηκε το αρχιερατικό αξίωμα καθιστάμενος, ως Χωρεπίσκοπος 
Σαλαμίνος, βοηθός Επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Παρόλο που 
η θετική ανταπόκρισή του στο κάλεσμα ευθύνης, που του απηύθυνε ο Θεός, 
διά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του προκάλεσε πολλές θλίψεις, λόγω της 
αντίθετης, τότε, στάσης της αδελφότητας του Σωτήρα, εν τούτοις δόθηκε από 
της πρώτης στιγμής ολοκληρωτικά στον αγώνα στήριξης του Εθνάρχη. Και 
απέδειξε γρήγορα ότι ανέδειξε το αξίωμα που πήρε, δεν τον ανέδειξε εκείνο. 
Ετίμησε το επισκοπικό αξίωμα, που κατ’αξίαν περιεβλήθη, το αναβάθμισε, το 
ελάμπρυνε. Η ύλη δεν τον αιχμαλώτισε ποτέ. Δεν τον αλλοτρίωσε ο πόθος 
της ιδιοκτησίας. Έχοντας ήσυχη τη συνείδησή του, λόγω της επιτέλεσης του 
καθήκοντος, δεν τον φόβιζε η γνώμη του κόσμου, ούτε και προσπάθησε να 
συντονίσει τις ενέργειές του με τη θέληση του κόσμου. Δεν είχε φιλοδοξίες 
στις οποίες θα χρειαζόταν την ψήφο του λαού ή των συνεπισκόπων του, για να 
χαϊδεύει την ακοή τους. Δεν υποκατέστησε ποτέ την αλήθεια του προσώπου 
του με οποιοδήποτε  προσωπείο.

Στη δεύτερη φάση της ζωής του συγκαταλέγεται και η συγγραφική 
προσφορά του. Έχοντας υπόψη του το Γραφικό «Διδακτικὸν εἶναι χρή τὸν 
Ἐπίσκοπον, ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου» (Τίτ. 1, 9) δεν 
αρκέστηκε μόνο στο προφορικό κήρυγμα. Είκοσι αυτοτελή βιβλία είναι το 
συνολικό συγγραφικό του έργο, που απευθύνεται στους αγωνιζόμενους πι-
στούς, συμπλήρωμα του κηρυκτικού του έργου. Εκθέτει σ’αυτό με απλά λόγια 
μεγάλες αλήθειες, διδάσκοντας τον λαό.

Αξιοσημείωτη είναι και η στάση του απέναντι στο, επαράτου μνήμης, σχέ-
διο Ανάν. Όταν ο Μακαριώτατος, ως προεδρεύων τότε της Συνόδου, προσπα-
θούσε να βρει πλειοψηφία προκειμένου με Συνοδική εγκύκλιο να καλέσουμε 
τον λαό σε απόρριψη του σχεδίου, ο μακαριστός τοποθετήθηκε ευθαρσώς. 
«Μπορεί», είπε, «για τους άλλους η Κύπρος να είναι ένα μικρό νησί, για μας, 
όμως, είναι η πατρίδα μας και δεν μπορούμε να παίρνουμε ό,τι μας δίνουν, χω-
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ρίς  καλά-καλά να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που 
μας πιέζουν να δεχτούμε. Είναι και θέμα διαφύλαξης της αξιοπρέπειάς μας». 

Τα έκδηλα χαρίσματά του ήταν πολλά. Περισσότερα όμως ήταν εκείνα 
που με ταπείνωση έκρυβε στην καρδιά του. «Πολὺς τὸ φαινόμενον, πλουσιώ-
τερος τὸ κρυπτόμενον» κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο (Ἐπιτάφιος εἰς Και-
σάριον ΒΕΠ τ. 59,24). Υπήρξε πρότυπο ευσέβειας και αγιότητας. Ταπεινός, 
πράος, ευγενής, ελεήμων, άνθρωπος προσευχής, εδίδασκε με τη σιωπή του. 
Η ζωή του ολόκληρη και η παρουσία του στην Αρχιεπισκοπή ήταν μια ακα-
τάπαυστη διδαχή. Για την αρετή δεν έλεγε πολλά. Έπραττε πολλά. Μακριά 
από κάθε επίδειξη της αξίας του, φύσει ταπεινός, «ἐκτήσατο τῇ ταπεινώσει 
τὰ ὑψηλά».

Ο Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος ήταν ο μαγνητικός πόλος και το πνευματικό 
αρχέτυπο πολλών. Είχα το προνόμιο να συνδεθώ μαζί του, να δεχθώ από τα 
χέρια του τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης και να ζήσω μαζί του στο αφιλό-
ξενο τότε περιβάλλον της Αρχιεπισκοπής. Η συναναστροφή μαζί του υπήρξε 
πηγή αξέχαστων μαθημάτων αδαμάντινου εκκλησιαστικού ήθους και κα-
θαρής πατερικής σοφίας, σε ύφος απέριττο και αθόρυβο. Ήταν τύπος και 
υπογραμμός του γνήσιου κληρικού. 

Φυσικά, υπήρξαν και πολλοί που, μολονότι τον άκουσαν και τον συνανα-
στράφηκαν πολύ, έμειναν αδιάβροχοι από το παράδειγμα και την παρουσία 
του. Δεν αναγνώρισαν το μέγεθός του, δεν τον άντεξαν, τον απέρριψαν. Μα 
δεν συμβαίνει το ίδιο με όλους εκείνους που έχουν κάποιο περιεχόμενο;  

Οι άνθρωποι ερχόμεθα και παρερχόμεθα. Όση κι αν είναι στη γη η ζωή 
κάθε ανθρώπου κι όποιο  κι αν είναι το έργο του, έρχεται η ώρα της απέκδυσης 
«τῶν δερματίνων χιτώνων». Παρήλθεν ήδη εκ της σκηνής του κόσμου τούτου 
και ο Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος Βαρνάβας. Διαβάζουμε στον ακροτελεύτιο 
στίχο του 71ου  ψαλμού: «Ἐξέλιπον  οἱ ὕμνοι Δαβὶδ τοῦ υἱοῦ Ἰεσσαί». Εξέλιπον, 
κατά παρόμοιο τρόπο, σήμερα, και τα έργα του Σαλαμίνος Βαρνάβα.   Τονίζει 
όμως ο Απόστολος: «Εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ, ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψε-
ται» (Α΄Κορ. 3,14). Και πιστεύομεν ότι ο Σαλαμίνος Βαρνάβας «μισθόν λήψε-
ται» παρά του μεγάλου Αρχιερέως Χριστού. Γιατί ομολογουμένως η διάθεσή 
του ήταν αγαθή και αγάπησε τον Χριστόν και την Εκκλησίαν «ἐκ νεότητος 
αὐτοῦ». Κι έμεινε «πιστὸς ἄχρι θανάτου» (Αποκ.2, 10), «ἀφορῶν εἰς τὸν τῆς 
πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Εβρ. 12,2). Εξάλλου η πολύχρονη 



672 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ: † ΧΩΡΕΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ταλαιπωρία του, τι άλλο ήταν παρά συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού;

 Είναι γεγονός ότι με χαρά και για χρόνια, προσεδέχετο «τὴν μακαρίαν 
ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξῃς τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ» (Τίτ. 2,13). Σήμερα, τον συνοδεύει η ευχή της Εκκλησίας «ἵνα λάβῃ 
τὸν μισθὸν τῶν πιστῶν καὶ φρονίμων οἰκονόμων ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ  τῆς 
ἀνταποδόσεως τοῦ Κυρίου τῆς δικαίας».

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι τώρα που απέβαλε την «εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ» 
και φορεί «τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου», τώρα που συνεχίζει την ιερουργίαν, 
(όντας) λειτουργός στο ουράνιο θυσιαστήριο, των αγίων συλλειτουργός, θα 
εύχεται και υπέρ ημών που υπολειπόμαστε στον κόσμο τούτο και θα αισθαν-
θούμε ιδιαίτερα την απουσία του, και θα ικετεύει και για τη λύτρωση της πο-
λύπαθης πατρίδας μας. 

Αιωνία του η μνήμη.   

Μετά την εξόδιο ακολουθία το σεπτό σκήνωμα του αειμνήστου ιεράρχη 
μεταφέρθηκε στον αύλειο χώρο του ιερού Ναού Αγίας Ολυμπιάδος, παρά τη 
Μοσφιλωτή, όπου έγινε ο ενταφιασμός του.

Η Σύνταξη του περιοδικού μας εκφράζει και αυτή, μαζί με τη σεπτή Ιεραρ-
χία της Εκκλησίας μας και το πιστό ποίμνιό της,  τις ολόθερμες ευχές της δια 
την ανάπαυση της ψυχής του αοιδίμου επισκόπου Σαλαμίνος, κυρού Βαρνά-
βα, «ἐν σκηναῖς δικαίων, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμὸς ἀλλὰ 
ζωὴ ἀτελεύτητος».  



ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

 ΚΑΙ  ΣΤΟΝ  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ 

(ΚΥΘΡΕΑΣ)1

a
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

«Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος»2. «Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 
αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος»3.

Χαρᾶς εὐαγγέλια μᾶς ἐπιφυλάσσει ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Πανοικτίρ-
μονος Τριαδικοῦ Θεοῦ μέσα στὸ λειτουργικὸ χρόνο τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγίας Ὀρ-
θοδόξου Ἐκκλησίας.

«Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ δὲν ἔχει ὅρια καὶ τέλος. Διότι, 
διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι τὴν αἰωνίαν ζωήν, τὴν ἐν Αὐτῷ καὶ νὰ 
τὴν ζήσωμεν, δὲν μᾶς ζητεῖται οὔτε μόρφωσις οὔτε δόξα οὔτε πλοῦτος οὔτε 
τίποτε ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἠμπορεῖ κάποιος ἀπὸ ἡμᾶς νὰ μὴν ἔχῃ, ἀλλ᾽ ἀπαι-
τεῖται ἐκεῖνο μόνον, τὸ ὁποῖον δύναται καθένας μας νὰ ἔχῃ: ἡ πίστις εἰς τὸν 
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Διὰ τοῦτο Αὐτός – ὁ Μόνος Φιλάνθρωπος – ἀνήγγει-

1 Ἡ παροῦσα εἶναι διεύρυνση τῆς ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε τὴν Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, ὡς 
ἀντιφώνηση πρὸς τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
ἔλευσης τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ Κυθρέας, στὴν κοινότητα Φλάσου. Μὲ 
τὶς εὐλογίες τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, ὁ ὑποφαινόμενος χοροστάτησε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Πανη-
γυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ στὴ Φλάσου. Τὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγί-
ου Δημητριανοῦ Κυθρέας παρέμειναν στὴν κοινότητα μέχρι τὴν Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2020.
2 Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Θεία Λειτουργία. 
3  Ψαλμ, 67, 36.
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λε εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος τὸ θαυμαστὸν εὐαγγέλιον: “Οὕτω γάρ ἠγάπησεν 
ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν Μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ 
πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον”4… “ Ὁ πιστεύων εἰς 
τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον” 5, 6. 

«Ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων εἶναι εἰς τὴν πραγματικότητα αὐτὴ ἡ ζωὴ τοῦ θεαν-
θρώπου Χριστοῦ7, ἡ ὁποία διοχετεύεται εἰς τοὺς ἀκολουθοῦντας Αὐτὸν καὶ 
βιοῦται ἀπὸ αὐτοὺς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του»8. 

Ὅλο αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς Ἐνανθρωπήσεως9, τὸ ὁποῖο βιώνουμε ἐδῶ καὶ 
2.000 ἔτη ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἔρχεται, ἐκτάκτως, νὰ μᾶς θυμίσει ὁ Ἱεράρχης 
μας, ὁ προστάτης τῶν Προσφύγων μας!

Ἡ μεταφορὰ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ Ἐπισκόπου 
Χύτρων (Κυθρέας) γιὰ προσκύνηση ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἀπόψε καὶ μέχρι τὴν 
ἐρχόμενη Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2020, στὸν πάνσεπτο τοῦτο Ἱερὸ Ναό, τὸ 
ἐγκαίνιο τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένο στὴ χάρη του καὶ ὁ ὁποῖος πανηγυρίζει 
καὶ ἑορτάζει σήμερα, εἶναι ἕνα θαῦμα τοῦ Πανάγιου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ 
πανίερο γεγονὸς ἔρχεται νὰ μᾶς θυμίσει ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἱεράρ-
χου Δημητριανοῦ καὶ ταυτόχρονα μᾶς διδάσκει τὴν ἀξία καὶ τὴν τιμὴ πού, μὲ 
διάκριση, προσφέρουν οἱ Ορθόδοξοι Χριστιανοὶ στὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου 
μας, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀναδείχθηκε σὲ ὄντως 
«καθαρώτατον Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ».

«Τῆς Κυθρέας τὸ κλέος καὶ Κυπρίων ἀγλάϊσμα, Ἀρχιερέων ὑπῆρχες κανὼν 
καὶ ἑδραίωμα, Δημητριανέ, πατὴρ ἡμῶν, ταῖς εὐχαῖς σου ἡμᾶς στήριξον, εἰρήνην 
τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος»10. 

4  Ἰωάν. 3, 16. 
5  Ἰωάν. 3, 36.
6 Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ  ἔργο του «Σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις - Πρόλογος 
καὶ Ἐπίλογος εἰς τοὺς «Βίους τῶν Ἁγίων» (Βλ. Father Justin Popovich, Orthodox Faith and Life 
in Christ [transl. Asterios Gerostergios], Institute for byzantine and modern Greek Studies 
[3rd edition], Massachusetts 2005, σ. 33). 
7 Βλ. Ἰωάν. 11, 32-37.
8 Βλ. Father Justin Popovich, Orthodox Faith and Life in Christ …, σ. 37.
9 Μεγάλου Ἀθανασίου, Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς 
ἡμᾶς ἐπιφανείας αὐτοῦ, P.G. 25,96: «αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησε, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».
10 Ἀπολυτίκιον, ποίηση Στυλ. Πετάση, Ταξίαρχου ἐ.ἀ., καὶ σύνθεση Χρ. Λογγίνου, διδασκάλου. 
Βλ. Κύπρια Μηναῖα (ἤτοι Ἀκολουθίαι ψαλλόμεναι ἐν Κύπρῳ), τόμος Γ΄, Μὴν Νοέμβριος, ἐν 
Λευκωσίᾳ Κύπρου 1996, σ. 57. πίσης, βλ. Στυλ. Γ. Πετάση, Ταξίαρχου ἐ.ἀ., Βίος πέντε Ἁγίων 
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Ὁ Ἅγιος Δημητριανὸς ἔζησε στὰ μέσα τοῦ 9ου μὲ ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰῶνα. 
Γεννήθηκε στὰ χρόνια τοῦ Βασιλέως Θεοφίλου (829 - 843 μ.Χ.) στὸ χωριὸ 
Συκᾶ τῆς ἐπαρχίας Κυθρέας (γύρω στὸ 834 μ.Χ.) ἀπὸ πατέρα ἱερέα καὶ μητέ-
ρα εὐσεβῆ καὶ φιλόθεο. Νυμφεύθηκε μὲ κόρη εὐγενῆ καὶ χριστιανή, ἡ ὁποία 
σύντομα ἀπέθανε. Ἀκολούθως, ἀποφάσισε τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀφοσίωση στὸ 
Θεὸ μέσω τῆς ὁδοῦ τοῦ Μοναχισμοῦ. Ἐκάρη Μοναχός, ἀφιερώνοντας, μὲ ἀγά-
πη καὶ θεῖο πόθο, τὰ πάντα στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴ συνέχεια χειροτονήθηκε 
Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Χύτρων Εὐστάθιο, τὸν ὁποῖο ἀργότερα δια-
δέχτηκε στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῶν Χύτρων. 

Πρᾶος, εὐπρόσιτος καὶ θαρραλέος, διακριτικός, κυριολεκτικὰ ἰσχυρὸς καὶ 
χαρισματικὸς πνευματικὸς ἡγέτης, ὁ Ἐπίσκοπος Δημητριανὸς ἐνέπνεε τὸ Χρι-
στεπώνυμο πλήρωμα μὲ  ἀσφάλεια καὶ σοφία. Εἶδε τοὺς βαρβάρους Ἄραβες, 
ὅπως ἀναφέρει ὁ Συναξαριστής, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἕλληνα ἐξωμότη Δαμιά-
να11 νὰ αἰχμαλωτίζουν τὸ ποίμνιό του καὶ νὰ τὸ ὁδηγοῦν στὴ μακρινὴ Βα-
βυλῶνα. Ὁ Ἐπίσκοπος Χύτρων ἀκολούθησε τὸ λαό του στὴν ἐξορία καὶ τὴν 
περιπετειώδη αἰχμαλωσία καὶ κατόπιν, μὲ τὶς δεήσεις καὶ τὶς ἀγρυπνίες του, 
ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἐλευθέρωσε τὸ λαό του κι ὅλοι μαζί, λαὸς καὶ Ἐπίσκοπος, 
ἐπέστρεψαν στὴν Κύπρο, τὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας τους. 

Μεταξὺ ἄλλων ἐνεργειῶν του, ὁ Ἅγιος Δημητριανός παρακίνησε τοὺς 
Χριστιανοὺς νὰ κτίσουν τὴ νέα Κυθρέα ἀπὸ τὸν Κεφαλόβρυσο μέχρι νότια 
στὸν καταπράσινο καὶ καρποφόρο κάμπο τῆς Μεσαορίας. Καὶ τοῦτο γιὰ προ-
φύλαξη ἀπὸ τοὺς πειρατὲς καὶ ἄλλους ἐχθροὺς ποὺ εἶχαν ὁπτικὴ ἐπαφὴ ἀπὸ 

Ἐπισκόπων Ἐπισκοπῆς Χύτρων – Κυθρέας, Λευκωσία 2018, σ. 33.
11  Ὁ Δαμιανὸς ἦταν Βυζαντινὸς  Ἕλληνας προσήλυτος στὸ Ἰσλάμ, ὑπηρέτης (γκουλὰμ Γιαζ-
μάν, ἤτοι σκλάβος-ἱπποκόμος) τοῦ εὐνούχου κυβερνήτη τῆς Ταρσοῦ, Γιαζμάν ἀλ-Χαντίμ, ὁ 
ὁποῖος ἀπεβίωσε τὸ 891 μ.Χ. Άναδείχθηκε σὲ κυβερνήτη τῆς Ταρσοῦ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 896, 
ἐνῶ τὸν Άπρίλιο τοῦ 897 ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὴν Ταρσό. Κατέστη, στὴ συνέχεια, ἐκ τῶν κυριοτέ-
ρων διοικητῶν τῶν ναυτικῶν ἐπιδρομῶν ἐναντίον τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας στὰ πρῶτα 
ἔτη τοῦ 10ου αίῶνα. Τὸ 911 ἐπιτέθηκε στὴν Κύπρο, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸν 7ο αἰῶνα ἦταν κάτω ἀπὸ 
τὸν κοινὸ ἔλεγχο τῶν Ἀράβων καὶ τῶν Βυζαντινῶν. Ὁ Διαμιανὸς λεηλάτησε τὴν Κύπρο τέσ-
σερεις ὁλόκληρους μῆνες ἕνεκα τῆς συμπαράστασης τῶν Κυπρίων στὸ Βυζαντινὸ στόλο μὲ 
ἐπικεφαλῆς τὸ Ναύαρχο Ἰμέριο, τὸν ὁποῖο ἀργότερα νίκησε ὁ Δαμιανός. Βλ. Setton, Kenneth 
(1954). «On the Raids of the Moslems in the Aegean in the Ninth and Tenth Centuries and 
their Alleged Occupation of Athens». American Journal of Archaeology (Cambridge, Mass.) 
LVIII, σ. 318. Ἐπίσης, βλ. Pryor, John H.; Jeffreys, Elizabeth M. (2006). The Age of the ΔΡΟ-
ΜΩΝ: The Byzantine Navy ca. 500–1204. Leiden, The Netherlands and Boston, Massachu-
setts: Brill Academic Publishers, σ. 63.
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τὴν Ἀμμόχωστο ἕως τὴν ἀρχαία πολιτεία τῶν Χύτρων.

Ὁ ἱερὁς ἄνδρας τῆς Κυθρέας ἀπέθανε ὁσιακὰ καὶ σὲ βαθιὰ γεράματα, 
ἀφήνοντας πανίερη παρακαταθήκη στοὺς ἐπίγονούς του, ως λαμπρὸς ποιμε-
νάρχης τῆς Ἐπισκοπῆς τῶν Χύτρων, ἡ ὁποία εἶναι εὐρέως γνωστὸ ὅτι γέννησε 
καὶ ἄλλους ἁγίους Ἱεράρχες, ὅπως τὸν Ἅγιο Πάππο12, τὸν Ἅγιο Αθανάσιο13, 
τὸν Ἅγιο Φωτεινό14 και τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα15, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στὶς 
ἐργασίες Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ὑπέγραψαν τὰ Πρακτικὰ καὶ τὶς Ἀποφά-
σεις  αὐτῶν τῶν Μεγάλων Συνόδων.

«Χαίροις, Ἱεραρχῶν καλλονή· Πατέρων κλέος, καὶ Κυπρίων τὸ καύχημα· ὁ 
στῦλος τῆς Ἐκκλησίας· ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός· τὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀγαλλίαμα· 
πηγὴ ἀνεξάντλητος, θεῖα ῥεῖθρα προχέουσα τῶν ἰαμάτων, καὶ τὰ πάθη 
καθαίρουσα, καὶ παρέχουσα εὐρωστίαν τοῖς κάμνουσι·...»16.  

Κάθε φορὰ ποὺ προσκυνοῦμε τὴν ἱερὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, τὰ ἱερὰ Λείψανα 
ἤ κάποιο κειμήλιο ποὺ συνδέεται μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου, χρειάζεται μέτρο 
καὶ διάκριση ἀπὸ ὅλους μας. Τότε, μὲ αὐτὲς τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, 
καταλαβαίνουμε ἀκόμη μιὰ φορὰ πλατύτερα καὶ βαθύτερα ὅτι πάνω ἀπὸ ὅλα 
εὑρίσκεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰ χαρίσματα ποὺ ὁ Θεός τὸν προίκισε. 
Τότε, λαμβάνουμε πραγματικὰ τὴν εὐλογία, ὅταν εἴμαστε ἐσωτερικὰ ταπεινοὶ 
καὶ καταδεκτικοὶ μεταξὺ μας καὶ πρωτίστως μὲ τὸ Θεάνθρωπο Σωτῆρα καὶ 
Λυτρωτὴ μας.

Προσκυνώντας τὸ Ἱερὸ θησαύρισμα τῆς ἁγιοτόκου νήσου μας, ἂς ἀφή-
σουμε τὴν ψυχή μας νὰ ἀνατρέξει νοερὰ στὴν πατρίδα τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, 
ἂς ἀφήσουμε ἐλεύθερα νὰ μᾶς ψηλαφήσει ὁ εἰρηνικὸς ἀέρας τοῦ μυθικοῦ 
Πενταδακτύλου, ὁ ὁποῖος εἶναι κατάμεστος μὲ τὰ λαξευτὰ ἱερὰ ἀσκητήρια, 
ὅπως τὶς ἀετοφωλιὲς τοῦ μοναστικοῦ πνεύματος, τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ 

12 Ὁ Ἅγιος Πάππος τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὶς 24 Ὀκτωβρίου. Βλ. Στυλ. Γ. Πετάση, Ταξί-
αρχου ἐ.ἀ., Βίος πέντε Ἁγίων Ἐπισκόπων ..., σ. 21-23.
13 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὶς 17 Μαΐου. Βλ. Στυλ. Γ. Πετάση, Ταξίαρ-
χου ἐ.ἀ., Βίος πέντε Ἁγίων Ἐπισκόπων..., σ. 24-25.
14 Ὁ Ἅγιος Φωτεινὸς τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὶς 2 Αὐγούστου. Βλ. Στυλ. Γ. Πετάση, Ταξί-
αρχου ἐ.ἀ., Βίος πέντε Ἁγίων Ἐπισκόπων..., σ. 26.
15 Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὶς 19 Σεπτεμβρίου. Βλ. Στυλ. Γ. Πετάση, 
Ταξίαρχου ἐ.ἀ., Βίος πέντε Ἁγίων Ἐπισκόπων..., σ. 27-28.
16 Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, Ἐπισκόπου Χύτρων. Βλ. Κύ-
πρια Μηναῖα ... σ. 57.
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γιὰ 2.000 ἔτη17. Ἄς ἀναλογιστοῦμε τὴν ἀξία μας ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ καὶ ναῶν 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος18, καθὼς καὶ τὴν ἀξία τῶν χαρισμάτων καὶ τῶν ταλάντων 
ποὺ ἔχει ὁ καθένας μας ὡς αὐθεντικὴ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. 

Ἐντονότερα καλούμαστε νὰ προσευχηθοῦμε ἀπόψε, σὲ αὐτὴ τὴν πανίερη 
πανήγυρη, ἐπικαλούμενοι τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας τῆς Ὁδηγήτριας, 
τῆς Χαρδακιωτίσσης, καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, καθὼς καὶ τῶν ἄλλων Ἁγίων 
Ἱεραρχῶν καὶ Ἀσκητῶν τῆς Κυθρέας καὶ τῆς Σολέας, γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, 
τοὺς νέους τῆς πατρίδας μας καὶ τὸν κάθε πονεμένο καὶ κατατρεγμένο 
ἄνθρωπο. Ἰδιαίτερα αὐτὸ συγκλονίζει τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων αὐτὲς τὶς 
ὧρες τῆς παρατεταμένης δοκιμασίας ἕνεκα τῆς πανδημίας τοῦ Κόβιτ-19. 

Ὀφείλουμε νὰ βαδίσουμε ἑνωμένοι καὶ συνεργάσιμοι μὲ συνετὸ ρεαλισμό, 
ἀντιμετωπίζοντας μὲ ψυχραιμία ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς καθημερινότητας, γιὰ 
νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς ποθητῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὰ πνευματικὰ πάθη, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἀπελευθέρωσης τῆς κατεχόμενης πατρίδας μας, μέχρι τὴν εὐλογημένη ἡμέρα 
ποὺ ἔρχεται αἰσιόδοξα γιὰ τὸν καθένα μας, ὅταν τὴν ποθοῦμε τίμια καὶ ταπεινὰ 
ὡς ἔκφανση τῆς σώζουσας πρόνοιας τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ.

Στὸ σημεῖο αὐτό, περαίνοντας τὴ σύντομη ἀντιφώνησή μου, ἐπιθυμῶ, 
ὡς εὐχαριστήριο προσευχὴ, νὰ ὑψώσω ἱκετικὰ τὰ χέρια μου πρὸς τὸ Δεσπό- 
τη Κύριο καὶ Θεό μας, ἐπικαλούμενος τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Χαρδα-
κιωτίσσης καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ Ἐπισκόπου Κυθρέας, γιὰ ὅλους ἐκείνους 
ποὺ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο συνέβαλαν νὰ ἔρθουν σήμερα τὰ Ἱερὰ Λείψανα 
τοῦ Ἁγίου μας στὴν κοινότητά σας: τὸν Πανιερώτατο Ποιμέναρχη τῆς Θεο-
σώστου ταύτης Μητροπόλεως, τὸ Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο γιὰ 
τὴν εὐλογία,  τὸν Πρωτοσύγκελο Ἀρχιμ. Φώτιο Ἰωακεὶμ καὶ τὸν Ἀρχιερατικὸ 
Ἐπίτροπο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χριστοφόρο Δημητρίου γιὰ τὴ μέριμνα, τὸν 
πολιὸ Οἰκονόμο π. Μιχαὴλ Χριστοδούλου καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ 
τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ τῆς Φλάσου. 

Ἐπίσης, ὅλους τοὺς παράγοντες τῆς περιοχῆς ποὺ συνεργάστηκαν, καθὼς 
καὶ τὶς Ἐκκλησιαστικὲς Ἐπιτροπὲς Παναγίας Χαρδακιωτίσσης καὶ Παναγίας 
Παλλουριωτίσσης, ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς Ἱερεῖς ἔχουν τὴν εὐθύνη τῆς φύλαξης, 
ἄχρι καιροῦ, τῶν Ἱερῶν Κειμηλίων τῆς Κυθρέας (Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου 

17 Βλ. Στυλ. Γ. Πετάση, Ταξίαρχου ἐ.ἀ., Ὅταν οἱ πέτρες, τὰ σπήλαια, τὰ δέντρα καὶ τὰ ἁγιάσμα-
τα ὁμιλοῦν, Λευκωσία 2020.
18 Α΄ Κορ. 6,19.
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Δημητριανοῦ, Εἰκόνα Παναγίας Χαρδακιωτίσσης19 καὶ ἡ ἀφιερωματικὴ Ἁγία 
Ζώνη τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας). Μνημονεύουμε τὸ μακαριστὸ Παπα-
Κωνσταντῖνο Παπαναστασίου20, ἐφημέριο τῆς Παναγίας Χαρδακιωτίσσης καὶ 
τὸ Μιχάλη Κυριάκου, παλαιό κοινοτάρχη καὶ πρόεδρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἐπιτροπῆς Παναγίας Χαρδακιωτίσσης, οἱ ὁποῖοι διέσωσαν τὸ 197421, κυρι-
ολεκτικὰ μὲ θαυμαστὸ τρόπο, τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας τῆς 
Χαρδακιωτίσσης καὶ τὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ.

Τελευταῖον εὐχαριστῶ υἱικῶς καὶ εὐγνωμόνως τὸν Προκαθήμενο τῆς 
Παλαιφάτου Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τὸ Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομο 
Β΄, μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ ὁποίου καὶ τὴν πρὸς ἐμὲ ἀνάθεση, μεριμνήσαμε τὰ 
δέοντα γιὰ τὴν ἔλευση σήμερα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου μας στὴν 
ἐνορία σας, ὡς ἔκφραση τῆς πατρικῆς του ἀγάπης. Μεταφέρω πρὸς ὅλους 
τοὺς παρισταμένους, καὶ σὲ ὅλο τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς 
Σολέας, τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου. 

Ἀγαθὴ συγκυρία, σήμερα, εἶναι ἡ 14η ἐπέτειος ἀπὸ τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι 

19 Νὰ σημειωθεῖ ὅτι σήμερα ὑπάρχουν δύο εἰκόνες σὲ δύο Προσκυνητάρια στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Παναγίας Εύαγγελιστρίας στὴν Παλλουριώτισσα. Ἡ πρὠτη, ἡ Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια εἶναι ἡ 
ἀρχαιότερη, τοῦ 17ου αἰ. (πιθανὸν ἔργο τοῦ ζωγράφου Παύλου Ἱερογράφου), καὶ ὴ δεύτερη τὸ 
ἀργυρεπίχρυσο προστατευτικό της κάλυμμα, ποὺ κατασκευάστηκε τὸ 1814, ἐπὶ Ἀρχιεπισκό-
που Κύπρου Κυπριανοῦ (†1821), μὲ τὴν ἐπισταστασία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰωαννικίου. Πρβλ. 
Ἰ. Ἀ. Ἠλιάδη, Ἡ Βυζαντινὴ καὶ ἡ μεταβυζαντινὴ Κυθρέα, εἰς Χ. Γ. Χοτζάκογλου & Ἰ. Ἀ. Ἠλιάδη 
(ἐπιμ.), Κυθρέα ἡ γῆ τῶν Χύτρων, Ἀρχαιότητες, κειμήλια καὶ θησαυροί, Λευκωσία 2016, σ. 
157, 163. 
20 Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι, σύμφωνα μὲ προφορικὴ μαρτυρία τοῦ Οἰκονόμου π. Μιχαήλ Χριστο-
δούλου,  τὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ ἦρθαν ἀκόμη δύο φορὲς στὴν κοινότητα 
Φλάσου ἀπὸ τὸν π. Κωνσταντῖνο Παπαναστασίου (1906-†2000), ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν εἰσβολὴ 
τῶν Τούρκων τὸ 1974 ζοῦσε προσωρινὰ στὸ Ζύγι.
21 Συγκεκριμένα, διέφυγαν ἀπὸ τὴν κωμόπολη τῆς Κυθρέας στὶς 14 Αὐγούστου 1974. Σύμφω-
να μὲ προφορικὴ μαρτυρία τῆς ἀνιψιᾶς τοῦ μακαριστοῦ Μιχάλη Κυριάκου, κ. Στέλλας Ἰωάν-
νου, κατὰ τὴν ὥρα τῆς αἰφνίδιας ἐγκατάλειψης τῆς πατρώας γῆς, συνειδητοποίησαν ὅτι τὸ 
ὄχημα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ διέφευγαν δὲν ξεκινοῦσε. Σκέφθηκαν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, καὶ ὁ Μ. 
Κυριάκου ζήτησε ἀπὸ τὸν Παπα-Κωνσταντῖνο νὰ ἀνοίξει τὴν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας καὶ νὰ 
τοῦ δώσει τὴν εὐλογία του νὰ διασώσει τὴν Παναγία Χαρδακιώτισσα, μεταφέροντάς την μαζί 
του σὲ τόπο ἀσφαλῆ. Τότε τὸ ὄχημα ξεκίνησε μὲ ἁλματώδη ἐκκίνηση. Πρῶτος ἀσφαλὴς τόπος 
ἡ κοινότητα Ἀσκᾶς στὴν ὀρεινὴ Λευκωσία, κατόπιν τὸ προάστιο τοῦ Ἁγίου Δομετίου καὶ τε-
λευταῖος προσωρινὁς τόπος φύλαξής της ἡ Παλλουριώτισσα, στὴν ὁποῖα σήμερα φυλάσσεται 
στὸν περικαλλῆ ναὸ τῆς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας.
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ἐκλογῆς καὶ ἀναρρήσεως τοῦ Μακαριωτάτου στὸ θρόνο τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα22. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ μὲ τὸ πολύπλευρό του ἔργο, 
ποὺ ἤδη ἐπιτελέστηκε καὶ συνεχίζεται καρποφόρα καθὼς καὶ μὲ τὴ θαρραλέα 
θέση πολύπλευρης προσφορᾶς του, ἐγκαινίασε τἡ νέα σελίδα ἑνότητας καὶ 
προοπτικῆς τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐν γένει Ὀρθοδοξίας στὸν 
ἐπικείμενο 22ο  αἰῶνα.  

«Χαίροις, (Δημητριανέ) ... Πατέρων κλέος, καὶ Κυπρίων τὸ καύχημα· ὁ 
στῦλος τῆς Ἐκκλησίας· ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός· ... τῶν θλιβομένων παράκλησις, 
τῶν πίστει τὴν θείαν καὶ φαιδράν σου ἐκτελούντων ἀεὶ πανήγυριν»23.  

Ὁ ἐν τῷ μέσω ἡμῶν «εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων ἡμᾶς»,  Ἅγιος Δημητριανὸς 
τῶν Χύτρων Κυθρέας, ἀποτελεῖ τὴ ζωντανὴ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ 
ποιὸ εἶναι τὸ μέγεθος καὶ τὸ μέτρο τῆς φροντίδας, πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς, 
ἀπὸ μέρους τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐπίγνωση τῆς 
ἀποστολῆς τους, μακριὰ ἀπὸ κάθε ἀλαζονεία καὶ δημαγωγία, ἄλλοτε μὲ εὔλα-
λη σιωπὴ καὶ ἄλλοτε μὲ στεντόρεια φωνή, νυχθημερὸν μεριμνοῦν γιὰ τὴν ἐπι-
βίωση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖται ἀπὸ διάφορους ὁρατοὺς καὶ 
ἀόρατους ἐχθρούς.

Ἕνας σύγχρονος Ἱερομόναχος, ὁ ἀόμματος Στέφανος24, ἔλεγε νουθετώ-
ντας τὰ πνευματικά του παιδιά: «ὅταν ὁ ἄνθρωπος μὲ ταπείνωση ὑπομένει 
τὴν ὥρα ποὺ ἀνθρωπίνως ἀδικεῖται καὶ παραμένει προσηλωμένος στὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, οἱ καρποὶ εἶναι γλυκεῖς. Ὅταν ἐπιμένει ὁ ἄνθρωπος ἐγωϊστικά, στὴν 
ὑψηλόφρονα γνώμη, ἔστω κι ἂν ἔχει ἀνθρωπίνως δίκαιο, τότε οἱ καρποὶ εἶναι 
πικροί».

«Τῆς Κυθρέας τὸ κλέος καὶ Κυπρίων ἀγλάϊσμα, ... Δημητριανέ, πατὴρ ἡμῶν, 
ταῖς εὐχαῖς σου ἡμᾶς στήριξον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυ-
χαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος»25. 

22 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄ ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου τὴν 5η Νοεμβρίου 2006 καὶ ἐνθρονίστηκε τὴν Κυριακή 12η Νοεμβρίου 2006.
23 Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, Ἐπισκόπου Χύτρων. Κύπρια 
Μηναῖα ..., σ. 57.
24 Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Σαχπελίδης († 16/8/2006), Ταξίαρχος ἐ.ἀ. τῶν Ἐνόπλων Δυνάμε-
ων τῆς Ἑλλάδος.
25 Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, ποίηση Στυλ. Πετάση, Ταξίαρχου ἐ.ἀ., καὶ σύνθεση 
Χρ. Λογγίνου, διδασκάλου. Βλ. Κύπρια Μηναῖα ..., σ. 57. Επίσης, βλ. Στυλ. Γ. Πετάση, Ταξίαρ-
χου ἐ.ἀ., Βίος πέντε Ἁγίων Ἐπισκόπων..., σ. 33.
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Ἄς ἔχουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, γιὰ νὰ ζούμε διαρκῶς τὴ 
χαρὰ καὶ τὴ γλυκύτητα τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ πανάγιο θέ-
λημα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.



ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗΣ

 a
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τό θέμα μου ἔχει τίτλο «τό μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου στά πλαίσια τῆς ἐκ-
κοσμίκευσης» ἤ σ᾽ἕνα «ἐκκοσμικευμένο κόσμο». Ἡ ὑπόθεση πού βρίσκεται 
πίσω ἀπό αὐτόν εἶναι ὅτι ἐμεῖς, ὡς Ἐκκλησία καί Θεολογία, ζοῦμε σήμερα σέ 
κοινωνίες πού χαρακτηρίζονται ἀπό διάφορους βαθμούς ἐκκοσμίκευσης καί 
ὅτι, ἀνεξάρτητα ἀπό αἰσιόδοξες ἤ ἀπαισιόδοξες προβλέψεις, ἡ ἐκκοσμίκευση 
πιθανῶς θά παραμείνει, ὑπό τή μιά ἤ τήν ἄλλη μορφή, γιά μιά ἀπρόβλεπτη 
περίοδο.

Ἡ παρούσα μελέτη χωρίζεται σέ δύο μέρη:

Α΄ τό ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο,

καί Β΄ τό μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου.

ΤΟ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τό πρῶτο βασικό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζουμε εἶναι ἡ ἀποσαφήνιση 
τῶν ὅρων καί οἱ θεμελιώδεις ὁρισμοί τους; τί ἀκριβῶς σημαίνει ὁ ὅρος «ἐκκο-
σμικευμένο πλαίσιο»;

Ἡ λέξη «πλαίσιο» δέν φαίνεται νά παρουσιάζει ἰδιαίτερες δυσκολίες. Τό 
πλαίσιο στή συγκεκριμένη περίπτωση δηλώνει τόν πνευματικό καί τεχνικό 
πολιτισμό, τίς κοινωνικο-οικονομικές συνθῆκες, τά φιλοσοφικά, πολιτικά, 
ἰδεολογικά καί θρησκευτικά ρεύματα, τήν τεχνολογική πρόοδο καί κατάστα-
ση, ὅλους ἐκείνους τούς ζωτικούς παράγοντες πού ὑπάρχουν σ᾽ἕνα δεδο-
μένο ἱστορικό πλαίσιο μιᾶς συγκεκριμένης κοινωνίας καί πού συνιστοῦν μέ 
τόν τρόπο αὐτό, τά οὐσιώδη χαρακτηριστικά τῆς ζωῆς αὐτῆς τῆς κοινωνίας. 



682 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἡ λέξη «πλαίσιο» λαμβάνεται ὡς ἕνας εὔχρηστος «κωδικός» που περιλαμβά-
νει καί μεταφέρει σέ συμπυκνωμένη μορφή ὅλες τίς παραπάνω ἔννοιες καί 
ἰδέες.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά δέν εἶναι καί τόσο εὔκολο νά ὁρίσουμε τόν ὅρο 
«ἐκκοσμικευμένος». Τί ἀκριβῶς ὑποδηλώνει στή φράση «ἐκκοσμικευμένο 
πλαίσιο»;

Τό ἐπίθετο «ἐκκοσμικευμένος» ἀνήκει σέ μιά οἰκογένεια λέξεων ὅπως ἐκ-
κοσμίκευση, ἐκκοσμικεύω, γιά τό νόημα τῶν ὁποίων φαίνεται νά ὑπάρχει δια-
φωνία ἀνάμεσα στούς μελετητές.  

 Γιά πολλούς εἰδικούς, ὁ ὅρος «ἐκκοσμίκευση» καί τά παράγωγά του ση-
μαίνει γενικά «ἕνα σύστημα πολιτικῆς ἤ κοινωνικῆς φιλοσοφίας πού ἀπορ-
ρίπτει κάθε μορφή θρησκευτικῆς πίστης». Στήν πραγματικότητα αὐτός εἶναι 
λίγο ἤ πολύ ὁ τύπος φιλοσοφίας. Ὁ R. Berger μᾶς προσφέρει ἕνα κάπως πα-
ρόμοιο ἀλλά πιό ραφιναρισμένο ὁρισμό, λέγοντας ὅτι ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι 
ὁ ἀνταγωνιστής «τῆς ὑπερβατικῆς διάστασης στίς ἀνθρώπινες συνθῆκες». 
Σ᾽αὐτή τήν περίπτωση διακρίνουμε μιά σαφέστερη ἀνθρωπολογική ροπή. 
῾Ωστόσο, οἱ πιό πάνω ὁρισμοί, παρά τίς διαφορές τους, μοιράζονται τήν ἴδια 
θεμελιώδη ἀντίληψη γιά τήν ἐκκοσμίκευση πού κατ᾽αὐτούς περιλαμβάνει μιά 
θέση ἀντιπαράθεσης, ἕναν ἀνταγωνισμό πρός τή θρησκευτική πίστη καί στήν 
ἰδέα τῆς ὑπερβατικότητας ὅσο ἀφορᾶ τήν ἀνθρώπινη κατάσταση ἤ καί τή συ-
νολική ἀπόρριψή τους…

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ἔχοντας ὑπόψη τά παραπάνω πληροφοριακά στοιχεῖα μποροῦμε τώρα νά 
προχωρήσουμε στή συζήτηση τοῦ δεύτερου βασικοῦ ἐρωτήματος: πῶς ἀντι-
λαμβανόμαστε τή σύνδεση τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος μέ τό ἐκκοσμικευ-
μένο πλαίσιο: Πῶς ὁραματιζόμαστε τό καθῆκον νά ἑρμηνεύσουμε καί νά 
προσφέρουμε τήν ἀλήθεια τῆς θείας ἀποκάλυψης σ᾽ἕναν ἐκκοσμικευμένο 
κόσμο;

Κεντρικό θέμα τῆς θείας ἀποκάλυψης, ὅπως ὑπάρχει στήν Καινή Διαθή-
κη, εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος: «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» ( Ἰω. 1:14) ἤ σύμφωνα μέ 
τήν πρόταση πού ὑπάρχει στήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολή, «ἑαυτὸν ἐκέ-
νωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» (Φιλιπ. 
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2:7). Αὐτό εἶναι τό θεμελιακό μήνυμα τῶν βιβλικῶν κειμένων, ἕνα μήνυμα πού 
παρουσιάζεται μέ συγκεκαλυμένη μορφή στήν Παλαιά Διαθήκη καί πλήρως, 
σαφῶς καί ὁριστικά στήν Καινή.

Ἡ θεία ἀποκάλυψη πού πρωταρχικά ἑρμηνεύεται ὡς ἀποκάλυψη μέσω τῆς 
σάρκωσης τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλες τις εὐεργεσίες πού αὐτή ἔχει, φαίνεται πώς κα-
τέχει μιά μοναδική θέση καί λειτουργία στό ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο. Ἡ ἐκκο-
σμίκευση, μέ κάθε μορφή καί πλευρά της, τονίζει τήν ἀπόλυτη σημασία τοῦ 
ἀνθρώπινου στοιχείου, τήν κεντρικότητα πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος. Εἶναι λίγο 
πολύ ἀνθρωποκεντρική. Τί περισσότερο θά μποροῦσε ἡ ἐκκοσμίκευση νά 
ζητήσει ἀπ᾽ αὐτό πού προσφέρει τό οὐσιῶδες μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου, δηλα-
δή ὅτι ὁ Θεός ἔγινε πλήρως, τελεσιδίκως καί γνησίως ἄνθρωπος; Ποιά δι-
δασκαλία μπορεῖ νά τοποθετήσει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη ψηλότερα ἀπό μιά 
διδασκαλία σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Θεός ἀναλαμβάνει τήν πληρότητα τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης; Μόνο τό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως, μόνο τό πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ, τοῦ τέλειου Θεοῦ καί τέλειου ἀνθρώπου, δημιουργεῖ γιά τήν 
ἀνθρωπολογία δυνατότητες πρωτάκουστες σέ κάθε ἄλλη ἀνθρωποκεντρική 
φιλοσοφία. Γιά νά τό ποῦμε δέ καί κάπως τολμηρά, ἄν κατανοηθεῖ σωστά τό 
γεγονός ὅτι ὁ «Λόγος σάρξ ἐγένετο» προσφέρει μιά πολύ ριζικότερη καί 
πιό ἀνεπτυγμένη ἀνθρωποκεντρική θεώρηση. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀνθρώπινης 
ὕπαρξης στό βέλτιστο καί στό μέγιστο σημεῖο της, ἀτομικά καί κοινωνικά, συ-
νιστᾶ μιά ἀπόλυτα ἐπιβεβλημένη πλευρά τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος, ὅταν 
αὐτό ἐπικεντρώνεται στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ. Ἄς διαμορφώσουμε αὐτή 
τήν ἰδέα μέ πιό ἀφηρημένους τεχνικούς ὅρους: ἡ ἀνθρωπολογικά ἑρμηνευόμε-
νη σάρκωση τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα κεντρικό ἀντικεί-
μενο, ὅταν ἀσχολούμαστε μέ τό πρόβλημα τῆς συσχέτισης τοῦ εὐαγγελικοῦ 
μηνύματος μέ μιά ἐκκοσμικευμένη κοινωνία.

Εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ «ἀνθρωπολογία τῆς σάρκωσης» ὑπῆρξε μέρος τῆς δι-
δασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας σέ ὅλη τήν ἱστορία της. Ἐδῶ ὡστόσο, συζητοῦμε γιά 
ἔμφαση καί προτεραιότητα, γιά μιά ἐνδελεχῆ «ἀνθρωπολογία τῆς σάρκωσης», 
πού θά ἀποτελεῖ τό κύριο στοιχεῖο τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος στά ἑπόμενα 
χρόνια.

Τό δεύτερο κύριο ἀντικείμενο στή συζήτησή μας γιά τό πρόβλημα τοῦ 
εὐαγγελικοῦ μηνύματος σέ ἕνα ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο εἶναι ἡ γλώσσα καί 
ἡ ἐπικοινωνία. Ἡ γλώσσα ὡς μέσο ἐπικοινωνίας σέ μιά ἐκκοσμικευμένη κοι-
νωνία καί σ᾽ ἕνα ἐκκοσμικευμένο κόσμο ἔχει ὑποστεῖ μιά τεράστια ἐξέλιξη, 
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ἐξάπλωση καί διαφοροποίηση. Μαζί μέ τήν ἄμεση, πρόσωπο πρός πρόσωπο, 
προφορική ἐπικοινωνία ἔχουμε τήν τεράστια ἀνάπτυξη τῆς γλώσσας ὡς γρα-
πτῆς ἐπικοινωνίας, ὡς τό κύριο ὄχημα τῆς ἐπικοινωνίας, μέσω τοῦ ραδιοφώ-
νου καί τῆς τηλεόρασης, καί ὡς συστατικό σέ μιά μικτή μορφή πού δημιουργεῖ 
ὀπτικά καί ἠχητικά ἀποτελέσματα (κασέτες, βίντεο κ.λπ.).

Οἱ ἄνθρωποι τῆς  Ἐκκλησίας πού ἦσαν ὑπεύθυνοι γιά τή μετάδοση τοῦ 
εὐαγγελικοῦ μηνύματος, συνήθως, ἔπαιρναν ὑπόψη τους τό γλωσσικό φαινό-
μενο, ὅπως περιγράφηκε παραπάνω, ἕνα φαινόμενο πού ὄντως χαρακτηρίζει 
τή σύγχρονη καί ἐκκοσμικευμένη ἐποχή μας. Ποιό θά ἦταν ἀκριβῶς τό πρα-
κτέο σ᾽αὐτό τό συγκεκριμένο θέμα;

Ἡ θεία ἀποκάλυψη πού παρουσιάζεται στά βιβλικά κείμενα ἔχει ἐκφραστεῖ 
σέ συγκεκριμένη γλώσσα πού σχετίζεται μέ συγκεκριμένες ἱστορικές καί γεω-
γραφικές συνθῆκες. Ὡς ἐκ τούτου, εὐθύς ἐξαρχῆς, καθώς τό εὐαγγέλιο ἄρχισε 
νά ἐξαπλώνεται πέρα ἀπό τό ἀρχικό μέρος τῆς ἀποκάλυψής τους, ἡ ἑρμηνεία 
του μέ κάθε μορφή, ἀπό τή μετάφρασή του ὡς τό θεολογικό σχολιασμό του, 
κατέστη μιά ζωτική, ἀναγκαία καί συνεχής προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἑρμηνεία τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος ὡς μία συνεχής καί πολύπλευρη 
διαδικασία, φαίνεται νά ἀποτελεῖ ἀπόλυτη προτεραιότητα στίς ἐνέργειες τῆς 
Ἐκκλησίας, καθώς συναντᾶ ἕναν ἐκκοσμικευμένο κόσμο: ἑρμηνεία ὡς ἐπικοι-
νωνία πού σκοπεύει πρωταρχικά νά κάνει τή γλώσσα καί τό περιεχόμενο τῆς 
θείας ἀποκάλυψης πλήρως καί ἀληθινά κατανοητό ἀπό τόν ἐκκοσμικευμένο 
ἄνθρωπο. Αὐτό ἔχει νά κάνει μέ τή γλώσσα ὡς περιεχόμενο ἀλλά καί ὡς λεξι-
λόγιο, γραμματική, σύνταξη, ὕφος. Ἔχει ἐπίσης νά κάνει μέ τή γλώσσα ὡς μορ-
φή καί ὡς τρόπο ἐπικοινωνιακῆς ἔκφρασης, δηλαδή μέ τόν ἄμεσο προφορικό 
λόγο, γραπτό κείμενο, κασέτα βίντεο, ραδιοφωνική καί τηλεοπτική ἐκπομπή.

Ὑπάρχει καί ἄλλη μιά πτυχή στή συζήτηση γιά τή γλώσσα καί τήν ἐπικοι-
νωνιακή ἑρμηνεία ὅσο ἀφορᾶ τό μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου. Ἡ θεία ἀποκάλυψη, 
ὅπως ἐμφανίζεται στήν Καινή Διαθήκη, δέν περιορίζεται σέ γλωσσικές δια-
τυπώσεις. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μίλησε καί δίδαξε ἐκτεταμένα, χρησιμοποίησε 
ὅμως καί σημεῖα, τέλεσε θαύματα, ἔκανε ἔργα.  Ἐπικοινώνησε μέ τούς ἀνθρώ-
πους μέσα ἀπ᾽ ὅλα αὐτά. Τούς μετέφερε τό σωτήριο μήνυμα τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ. Τό σημαντικό ἐδῶ εἶναι ὅτι τό εὐαγγελικό μήνυμα διακηρύχθηκε 
καί μεταδόθηκε ὄχι μόνο μέσω τῆς γλώσσας, ἀλλά καί μέσω σημείων, ἔργων 
καί γεγονότων.
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 Στό ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο ὅπου μετροῦν τά δεδομένα, τά γεγονότα καί 
οἱ ψηλαφητές καί ὁρατές πραγματικότητες, οἱ ἀλήθειες τῆς θείας ἀποκάλυψης 
τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά μεταδοθοῦν μέ ὅλους τούς δυνατούς τρόπους, μέσα 
καί πέρα ἀπό τή γλώσσα. Ὑπό τήν ἄποψη αὐτή ἡ ζωή τῆς  Ἐκκλησίας, μιά σφύ-
ζουσα καί ὑγιής ζωή, ἰδιαίτερα στήν ἔκφραση τῆς λειτουργίας καί διακονίας 
της, συνιστᾶ ἕνα ὑπέροχο μέσο μετάδοσης στόν ἐκκοσμικευμένο κόσμο τοῦ 
μηνύματος τῆς βασιλείας, πού μεταδόθηκε ἀρχικά μέ τά σημεῖα, τά θαύματα 
καί τά ἔργα τοῦ Χριστοῦ.

Σ᾽αὐτό τό σημεῖο, συζητώντας τούς μή-λεκτικούς τρόπους ἐπικοινωνί-
ας, θά πρέπει νά ἀναφερθοῦμε στήν εἰκονογραφία, στίς εἰκαστικές καί καλές 
τέχνες γενικά, ὡς σημαντικές δυνατότητες ἐπικοινωνίας καί προαγωγῆς τοῦ 
εὐαγγελικοῦ μηνύματος.

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς γλώσσας, ὡς μέσου ἐπικοινωνίας, καί ἡ παράλληλη ἔμ-
φαση σέ κάθε ἄλλο μέσο ἐπικοινωνίας πρέπει νά γίνει θέμα ὑψηλῆς προτε-
ραιότητας στή ζωή τῆς  Ἐκκλησίας καί τῆς θεολογίας, της καθώς ζούμε πια 
στόν εἰκοστό πρῶτο αἰώνα. Στήν περίπτωση αὐτή, ἡ δήλωση τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου στήν Α´ πρός Κορινθίους ἐπιστολή, ὅτι «τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, 
ἵνα πάντως τινὰς σώσω» (Α´ Κορ. 9:22) ἀποτελεῖ μιά ὑπέροχη ἔκφραση τῆς 
διακαοῦς ἐπιθυμίας του, νά ἀνοίξει κάθε δυνατή γραμμή ἐπικοινωνίας μέ τόν 
κόσμο, ἐκκοσμικευμένο καί μή, καί νά τήν κρατήσει ἀνοιχτή.

Ὑπάρχει καί ἄλλο ἕνα σημαντικό θέμα ὅσο ἀφορᾶ τό ἐρώτημα τοῦ εὐαγ-
γελικοῦ μηνύματος σ᾽ ἕνα ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο: αὐτή εἶναι ἡ ἰδέα ἤ μᾶλ-
λον ἡ πραγματικότητα τῆς ὑπερβατικότητας. Ἡ θέση τῆς ἐκκοσμίκευσης ὡς 
πρός τήν ὑπερβατικότητα, εἶναι, στίς ἀκραῖες της ἐκφάνσεις, ἀπό ἀπροκάλυ-
πτα ἐχθρική ἕως ἁπλά οὐδέτερη. Ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι διαποτισμένη μέ μιά 
ἐνθαδικότητα. Ἐδῶ οἱ κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου ἀντιμετωπίζουν ἕνα σοβαρό 
πρόβλημα.

Κάποιοι θεολόγοι πρότειναν ὡς λύση στό πρόβλημα τό νά συγκαλύψουν 
τήν ὅλη ἔννοια τῆς ὑπερβατικότητας. Μιά τέτοια λύση εἶναι λανθασμένη ἐπει-
δή στερεῖ τό εὐαγγέλιο ἀπό τό οὐσιαστικό του περιεχόμενο. Ὅταν κάποιος 
ἀρχίζει νά κινεῖται πρός αὐτή τήν κατεύθυνση καταλήγει στό νά παραδοθεῖ 
στήν ἐκκοσμικευμένη ἐνθαδικότητα. Ἡ ὑπερβατικότητα πρέπει νά παραμείνει 
ὡς ἔχει γιά πάντα, δηλαδή ἔνα ἀκέραιο τμῆμα τῆς θείας ἀποκάλυψης ἀνεξάρ-
τητα ἀπό τόν βαθμό ἐκκοσμίκευσης. Στήν πραγματικότητα, ἡ ὑπερβατικότη-
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τα εἶναι ἀναγκαία γιά τή σωστή κατανόηση κάθε ὁλιστικῆς ἀνθρωπολογίας. 
Μόνο μέ τόν ἔλεγχο τῆς ὑπερβατικότητας μποροῦμε νά μιλᾶμε σωστά γιά 
ἀνθρωποκεντρικές ἐξάρσεις. Ἡ βασική πρόταση ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος 
τονίζει καί τήν ὑπερβατικότητα καί τήν ἐνθαδικότητα. Ὁ Θεός εἶναι αὐτός 
πού ἔγινε ἄνθρωπος, εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος αὐτός πού προσφέρει 
τίς δυνατότητες γιά ἀπεριόριστη ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη. Ἡ ὑπεραβατικότητα 
ἐμπλέκεται ἀναγκαστικά, ἐπειδή ὁ Θεός ἐμπλέκεται ἀναλαμβάνοντας τή μορ-
φή ἀνθρώπου. Ἡ πρόταση ὅτι ἡ ἐκκοσμίκευση, μελετώντας τήν ἀνθρώπινη 
ὕπαρξη χρειάζεται τήν ὑπερβατικότητα, ἄν καί παράδοξη, εἶναι κρίσιμη καί 
ζωτικῆς σημασίας γι᾽αὐτή.

Πῶς ἀκριβῶς πρέπει ἡ ὑπερβατικότητα νά παρουσιασθεῖ ὡς συστατι-
κό στοιχεῖο τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος σέ μιά ἐκκοσμικευμένη κοινωνία; 
Ἡ ὑπερβατικότητα πρέπει νά προσφερθεῖ πάνω στή γραμμή τῆς θείας ἀποκά-
λυψης, ὅπως διατηρεῖται στά βιβλικά κείμενα, δηλαδή πάνω στή γραμμή τῆς 
ἐνσάρκωσης. Τό μοναδικό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος δείχνει τήν 
ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ στή σωστή κατεύθυνση. Ὁ ὑπερβατικός Θεός εἶ-
ναι, σύμφωνα μέ τήν ὁρολογία τοῦ Παύλου, «ὁ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ» (Ἐφ. 3:14) καί πατέρας μας. Ὁ ὑπερβατικός Θεός εἶναι, σύμφωνα μέ 
τή διατύπωση τοῦ Ἰωάννη, ὁ Λόγος πού «ἐν ἀρχῇ ἦν, καί... ἦν πρὸς τὸν Θεόν, 
καὶ Θεὸς ἦν» (Ἰω. 1:1-3). Ἐδῶ συναντοῦμε τήν ὑπερβατικότητα πού σχετίζεται 
μέ τή δημιουργία, τή σάρκωση καί τήν πατρότητα τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτή ἡ ὑπερβατικότητα δέν εἶναι κάποια ἀφηρημένη ἔννοια ἤ μιά ἰδέα 
ξένη γιά τό ἐκκοσμικευμένο μυαλό, λόγω τῆς πλήρους διαφορᾶς της ἀπό τήν 
ὕπαρξη. Αὐτή εἶναι μιά ὑπερβατικότητα μέ ἀναφορική φύση, πού ὑποδεικνύ-
ει ἕνα Θεό ὁ ὁποῖος, ἄν καί ἀπόλυτα ἕτερος, εἶναι συνεχῶς καί διαπαντός 
συνδεδεμένος μ᾽ ἕνα μοναδικό δεσμό ἀγάπης μέ τούς ἀνθρώπους καί ἔτσι 
τούς σώζει. Ἕνας τέτοιος Θεός ρίχνει τά διαχωριστικά τείχη ἑνός ἀσφυκτικοῦ 
ἐκκοσμικευμένου σύμπαντος καί ἀπελευθερώνει τό ἀνθρώπινο μυαλό ἀπό τή 
δουλεία στό γυμνό ἐδῶ καί τώρα. Προσφέρει τήν καλύτερη προοπτική γιά μιά 
κατανόηση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὅπως αὐτή ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τήν 
ἀγάπη καί πού ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀγάπη.  

Εἶναι πολύ πιθανό ὅτι στά χρόνια πού ἔρχονται τό θέμα «τό μήνυμα τοῦ 
εὐαγγελίου σ᾽ἕνα πλαίσιο ἐκκοσμίκευσης» νά παραμείνει κεντρικό θέμα γιά 
τήν  Ἐκκλησία καί τή Θεολογία. Ἀσχολούμενοι μ᾽αὐτό τό θέμα θά πρέπει νά 
ἀποφύγουμε τή μονόπλευρη καί μονολιθική κατανόησης τῆς ἐκκοσμίκευσης, 
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ὡς φαινομένου μέ ἀποκλειστικά ἀρνητικό θεολογικό καί μεταφυσικό νόημα. 
Θά πρέπει, ἐπίσης, νά ἀποφύγουμε νά συνδέσουμε τήν ἀναπόδεικτη ὑπόθεση 
ὅτι ἡ ἐκκοσμίκευση, ἀκολουθώντας ἕνα ἀμείλικτο ἱστορικό ντετερμινισμό, θά 
αὐξάνει συνεχῶς καί τελικά θά κυριαρχήσει σέ βάρος τῆς θρησκείας. Μιά τέ-
τοια ὑπόθεση ἁπλῶς δέν εὐσταθεῖ μπροστά στά πρόσφατα δεδομένα καί τίς 
ἐξελίξεις.  Ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, καί εἰδικά ἡ μακροϊστορία, δέν εἶναι προβλέ-
ψιμη.

Αὐτό πού πρότεινε τό παρόν κείμενο εἶναι ἡ ἀνάγκη νά δοῦμε τό φαινόμε-
νο τῆς ἐκκοσμίκευσης στό εὐρύτερο δυνατό φάσμα νοημάτων, ἕνα φάσμα πού 
θά περιλαμβάνει θετικές καί ἀρνητικές πτυχές. Ἐπιπλέον τό κείμενο αὐτό προ-
σφέρει τή δυνατότητα νά προχωρήσουμε πέρα ἀπό τίς ἀβάσιμες προβλέψεις 
καί νά ἑστιάσουμε τό βλέμμα μας στίς ἄμεσες καί πραγματικές προκλήσεις 
πού δημιουργεῖ ἡ ἐκκοσμίκευση σέ σχέση μέ τό περιεχόμενο καί τή μετάδοση 
τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος.

 Σύμφωνα μέ ὅλα αὐτά προτείναμε ὅτι τό εὐαγγελικό μήνυμα, σ᾽ ἕνα 
μοντέρνο, ἤ μᾶλλον μεταμοντέρνο, ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο, πρέπει νά τονί-
σει καί νά δώσει προτεραιότητα σέ τρία κύρια θέματα: 

Πρῶτο: σέ μιά ὑπεύθυνη καί συνεπή «ἀνθρωπολογία τῆς ἐνσάρκωσης», 
δηλαδή σέ μιά ἐνδελεχή ἀνθρωπολογία πού θά βασίζεται καί θά ἐξαρτᾶται 
ἀπό τήν ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ με τίς μοναδικές καί ριζικές της ευ-
εργεσίες.

 Δεύτερο: σέ μιά ὁλοκληρωμένη καί συνεχῆ ἐπικοινωνιακή δραστηριότη-
τα πού θά περιλαμβάνει κάθε δυνατό μέσο λεκτικῆς καί μή-λεκτικῆς ἐπικοι-
νωνίας καί πού θά στοχεύει στή μετάδοση τοῦ εὐαγγελίου στήν καθολικότητά 
του καί τήν ἀληθινή του ἑρμηνεία.

Καί  τρίτο, στήν ἔννοια καί τήν πραγματικότητα τοῦ ὑπερβατικοῦ· εἰδικά 
στήν ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀποκαλύπτεται ἐν Χριστῷ, ὡς ἀναφο-
ρική στήν οὐσία καί ἀναγκαία σέ κάθε καθολική, αὐθεντική καί δυναμική ἀν-
θρωπολογία.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ

Ὅλος ὁ κόσμος τὸν γνώρισε ὡς ἕνα δῶρο τοῦ οὐρανοῦ στὴ γῆ. Ἦλθε 
καὶ ἔφυγε, ἀφήνοντας γιὰ πάντα τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη.

Εἶχε ἀπὸ παιδὶ μιὰ κλίσι γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωή. Διάβαζε τὸν βίο τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου. Ἤθελε νὰ γίνη ἐρημίτης.

Δωδεκάχρονος τολμᾶ τὸ διάβημα. Ἐν ἀγνοίᾳ τῶν γονέων του φεύγει γιὰ 
τὸ Ἅγιον Ὄρος. Δὲν γνωρίζει κανένα, οὔτε κάποιος τὸν περιμένει. Καὶ σαρ-
κώνεται στὴν ἐνέργειά του αὐτὴ ὁ λόγος τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ: «Κάποια δύναμι 
καλύπτει αὐτοὺς πού, ἀπὸ θεῖο ζῆλο κινούμενοι, νηπιωδῶς ἐξέρχονται καὶ 
ἀλογίστως ἀποτάσσονται τὰ πάντα. Ἐλπίζοντες δὲ καὶ πιστεύοντες στὸν Θεό, 
περιφρονοῦν καὶ ἀγνοοῦν τοὺς κινδύνους ποὺ θὰ συναντήσουν»1.

Στὸ καράβι ἀπὸ Θεσσαλονίκη γιὰ Ἅγιον Ὄρος συναντᾶ τὸν Γέροντά του. 
Καὶ ἐκεῖνος τὸν παίρνει γιὰ τὴ σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἐνθουσιάζεται ἀπὸ 
τὴ μοναχικὴ ζωή. Ὁ Γέροντας τοῦ δίδει ἕνα κομποσκοίνι, νὰ λέη τὴν εὐχή. 
Παρακολουθεῖ τὶς ἀκολουθίες στὴν καλύβη τους. Μετέχει στὶς ἀγρυπνίες στὸ 
Κυριακὸ τῆς σκήτης.

Ὅλα τὸν ἐνθουσιάζουν καὶ τὸν ἐκπλήττουν στὴ μοναχικὴ ζωή. Ἀλλὰ ἡ 
ἀστραπὴ τῆς Χάριτος λάμπει, ὅταν βλέπη καὶ ἀκούη τὸν Γέροντα Δημᾶ νὰ 
κάνη μετάνοιες.

Συγκλονίζεται ὁλόκληρος. Τοῦ δίδονται χαρίσματα ποὺ ποτέ του δὲν ζή-

1 Βλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Λόγοι ἀσκητικοὶ (ἔκδ. Μ. Πιράρ), Ἅγιον Ὄρος 2012, Λόγος κη΄, 
σ. 485.
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τησε. Πλουτίζει μὲ νέες αἰσθήσεις. Ἀνοίγονται θύρες κεκρυμμένων μυστηρίων. 
Διακρίνει τί συμβαίνει στὰ βάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τῶν ἀνθρώπων, 
στὰ βάθη τῆς γῆς καὶ τῆς ἱστορίας.

Βλέπει τὰ ὑπόγεια ρεύματα τῶν νερῶν καὶ τὸ πέρασμα τῶν ἀνθρωπίνων 
γενεῶν μέσα στὸν χρόνο. Αὐξάνουν οἱ αἰσθήσεις καὶ τὰ ἐνδιαφέροντά του. 
Ἀγαπᾶ καὶ γνωρίζει τὴ δημιουργία ὅλη καὶ τὰ δημιουργήματα. Διακρίνει τὶς 
φωνὲς τῶν πουλιῶν. Ὀσφραίνεται ἀπὸ μακρυὰ τὴν εὐωδία τῶν λουλουδιῶν.

Αἰσθάνεται τὴν ἀλλοίωσι τοῦ Πνεύματος καὶ τὴ μεταμόρφωσι τῆς κτί-
σεως. Τοῦ μιλοῦν τὰ βράχια. Τοῦ λένε τὴν ἱστορία τῆς Σκήτης. Θέλει νὰ χαθῆ 
μέσα στὴν ἀνέκφραστη εὐφροσύνη τοῦ Παραδείσου ποὺ τὸν κέρδισε. Φου-
ντώνει μέσα του ἡ χαρὰ τῶν ἀρρήτων μυστηρίων. Βλέπει ὅτι δὲν τελειώνει 
ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀγκαλιάζει τὴν οἰκουμένη. Ἀγαπᾶ τὸν Χριστό. 
Ἀγαπᾶ τὸ κάλλος, τὴν τέχνη, τὴν εὐαισθησία.

Λέει: Γιὰ νὰ γίνης χριστιανός, πρέπει νὰ γίνης ποιητής. Χοντρὲς ψυχὲς ὁ 
Χριστὸς δὲν θέλει. Ἔχει χορτάσει ἀπὸ ζωὴ καὶ ἀγαλλίασι. Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ 
ἀνθρώπινη προβολὴ καὶ δόξα. Ἐπιθυμεῖ τὴν ἀναχώρησι καὶ τὴν ἀποκρυβή, γιὰ 
νὰ ἀναπαυθῆ καὶ νὰ δοθῆ στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Ἀγάπησε τὸν Χριστὸ καὶ ἀγαπήθηκε ἀπ' Αὐτόν. Λέει: Ὅταν ἔχης τὸν Χρι-
στό, ἔχεις τὸ πᾶν· ὑγεία καὶ χαρά, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ὅταν δὲν Τὸν 
ἔχης, γεμίζεις μὲ ὅλα τὰ κακά: ζήλεια, στενοχώρια, ἀνία. Ἀρρωσταίνεις ψυχικὰ 
καὶ σωματικά.

Ἐκπλήσσεται ἀπὸ τὸν Χριστό, ὄχι ἀπὸ τὰ χαρίσματα. Ἀκολουθεῖ τὸν Χρι-
στό, ὄχι τὸν λογισμό του. Ἀγαπᾶ πιὸ πολὺ τοὺς ἀνθρώπους, ὄχι τὸν ἑαυτό του.

Δὲν θαυμάζει τοὺς ἔνδοξους τοῦ κόσμου. Συγκινεῖται ἀπὸ τοὺς ἄγνω-
στους, ἁπλοὺς καὶ περιφρονημένους μοναχοὺς ποὺ δὲν ἔχουν καμμιὰ ἀνθρώ-
πινη παρηγοριὰ καὶ βρίσκονται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Συγκλονίζεται ἀπὸ 
τὸ μικρὸ ἀηδόνι ποὺ ξελαρυγγίζεται τὸ βράδυ στὸ δάσος, χωρὶς νὰ τὸ ἀκούη 
κανείς.

Ξεχειλίζει ἀπὸ τὴν πλημμύρα τῆς ζωῆς. Δὲν ἀντέχει τὸ εὔθραυστο σκεῦος 
τῆς ὑπάρξεώς του νὰ χωρέση τὸν ὠκεανὸ τῶν χαρίτων. Ξεπερνᾶ τὴν ἀντοχή 
του ὁ χείμαρρος τῶν δωρεῶν. Σπαρταρᾶ ἀπὸ σπασμοὺς δακρύων καὶ κλάματα 
χαρᾶς.

Μιλᾶ γιὰ θεῖο ἔρωτα, τρέλα καὶ μέθη, γιατὶ δὲν ἐκφράζονται αὐτὰ ποὺ ζῆ 
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καὶ τὸν ξεπερνοῦν. Δὲν θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ὑπόδειγμα καὶ κέντρο ἀπ' ὅπου 
παρακολουθεῖ καὶ κρίνει τὸν κόσμο. Ἔχει αἰχμαλωτισθῆ καὶ ἔχει ἀλλοιωθῆ ἀπὸ 
τὸν θεῖο ἔρωτα. Ὁμολογεῖ: «Πρέπει νὰ φύγω, νὰ χαθῶ, νὰ μὴν ὑπάρχω», γιὰ 
νὰ φανῆ Αὐτὸς ποὺ δὲν φεύγει, δὲν χάνεται καὶ ὑπάρχει ὡς ζωὴ καὶ σωτηρία 
τῶν πάντων.

Εἶναι θαυμαστὸ ἕνα παιδὶ νὰ δέχεται τόσα χαρίσματα καὶ νὰ μὴν παίρνη 
ἀέρα τὸ μυαλό του. Εἶναι ἐξ ἴσου θαυμάσιο ἕνας ἁπλὸς καὶ ἀγράμματος νὰ ἐκ-
φράζεται μὲ τὴν τολμηρὴ ὁρολογία τῶν μεγάλων Ἁγίων καὶ νηπτικῶν θεολό-
γων.

Ὁ ἴδιος ἀναφέρει: Τοὺς μεγάλους Πατέρες δὲν τοὺς ἔχω μελετήσει. Τοὺς 
ξέρω ὅμως, τοὺς εὐλογημένους, ὅλους. Λέει: Ὁ Θεὸς εἶναι μυστήριο, εἶναι σι-
ωπή, εἶναι ἄπειρος. Καὶ ὁ Γέρων Πορφύριος μᾶς ἀναπαύει καὶ μᾶς κρίνει μὲ τὴ 
θεοφόρα παρουσία του. Ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ τὴ ζωή. Ἀκούει τοὺς λόγους τῶν 
ὄντων καὶ τὴ σιωπὴ τοῦ Λόγου.

Εἶναι ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ ζῆ καὶ λέει. Γιατὶ δὲν τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἔπαρσι 
ἀλλὰ στὴν ταπείνωσι. Δὲν τὸν χωρίζουν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ τὸν ἑνώ-
νουν μὲ τὴ θεία Χάρι, ποὺ ἀναπαύει ὅλο τὸν κόσμο.

«Ἡ ταπείνωσι εἶναι τοῦ Θεοῦ, εἶναι κάτι τὸ ὀργανικό. Κι ὅταν λείπη, εἶναι 
σὰ νὰ λείπη ἀπ' τὸν ὀργανισμὸ ἡ καρδιά. Ὁ ἐγωισμὸς εἶναι κάτι τὸ ἀφύσικο, 
εἶναι ἀρρώστια. Εἶναι σκέτη κουταμάρα».

Κινεῖται μὲ μιὰ θαυμαστὴ ἄνεσι. Εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ φόβους καὶ κοσμικὲς 
ἐπιθυμίες. Ὅλα γίνονται προσευχὴ καὶ παρακατάθεσι Χριστῷ τῷ Θεῷ. Ἀναφέ-
ρει: «Στὴ ζωή μου τὴν πρώτη θέσι ἔχει ἡ προσευχή. Δὲν φοβοῦμαι τὴν κόλασι 
καὶ δὲν σκέφτομαι τὸν Παράδεισο. Ζητῶ μόνο ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἐλεήση ὅλο τὸν 
κόσμο καὶ μετὰ ἐμένα».

Δὲν διατυπώνει μιὰ ἄποψι ποὺ σχημάτισε μὲ τὴ σκέψι του ἢ μιὰ γνώμη 
ποὺ κάπου ἄκουσε ἢ διάβασε. Ἐκπέμπει τὴν εὐωδία τοῦ Παραδείσου ποὺ ζῆ. 
Δὲν διαπληκτίζεται μὲ κανένα. Γαληνεύει τὶς ψυχὲς ὅλων. Φανερώνει τὴν ὑπό-
στασι τῶν ἐλπιζομένων καὶ τὴ μεταμόρφωσι τῶν παρερχομένων.

Μιλᾶ γιὰ ὅλα τὰ θέματα μὲ τὸν δικό του θεϊκὰ παιδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο 
τρόπο. Δὲν μιλᾶ γιὰ τεχνικὴ καὶ συστήματα νοερᾶς προσευχῆς ἀλλὰ γιὰ ἐμπι-
στοσύνη στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ποὺ χαρίζει τὰ πάντα.

Δὲν σχολιάζει τὴ σύγχυσι ποὺ βρίσκει στὸν κόσμο ἀλλὰ φανερώνει τὴν 
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ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ποὺ λύνει τὰ προβλήματα. Δὲν χαρίζεται σὲ κανένα ψεύ-
τικο πρᾶγμα: κρίνει τὶς παρεκτροπές, χωρὶς νὰ πληγώνη κανένα. Ἀφαιρεῖ τὰ 
καρκινώματα "ἀναιμάκτως". Ὅλα τὰ κάνει μὲ τὴν ἴδια ἁπλότητα, ἁπαλότητα 
καὶ ἀπολυτότητα· τὰ κάνει ὁ Χριστός.

Δὲν χαίρεται ἐπειδὴ δέχτηκε χαρίσματα ποὺ τὸν βάζουν ἐπάνω ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους. Συστέλλεται ἀπὸ δέος, γιατὶ γνώρισε τὸν ἀστείρευτο ποταμὸ τοῦ θεί-
ου ἐλέους ποὺ ἀρδεύει τὴν οἰκουμένη.

Δὲν θέλει νὰ πάη νὰ διδάξη τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ νὰ χαθῆ στὸν θεῖο ἔρω-
τά του. Καὶ ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς του διαχέεται, ὡς ἐνέργεια ζωῆς καὶ κουράγιου, 
σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Ἂν ἦταν ψεύτικα τὰ χαρίσματα, θὰ εἶχε ἄλλη συμπεριφορά. Θὰ ἦταν τα-
ραγμένος καὶ θὰ ἔσπευδε νὰ τὰ κοινοποιήση, γιὰ νὰ τοὺς δώση ὑπόστασι καὶ 
νὰ δοξασθῆ. Θὰ προκαλοῦσε στὸν κόσμο ἀληθινὴ ταραχὴ ἐν ὀνόματι τοῦ φα-
νταστικοῦ παραδείσου ποὺ ἀντιπροσώπευε.

Τὸ ψεύτικο χάρισμα προβάλλεται καὶ προκαλεῖ ταραχή. Τὸ ἀληθινό, κρυ-
πτόμενο, φανεροῦται ὡς εὐλογία γιὰ ὅλους. Ὅταν ἔχης τὴ Χάρι, μεταφέρεις 
τὴν ἠρεμία μέσα στὴν ταραχὴ καὶ τὸ φῶς μέσα στὸ σκοτάδι.

Ὁ ἴδιος θέλει νὰ χαθῆ στὴν ἡσυχία τῆς ἐρήμου, ὅπου βρίσκει τὴν κοινωνία 
τῶν Ἁγίων. Ὁ Θεὸς τὸν στέλνει στὴν καρδιὰ τῆς φασαρίας. Μένει στὴν Ὁμό-
νοια τῶν Ἀθηνῶν τριάντα τρία χρόνια (1940-1973). Τὰ ζῆ σὰν μιὰ μέρα. Δὲν 
φεύγει ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς ἐρήμου. Ἔχει μέσα του τὸν Χριστό.

Βλέπει τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ταράσσεται. 
Χαμογελᾶ ὡς παιδὶ τῆς Βασιλείας ποὺ ξέρει καὶ ζῆ τὴ λύσι. Δὲν τοὺς ἐπιπλήττει 
γιὰ τὶς ἀδυναμίες τους. Τοὺς μαλακώνει τὸν πόνο μὲ τὴν ἀγάπη του. Προσφέ-
ρει ἀθόρυβα τὴ Χάρι ποὺ ἔχει.

Πηγαίνει στὴν ἄκρη, χάνεται, γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅλοι τὴν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ. Αὐτὸς μένει πάντοτε στὴν ἡσυχία τῆς ἐρήμου. Ἀπὸ ἐκεῖ βλέπει τὰ πάντα 
καθαρὰ καὶ συμπαραστέκεται σὲ ὅλους.

Ἐπισκέπτεται αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸν περιμένουν. Μιλᾶ μ' αὐτοὺς ποὺ τὸν 
ἀγνοοῦν· ἐνῶ αὐτὸς ξέρει τοὺς πόνους καὶ τὰ προβλήματά τους. Τοὺς ἐλευθε-
ρώνει ἀπὸ τὶς προσωπικὲς δυσκολίες καὶ τὰ μπλεξίματα. Τὸ πέρασμά του ἦταν 
μιὰ θεοφάνεια ποὺ παραμένει ζωντανή.
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Ἔλεγε: Ὅταν θὰ φύγω, θὰ εἶμαι πιὸ πολὺ κοντά σας. Καὶ μᾶς ἔπειθε, γιατὶ 
πάντοτε ἔδινε μιὰ παρηγοριὰ ποὺ δὲν ἦταν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

Ὁ Θεὸς ἄκουσε τὴ δέησί του καὶ ἐκοιμήθη στὴν καλύβη ὅπου ἐκάρη μο-
ναχός. Ἔγινε ἡ κηδεία του μὲ τοὺς πατέρες τῆς σκήτης. Τὰ ὀστᾶ του χάθηκαν, 
κατὰ τὴν παραγγελία του, στὸ δάσος τῆς Κερασιᾶς. Ἔφυγε, χάθηκε. Καὶ ἀλη-
θινὰ παρουσιάστηκε.

Μᾶς ἄφησε τὸν Χριστὸ ποὺ εἶναι τὸ πᾶν. Μᾶς ἄφησε ὅλη τὴ δημιουργία, 
ὅπως τὴν εἶδε καὶ τὴν ἀγάπησε μέσα στὴ θεία Χάρι.

Ἡ ἀπουσία του μένει ὡς παρουσία θεϊκῆς στοργῆς. Καὶ τὸ βιβλίο του –
Βίος καὶ Λόγοι– εἶναι μιὰ ἅγια μυροθήκη. Τὸ ἀνοίγεις καὶ σοῦ ἀνοίγει τὴν καρ-
διά. Σοῦ ἀλλάζει τὴ διάθεσι τῆς ψυχῆς καὶ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς διὰ τοῦ Κυρίου 
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖο πρέπει πᾶσα δόξα, 
τιμὴ καὶ προσκύνησι.

Υ.Γ. Ὁ π. Ἰωάννης Raffan, μεταφραστὴς τοῦ βιβλίου στὰ ἀγγλικά, περαί-
νοντας σχετικὴ εἰσήγησί του σὲ συνέδριο γιὰ τὸν ὅσιο Πορφύριο, λέει γιὰ τὴν 
ὑποδοχὴ τοῦ βιβλίου στὴ Δύσι:

«Ἕνας σεβάσμιος, λόγιος Ἰησουίτης, γνωστὸς γιὰ τὸ σπουδαῖο ἐπιστημονικὸ 
ἀλλὰ καὶ ποιμαντικό του ἔργο, ἀρρώστησε καὶ μεταφέρθηκε στὸ νοσοκομεῖο, 
ὅπου τὸν ἐπισκέφθηκε ἕνα πνευματικό του παιδί, ὁ ὁποῖος ἦταν ἰατρός. Στὸ 
τέλος τῆς ἐπίσκεψής του ὁ ἰατρὸς ρώτησε τὸν γέροντα Καθολικὸ ἱερέα ἂν ἤθελε 
νὰ τοῦ φέρη κάτι. Ὁ ἱερέας ἀπάντησε:

–Θέλω να μοῦ βρῆς κάτι καλὸ νὰ διαβάσω ἐδῶ ποὺ εἶμαι ξαπλωμένος. Δεν 
μπορῶ χωρὶς ἕνα βιβλίο γιὰ συντροφιά.

Τότε ὁ ἰατρὸς τοῦ εἶπε:

–Κατὰ σύμπτωσι, ἔχω μαζί μου ἕνα βιβλίο ποὺ μόλις διάβασα καὶ ποὺ, ἴσως, 
σᾶς ἀρέσει.

Καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ βιβλίο τοῦ πατρὸς Πορφυρίου. Μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες 
ξαναπέρασε ὁ ἰατρός, νὰ δῆ τὸν πνευματικό του πατέρα. Μόλις τὸν εἶδε ὁ πολιὸς 
γέρων, τοῦ εἶπε συγκινημένος:
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–Εὐχαριστῶ πάρα πολὺ γι᾿ αὐτὸ τὸ βιβλίο. Τὸ διάβασα ὅλο. Δὲν μπο-
ροῦσα νὰ τὸ ἀφήσω. Εἶναι τὸ καλύτερο ποὺ ἔχω διαβάσει στὴ ζωή μου. Ἕνα 
τέτοιο βιβλίο περίμενα μιὰ ζωή!

Τὴν ἑπόμενη μέρα ὁ γέρο-'Ιησουίτης κοιμήθηκε ἤρεμα στὸ νοσοκομεῖο.»2

Ὁ γερο Ἰησουίτης, ὁ λόγιος ποὺ πέρασε μιὰ ζωὴ στὶς μεγάλες βιβλιοθῆκες, 
ἐνθουσιάζεται ἀπὸ τοὺς λόγους ἑνὸς ἀγράμματου ἀλλὰ φωτισμένου ἱερομο-
νάχου.

Δὲν τοῦ προσφέρει τὶς χωρὶς περιεχόμενο φιλοφροσύνες, ὅτι ὅλοι εἴμαστε 
τὸ ἴδιο. Οὔτε τὶς κατάρες τοῦ νόμου. Ἡμεῖς ἔχομε νόμον καὶ κατὰ τὸν νόμον 
ἡμῶν ὀφείλεις νὰ καταδικαστῆς3. Ἀλλὰ τὸν εὐφραίνει μὲ τὸν Παράδεισο τῆς 
Ἀναστάσεως ποὺ ζῆ.

«Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου Αἵματι, τῷ 
Σταυρῷ προσηλωθεὶς καὶ τῇ λόγχῃ κεντηθεὶς τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀν-
θρώποις· Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι»4.

 

2 Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ὁρόσημο ἁγιότητος στὸ σύγχρονο κόσμο, Χανιὰ 2008, 
σσ. 452-453.
3 Πρβλ. Ἰω. 19, 7.
4 Τριώδιον, Μ. Παρασκευή, Ὄρθρος, Ἀπολυτίκιον.
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ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΡΙΞΑΙ ΜΕ ΕΝ ΤΩ ΦΟΒΩ ΑΥΤΟΥ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΝ ΑΝΑΔΕῖΞΑΙ ΜΕ ΔΟΥΛΟΝ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΥ ΑΓΑΘΟΤΗΤΟΣ. ΑΜΗΝ.

a
ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ,

ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΥΠΡΟΥ

Ἡ  σημερινή Κυριακή - 8 Νοεμβρίου  - συμπί πτει μὲ τὴν ἑορτή τῶν ἁγί-
ων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί ὅλων τῶν ἐπουρανίων δυνά-

μεων. Μιά ἑορτή πού πλημμυρίζει μέ δικαιολογημένη συγκίνηση ὅλους τούς 
πιστούς. Διότι αἰσθανό μαστε τήν ἡμέρα αὐτή ὅλο τόν οὐράνιο κόσμο κοντά 
μας. Αἰσθανόμαστε ὅτι σ᾽αὐτόν τόν ταρα χώδη καί γεμάτο κινδύνους κόσμο, 
δέν εἴμαστε μόνοι. Εἴμαστε κάτω ἀπό τά φτερά τῆς ἀγάπης καί τῆς προστασί-
ας τῶν Ἀγγέλων.  

   

* * * * * 
   

Στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, στό «Πιστεύω» μας διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Θεός 
εἶναι «Ποι η τής Οὐ ρα νοῦ καί γῆς, ὁ ρα τῶν τε πά ντων καί ἀ ο ρά των»! Ὁ Θεός 
εἶναι ὁ Δημιουργός τῆς ὁρατῆς - ὑλικῆς δημιουργίας καί τῆς ἀόρατης - πνευ-
ματικῆς δημι ουργίας. Τά «ἀόρατα» λοιπόν εἶναι ὁ πνευματικός κόσμος τῶν 
Ἀγγέλων.

Γιά τήν ὕπαρξη τῶν Ἀγγέλων  μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφή ἀπό τά πρῶτατα 
κεφάλαια τῆς Γενέ σεως. Ὅταν ὁ Θεός ἔβγαλε τούς πρωτοπλά στους ἀπό τόν 
Παράδεισο «ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομέ-
νην φυλάσ σειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς» (Γεν. γ΄24). Στή συνέχεια οἱ 
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ἀναφορές στούς ἁγίους Ἀγγέλους γίνονται πυκνότερες, καὶ ἡ πεποίθηση ὅτι 
οἱ ἄγγελοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ προστρέξουν σέ βοήθεια τοῦ πιστοῦ πού κιν-
δυνεύει εἶναι ἔντονη στοὺς Ψαλμούς. Γράφει, συγκεκριμένα, μὲ πολύ πα-
ραστατικό τρόπο, ὁ μελίρρυτος προφητάναξ Δαβίδ στὸν 90ο ψαλμό: «ὅτι 
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς 
ὁδοῖς σου· ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου· 
ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. 
ὅτι ἐπ᾿ ἐμὲ ἤλπισε, καὶ ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά 
μου. κεκράξεται πρός με, καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ᾿ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει· 
ἐξελοῦμαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν. μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ 
δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου» (Ψαλμ. 90, 11-16).

 Με αὐτήν τήν πίστη φθάνουμε στά χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπου 
ἔχουμε μαρτυ ρίες τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τήν ὕπαρξη 
τῶν Ἀγγέλων. Μία ἐξ αὐτῶν τήν ὁποία καταχωρίζει στό Εὐαγγέλιό του ὁ ἱε-
ρός Εὐαγγελι στής Ματθαῖος (ιη΄10) εἶναι ἡ ἑξῆς: «Ὁρᾶτε, λέγει ὁ Κύριος,  μὴ 
καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν 
ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα-
νοῖς».

Τί εἶναι, λοιπόν,  οἱ Ἄγγελοι, ποιά εἶναι ἡ φύση καὶ ἡ οὐσία τῶν Ἀγγέλων. 
Τό πρᾶγμα ὅπως ἀντιλαμ βανόμαστε εἶναι δύσκολο, γιατὶ ἐμεῖς οἱ ὑλικοί ἄν-
θρωποι δέν ἔχουμε  προσωπικὲς ἐμπειρίες. ᾿Ε κεῖνο ὅμως ποὺ γνωρίζουμε ἀπὸ 
τὴν Ἁγία Γραφὴ εἶναι ὅτι οἱ Ἄγγελοι «εἰσί λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν 
ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν» ( Ἑβρ. α΄14).  Εἶ-
ναι ὑπηρετικά πνεύματα, πού δέν  ἐνεργοῦν μέ δική τους πρωτοβουλία, ἀλλά 
ἀποστέλλονται ἀπό τόν Θεόν γιά νά ὑπηρετοῦν ἐκείνους πού πρόκειται νά 
κληρονομήσουν τήν αἰώνια ζωή. Οἱ Ἄγγελοι δὲν ἔχουν σῶμα, δέν ἔχουν σάρκα 
καὶ αἷμα, ὅπως ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ Ἄγγελοι δὲν ἔχουν ἀνάγκη 
οὔτε τροφῆς οὔτε ἀναπαύσεως. 

Ὅταν, λοιπόν, λέμε ὅτι οἱ Ἄγγελοι εἶναι πνεύματα, ἐννοοῦμε ὅτι οἱ Ἄγγελοι 
εἶναι νοερές, ἄυλες ὑπάρξεις, ἀσώματες. Γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶναι εὐκίνητες. Τρέχουν, 
ὅπως τρέχει ἡ σκέψη. Βέβαια οἱ Ἀγγελοι δὲν εἶναι πανταχοῦ παρόντες· δέν εἶ-
ναι ταυτόχρονα στόν οὐρανό καί στή γῆ. Παντα χοῦ παρὼν εἶναι μόνο ὁ Θεός. 
Τρέχουν ὅμως οἱ Ἄγγελοι πολύ, καὶ βρίσκονται ἀμέσως στόν τόπο πού θά τούς 
ἀποστείλει ὁ Θεός, ἐκεῖ ποὺ θέλουν, κι ἐκεῖ ποὺ θὰ τοὺς καλέσουν οἱ ἄνθρω-
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ποι σὲ βοήθεια. Καὶ ἀφοῦ εἶναι ἄυλα ὄντα, ἀσώματα, δὲν ἔχουν καὶ μορφὴ 
ἀνθρώπου. Ἐδῶ γεννιέται ἡ ἀπορία: πῶς παρουσιάζονται στὶς εἰκόνες μὲ μορ-
φὴ ἀνθρώπου, νὰ ἔχουν φτερά, νὰ συνοδεύουν ἀνθρώπους, νὰ προστατεύουν 
μικρὰ παιδιά;

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι οἱ Ἄγγελοι παίρνουν μορφὴ 
ἀνθρώπου μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ νὰ 
γίνουν δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἀντι ληπτοί. Μὲ τὰ φτερὰ ποὺ παρουσιά-
ζονται  στίς εἰκόνες, δηλώνουν ὅτι εἶναι ἀεικίνητοι καὶ δὲν κουράζον ται.

Ἐδῶ τίθεται εὔλογο τό ἐρώτημα:  ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα τῶν Ἀγγέλων;

Οἱ Ἄγγελοι εἶναι ὄντα, ὑπάρξεις λογικές, αὐτεξούσιες, ἐλεύθερες, ἀλλὰ 
καὶ ἀθάνατες. ῎Εγιναν ἀθάνατα τά ἀγγελικά τάγματα κατὰ χάρη. Ὁ Θεὸς  δη-
λαδή τούς ἔδωσε τή χάρη αὐτή. Οἱ Ἄγγελοι διαθέτουν σοφία  καὶ γνώση ἀσυ-
γκρίτως ἀνώτερη ἀπ᾿ αὐτή, ποὺ ἔχουμε  ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Δὲν εἶναι ὅμως 
παντογνῶστες ὅπως εἶναι ὁ Θεός. Γνωρίζουν πάρα πολλά. ῎Οχι ὅμως τὰ μέλ-
λοντα, παρὰ μόνο τόσα καὶ ὅσα ὁ Θεὸς θὰ τοὺς ἀποκαλύψει. Δημιουρ γήθηκαν 
ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ἔκαναν χρήση τῆς ἐλευθερίας καλή, καὶ ἀπό τότε 
οἱ ῎Αγγελοι σταθεροποιήθηκαν στὸ καλό. Δηλαδή, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ πα-
ρασυρθοῦν καὶ νὰ ἁμαρτήσουν.  Εἶναι ἑπομένως ἅγιοι καὶ ἐνάρετοι. Τοὺς δη-
μιούργησε καὶ αὐτούς ὁ ἅγιος Θεὸς μὲ μόνο τὸ λόγο του.  

Πότε δημιουργήθηκαν οἱ Ἄγγελοι; 

Οἱ Ἄγγελοι δημιουργήθηκαν πρὶν δημιουργηθεῖ ἡ ὑλικὴ δημιουργία, πρὶν 
δημιουργηθεῖ ὁ ὑλικὸς κό σμος. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρὸς τοὺς Κο-
λασσαεῖς ἐπιστολή του, λέγει γιά τοὺς Ἀγγέ λους· «ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ 
πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε 
θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς 
αὐτὸν ἔκτισται·  καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε» 
(Κολ. α´ 16, 17). ῞Ολα ἐν γένει τὰ οὐράνια τάγμα τα τῶν Ἀγγέλων δι᾿ αὐτοῦ 
καὶ δι᾿ αὐτὸν ἔχουν κτισθεῖ, τὸν Χριστόν· ἀπὸ αὐτὸν ἔλαβαν τὴν ὕπαρξη καὶ 
δι᾿ αὐτοῦ, τοῦ Χριστοῦ, θὰ τελειοποιη θοῦν.

 Εἰς δέ τό βιβλίο τοῦ πολυάθλου Ἰώβ (λη´4)  ὁ Θεός λέγει «ὅτε ἐποίουν 
ἄστρα ἤνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου».
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῾Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στον ἀριθμό τῶν Ἀγγέλ ων, λέμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς 
λέει ὅτι εἶναι πλῆθος ἀμέ τρητο. Ὁ προφήτης Δανιήλ, ποὺ εἶδε σὲ ὅρα μα τὴ 
Δευτέρα Παρουσία, μᾶς λέει, ὅτι γύρω ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ ἐρχόταν νὰ κρίνει 
τὸν κόσμο, ἦταν Ἄγγελοι ἀπειράριθμοι. «Χίλιαι χιλιάδες ἐλει τούρ γουν αὐτῷ 
καὶ μύριαι μυριάδες παρει στήκει σαν αὐτῷ» (Δαν. ζ´ 10). Χιλιάδες καὶ μυριά-
δες, ἀμέτρητοι εἶναι οἱ Ἄγγελοι. Τὸ ἴδιο ἀναφέρει καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς 
ὅτι στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω ἀπὸ τὴ Βηθλεὲμ «ἐγένετο...πλῆθος στρα-
τιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τὸν Θεόν» (Λουκ. β´ 13). 

Νά ἀπαντήσουμε τώρα στό ἐρώτημα: ποιὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῶν Ἀγγέλων;  

Πρώτη ἀποστολὴ τῶν Ἀγγέλων εἶναι ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Μέρα καὶ 
νύχτα οἱ Ἄγγελοι αἰσθάνονται ἀνάγκη καὶ δοκιμάζουν ἀνέκφραστη χαρὰ νὰ 
ὑμνοῦν καὶ να δοξολογοῦν τὸν Θεό, γιὰ τὶς πάμπολες εὐεργεσίες ποὺ χαρίζει 
στὸν κόσμο καὶ ἰδιαίτερα στοὺς ἀνθρώπους. Ὁ προφή της Ἡσαΐας μᾶς λέγει 
ὅτι γύρω ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ παρίστανται Ἄγγελοι καὶ Ἀρχάγγελοι, τὰ 
Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ ( Ἡσ. Ϛ´ 2). οἱ ὁποῖοι μέρα καὶ νύχτα ψάλλουν τὸν 
ὕμνον, ποὺ λέμε σὲ κάθε θεία Λει τουργία· «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σα-
βαὼθ πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου». Αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα ἔργο τῶν 
Ἀγγέλων, ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ.

 Δεύτερη ἀποστολή τῶν Ἀγγέλων εἶναι νὰ ἐκτελοῦν μέ χαρά τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ.  Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς οἱ πιστοί παρακαλοῦμε στήν Κυριακή προσευχή 
καί λέμε: «Πάτερ ἡμῶν... γενηθήτω τό θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς 
γῆς».

Ἡ τρίτη τους ἀποστολή  εἶναι ἡ βοήθεια τῶν ἁγίων Ἀγγέλων  στὸ ἔργο 
τῆς σωτηρίας τῶν ἀν θρώπων, ὅπως ἤδη μᾶς εἶπεν ὁ θεῖος Ἀπόστολος. 

Μᾶς βοηθοῦν καί μᾶς σώζουν μέ τήν παρέμβασή τους ἀπό κινδύνους ψυ-
χικούς καί σωματικούς. Τό λέγει ρητῶς ὁ ψαλμωδός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: 
«Παρεμβαλεῖ, λέγει, ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ ρύ-
σεται αὐτούς» (Ψαλ. λγ´ 8). Ὁ Δανιήλ, ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τήν ἱερά ἱστορία, 
σώθηκε στὸν λάκκο τῶν λεόντων μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ ᾿Αγγέλου, διότι Ἄγ-
γελος Κυρίου κατέβηκε καὶ ἔφραξε τὰ στόματα  τους, ὥστε νὰ μὴ τὸν θίξουν 
καθόλου. 

Οἱ Τρεῖς Παῖδες, ἐπίσης, σώθηκαν ἀπὸ τὴν κάμινο τοῦ πυρὸς μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ Ἀγγέλου ποὺ μετέτρεψε τό καυτό καμίνι σέ δροσιά. Ἀπό τό βιβλίο τῶν 
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Πράξεων τῶν Ἀποστόλων πληροφορούμεθα ὅτι Ἄγγελος, μέ  τρόπο θαυμα-
στὸ, ἔσωσε τὸν ἀπόστολο Πέτρο ἀπὸ τὴ φυλακὴ, ὅπου τὸν εἶχε κλεισμένο ὁ 
Ἡρώδης καὶ ἐπρόκειτο τὴν ἄλλη μέρα νὰ τὸν ἀποκεφαλίσει.

Ἀλλὰ, καὶ πνευματικῶς μᾶς βοηθοῦν οἱ ἄγγελοι. Μᾶς προφυλάσσουν ἀπὸ 
τὶς ἐπιθέσεις τῶν πονη ρῶν  δαιμόνων. Νά εἴμαστε ἀπόλυτα σίγουροι ὅτι  γύρω 
μας  ὑπάρχουν ἀόρατοι φρουροί μας οἱ Ἄγγελοι γιὰ νὰ μᾶς προστατέψουν ἀπὸ 
τοὺς κακοὺς δαίμονες. Ἀκόμα, οἱ Ἄγγελοι ἔρχονται χωρὶς νὰ τοὺς βλέπουμε 
καὶ βάζουν σκέψεις ἀγαθὲς στὸ νοῦ μας. Μᾶς παρακι νοῦν καὶ μᾶς λένε· Μὴ 
τὸ κάνεις τὸ κακό. Εἶναι ἁμαρτία. ῎Η, κάνε τὸ καλό, κάνε ἔργα ἀγάπης. Αὐτὲς 
εἶναι σκέψεις στις ὁποῖες μᾶς παρωθοῦν οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι. Αὐτοί μᾶς ἀποτρέ-
πουν ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ αὐτοὶ μᾶς προτρέπουν νὰ κάνουμε τὸ καλό. Εἶναι ἑπο-
μένως ἀχώριστοι φίλοι μας καὶ συνοδοιπόροι μας. Μέρα καί νύχτα βρίσκονται 
στὸ πλευρό μας.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας διδάσκουν ὅτι κάθε Χριστιανὸς ἔχει 
μαζί του, σ᾿ ὅλη του τὴ ζωὴ κι ἕνα φύλακα ἄγγελο, ὁ ὁποῖος ἔρχεται δίπλα μας 
ἀπό τήν ὥρα τῆς Βαπτίσεώς μας, καὶ μᾶς ἀφήνει τότε ποὺ θὰ πάρει τὴν ψυχή 
μας καὶ θὰ  τὴν παραδώσει στὰ χέρια τοῦ Πλάστου. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὑπάρχει ἰδι-
αίτερη προσευχὴ πρὸς τὸν Φύλακα Ἄγγελο, ποὺ εἶναι στὸ τέλος τῆς ἀκολουθί-
ας τοῦ Μικροῦ Ἀπο δείπνου. «Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς 
καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ ἐγκαταλείπῃς με τὸν ἁμαρτωλόν...». Εἶναι μιά 
σύντομη προσευχή, πού καλόν εἶναι  ὁ κάθε πιστός νὰ τὴν μάθει καὶ νὰ τὴν 
λέει κάθε βράδυ. Εἶναι πάντα μαζί μας φύλακας καὶ φρουρός ὁ  Ἄγγελός μας. 

****

Τό συμπέρασμα μας ἀπό τά ἐλάχιστα πού  ἀναφέραμε γιά τούς ἁγίους 
Ἀγγέλους εἶναι ἡ συνειδητοποίηση ὅτι  ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ φρόντισε, ὥστε νὰ 
ἔχουμε συμπαραστάτες, φίλους, φρουρούς καὶ προστάτες τούς Ἀγγέλους μας. 
Γι᾽αὐτό καί δέν ἀφήνουμε κανένα φόβο νὰ ἐμφιλοχωρήσει στην ψυχοσύν-
θεσή μας, γιατὶ Τούς ἔχουμε κοντά μας μέρα καί νύχτα. Καί ὅταν, ἀκόμα, 
κοιμούμαστε ἐκεῖνοι ἀγρυπνοῦν στό προσκέφαλό μας.

Τό χρέος μας ἀπέναντι στούς οὐράνιους αὐτούς ἀπεσταλμένους καί ὑπη-
ρέτες τῆς σωτηρίας μας εἶναι ἀφ᾽ ἑνός μέν  νά μή τούς λυποῦμε μέ τίς ἁμαρτίες 
μας, ἀφ᾽ἑτέρου δέ νά τούς μιμούμεθα στήν ἁγία ζωή τους. Νὰ ζοῦμε, κατὰ τὸ 
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δυνατὸν, καὶ μεῖς ἀγγελικά. Κάθε πιστό μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἐπιβάλλεται νὰ 
ἀγωνίζεται, ὥστε νά ἔχει  ἀγγελική ψυχή καὶ νὰ ἐπιδιώκει συνέχεια νὰ πράττει 
ἔργα τὰ ὁποῖα νὰ εἶναι εὐάρεστα πρὸς τὸν Κύριό μας.

Χρέος μας εἶναι νὰ παρακαλοῦμε τὸν Ἄγγελό μας νὰ μένει πάντα κοντά 
μας, σύντροφός μας καὶ βοηθός μας, μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ ποὺ θὰ πάρει 
τὴν ψυχή μας, γιὰ νὰ τὴν παραδώσει στὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ μας.

 Γι’ αὐτό και ἡ Ἐκκλησία μας διερμηνεύουσα αὐτό τό χρέος τῶν πιστῶν 
μας, ἐκφράζει σέ διάφορες ἀκολουθίες τήν τόσο συγκινητική παράκληση 
προς τόν Κύριό μας: «Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, ἵνα τῇ παρεμβολῇ 
αὐτῶν φρουρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς 
πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ἀμήν.



ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

 ΚΥΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

(ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΙΚΟΥ)

a
ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ    

Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. 
Πολλοὶ «ἀγωνίστηκαν»  νὰ «ἐξαλείψουν» τὴν Κύπρον, καὶ ἀπὸ τὸν χάρτη 

τὸν Ἑλληνισμό καὶ τὴν Ὀρθοδοξία… 

Τὸ ἐντυπωσιακό; Τοῦτο τὸ ἐνέργημα ἐπεχείρησαν καὶ οἱ φρουροὶ τῶν… 
συνόρων.

 Ἦλθαν ἐδῶ, γιὰ νὰ μᾶς προστατέψουν (!)

 Νὰ μᾶς ἐνισχύσουν, ναί, τὸ φρόνημα (!) 

 Νὰ μπορέσουμε νὰ περάσουμε ἀπὸ τὶς ὅποιες συμπληγάδες καὶ τοὺς κύ-
κλωπες.

 Τελικά; «Ἔπεα πτερόεντα». Ναί! Πομφόλυγες. 

 Περισσότερο ἐτρώθη ἡ Ἐκκλησία μας. Ὄχι ὡς θεσμὸς, βέβαια. Μὰ ὡς ποί-
μνιο.

 Τὰ θύματα πολλά.

 Στόχευση ἢ «διαγραφή»(!) τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου 
ἀπὸ τῆς Ἱστορίας τὶς δέλτους. 
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 Μένος ἔντονο. Ἀδικαιολόγητο. Καὶ ἀνεξήγητο.

 Δολοπλοκίες. Κρυψίνοιες. Ὑποκρισία. 

Ἀποτέλεσμα;

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Πάπα («σύνοδος Φερράρας - Φλωρεντίας) σ’ ἐπανάλη-
ψη (1449 μ.Χ.): Nihil  fecimus δηλαδὴ Οὐδὲν ἐποιήσαμεν.

Ξύπνησε ὅμως (μᾶλλον ἦταν ἐν ἀναμονῇ), ὁ «λέων» τοῦ βορρᾶ. 

Ἅρπαξε τὴν εὐκαιρία! Εἰσέβαλε στὴν Κύπρο ἡ Τουρκία. 

Ἀνεξίτηλα τὰ ἴχνη καὶ οἱ πληγές. Οἱ στερήσεις. Ἡ κατάργηση τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Ὁ ξεριζωμός. Ἡ ἀνέκφραστη ὀδύνη! Πρόσφυγες στὸν … 
τόπο μας. Ὁρατὰ ἀκόμα τὰ σημάδια. Ὡς τώρα.

Ποιὰ ἡ βάση;

Τὸ δίκαιο του ἰσχυρoτέρου;

Μὲ ποιὰ λογική;

Ἡ προσφυγὴ στὸ Δημόσιο Διεθνὲς Δίκαιο! Βέβαιες οἱ ἐλπίδες… Ἀλλὰ,  
οὐδὲν ἀπέδωσε. Ὑπεγράμμισε ὅλων ἐκείνων ποὺ μιλοῦσαν (καὶ μιλοῦν) γιὰ 
δημοκρατία καὶ δικαιοσύνη, τὴν ὑποκρισία.

Τὸ «μά, ξέρετε…» σὲ πρώτη ζήτηση.

Ὁ Θεὸς ὅμως δὲν χρειάζεται τὴν ἄδεια ὁποιουδήποτε, γιὰ νὰ παρέμβει.

Δυσκολευόμαστε. Ἀλλά, μὲ τὴ βοήθειά Του, ἀγωνιζόμαστε. Στέκουμε στὶς 
πολεμίστρες ἀκόμη. 

 Μέσα μας τὰ αἰσθήματα τῆς πίστης καὶ τῶν ἰδανικῶν της φυλῆς ἰριδίζουν 
ἐσαεί.

Μεγάλος ὁ ἐντυπωσιασμὸς ὅλων ἐκείνων ποὺ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦν 
(καὶ ν’ ἀκούσουν) συνέντευξη τοῦ «θρησκευομένου» (Στυλιανοῦ Πατακοῦ, 
Ἀντιπροέδρου τῆς οὕτω καλουμένης «ἐθνικῆς κυβερνήσεως») τοῦ ἑσμοῦ τῶν 
ὑπαιτίων.

Μίσος ἐξέπεμπε.

Αἰσθήματα στυγνά. Ἀνατριχιαστικά.  

Δὲν προσπαθῶ νὰ γίνω δημιουργὸς ἀνθρωπίνων χαρακτήρων. Παρουσι-
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άζω, χωρὶς μελοδραματισμοὺς καὶ περιττὲς ἐξάρσεις τῆς ζωῆς τὴν ἐπιστήμη 
«τῆς ὁποίας οἱ δυνάμεις φθείρουν μέχρις ἐξαφάνισης τὰ ὁρόσημα τοῦ θανά-
του» (Ντέλια Ὄυενς). 

Δὲν ἐπικαλοῦμαι ὅποιες μυθοπλασίες. Ἁπλῶς ἐπιμένω στῶν γεγονότων 
τὴν ἀντιμετώπιση, ὄχι ὡς ἕνα εἶδος ζωντανοῦ μουσείου. Μὰ τὴν πλανητικὴ 
κατοχὴ ἀπὸ τὴν ἀγγλοαμερικανικὴ γλώσσα. Καὶ ἡ νοοτροπία ἀφοῦ, κατὰ τὸν 
Τζὼρτζ Στάϊνερ: «Μόνο ἡ ποίηση ξεφεύγει ἀπὸ τὴν κατοχὴ αὐτὴ καὶ γίνεται τὸ 
καταφύγιο τῶν ἐθνικῶν γλωσσῶν. Σ’ αὐτὲς τὶς γλῶσσες συμπεριέλαβε καὶ τὴν 
ἴδια τὴν ἀγγλική. Κι αὐτό, ἀφοῦ (σύμφωνα μὲ τὸν Οὐμπέρτο Ἔκο) «ἡ γλώσσα 
τῆς Εὐρώπης εἶναι ἡ «μετάφραση».

Ἡ ἐπελθοῦσα τότε πανώλης (γράφε βαρβαρότητα) ἔχει κατὰ πολὺ ξεπε-
ράσει τὸ χιτλερικὸ ἄγος κατὰ παρασάγγας, ἄχθος ἀρούρης κατὰ πάντα.

Ἀναδύονται, παράλληλα, κάποιες διάσπαρτες τάσεις ἀποπροσανατολι-
σμοῦ τοῦ λαοῦ. Ἀμηχανίας. Ἀνησυχίας. Πολιτισμικοῦ ἐξωτισμοῦ. 

Ζητοῦνται προσβάσεις ἀναθεωρητισμοῦ. Ἐπινοητικότητας. Στόχος: Ἡ με-
τωπικὴ «σύλληψη» τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀποφυγὴ ὅποιας ἀναπαλαίωσης (!)

Ἐντείνεται ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας λοιπόν.

Μείζων καὶ Ὑπερτελὴς Σύνοδος. Πλήρωση τῶν κενωθέντων θρόνων. 
Προσπάθεια ἔντονη ἀποκατάστασης τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. 

Ἡ θέση Χωρεπισκόπου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ εἶναι κενή.

Προτείνεται στὸν π. Βαρνάβα Σολωμό.

Ἡ ἀποδοχή της, τοῦ ἐπεφύλαξε τεράστιες ἐκπλήξεις. Συγκρούσεις καθη-
κόντων. Προβληματισμῶν. «Δρυὸς πεσούσης…».

Δὲν βιάζεται νὰ τοποθετηθεῖ.

Ὑποβόσκουν οἱ παγίδες. Οἱ σκόπελοι. Οἱ  ὕφαλοι. 

Ἀχαρτογράφητη ἡ περιοχή. 

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν 
οὐράνια πατρίδα .

Διάδοχος του ὁ ἀπὸ Πάφου Χρυσόστομος.

Οἱ τῆς Ἐκκλησίας βάλλονται πανταχόθεν. «Πῦρ ὁμαδόν». Καὶ «κατὰ ρι-
πὰς» βεβαίως.
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Στόχευσαν καὶ κατὰ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου (διαζύγια). Κατάρ-
γηση τῶν πάντων. (Θεσμῶν. Νόμων. Προνομίων κλπ.)

Δολοπλοκίες. Ψεύδη. Ἀτασθαλίες. Ἐν πᾶσι! 

Ὁ Θεὸς γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὅμως εὐλόγησε.

Σὲ κάποια φάση ζητήθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο νὰ στείλει στὸ Ρ. Ι. Κ. 
κληρικόν. Θέλουμε – εἶπαν - ἐκπομπὴ γιὰ τὰ διαζύγια. 

Ὁ Μακαριώτατος μού ἀνέθεσε.

Ὁ Θεοφιλέστατος, ὄχι ἁπλῶς συμφώνησε, ἀλλὰ μὲ κάλεσε καὶ μοῦ ὑπε-
γράμμισε διάφορα δύσκολα σημεῖα.  Ἦταν κατατοπιστικώτατος. Εὐχαρίστησα 
τὸν Θεοφιλέστατον.

Ἐκεῖ; Πολλὰ τὰ τραγελαφικά. «Πλίνθοι, κέραμοι…» 

Ἡ ὅλη «περιπέτεια» θύμιζε comedia de l’ arte.

Οἱ βολὲς ἐναντίον μου; Διαρκεῖς. 

Ζητήθηκε πτυχίο Νομικῆς.

Τὸ παρουσίασα καὶ αὐτό. 

Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις αἰσθάνθηκα νὰ βαδίζω ξυπόλυτος πάνω  
        στ’ ἀγκάθια. Νὰ παραιτηθῶ;

Ἐνημέρωσα τὸν Θεοφιλέστατο.

Πλήρης ἄρνηση. Ἀμετάπειστος.

Ἡ θέση Του; « Ἕκαστος ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη».

Ἡ συνεργασία συνεχίστηκε, παρὰ τὶς διαβολὲς καὶ τὰ συμπαρομαρτούντα.

Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη, ἐν πετῶντι καλάμω, κατάθεση τούτων τῶν ἐμπει-
ριῶν, σὰν δυὸ σπυριὰ λιβάνι στὴ μνήμη τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Σα-
λαμῖνος κυροῦ ΒΑΡΝΑΒΑ! Μαζὶ μὲ τὸ ἐνδόμυχο «εὐχαριστῶ» μου πάντα.

Καλὴ  Ἀνάσταση, Θεοφιλέστατε!

Μέμνησθε καὶ ἡμῶν, ταπεινὰ παρακαλοῦμε. 



Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑ 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

a
ΠΑΤΡΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος εἶναι ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς τέσσερεις Εὐαγ-
γελιστὲς ποὺ κάνει λόγο (στὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου 
του) γιὰ τὴν προσκύνηση τῶν Μάγων, καθὼς καὶ γιὰ τὴ φυγὴ στὴν 

Αἴγυπτο καὶ τὴ σφαγὴ τῶν νηπίων ἀπὸ τὸν Βασιλιὰ Ἡρώδη. Κι αὐτὸ παρὰ 
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν ἱστορικὸς μεταξὺ τῶν 
τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν, περιγράφει τὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου 
μὲ περισσότερες λεπτομέρειες ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο. Θὰ προσπαθή-
σουμε νὰ προσεγγίσουμε ἑρμηνευτικὰ τὰ ὅσα σχετικὰ μὲ τὴν προσκύνηση τῶν 
Μάγων ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος.

«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου 
τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα» (β’ 1). 
Μ’ αὐτὴν τὴ φράση ἀρχίζει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος τὴ διήγησή του σχε-
τικὰ μὲ τὴν προσκύνηση τῶν Μάγων. Σοφοὶ Μάγοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἔφθα-
σαν στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀναζητοῦσαν τὸν νεογέννητο βασιλιὰ τῶν Ἰουδαί-
ων, γιατὶ εἶδαν ν᾿ ἀνατέλλει τὸ ἀστέρι Του καὶ ἦρθαν νὰ Τὸν προσκυνήσουν. 
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος δὲν μᾶς διευκρινίζει οὔτε ἀπὸ ποῦ ἀκριβῶς ἦρθαν 
οἱ Μάγοι, οὔτε πόσοι ἦσαν, οὔτε πότε ἔφθασαν στὴ Βηθλεὲμ καὶ προσκύνησαν 
τὸν Κύριο. Δὲν μᾶς δίνει, ἐπίσης, καμιὰ ἄλλη πληροφορία, ποὺ θὰ μποροῦσε 
νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ κατανοήσουμε σὲ ποιούς ἀναφέρεται ὅταν κάνει λόγο γιὰ 
Μάγους.  

Στὴν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἀπεικονίζονται τόσο οἱ Ποιμένες, 
ποὺ προσκύνησαν τὸν Κύριο, ὅσο καὶ οἱ Μάγοι. Αὐτὸ δημιουργεῖ τὴν ἐντύ-
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πωση ὅτι ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων ἔγινε μόλις γεννήθηκε ὁ Κύριός μας Ἰη-
σοῦς Χριστὸς μαζὶ μὲ τὴν προσκύνηση τῶν Ποιμένων. Ὡστόσο, στὴν ὀρθόδο-
ξη εἰκονογραφία ἡ ἱστορικότητα δὲν εἶναι τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο. Στὴν εἰκόνα 
τῆς Πεντηκοστῆς, ἐπὶ παραδείγματι, συναντοῦμε τὸν Ἀπ. Παῦλο, ἔστω κι ἂν 
ἱστορικὰ βλέποντας τὰ πράγματα ὁ Ἀπ. Παῦλος πολὺ ἀργότερα μετεστράφη 
στὴ χριστιανικὴ πίστη κι ἔγινε Ἀπόστολος Χριστοῦ. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἡ 
παράλληλη ἀπεικόνιση τῶν Ποιμένων καὶ τῶν Μάγων στὴν εἰκόνα τῆς Γεννή-
σεως δὲν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι οἱ Μάγοι ἦρθαν καὶ προσκύνησαν τὸν Κύριο 
ἀμέσως μετὰ τὴ Γέννησή Του. Ἡ παράλληλη ἀπεικόνισή τους ἔχει ἄλλο σκοπό. 
Θέλει νὰ μᾶς δείξει ὅτι μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου θὰ στραφοῦν σ᾿ Αὐτὸν τόσο 
οἱ Ἰουδαῖοι ὅσο καὶ οἱ Ἐθνικοί. Γιατὶ οἱ μὲν Ποιμένες ἦσαν οἱ ἀπαρχὲς τῶν Ἰου-
δαίων, οἱ δὲ Μάγοι οἱ ἀπαρχὲς τῶν Ἐθνῶν. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ μὲν Ἀπ. 
Ματθαῖος, ποὺ ἀπευθύνεται πρωτίστως στοὺς Ἰουδαίους, διασώζει τὴν προ-
σκύνηση τῶν Ἐθνικῶν Μάγων, ἐνῶ ὁ Ἀπ. Λουκᾶς ποὺ ἀπευθύνεται πρωτίστως 
στοὺς Ἕλληνες διασώζει τὴν προσκύνηση τῶν Ἰουδαίων Ποιμένων1.  

Πότε ἀκριβῶς ἔγινε ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων δὲν γνωρίζουμε. Πάντως 
ἔγινε σὲ διάστημα ὄχι πέραν τῶν δύο χρόνων μετὰ τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου 
καὶ σίγουρα πρὸ τοῦ 4 π.Χ. Ἐφόσον ἡ σφαγὴ τῶν νηπίων ἔγινε κατ᾿ ἐντολὴν 
τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρώδη μετὰ τὴν προσκύνηση τῶν Μάγων, ἡ προσκύνηση τῶν 
Μάγων προηγεῖται κατ᾿ ἀνάγκην τοῦ θανάτου τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρώδη, ποὺ ἐπε-
συνέβη τὸ 4 π.Χ. Ὅσο γιὰ τὸ διάστημα τῶν δύο χρόνων, αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ 
τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἡρώδη γιὰ τὴ σφαγὴ τῶν νηπίων. Ἀφοῦ πρώτα ἐξακρίβωσε 
ἀπὸ τοὺς Μάγους, ὅτι τὸ ἀστέρι φάνηκε πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, ἔδωσε ἐντολὴ 
στοὺς στρατιῶτες του νὰ σκοτώσουν ὅλα τὰ παιδιὰ ἀπὸ δύο ἐτῶν καὶ κάτω. 
Δὲν μποροῦμε φυσικὰ ν᾿ ἀποκλείσουμε καὶ τὴν πιθανότητα τὸ ἀστέρι νὰ φά-
νηκε πρὶν γεννηθεῖ ὁ Κύριος. Ἂν ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἄστρου ἔγινε τὴν ἡμέρα ποὺ 
γεννήθηκε ὁ Κύριος, τότε οἱ Μάγοι προσκύνησαν τὸν Κύριο δύο χρόνια μετὰ 
τὴ Γέννησή Του. Ἂν ὅμως ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἄστρου προηγήθηκε τῆς Γεννήσεως 
τοῦ Κυρίου, τότε  ὁ χρόνος, κατὰ τὸν ὁποῖο ἔγινε ἡ Προσκύνηση τῶν Μάγων, 
παραμένει ἄγνωστος. 

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἀριθμὸ τῶν Μάγων, ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας 
κάνει λόγο γιὰ τρεῖς Μάγους. Ἀναφέρονται δὲ καὶ τὰ ὀνόματά τους, ποὺ εἶναι 

1 ΠΑΝ. Ν.ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, Ἀδελφότης Θεολό-
γων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 1979³, σ. 40.
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Μελχιώρ, Γάσπαρ καὶ Βαλτάσαρ. Τὸ ὅτι ἦσαν τρεῖς οἱ Μάγοι συμπεραίνεται 
ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν δώρων ποὺ προσέφεραν, ποὺ ἦσαν τρία: χρυσός, λίβανος 
καὶ σμύρνα. Ὡστόσο, ἡ ἀπουσία ἄμεσης ἀναφορᾶς στὸν ἀριθμὸ τῶν Μάγων 
ἐπέτρεψε σὲ κάποιους νὰ κάνουν λόγο γιὰ τέσσερεις ἀντὶ γιὰ τρεῖς Μάγους. 
Κάτι τέτοιο, βεβαίως, ὄχι μόνο δὲν στηρίζεται στὸ κείμενο τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 
Εὐαγγελίου, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἔχει ἐρείσματα στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Β’ αἰῶνος ἀπεικονίζονται στὶς τοιχογραφίες τρεῖς Μάγοι νὰ 
προσέρχονται νὰ προσκυνήσουν τὸν Κύριο. 

Σχετικὰ μὲ τὸν τόπο προελεύσεως τῶν Μάγων τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη 
δυσκολώτερα. Ἡ φράση «ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱερο-
σόλυμα» δὲν διαφωτίζει καθόλου τὰ πράγματα, ἀφοῦ εἶναι ἐντελῶς ἀόριστη. 
Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἄλλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καθὼς 
καὶ ἡ Ὑμνολογία τῶν Χριστουγέννων, κάνουν λόγο γιὰ τὴν Περσία ὡς πα-
τρίδα τῶν Μάγων, κάτι, ὅμως, ποὺ δύσκολα συμβιβάζεται μὲ τὴν ἔννοια τῆς 
φράσης τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου «ἀπὸ ἀνατολῶν», ποὺ ἀναφέρεται στὴν 
περιοχὴ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης. Ὁ Ἅγ. Ἰουστῖνος ὁ 
φιλόσοφος καὶ μάρτυς κάνει λόγο γιὰ τὴν Ἀραβία ὡς πατρίδα τῶν Μάγων. 
Ἡ Ἀραβία εὑρίσκεται ὄντως στὰ ἀνατολικὰ τῆς Παλαιστίνης, ἐνῶ τὰ δῶρα 
τῶν Μάγων θεωροῦνται ὡς τὰ παραδοσιακὰ δῶρα τῆς Ἀραβίας. Εἴτε ἡ Περ-
σία, βεβαίως, εἶναι ἡ πατρίδα τῶν Μάγων εἴτε ἡ Ἀραβία τὸ γεγονὸς εἶναι 
ἕνα καὶ μοναδικό: Μ᾿ ἕνα θαυμαστὸ τρόπο, μὲ τὴν ἐμφάνιση, δηλαδή, στὸν 
οὐρανὸ τοῦ παράξενου ἄστρου, τρεῖς εἰδωλολάτρες σοφοί, ποὺ εἶχαν τὴν καλὴ 
ἀνησυχία γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος, ἀξιώθηκαν νὰ προσκυνήσουν 
τὸν γεννηθέντα Σωτήρα τοῦ κόσμου. 

Ποιοί ἦσαν, ὅμως, οἱ τρεῖς Μάγοι ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὴν Ἀνατολή; Τί νὰ ση-
μαίνει ἄραγε ἡ λέξη Μάγοι, τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος 
στὴ σχετικὴ διήγησή του; Ἡ ὀνομασία αὐτὴ ἐχρησιμοποιεῖτο στοὺς Βαβυλω-
νίους, στοὺς Μήδους καὶ στοὺς Πέρσες, γιὰ νὰ δηλώσει τοὺς σοφούς, τοὺς 
ἐπιστήμονες, τοὺς ἰατρούς, τοὺς ἱερεῖς, τοὺς διδασκάλους, τοὺς μελετητὲς 
τῶν ἄστρων, τοὺς μάντεις, τοὺς ἑρμηνευτὲς τῶν ὀνείρων, τοὺς γνῶστες 
τῶν μαγικῶν τεχνῶν κλπ.2. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε, ὅτι στὸν εἰδωλολατρι-
κὸ κόσμο κατὰ τὴν ἀρχαία ἐποχὴ οἱ διάφορες ἐπιστῆμες συνδέονταν ἄλλοτε 
λιγότερο καὶ ἄλλοτε περισσότερο μὲ τὶς μαγικὲς τέχνες. Στὴν περίπτωση τῶν 

2  Ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 41.
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τριῶν Μάγων, ποὺ ἦρθαν νὰ προσκυνήσουν τὸν Κύριο, ἔχουμε νὰ κάνουμε 
μὲ σοφοὺς ἐπιστήμονες, ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴ μελέτη τῶν ἄστρων καὶ οἱ 
ὁποῖοι μὲ τὴν ἐμφάνιση στὸν οὐρανὸ τοῦ παράξενου ἄστρου διαπίστωσαν ὅτι 
γεννήθηκε ἢ ὅτι πρόκειται νὰ γεννηθεῖ ὁ ἀναμενόμενος ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους λαούς, Μεσσίας. Ἀκολούθησαν, λοιπόν, τὸ παράξενο 
αὐτὸ ἀστέρι, γιὰ νὰ βροῦν καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν γεννηθέντα Μεσσία καὶ 
Σωτήρα τοῦ κόσμου. 

Τὸ ἐπάγγελμά τους ἦταν ἡ ἀστρολογία, ἡ ὁποία, ὅμως, σήμαινε τότε τὴν 
ἐπιστήμη τῆς μελέτης τῶν ἄστρων, ὅ,τι δηλαδὴ ἐννοοῦμε ἐμεῖς σήμερα μὲ 
τὸν ὅρο ἀστρονομία. Εἶναι μιὰ διάκριση αὐτή, τὴν ὁποία ὀφείλουμε νὰ κά-
νουμε, γιατὶ στὶς μέρες μας ὁ ὅρος ἀστρολογία χρησιμοποιεῖται, δυστυχῶς, μὲ 
ἐντελῶς διαφορετικὴ ἔννοια. Ἐνῶ, δηλαδή, ἀστρονομία εἶναι ἡ ἐπιστήμη, ποὺ 
ἀσχολεῖται μὲ τὴ μελέτη τῶν ἄστρων καὶ τοῦ σύμπαντος, ἀστρολογία εἶναι 
μιὰ «τέχνη» ἐξαπάτησης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι εἶναι δῆθεν δυνα-
τὴ ἡ πρόβλεψη τοῦ μέλλοντος μέσα ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἄστρων. Ἀπὸ τὴ μιά, 
δηλαδή, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μιὰ ἐπιστήμη, ποὺ στὴν ἐποχή μας ἔχει κάνει 
τεράστια βήματα προόδου, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη μιλοῦμε γιὰ μιὰ «τέχνη» καθαρὰ 
κομπογιαννίτικη, μὲ τὴν ὁποία ὁρισμένοι ἐπιτήδειοι ἐξαπατοῦν τοὺς ἀφελεῖς. 

Τρεῖς σοφοὶ ἄνδρες, λοιπόν, ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴ μελέτη τῶν ἄστρων, 
τοὺς ὁποίους ἡ Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας χαρακτηρίζει καὶ ὡς βασιλεῖς 
τῶν Περσῶν, ἔφθασαν στὰ Ἱεροσόλυμα ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἀναζητώντας τὸν 
νεογέννητο Βασιλιὰ τῶν Ἰουδαίων, τοῦ Ὁποίου εἶδαν καὶ ἀκολούθησαν τὸ 
ἄστρο, γιὰ νὰ Τὸν προσκυνήσουν. Εἰσῆλθαν στὴν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπι-
σκέφθηκαν τὸν Βασιλιὰ Ἡρώδη καὶ τὸν ρώτησαν σχετικὰ μὲ τὸ ἀντικείμενο 
τῆς ἀφίξεώς τους στὴν Παλαιστίνη. «Ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς ἐτα-
ράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ» (β’ 3). Στὴ φράση αὐτὴ ὁ Εὐαγγελι-
στὴς Ματθαῖος ἐκλαμβάνει τὴ λέξη Ἱεροσόλυμα ὡς θηλυκό, ἢ καλύτερα ἐννοεῖ 
«πᾶσα ἡ πόλις, ἡ καλουμένη Ἱεροσόλυμα».

Ἡ ταραχὴ τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρώδη μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀπολύτως φυσιολογι-
κή. Φοβήθηκε, ἔστω κι ἂν βρισκόταν πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ὅτι τίθεται 
σὲ κίνδυνο ὁ θρόνος του καὶ ἡ βασιλική του ἐξουσία, ἀφοῦ ἄκουσε ὅτι γεννή-
θηκε ἕνας ἄλλος Βασιλιάς. Ἦταν, ἐξάλλου, ὅπως γνωρίζουμε, ἕνας ἄνθρωπος 
σκληρὸς καὶ βάναυσος, ἀλλὰ καὶ ἕνας ἄνθρωπος παθολογικὰ καχύποπτος· 
ὑποπτευόταν τοὺς πάντες καὶ ἐξουδετέρωνε ἀμέσως κάθε ἀντιδραστικὴ ἐνέρ-
γεια. Ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ ἐκπλήσσει ἐν προκειμένῳ εἶναι ἡ ταραχὴ ποὺ προκλή-
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θηκε στοὺς κατοίκους τῶν Ἱεροσολύμων. Ἴσως, βεβαίως, νὰ ταράχθηκαν, γιατὶ 
γνώριζαν μέχρι ποῦ μποροῦσε νὰ φθάσει ἡ ὀργὴ τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρώδη, ποὺ 
προκλήθηκε ἀπὸ τὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης, ὅτι γεννήθηκε ἕνας νέος Βασιλιάς. 
Σίγουρα, ὅμως, ἡ ταραχή τους εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ τῆς νοοτροπίας ἐκείνης 
ποὺ πάντοτε, ἰδιαιτέρως, ὅμως, κατὰ τοὺς τελευταίους πρὸ Χριστοῦ αἰῶνες, 
χαρακτήριζε τὸν Ἰουδαϊκὸ λαό. Τῆς νοοτροπίας ἐκείνης, πού, ὅπως λέγει ὁ 
Ἱερὸς Χρυσόστομος3, τοὺς ἔκανε νὰ ἀποστρέφονται τὸν Θεό, ὅταν Ἐκεῖνος 
τοὺς εὐεργετοῦσε, καὶ νὰ νοσταλγοῦν τὰ κρέατα τῆς Αἰγύπτου, ὅταν Ἐκεῖνος 
τοὺς εἶχε χαρίσει μὲ τόσο θαυμαστὸ τρόπο τὴν ἐλευθερία τους. Ἔτσι καὶ τώρα, 
ἀντὶ νὰ χαροῦν μαθαίνοντας ὅτι γεννήθηκε ὁ Βασιλιὰς ἐκεῖνος, γιὰ τὸν Ὁποῖο 
μίλησαν οἱ Προφῆτες καὶ ὁ Ὁποῖος θὰ ἀνεδεικνύετο σωτήρας καὶ λυτρωτὴς 
τοῦ Ἰσραήλ, ἀντιθέτως λυποῦνται, ἀποδεικνύοντας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ὅτι 
εἶναι λαὸς σκληροτράχηλος καὶ ἀδιάφορος. Ἀπόδειξη τῆς ἀδιαφορίας τους 
εἶναι καὶ τὸ γεγονός, ὅτι δὲν ἀκολούθησαν τοὺς Μάγους, οὔτε ζήτησαν νὰ 
δοῦν τὸν γεννηθέντα νέο Βασιλέα, τὸν γεννηθέντα Σωτήρα τοῦ κόσμου. 
Οἱ Μάγοι ταξίδεψαν μῆνες ὁλόκληρους, γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ θεῖο βρέ-
φος, ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ ζοῦσαν σὲ ἀπόσταση λίγων χιλιομέτρων ἀπὸ τὴ Βηθλεὲμ 
παρουσιάζονται ἐντελῶς ἀδιάφοροι. Οἱ Μάγοι, ποὺ ἦσαν εἰδωλολάτρες, ἀρ-
κέστηκαν σ᾿ ἕνα μόνο σημεῖο, στὴν ἐμφάνιση τοῦ ἄστρου, γιὰ νὰ πειστοῦν ὅτι 
κάποιο μεγάλο γεγονὸς συνέβη καὶ νὰ ὑποβληθοῦν σὲ μιὰ τόσο μεγάλη θυσία, 
γιὰ νὰ γίνουν κοινωνοὶ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ ἦσαν γνῶστες 
τῶν προφητειῶν καὶ αἰῶνες ὁλόκληρους ἀνέμεναν τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία 
παραμένουν ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι μπροστὰ σὲ τόσα θαυμαστὰ σημεῖα. Μο-
νάχα ὁ Βασιλιὰς Ἡρώδης ἐξέφρασε ἐνδιαφέρον νὰ προσκυνήσει τὸ θεῖο βρέ-
φος. Εἶναι σαφές, ὅμως, ὅτι οἱ προθέσεις του δὲν ἦταν καθόλου ἁγνές. Τὸ ἐνδι-
αφέρον ποὺ ἐπιδεικνύει πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐγκληματική του διάθεση, γιατὶ ὅπως 
θ᾿ ἀποκαλύψει ἀργότερα στὸν Δίκαιο Ἰωσὴφ Ἄγγελος Κυρίου, ὁ Ἡρώδης ἔψα-
χνε τὸ παιδί, γιὰ νὰ τὸ σκοτώσει. 

Ὁ Βασιλιὰς Ἡρώδης φώναξε ὅλους τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Γραμματεῖς 
τοῦ λαοῦ καὶ ζήτησε νὰ πληροφορηθεῖ ἀπὸ αὐτούς, ποῦ θὰ γεννηθεῖ ὁ Μεσσί-
ας. Οἱ μὲν Ἀρχιερεῖς ἦσαν οἱ θρησκευτικοὶ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, οἱ δὲ Γραμματεῖς 
ἦσαν οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Νόμου. Ὡς οἱ καλύτεροι γνῶστες τοῦ Νόμου καὶ τῶν 
Προφητῶν, λοιπόν, ἦσαν οἱ ἁρμοδιότεροι νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐρώτημα «ποῦ 
ὁ Χριστὸς γεννᾶται» (β’ 4). Καὶ ἡ ἀπάντησή τους δίδεται ἀμέσως καὶ μὲ ἀπό-

3  Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία Στ’ 4, ΕΠΕ 9,206.
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λυτη σαφήνεια, γιατὶ ἦταν γνωστὴ σὲ ὅλους ὅσοι μελέτησαν τοὺς Προφῆτες. 
«Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. Οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· καὶ σὺ 
Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ 
ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ» (β’ 5-6). 
Πρόκειται γιὰ μιὰ προφητεία τοῦ Προφήτου Μιχαία (ε᾿ 1), τὴν ὁποία ἀποδί-
δει μὲ δικά του λόγια ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, ἀντικαθιστώντας τὸν ὅρο 
«οἶκος τοῦ Εὐφραθὰ» μὲ τὸν ὅρο «γῆ Ἰούδα», ποὺ ἦταν περισσότερο κατανο-
ητὸς στοὺς ἀναγνῶστες του. Ὁ Προφήτης Μιχαίας ἀναφέρει στὴν ἴδια προφη-
τεία: «καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος»· ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ ἐνέργεια, 
δηλαδή, αὐτοῦ τοῦ ἄρχοντα τοῦ Ἰσραὴλ ξεπερνᾶ τὴν ἀρχὴ τῶν ἡμερῶν τῆς δη-
μιουργίας. Μ᾿ αὐτὴν τὴ φράση ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας 
δὲν θὰ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνο ἕνας σπουδαῖος ἄνδρας, ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ ἡγηθεῖ 
τοῦ λαοῦ του, ἀλλὰ προαιώνιος καὶ ἀδημιούργητος, θὰ εἶναι δηλαδὴ ὁ ἴδιος 
ὁ Θεός. Τὴ φράση αὐτὴ παρέλειψαν σκοπίμως οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Γραμματεῖς 
ν᾿ ἀναφέρουν στὸν Ἡρώδη καὶ στοὺς Μάγους.

Ὅταν ἔμαθε ὁ Ἡρώδης ποῦ γεννήθηκε ὁ Μεσσίας, τότε κάλεσε κρυφὰ τοὺς 
Μάγους κι ἔμαθε ἀπὸ αὐτοὺς ἀπὸ πότε ἀκριβῶς φάνηκε τὸ ἄστρο. Τὸ γεγονὸς 
ὅτι ἐνεργεῖ μὲ τόση μυστικότητα φανερώνει τὰ δόλιά του σχέδια. Ἐπειδὴ οἱ 
προθέσεις του ἦταν πονηρές, δὲν θέλει νὰ μαθευτεῖ πρὸς τὰ ἔξω τί ζήτησε νὰ 
μάθει καὶ τί παρακάλεσε τοὺς Μάγους. Ἴσως νὰ φοβόταν ὅτι, ἂν ὁ λαὸς ὑπο-
ψιαζόταν τὰ δόλιά του σχέδια, θὰ προσπαθοῦσε νὰ διασώσει τὸν γεννηθέντα 
Βασιλέα. Δὲν μποροῦσε νὰ φανταστεῖ, μᾶς λέει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος,  ὅτι οἱ 
Ἰουδαῖοι θὰ ἔφθαναν σὲ λίγα χρόνια σὲ τέτοιο σημεῖο μανίας, ὥστε νὰ θέλουν 
νὰ παραδώσουν στοὺς ἐχθρούς του τὸν προστάτη καὶ Σωτήρα τους, ποὺ ἦλθε 
γιὰ νὰ ἀπελευθερώσει τὸ ἔθνος τους ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας4. 

Ἔστειλε τότε ὁ Ἡρώδης τοὺς Μάγους στὴ Βηθλεέμ, ζητώντας τους, ὅταν 
βροῦν τὸ Παιδί, νὰ τὸν εἰδοποιήσουν γιὰ νὰ πάει κι ἐκεῖνος νὰ Τὸ προσκυ-
νήσει. Δὲν τολμᾶ νὰ μιλήσει γιὰ Βασιλιὰ τῶν Ἰουδαίων, παρὰ μόνο μιλᾶ γιὰ 
ἕνα Παιδί. Σκοπός του φυσικά, ὅπως ἀναφέραμε, δὲν ἦταν νὰ προσκυνήσει 
τὸ Θεῖο Βρέφος, ἀλλὰ ἀφοῦ μάθει ποῦ βρίσκεται νὰ Τὸ θανατώσει. Οἱ Μάγοι, 
χωρὶς καθόλου νὰ ὑποψιαστοῦν τὶς ἀληθινὲς προθέσεις τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρώδη, 
ἀνεχώρησαν γιὰ τὴ Βηθλεέμ. Καὶ μόλις ξεκίνησαν, φάνηκε καὶ πάλι τὸ ἄστρο 
ποὺ τοὺς καθοδηγοῦσε μέχρι τὴν Ἱερουσαλήμ, κάτι ποὺ τοὺς χαροποίησε ἰδι-

4  Ἔνθ’ ἀνωτ., Ὁμιλία Ζ’ 3, ΕΠΕ 9,236.
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αιτέρως. Τὸ ἄστρο προχωροῦσε καὶ πάλι μπροστά τους κι ὅταν ἔφθασαν στὴ 
Βηθλεὲμ ἦρθε καὶ στάθηκε πάνω ἀπὸ τὸν τόπο, ὅπου βρισκόταν τὸ Παιδί. Τότε 
εἰσῆλθαν οἱ Μάγοι στὸ σπίτι, ὅπου διέμενε ὁ σαρκωθεὶς Κύριος μὲ τὴ μητέρα 
Του, ἔπεσαν στὴ γῆ καὶ Τὸν προσκύνησαν, ἔστω κι ἂν δὲν ἔβλεπαν, κατὰ τὰ δε-
δομένα τοῦ κόσμου τούτου, ἕνα βασιλόπουλο, ἄλλα ἕνα συνηθισμένο φτωχὸ 
παιδάκι. Τότε, ἄνοιξαν τοὺς θησαυρούς τους καὶ προσέφεραν στὸν νεογέννη-
το Βασιλιὰ τὰ Τίμια Δῶρα τους: χρυσό, λίβανο καὶ σμύρνα.

Τὰ Τίμια Δῶρα τῶν Μάγων, τὰ ὁποῖα φυλάσσονται μέχρι σήμερα στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔχουν καὶ τὴ συμβολική τους ση-
μασία. Ὁ χρυσὸς προσφέρθηκε στὸν Κύριο ὡς σὲ Βασιλέα, γιατὶ ὁ Κύριος 
εἶναι ὁ Βασιλιὰς τοῦ κόσμου, ὁ λίβανος προσφέρθηκε  σ᾿ Αὐτὸν ὡς σὲ Θεό, 
ἡ δὲ σμύρνα ὡς σὲ μέλλοντα νὰ πεθάνει, προμηνύοντας ἔτσι τὴ σταυρική 
Του θυσία γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου. 

Ἀφοῦ προσκύνησαν τὸ Θεῖο Βρέφος οἱ τρεῖς Μάγοι καὶ ἀφοῦ προσέφε-
ραν τὰ Τίμια Δῶρα τους, ἀνεχώρησαν γιὰ τὴν πατρίδα τους «δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ» 
(β’ 12). Ἐνῶ ἡ παράκληση τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρώδη ἦταν νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ Ἱε-
ροσόλυμα, γιὰ νὰ τὸν ἐνημερώσουν σχετικὰ μὲ τὸν νεογέννητο Βασιλιὰ τῶν 
Ἰουδαίων, αὐτοὶ φεύγουν ἀπὸ ἄλλο δρόμο, ἀποφεύγοντας κάθε ἐπαφὴ καὶ συ-
νομιλία μαζί του. Μὲ ὄνειρο τοὺς πληροφόρησε ὁ Πανάγαθος Θεός, ὅτι ἔτσι 
ἔπρεπε νὰ ἐνεργήσουν. Ὑπακούοντας, λοιπόν, στὴ θεϊκὴ ἐντολή, ἀνεχώρησαν 
μὲ κάθε μυστικότητα γιὰ τὴν πατρίδα τους, γιὰ νὰ κηρύξουν καὶ στοὺς συμπα-
τριῶτες τους τὰ ὅσα θαυμαστὰ εἶδαν καὶ ἄκουσαν στὴν Παλαιστίνη.

 Ἡ ὑπακοή τους στὴ θεϊκὴ ἐντολὴ ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς πίστης καὶ τῆς 
ἐμπιστοσύνης τους στὸν Θεό. Θὰ μποροῦσαν νὰ σκανδαλιστοῦν ἀπὸ τὴν 
ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ σκεφθοῦν, ὅτι δὲν θά ᾿πρεπε νὰ τοὺς ζητεῖται μιὰ τέ-
τοια μυστικὴ ἀναχώρηση, ἐὰν ὄντως τὸ Παιδὶ ποὺ προσκύνησαν στὴ Βηθλεὲμ 
ἦταν σπουδαῖο καὶ ἰσχυρό. Κανένας τέτοιος προβληματισμός, ὅμως, δὲν γεν-
νᾶται στὸ μυαλό τους, ἀλλὰ μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 
κάνουν ὑπακοὴ στὴν ἐντολή Του.
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ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ 
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a  
ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΠΟΝΙΔΗ- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ

Μετά την εις Επίσκοπο χειροτονία του, που έγινε το Σάββατο, 24 Οκτω-
βρίου 2020 στην ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης, ο Θεοφιλέστατος Επί-

σκοπος Αρσινόης κ. Παγκράτιος λειτούργησε την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 
στην ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης, της οποίας είναι και Ηγούμενος, και την 
επόμενη Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, συλλειτούργησε με τον Πανιερώτατο Μη-
τροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Μάμαντος, στην 
Περιστερώνα Χρυσοχούς, όπου ευρίσκεται και το μέγαρο της Επισκοπής Αρ-
σινόης.

Ο Θεοφιλέστατος έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρο της Κοινό-
τητας και το κοινοτικό Συμβούλιο, την εκκλησιαστική Επιτροπή και τους πι-
στούς της κοινότητας Περιστερώνας. Ο  δρόμος μπροστά στον ναό, καθώς και 
το προαύλιο του ναού είχε στρωθεί με μυρσίνη,  ο δε χώρος εντός και εκτός 
του ναού είχε σημαιοστολιστεί. Ένα μεγάλο πανό, ευρισκόμενο στο άνω μέρος 
της δυτικής θύρας του ναού, έγραφε με μεγάλα γράμματα  

«ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΕ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ».

Στην είσοδο του ναού, ο Θεοφιλέστατος περιεβλήθη τον αρχιερατικό μαν-
δύα και χοροστάτησε κατά τον Όρθρο, συγχoροστατούντος και του Μητρο-
πολίτου Πάφου. Στη Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν και οι δύο Αρχιερείς. 



712 ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΠΟΝΙΔΗ- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μετά την οπισθάμβωνον ευχή, ο Πανιερώτατος προσφώνησε τον νέο 
Επίσκοπο Αρσινόης ως εξής:

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αρσινόης και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ κ. Πα-
γκράτιε,

Η χάρις του εν Τριάδι προσκυνουμένου Θεού ημών, η οποία εκδηλώθηκε 
διά της ομοφώνου ψήφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύ-
πρου, κατήλθε και επί σε  διά της χειροτονίας σου σε επίσκοπο. Σε κατέστησε 
διάδοχο των Αποστόλων και σε κατέταξε, διά της αρχιερωσύνης, στην εμπρο-
σθοφυλακή της ιεράς στρατείας της Εκκλησίας.

Μέγιστη η τιμή της οποίας αξιώθηκες. Το επισκοπικό αξίωμα «κρεῖττόν 
ἐστι πάσης πολιτείας καὶ ἀξίας». Εὐλογητὸς ὁ Θεός «ὅτι πιστόν σε ἡγήσατο, 
θέμενός σε εἰς τὴν διακονίαν ταύτην (Α΄ Τιμ. 1,12). Βαρύτατη, ταυτόχρονα, 
και η ευθύνη την οποία επωμίστηκες. Ο Επίσκοπος δεν είναι ούτε ένας κοινός 
ηγέτης, ούτε ένας κοινωνικός εργάτης, με τη συνηθισμένη έννοια του όρου. 
Γι’ αυτό και δεν εξαντλείται ούτε σε κοινωνικές επισκέψεις ούτε σε περιηγήσεις 
αναψυχής. «Ἄγγελος Κυρίου ἐστί» κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, «ὅτι 
οὐ τὰ ἑαυτοῦ ἀλλὰ τοῦ πέμποντος ἀναγγέλλει» και η αποστολή του που έχει, 
κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, αποσκοπεί «εἰς τὸ πτερῶσαι ψυχάς, ἁρπά-
σαι κόσμου καὶ δοῦναι θεῷ, εἰσποιῆσαι τὸν Χριστὸν ἐν ταῖς καρδίαις καὶ θεὸν 
ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον». (Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος β΄: Ἀπολο-
γητικὸς τῆς εἰς Πόντον φυγῆς 22, Ε.Π.Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑ 1, 
σελ. 102). 

Ολόκληρη η ζωή του, η παρουσία του, το έργο του, αποτελούν την πύλη 
από την οποία προσφέρεται λυτρωτικά στον κόσμο το μυστήριο της εναν-
θρώπησης του Θεού και «ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ» (Α΄Κορ. 18). Γι’αυτό και 
σπούδασoν «ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθης», «ἵνα τῷ στρατολο-
γήσαντι ἀρέσῃς» (2 Τιμ. 2,4).

Παρόλο που είναι δύσκολο να υπάρξει ακροβασία χωρίς ίλιγγο, η για χρό-
νια πολλά, μέρες και νύχτες, χειμώνες και καλοκαίρια, άσκησή σου στα πνευ-
ματικά χαρακώματα, εκείνα των παννύχων στάσεων, των μακρών νηστειών, 
των δακρυβρέκτων δεήσεων, δίνουν σοβαρά εχέγγυα της επιτυχίας του έργου 
σου.  Είμαι πεπεισμένος ότι δεν θα επηρεασθείς από την εξωτερική λαμπρότη-
τα  του επισκοπικού αξιώματος ούτε και θα εκτραπείς σε καταπιεστική επιβολή 
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επί των άλλων. Ο Χριστός μάς επεσήμανε ότι «οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν» (Ματθ. Ι΄ 42). Και μας προέτρεψε «Οὐχ οὕτως ἔσται 
ἐν «ὑμῖν» (Ματθ. Ι΄43). Στη βασιλεία του Θεού δεν οδηγεί η κατάκτηση αξι-
ωμάτων αλλά η διακονία, η προσφορά που γίνεται χωρίς την προσδοκία της 
ανταπόδοσης.

Η ευθύνη μας είναι μεγάλη, ιδιαίτερα σήμερα, που πολλοί αμφισβητούν το 
δικαίωμα λόγου στην Εκκλησία στα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει η αν-
θρωπότητα. Αυτοί προβάλλουν το επιχείρημα ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι 
η ικανοποίηση, αποκλειστικώς και μόνον, των υπερβατικών αναζητήσεων των 
ανθρώπων, και ως εκ τούτου, δεν δικαιούται να έχει άποψη στα μεγάλα κοινω-
νικά και άλλα σύγχρονα προβλήματα, τα οποία θεωρούν ως κοσμικές υποθέ-
σεις. Ρόλος της Εκκλησίας, όμως, είναι να  μεταμορφώσει  από την παρούσα 
ζωή τον κόσμο. Πρωταρχική αποστολή της Εκκλησίας είναι η μεταμόρφωση 
του ανθρώπου, εις τον «καινὸν ἐν Χριστῷ ἄνθρωπον» και η αναβάθμιση των 
ανθρώπινων κοινωνιών σε «καινὴν κτίσιν» (2 Κορ.5,17).

Τη μεταμόρφωση αυτή ζητούσε ανέκαθεν ο άνθρωπος. Και διέβλεπε πως 
για την επίτευξή της δεν επαρκούσαν τα κοινωνικά, τα οικονομικά και άλλα 
ανθρώπινα συστήματά του. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ενδοκοσμικό, προϋ-
ποθέτει τη θεία επέμβαση. Την αλήθεια αυτή διατύπωσε, δραματικά, χρόνια 
πολλά πριν, ο Αισχύλος παρουσιάζοντας τον Ερμή να λέει  στον Προμηθέα 
Δεσμώτη: «Τοιοῦδε μόχθου τέρμα μὴ τι προσδόκα, πρὶν ἄν θεῶν τις διάδοχος 
τῶν σῶν πόνων φανῇ».

Σ’ αυτόν τον κόσμο, που τον καθιστά ιδιαίτερα καταθλιπτικό, στις μέρες 
μας και στον τόπο μας, η ηθική αναλγησία κι η διαφθορά σε κάθε επίπεδο της 
κοινωνίας, καλούμαστε να μεταφέρουμε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η προσδοκία 
της άμεσης επέμβασης του Θεού στα ανθρώπινα έγινε με την ενανθρώπηση 
του Θεού Λόγου, εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια· και με τρόπο καταληπτό, στη 
σύγχρονη κοινωνία, να δώσουμε απαντήσεις και στα παλαιά αλλά και στα και-
νούργια, σύνθετα και πιεστικά προβλήματα που έχουν  ανακύψει. Το ζωντά-
νεμα της χριστιανικής μαρτυρίας και η αναστήλωση της αξιοπιστίας του εκ-
κλησιαστικού λόγου αποτελούν το πλέον επιτακτικό αίτημα των καιρών μας.

Το επιστημονικό, μαθηματικό σου υπόβαθρο θα δίνει, Θεοφιλέστατε, 
έμπρακτα και αφοπλιστικά, απάντηση και σε μιαν άλλη ομάδα ανθρώπων του 
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καιρού μας, που θεωρούν ότι η επιστημονική γνώση εκτοπίζει την πίστη στον 
Θεό.

Η Επιστήμη, παρόλες τις συναρπαστικές της ανακαλύψεις, που εκτείνο-
νται από το απειροελάχιστο μέχρι και το Μέγα του  Σύμπαντος, που αναδει-
κνύουν, έτσι, τη δύναμη της ανθρώπινης διάνοιας και δικαιώνουν το  Βιβλικό 
της «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ» δημιουργίας του ανθρώπου, δεν 
μπόρεσε να ικανοποιήσει τις βαθύτερες ανάγκες της ψυχής του.  Δεν μπόρεσε 
να πάρει τη θέση των δυνάμεων που εκτοπίζει, κι έτσι δημιουργεί κενά στην 
ψυχή του. Γι’αυτό και σήμερα δεν απουσιάζει από πολλούς μόνον η μεταφυσι-
κή πίστη· λείπει και η εγκόσμια αισιοδοξία, η πίστη σε σκοπούς εγκόσμιους, σε 
σκοπούς μεγάλους. Θα πρέπει να βοηθήσουμε, με κάθε τρόπο, τον άνθρωπο 
να υπερνικήσει τον σημερινό εαυτό του. Να δει με ταπείνωση και επίγνωση 
των ορίων του, τη θέση του στη φύση και να αναγνωρίσει ότι η επιστημονική 
ανακάλυψη κι η γνώση της φύσης είναι στάδια αποκάλυψης του απειροδυ-
νάμου Θεού, ο οποίος αποκαλύπτει σήμερα το νόημα της δημιουργίας μέσω 
της Επιστήμης, κατά τον ίδιο τρόπο που αποκάλυψε το θέλημά του και μέσω 
άλλων ενεργειών του στην Ιστορία.

Θεοφιλέστατε,

Μαζί με τον φιλόχριστο λαό της Αρσινόης που χαίρει  σήμερα γιατί απο-
κτά τον ιδιαίτερο ποιμένα και επίσκοπό του, χαίρω ιδιαίτερα εγώ,  γιατί είμαι 
σίγουρος πως στο πρόσωπό σου βρήκα τον κατάλληλο συνεργάτη, και συνε-
πίσκοπο, τον συνυπεύθυνο για όλη τη Μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου.

Ευτύχησα να γνωρίσω πολύ καλά την περιοχή της Αρσινόης και να υπη-
ρετήσω τον ενταύθα παροικούντα λαό του Θεού. Κι είμαι σε θέση να σε διαβε-
βαιώσω, άγιε αδελφέ, και για τα γνωρίσματα της περιοχής και για τις πολλές 
αρετές του λαού. Ο λαός της περιοχής, είναι αγνός, στη συντριπτική πλει-
οψηφία του και άδολος λαός. Έχει αυξημένες τις αρετές της ευσέβειας, της 
φιλοξενίας, της φιλοπατρίας. Θα συναναστραφείς μαζί του και πολύ σύντομα 
θα το διαπιστώσεις.

Στη συνείδηση της Ιστορίας βαρύνει το ένδοξο παρελθόν της Αρσινό-
ης, το οποίο πρέπει να βιωθεί και ως παρόν, για να δημιουργήσει ένα μέλλον 
αντάξιο του παρελθόντος.

Και πράγματι! Η περιοχή της Αρσινόης εντυπωσιάζει πρωτίστως ως πα-
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ρελθόν. Μορφές γιγάντων της πίστεως, όπως ο Αρίστων, ο Αρκάδιος, ο Νί-
κων, ο Προέχιος, ο Φωτεινός και άλλοι πολλοί, που μέχρι την κατάργηση τής 
επισκοπής από τους Λατίνους εκόσμησαν τον θρόνο της, ο όσιος Θεοσέβιος, 
ο άγιος Κόνων ο εν Ακάμαντι ασκήσας και άλλοι ασκητές, εκαλλιέργησαν 
πνευματικά «ταῖς τῶν δακρύων αὐτῶν ῥοαῖς καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς» 
την περιοχή. Και άλλες μορφές ηρώων ανεπανάληπτες, που έπεσαν ηρωικά, 
κατά τους εθνικούς μας αγώνες, όπως ο Καλαϊτζής και ο Παπαβερκίου, ο Χα-
τζηγιάννης και ο Παπαμιλτιάδου, οι ήρωες του έπους της Τηλλυρίας κι άλλοι, 
που πέρασαν από τα αναρίθμητα κρησφύγετα της περιοχής, με τη θυσία και 
τους αγώνες τους, συντήρησαν το φρόνημα, τις αξίες και τα ιδανικά του λαού 
της. 

Η περιοχή συγκινεί και ως παρόν με τα πολλά εξωκκλήσια της, την ερ-
γατικότητα και την ευσέβεια των κατοίκων της. Ο τόπος που ανέδειξε στο 
παρελθόν αγίους είναι έδαφος κατάλληλο να αναδείξει και νέους αγίους. Και 
η περιοχή που έθρεψε ήρωες καρποφορεί αξίες και πνευματικά αγαθά.

Η περιοχή, όμως, αποτελεί για σένα, Θεοφιλέστατε, και πρόκληση για το 
μέλλον. Πρόκληση για τη διακονία που σου αναθέτει σήμερα η Εκκλησία. Κα-
λείσαι να αναδειχθείς όχι μόνον «θρόνων διάδοχος» των αγίων της Αρσινόης 
αλλά και «τρόπων μέτοχος» αυτών, έχοντας και δεύτερη έπαλξή σου και την 
ηγουμενία της περιπύστου Μονής της Χρυσορροϊατίσσης. Δεν είναι αντιθετι-
κό το να είσαι Ηγούμενος και να ποιμαίνεις και τον λαό του Θεού. Σκοπός του 
μοναχισμού δεν είναι να ορίζει τα πλαίσια μιας διαλεκτικής αντιπαράθεσης 
μεταξύ κοσμικού και ασκητικού, ανθρώπινου και αγγελικού, αλλά να ενώνει 
«τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα», να γίνεται ο συνδετικός κρίκος που να οδηγεί τους 
ανθρώπους σε επανένωση με τον Θεό. 

Ο λαός της Αρσινόης, αλλά και της Πάφου γενικότερα, έχει και ένα άλλο 
σπουδαίο χαρακτηριστικό. Αποστρέφεται τις τυμπανοκρουσίες στην επιτέλε-
ση του καθήκοντος και δεν δίνει ποτέ σημασία στην επιφάνεια. Εξετάζει το 
βάθος των πραγμάτων και στρέφει την προσοχή του στο εσωτερικό του αν-
θρώπου. Ξέρει  πως η πραγματική εργασία γίνεται «ἀψοφητί καὶ θορύβου δίχα 
παντός». Στην Πάφο θα επιδοκιμαστούμε και το έργο μας θα τύχει αποδοχής 
από τον λαό, αν πείσουμε για τη σοβαρότητα των προσπαθειών μας και την 
αγιότητα του βίου μας.     
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Η Επισκοπή Αρσινόης, άγιε αδελφέ, δεν έχει, ευτυχώς, κατεχόμενες κοι-
νότητες. Φιλοξενεί, όμως, πολλούς εκτοπισμένους αδελφούς μας από διά-
φορα μέρη της σκλαβωμένης γης μας, που θα θυμίζουν σε σένα, όπως και  
σ’ εμένα, καθημερινά, το δράμα του λαού μας. Μα κι αυτό να μη συνέβαινε, 
δεν θα σήμαινε πως ο πόνος, ο δικός μας και του ποιμνίου μας, θα ’ταν μικρό-
τερος για την κακοπάθεια της πατρίδας μας. Δεν πονούμε και δεν αγωνιζόμα-
στε γιατί χάσαμε περιουσίες. Γνοιαζόμαστε για το μέλλον του τόπου μας, έστω 
κι αν προσωπικά δεν έχουμε καμιά ιδιοκτησία, κι αγωνιούμε μπροστά στον 
κίνδυνο εκτουρκισμού του. Τοπωνύμια και παραδόσεις, ερείπια ναών και στή-
λες πεσόντων σ’ όλη την έκταση της περιφέρειας της Επισκοπής, δρουν σαν 
μαστίγιο της μνήμης και μας αναγκάζουν και σε εθνική, όχι μόνο θρησκευτική 
εγρήγορση. Κι είναι τούτο το δεύτερο σκέλος της αποστολής μας.

Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η πατρίδα είναι όπως το κειμήλιο. 
Έχει αξία που υπερβαίνει κατά πολύ την υλικότητα του αντικειμένου. Θυ-
μίζει, συγκινεί, υποβάλλει, δεν εκφράζεται με όρους υλικούς, παρακινεί σε 
θυσία υπέρ της, ακόμα και αυτής της ζωής. Οφείλουμε λοιπόν να εγκύψου-
με με προσοχή στους κινδύνους που την απειλούν και να μελετήσουμε τρό-
πους διάσωσής της. 

Οι Τούρκοι, σήμερα, δεν κρύβουν τις προθέσεις τους. Αφού παγίωσαν επί 
του εδάφους τα τετελεσμένα της εισβολής, αφού πέτυχαν να ξεχασθεί από 
τις άλλες χώρες το πρόβλημά μας κι αφού μας οδήγησαν με την πάροδο του 
χρόνου, στον εφησυχασμό και στη διαφθορά, διακηρύττουν ότι στόχος τους 
είναι η κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Θα πρέπει πάση 
θυσία να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτών των σχεδίων.

Λέγεται, χαρακτηριστικά, ότι η Ιστορία είναι μια σύμβαση μεταξύ τριών 
μερών: Των νεκρών, των ζωντανών και των αγέννητων. Δεν μπορούμε στην 
απουσία των δύο μερών, των νεκρών και των αγέννητων, να την τροποποιή-
σουμε. Έχουμε ευθύνη όχι μόνο απέναντι στους νεκρούς, τους προγόνους μας, 
από τους οποίους παραλάβαμε τον τόπο Ελληνικό, αλλά και απέναντι στους 
αγέννητους, τα παιδιά μας. Θα πρέπει να τους παραδώσουμε κι εμείς, με τη 
σειρά μας, μιαν πατρίδα Ελληνική.

Η Εκκλησία της Κύπρου μπορεί, με εγκαύχηση, να λέει ότι «ἀναπληροῖ τὰ 
παθήματα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκὶ αὐτῆς». Αυτή υπήρξε η σώτειρα του λαού 
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στους αιώνες της σκληρής δουλείας. Κάτω από τη θαλπωρή των πτερύγων 
της βρήκαν καταφύγιο και παραμυθία τα τέκνα της δουλωθείσης πατρίδος. 
Αυτή διατήρησε την πίστη, τη γλώσσα και την εθνική αυτοσυνειδησία μας. 
Οφείλουμε και τώρα να σταθούμε δίπλα από τον δοκιμαζόμενο λαό μας και να 
του εμπνεύσουμε πίστη στα δίκαιά του και εμμονή στον αγώνα για απελευθέ-
ρωση. Η κατεχόμενη γη μας «ἐν ᾗ μεγάλα στοιχεῖα κεκοίμηνται» ο Βαρνάβας, 
ο Σπυρίδων, ο Δημητριανός, περιμένουν τους ελευθερωτές της. 

Συγχαίροντάς σε και πάλιν, άγιε αδελφέ, για την εξόχως τιμητική διάκριση 
της οποίας αξιώθηκες, εύχομαι εκ μέρους του Μακαριωτάτου και όλων των 
μελών της Ιεράς μας Συνόδου μακράν και καρποφόρα την ποιμαντορία σου. 

Στην προσφώνηση αυτή του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου απά-
ντησε ο Θεοφιλέστατος ως ακολούθως:

Δοξάζω σου Κύριε, την  άκραν συγκατάβασιν διά την άνοδόν μου εις τον 
επισκοπικόν της Αρσινόης θρόνον, ο οποίος εύχομαι να καταστεί βάθρον ποι-
μαντικής προσεγγίσεως των ανθρώπων σε σχέση με τον εν Χριστώ καταρτι-
σμό τους, τη δυνάμει του Παναγίου Πνεύματος. Αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς 
Χριστός, ο ποιμήν ο καλός, ο οποίος θυσιάστηκε υπέρ των προβάτων αυτού, 
αποτελεί το αρχέτυπον του μυστηρίου της διακονίας των ανθρώπων. Οι ποι-
μένες ως όργανα και λειτουργοί της Χάριτος του Κυρίου θα πρέπει να εναρμο-
νίσουν τη ζωή τους με τον Χριστό και  οι αγώνες τους να έχουν ως  μοναδικό 
στόχο τη φανέρωση της θείας αλήθειας και τον χριστιανικό ανακαινισμό του 
κόσμου.

Η μικρά ζύμη των εν Χριστώ βιούντων ζυμοί όλον το φύραμα με την προ-
οπτική της άνω Ιερουσαλήμ. Συγκαταριθμηθείς, χάριτι Θεού, στις τάξεις του 
μέγιστου της ιερωσύνης βαθμού, ως υπηρέτης Θεού «εἰς ἑαυτὸν συστραφείς», 
αναλογίζομαι όχι μόνον το αυτονόητο ύψος του αξιώματος, αλλά και τις υπο-
χρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Γνωρίζω ότι επωμίζομαι μέγιστον έργον, την 
εν Χριστώ καθοδήγησιν και τον πνευματικόν καταρτισμόν του λαού του Θεού, 
διά τούτο δέομαι, διά της Χάριτος, να με ενδυναμώνει και να με καταρτίζει εις 
παν έργον αγαθόν, ώστε να φέρω εις πέρας αυτό το οποίον έχω αναλάβει. Θα 
αγωνισθώ προς ψυχών καλλιέργειαν, διδάσκων εν λόγω και έργω, αναλώνων 
ψυχήν τε και σώμα προς μίαν πνευματικήν εύθετον, ώστε ο εις εμέ εμπιστευ-
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θείς λαός να υπερβεί τον παρόντα πλάνον και αμαρτωλόν κόσμον και παρα-
κάμπτοντας το σκότος να πορευθεί προς το φως του Θεού.

Η εξουσία, την οποία διαθέτει επί του ποιμνίου ο αρχιερέας, διακρίνεται 
της αντιστοίχου κοσμικής, αφού η ποιμαντική εξουσία ασκείται διακονικά, 
αγαπητικά και θεραπευτικά διά κανόνων που αποσκοπούν στη θεραπεία και 
ιατρεία παθών ψυχής. Στόχος πάντοτε είναι η εν Αγίω Πνεύματι ενοποίηση 
των ανθρώπων με τον Θεόν και η βίωσις της Βασιλείας Του «ὡς ἐν ουρανῷ 
καὶ ἐπὶ  γῆς».

Επειδή το Σώμα της Εκκλησίας σύγκειται από πολλά μέλη, το κάθε ένα εκ 
των οποίων φέρει όχι μόνον διαφορετικές ικανότητες και δυνατότητες, αλλά 
και διαφορετικό ήθος, υφίσταται η ανάγκη διαπροσωπικής, διακριτικής και 
πρόσφορης ομιλίας προς πάντας. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 
όσον αφορά στις πνευματικές τους δυνάμεις· σε αυτούς που βρίσκονται ακό-
μα σε μια κατάσταση πνευματικής νηπιότητας και σε εκείνους που διαθέτουν 
ισχυρότερα πνευματικά αισθητήρια. Γι’ αυτό και η ποιμαντική διακονία πρέπει 
να προσαρμόζεται στην αντιληπτική ικανότητα του ποιμνίου, ενώ κύριο μέ-
λημά μας πρέπει να είναι η αντιστοιχία λόγου και πράξεως δεδομένου ότι η δι’ 
έργων διδασκαλία είναι ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη από αυτήν των λόγων. 
Πέραν τούτων, η στάση μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ωριμότητα, διάκρι-
ση, λογική και ηρεμία πνεύματος. 

Ανεξάρτητα πάντως από το πνευματικό ανάστημα ή ακόμα και από την 
παντελώς αμαρτωλή ζωή ενός μέλους του Σώματος του Χριστού, το ουσια-
στικό που πρέπει να προτάσσεται είναι το ανεπανάληπτο του προσώπου του. 
Ο χριστιανισμός τονίζει την αξίαν του ανθρωπίνου προσώπου, όπου διά των 
μυστηρίων της Εκκλησίας πετυχαίνει μιαν κατά το δυνατόν προσωπική σχέση 
με τον Θεόν και εισέρχεται σε μιαν τελειωτική πορεία προς το καθ’ ομοίωσιν 
και την κοινωνία με τον Θεόν. Έτσι μέσα στον σεβασμό της ιερότητας και μο-
ναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου και την πνευματική εργασία επ’αυ-
τού, θεραπεύονται ακόμα και νοσηρές καταστάσεις, που αφορούν τις εν γένει 
κοινωνικές συνθήκες.

«Τράνωσόν μου τὴν γλῶτταν, Σωτήρ μου, πλάτυνόν μου τὸ στόμα· καὶ 
πληρώσας αὐτὸ κατάνυξον τὴν καρδίαν  μου, ἵνα οἷς λέγω ἀκολουθήσω καὶ ἅ 
δῆθεν διδάσκω ποιήσω πρῶτος».
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 Ναί, Κύριε, ὁ πάσης εὐεργεσίας πλουσιοπάροχος δοτὴρ ἀγαθός, πάντα 
ὅσα ηὐξάμην, ἀπόδος μοι εἰς σωτηρίαν, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποί-
νης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος 
Μάμαντος καὶ πάντων τῶν ἁγίων· χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ’ οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, δόξα, τιμὴ καὶ 
προσκύνησις νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μετά την απόλυση, ο Θεοφιλέστατος διένειμε το αντίδωρο και κεράσμα-
τα για τη χειροτονία του, καθώς επίσης και μικρά φιαλίδια λευκού οίνου Χρυ-
σορροϊατίσσης, που είχαν ετοιμαστεί ως ειδικά ενθύμια της χειροτονίας. Ακο-
λούθως μετέβησαν όλοι, εν πομπή, στο μέγαρο της Επισκοπής, στο Συνοδικό 
της οποία παρετέθη μικρή δεξίωση.

Όλοι οι πιστοί ευχήθηκαν εγκαρδίως στον Θεοφιλέστατο  ευλογημένη 
από τον Θεό ποιμαντορία, προς  εκκλησιαστική οικοδομή του εκεί παροικού-
ντος λαού του Θεού και προς δόξα  της Εκκλησίας της Κύπρου.
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a 
ΠΑΥΛΟΥ ΚΥΜΙΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το σύνδρομο της κατάθλιψης χρονολογείται όσο και ο άνθρωπος. Στην 
κλινική περιγραφή ξεχωρίζει η περιγραφή του ReneSpitz, που περιέγραψε 

την ανακλητική κατάθλιψη στα βρέφη. Είχε παρατηρήσει ότι πολύ μικρά παι-
διά, όταν δεν έχουν φροντίδα και στοργή από τους μεγάλους, θλίβονται, δεν 
τρώνε, αδυνατίζουν και μπορεί να φτάσουν και μέχρι τον θάνατο. Είχε περι-
γράψει αυτό το σύνδρομο σε παιδιά που βρίσκονταν σε ιδρύματα και έχασαν 
τη μητρική στοργή και φροντίδα. Σε μια πρώτη φάση, τα παιδιά ζητούσαν τη 
μητρική στοργή και διαμαρτύρονταν με ποικίλους τρόπους (κλάμα, φωνές, 
υπερκινητικότητα). Μετά, όταν διαπίστωναν ότι αυτή η φροντίδα ποτέ δεν 
έρχεται, άφηναν τη διαμαρτυρία και την ελπίδα και προχωρούσαν στην αδια-
φορία και στην απελπισία.

Αυτό το χάσιμο της ελπίδας είναι από τα πιο βασικά συστατικά του κατα-
θλιπτικού συνδρόμου. 

Στην κλινική πράξη, η έλλειψη ελπίδας θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα 
συμπτώματα. Υπολογίζεται ότι ένας στους οκτώ είχε, έχει, ή θα έχει, κατά-
θλιψη στο διάστημα της ζωής του. Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι η τρίτη αιτία 
αναπηρίας και έλλειψη ικανότητας για εργασία είναι η κατάθλιψη. Υπολογίζε-
ται ότι, μέχρι το 2030, η κατάθλιψη θα είναι η υπ’ αριθμό ένα αιτία αναπηρίας 
στην Αμερική!

Μερικά από τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι και τα εξής: το συνεχές 
αίσθημα λύπης, που φτάνει μέχρι την απελπισία. Το άτομο αισθάνεται μια νω-
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θρότητα, που το περιβάλλον το βλέπει σαν τεμπελιά. Δεν έχει όρεξη, ή ενερ-
γητικότητα, για τίποτα. Ο ύπνος του κυμαίνεται από συνεχείς αϋπνίες, μέχρι 
συνεχή ύπνο. Δεν μπορεί να ξυπνήσει και να σηκωθεί το πρωί. Η όρεξη κυ-
μαίνεται από υπερφαγία και πάχυνση, μέχρι ανορεξία και σημαντική απώλεια 
βάρους.

Το άτομο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ακαδημαϊκές, ή εργασιακές, 
απαιτήσεις. Πολλές φορές επιδίδεται σε επικίνδυνες συμπεριφορές, ή κατα-
φεύγει στη  χρήση αλκοόλ, ή ναρκωτικών ουσιών, για να απαλύνει τον ψυχικό 
του πόνο.

Συχνά απομονώνεται κοινωνικά και χάνει την επαφή με τους γνωστούς 
και φίλους. Στην οικογένεια του δημιουργείται κρίση σε σχέση με τον/την  σύ-
ζυγο και τα παιδιά, και ο έσχατος κίνδυνος είναι η αυτοκαταστροφική συμπε-
ριφορά, που μπορεί να είναι έμμεση και σταδιακή, ή άμεση, με τη μορφή της 
αυτοκτονίας.

Υπολογίζεται ότι η υπ’ αριθμό 3 αιτία θανάτου στους εφήβους είναι η αυ-
τοκτονία.

Συχνά, αυτά τα άτομα δείχνουν πρόωρα σημάδια κινδύνου, καθώς  μιλούν 
για αυτοκτονία, μοιράζουν τα πράγματά τους, στέλλουν μηνύματα σε φίλους 
αποχαιρετισμού κλπ. Πολλές φορές, η κατάθλιψη συνοδεύεται από άγχος. Τα 
άτομα ανησυχούν και για τα πιο απλά θέματα και μικρά προβλήματα. Και τού-
το, γιατί αυτά τους φαίνονται σαν ανυπέρβλητα εμπόδια. Βλέπουν τη ζωή από 
αρνητική σκοπιά. Δεν απολαμβάνουν τίποτε. Δημιουργούν προβλήματα στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις με τον/την  σύζυγο. Και τούτο αυξάνει την κατά-
θλιψη και το άγχος τους.  

Σήμερα είναι γενικά παραδεκτό ότι και πολύ μικρά παιδιά μπορεί να είναι 
θύματα του καταθλιπτικού συνδρόμου. Στους εφήβους δεν είναι σπάνιο σύν-
δρομο, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, όπως είναι η αλλα-
γή συμπεριφοράς, η χρήση ουσιών, οι ακαδημαϊκές δυσκολίες, η κοινωνική 
απομόνωση κ.ά.

 Στην προχωρημένη ηλικία, η κατάθλιψη συνδέεται με το χάσιμο της ενερ-
γητικότητας, του κοινωνικού ή επαγγελματικού ρόλου, την άνοια, τα πολλα-
πλά ιατρικά προβλήματα και τον φόβο του θανάτου.

Οι τραυματικές εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε κατάθλιψη, όπως επί-
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σης η συνεχής και ισχυρή ψυχοσωματική καταπόνηση (stress). Πολλές ιατρι-
κές παθήσεις, ιδιαίτερα ο καρκίνος και τα μη ιάσιμα νοσήματα, συντελούν στη 
δημιουργία μείζονος κατάθλιψης.

Τα άτομα, που πάσχουν από διπολική διαταραχή (Bipolardisorder), εμ-
φανίζουν κατά διαστήματα συμπτώματα κατάθλιψης, που εναλλάσσονται με 
συμπτώματα μανιακής διέγερσης.

Σχετικά με την αιτιολογία της κατάθλιψης, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο 
παίζει η κληρονομικότητα. Ιδιαίτερα στη διπολική διαταραχή υπολογίζεται ότι 
η πιθανότητα να εμφανιστεί η διαταραχή και στα δύο μονωτικά δίδυμα είναι 
70%, ενώ στα δίδυμα από 2 ωάρια πέφτει στα 30%.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες, που ενοχοποιούν διάφορα συστήματα νευρο-
μεταβιβαστών, όπως της σεροτονίνης, της επινεφρίνης, της ντοπαμίνης.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες - όπως οι τραυματικές εμπειρίες και η 
ιστορία κακοποίησης και εγκατάλειψης - παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι πρώ-
τες σχέσεις της παιδικής ηλικίας με τα σημαντικά πρόσωπα - γονείς, αδέλφια, 
συγγενείς, δάσκαλοι, φίλοι κ.ά. - μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη αισθημάτων, ή αισθημάτων αποξένωσης και απόρριψης.

Η σύγχρονη αντιμετώπιση της κατάθλιψης στηρίζεται στο Βιο-ψυχο-κοι-
νωνικο-πνευματικό πρότυπο.

Χρειάζεται να υπερπηδηθεί και η προκατάληψη, ούτως ώστε το άτομο να 
ζητήσει εγκαίρως βοήθεια. Η κατάθλιψη είναι, εν πολλοίς, μια ιατρική ασθέ-
νεια και συχνά χρειάζεται και φαρμακευτική αγωγή. Η ψυχολογική υποστή-
ριξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Μια από τις θεραπείες,  που έχει βρεθεί 
ότι χρησιμεύει, είναι η γνωσιακή θεραπεία, που στηρίζεται στη αναδόμηση 
των γνωστικών στρεβλώσεων του ατόμου, ή στην ανεύρεση πιο ρεαλιστικών 
προσεγγίσεων στα προβλήματά του. Η φυσική άσκηση και η κοινωνική υπο-
στήριξη παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο.

Εκτός όμως όλων των ανωτέρω, δεν μπορεί να παραθεωρείται η υπαρξι-
ακή όψη της κατάθλιψης. Εάν δεν καθορίσουμε τη φύση του ανθρώπου, δεν 
μπορούμε να τον θεραπεύσουμε αποτελεσματικά. Η ανθρώπινη ταυτότητα - 
μοναδική για τον καθένα - καθορίζεται από τις διαστάσεις του παρελθόντος, 
του παρόντος και του μέλλοντος.

Η πνευματική ταυτότητα, που καθορίζει το νόημα της ζωής του ατόμου, 
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μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική συμβολή στον καθορισμό του γνωστικού 
πλαισίου, που θα βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη αποτε-
λεσματικά.

Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Ρωμαίους ότι με τα προβλήματα της 
ζωής, είμεθα «ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούμενοι» (Β΄ Κορ. δ΄ 8), και σαν 
αντίδοτο στην απελπισία της κατάθλιψης είναι η ελπίδα, γι` αυτό και έγραφε 
«τῇ ἐλπίδι χαίροντες» (Ρωμ. ιβ΄ 12). Και τόνιζε ακόμη τα εξής σημαντικότα-
τα και περισπούδαστα: «Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς 
τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  δι᾿ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν 
ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾿ 
ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.  Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψε-
σιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται,   ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ 
δοκιμὴ ἐλπίδα,   ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ. 5, 1-5). 

Πρόκειται για μια πραγματικά αξιοθαύμαστη στάση της ζωής, η οποία 
παρέχει στον πιστό χριστιανό τη δυνατότητα να μεθίσταται από οιανδήποτε 
μορφή κατάθλιψης προς τους κόσμους της εσωτερικής ειρήνης και της βεβαί-
ας εν Κυρίω ελπίδας και χαράς! 

Και τούτο γιατί συνδέεται με την αληθινή πηγή της χαράς, που είναι ο 
Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.  



ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
a  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝOΣ

Στις 24 Αυγούστου 1779, στο Κολικόντασι της τουρκοκρατούμενης τότε 
Βορείου Ηπείρου, απαγχονίσθηκε με εντολή του Κούρτ Πασά ο Άγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Πατροκοσμάς όπως κατεγράφη στη συνείδηση 

του λαού μας. 

Γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας, δίπλα από το Θέρμο, 
την αρχαία πρωτεύουσα της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Έμαθε γράμματα στη 
Ρούμελη και στην Αθωνιάδα Σχολή και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα στο Άγι-
ον Όρος, στη Μονή Φιλοθέου. Με τις ευλογίες των εκάστοτε Οικουμενικών 
Πατριαρχών εξήλθε από τον Άθωνα, τουλάχιστον τρεις φορές, και περιόδευσε 
στα περισσότερα μέρη του Ελληνισμού για να αποτρέψει τους εξισλαμισμούς. 
Ιδιαιτέρως έντονη παραμένει η μνήμη του στην Ήπειρο και στη Δυτική Μα-
κεδονία.

Δίδασκε με τον απλό λόγο του, την ασκητική ζωή του, με τις προφητείες 
του για την απελευθέρωση του Γένους, με το πάθος του για την κοινωνική 
δικαιοσύνη, με τον ζήλο του για την Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Από τα πρώτα 
χρόνια, μετά το μαρτύριό του, αναγνωρίσθηκε ως Άγιος από τον λαό μας και 
η αγιοκατάταξή του επισημοποιήθηκε το 1961 από το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο. Ο πρώτος βιογράφος του είναι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο πε-
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ρίφημο «Νέον Μαρτυρολόγιον», το οποίο εξεδόθη το 1799.

Τα σύγχρονα σχολικά βιβλία έχουν την τάση να αγνοούν τον Άγιο Κοσμά 
ή να τον παρουσιάζουν σαν έναν δυτικού τύπου Διαφωτιστή. Όμως ο Πατρο-
κοσμάς δεν είχε επιρροές από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, ο οποίος άλλωστε 
αμφισβητούσε τον Χριστιανισμό. Ο Άγιος Κοσμάς δεν άνοιγε απλώς σχολεία, 
αλλά τόνιζε ότι το σχολείο είναι προθάλαμος της Εκκλησίας. Η επιτυχημέ-
νη προσπάθειά του να σταματήσει τους εξισλαμισμούς βοήθησε την επιβίωση 
του Έθνους, διότι εκείνη την εποχή όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία χανό-
ταν και για τον Ελληνισμό. Ο εξισλαμισμένος τούρκευε, γινόταν φανατικός 
ανθέλληνας, γι’ αυτό και έχει μείνει ως αρνητική για το Γένος μας έννοια ή 
λέξη «γενίτσαρος». Η παιδεία, στην οποία πίστευε ο Άγιος Κοσμάς, δεν ήταν 
μία απλή κατάρτιση και εκμάθηση τεχνοκρατικών γνώσεων. Αλλά μιλούσε 
για μία Παιδεία, η οποία πρωτίστως θα διαμορφώνει ανθρώπους, θα διαπλά-
θει ανθρωπίνους χαρακτήρες.

Από το σπουδαίο κείμενο «Το Άγιον Όρος και η παιδεία του Γένους μας», 
το οποίο συνετάγη και εξεδόθη από την Ιερά Μονή Ιβήρων, πρώτα το 1984 
και βελτιωμένο το 2003, παραθέτουμε ορισμένες εύστοχες επισημάνσεις για 
τις διδαχές του Πατροκοσμά: «…Ανοίξτε σχολεία ελληνικά. Να βάλετε όλοι 
σας, για να σπουδάζουν όλα τα παιδιά, χωρίς να πληρώνουν. Να μάθουν τα 
παιδιά την ελληνική γλώσσα, για να ξεσκεπάσουν όλα τα μυστήρια της ζωής 
και της Εκκλησίας μας, που είναι εκεί κρυμμένα. Από το σχολείον μανθάνομεν 
το κατά δύναμιν τί είναι Θεός, τί είναι Αγία Τριάς, τί είναι άγγελοι, αρχάγγε-
λοι, τί είναι δαίμονες, τί είναι παράδεισος, τί είναι κόλασις, τί είναι αμαρτία, 
αρετή. Από το σχολείον μανθάνομεν τί είναι Αγία Κοινωνία, τί είναι Βάπτισμα, 
τί είναι το Άγιον Ευχέλαιον, ο τέλειος γάμος, τί είναι ψυχή, τί είναι κορμί… το 
σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα μοναστήρια. Ανίσως 
και δεν ήτανε σχολεία, πού ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω;…». Είναι 
αληθινός επαναστάτης, ανανεωτής των πάντων. Κρίνει τον πλούσιο που δεν 
δίνει στον φτωχό. Διοργανώνει δωρεάν παιδεία. Σέβεται τη γυναίκα. Βλέπει 
ότι την καταπιέζουν. Φανερώνεται πραγματικός υπερασπιστής της. Ρίχνει 
όλους στο φιλότιμο.

Γενικότερα πιστεύω ότι η διδασκαλία του Αγίου Κοσμά παραμένει επίκαι-
ρη και διαχρονική. Επισημαίνω τρία τουλάχιστον μηνύματα που ενδιαφέρουν 
τον σύγχρονο Έλληνα:
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Εθνική ταυτότητα. Ο Πατροκοσμάς ζητούσε από τους Έλληνες να δια-
τηρήσουν την Ορθόδοξη Πίστη και την ελληνική γλώσσα. Θεωρούσε απα-
ραίτητη για τη σωτηρία του Ελληνισμού τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτό-
τητας. Σήμερα, το ζήτημα της ταυτότητας αποκτά και πάλι μεγάλη σημασία. 
Ο μέχρι πρό τινος κήρυκας της παγκοσμιοποίησης, ο Αμερικανός Πολιτικός 
Επιστήμων Φράνσις Φουκουγιάμα, παραδέχεται ότι η πρόοδος της παγκοσμι-
οποίησης δεν είναι νομοτελειακά βέβαιη και ότι κάθε λαός δικαιούται να δι-
ατηρήσει την εθνική και θρησκευτική του ταυτότητα, αρκεί να σέβεται τους 
δημοκρατικούς θεσμούς.

Ελπίδα. Ο Άγιος Κοσμάς δίνει παρηγοριά και συγκρατημένη αισιοδοξία 
σ' ένα λαό που έχει δει να αποτυγχάνουν δεκάδες εξεγέρσεις κατά των Οθω-
μανών. Ο Άγιος έζησε τα Ορλωφικά του 1770 και τη σφαγή κλήρου και λαού 
της Πελοποννήσου από τους Τουρκαλβανούς. Και όμως έρχεται και ανυψώνει 
το ηθικό των Ελλήνων λέγοντας ότι θα έλθει το Ποθούμενον, δηλαδή η απε-
λευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Χρήσιμο μήνυμα για εμάς τους σημερινούς 
Έλληνες που κινδυνεύουμε να πάθουμε εθνική κατάθλιψη από την οικονομική 
κρίση. Ας θυμηθούμε ότι επιβιώσαμε μέσα από πολύ πιο δύσκολες καταστά-
σεις.

Συνύπαρξη παριωτισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Άγιος Κοσμάς 
καλλιεργεί τον πατριωτισμό, αλλά ταυτοχρόνως καλεί τους άνδρες να θεω- 
ρούν ισότιμη τη γυναίκα, ζητά από τους πλουσίους να δώσουν μερίδιο 
των χρημάτων τους στους φτωχούς, μιλά για τα δικαιώματα των αθιγγά-
νων και διδάσκει ότι και ο «γύπτος» είναι πλάσμα του Θεού και πρέπει να 
τυγχάνει σεβασμού. Ο Άγιος θυμίζει ότι μέσα στην Ορθόδοξη Χριστι- 
ανική διδασκαλία, το εθνικό συνυπάρχει με το κοινωνικό, ο πατριω- 
τισμός συμβαδίζει με τον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.



ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

a
ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,  ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ, ΠΡΩΗN ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

1. Εἰσαγωγικό

Καθὼς προσεγγίζουμε τὴν παπαδιαμαντικὴ λογοτεχνία τῶν Χριστουγέν-
νων1, ἔχουμε ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν αἴσθηση πὼς ἐκεῖνο ποὺ δια-

περνᾶ τὴ θεματική της εἶναι ἡ μεταμέλεια καὶ ἡ μεταστροφὴ τῶν ἀνθρώπων 
καὶ ἡ συνακόλουθη σωτηρία. Ἡ εἴσοδος στὸν τόπο τοῦ φωτός. Ἡ ἀνάδειξη 
τῆς Ἐκκλησίας ὡς καταφυγίου καὶ σκέπης καὶ ἀνάπαυσης ὅλων τῶν ναυαγι-

1 Γιὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ λογοτεχνία τῶν Χριστουγέννων καὶ τὰ συνακόλουθα χριστουγεν-
νιάτικα διηγήματά του ἔχουμε πολλαπλὲς ἀναφορὲς καὶ συνακόλουθες ἀνθολογήσεις καὶ 
ἐπαναλαμβανόμενες ἐκδόσεις. Σημειώνουμε, ἀκόμα, πὼς τα παπαδιαμαντικὰ διηγήματα τῶν 
Χριστουγέννων ἀλλὰ καὶ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον δημοφιλῆ σχολικὰ διηγήματα. Θὰ 
ἦταν, καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀναζήτηση τοῦ «σχολικοῦ» Παπαδιαμάντη. 
Ἐνδεικτικά, βλ. Χαράλαμπος Χαρίτος, «Παπαδιαμαντικὰ Κείμενα στὰ σχολικὰ βιβλία πρωτο-
βάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης», Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξαν-
δρο Παπαδιαμάντη (Σκιάθος, 20 - 24 Σεπτεμβρίου 1991), Ἀθήνα: Δόμος 1996, 271 - 292. Ἀνα-
στάσιος Ἀγγ. Στέφος, «Ἡ διδασκαλία τοῦ Παπαδιαμάντη στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση», 
Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Σκιάθος, 29 Σεπτεμβρίου 
- 2 Ὀκτωβρίου 2011), Ἀθήνα: Δόμος 2012, 441 - 448. Πρβλ. ἐνδιαφέρουσα συνοπτικὴ ἐργασία 
τοῦ Γρηγόρη Καρταπάνη, «Χριστουγεννιάτικα διηγήματα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη» 
στὸν ἠλεκτρονικὸ τόπο  http://www.taxydromos.gr, ὅπου κατηγοριοποίηση, κατάταξη καὶ μιὰ 
οἱονεὶ συνοπτικὴ «στατιστικὴ» προσέγγιση τῶν Χριστουγεννιάτικων διηγημάτων σὲ σχέση 
καὶ μὲ τὸ λοιπὸ ἔργο του: «…Συνολικὰ 27 διηγήματα μποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν ὡς χρι-
στουγεννιάτικα, μὲ κριτήριο τὴν υπόθεσή τους… α) Δεκαεφτὰ διηγήματα Χριστουγεννιάτικα. 
β) Τέσσερα Πρωτοχρονιάτικα. γ) Δύο τῶν Φώτων. δ) Τέσσερα γενικότερα μέσα στὴν περίοδο 
τῶν ἑορτῶν… Σὲ ἕντεκα διηγήματα τῶν Χριστουγέννων, τὰ γεγονότα συμβαίνουν κυρίως 
τὴν παραμονή καὶ τὴν μέρα τῆς ἑορτῆς. Σὲ ὁρισμένα παρατηρεῖται ἐπέκταση μιᾶς μέρας πρὶν 
ἢ μετά». Βλ. ἀκόμα Μ. Θεοδοσοπούλου «Το ἑορταστικὸ διήγημα», στὸ βιβλίο της Μετ’ ἔρωτος 
καὶ στοργῆς [Οἱ νεώτεροι για τὸν Παπαδιαμάντη, 9], Ἀθήνα: Νεφέλη, 2001, 12. 
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σμένων καὶ σπαρασσομένων ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ τὰ πάθη τοῦ βίου ἀνθρώπων. 
Ὁ Παπαδιαμάντης προσεγγίζει τρυφερὰ καὶ ἁπαλὰ καὶ μὲ ἀγάπη, τὶς ἡμέρες 
τῶν Χριστουγέννων, ἕναν σπαρασσόμενο κόσμο, ποὺ διαπερνᾶ τὰ ἀφηγημα-
τικά του τοπία. Εἶναι ὅλος ἐκεῖνος ὁ κόσμος τῆς δοκιμασίας καὶ τῶν παθῶν, 
ὁ κόσμος τῆς ξενιτείας ἀλλὰ καὶ τῆς πενίας καὶ τῆς πείνας καὶ τῆς ὀρφάνιας. 
Εἶναι ὁ κόσμος τῆς καθημερινῆς στέρησης καὶ τῆς περιπέτειας καὶ τῆς δυ-
σκολίας. Οἱ χαροκαμένες μητέρες. Τὰ ὀρφανά. Οἱ γριὲς ποὺ θητεύουν πενθο-
φοροῦσες μέσα στὸν κόσμον καὶ μεγαλώνουν καρτερικῶς τὰ ἐγγόνια τους. 
Ὁ πληθυσμὸς τῶν χαροκαμένων γυναικῶν. Οἱ θαλασσοδαρμένοι. Οἱ ξενιτε-
μένοι ἀδελφοί μας. Οἱ ναυαγισμένοι τοῦ κόσμου τούτου. Οἱ ἀσωτεύοντες καὶ 
καταστρέφοντες τὸν βίον. 

Ἐξαίφνης, μέσα ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνωμένων καὶ σπαρασσο-
μένων ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἀδικία καὶ τὴ στέρηση ἀνθρώπων, μέσα ἀπὸ τὰ πάθη 
καὶ τοὺς καημοὺς τοῦ κόσμου τούτου, μέσα ἀπὸ τὸν τόπο τῆς ἐνήδονης καὶ 
κατασπαραγμένης καὶ διαλυμένης ζωῆς μας, ἀναδεικνύει καὶ προβάλλει καὶ 
ἀποκαλύπτει ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης τὴ μοναδικὴ δυνατότητα ἀπό-
δρασης καὶ διαφυγῆς καὶ σωτηρίας καὶ λύτρωσης ὅλων ἡμῶν, ποὺ εἶναι ὁ Χρι-
στός. Γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶναι, κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸ λόγο, πέραν τῶν ἄλλων 
«ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν.» Ἡ χαρὰ 
πάντων ἡμῶν. Τὸ τελευταῖο μας καταφύγιο. Ἡ σκέπη καὶ ἡ προστασία μας. 
Ἡ πρώτη καὶ ὑστερνή μας ἀγάπη. 

Ὁρίζοντα ἀναφορᾶς αὐτῆς τῆς προσδοκώμενης σωτηρίας ἀποτελεῖ τὸ 
μεῖζον γεγονὸς τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου. Τῆς εἰσόδου στὸν τόπο τῆς ἱστο-
ρίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ταπεινότητι καὶ πενίᾳ, στὸ σπήλαιον 
τῆς Βηθλεέμ. Τὰ Χριστούγεννα. Ἡ δεσπόζουσα, δηλαδή, εὐσπλαχνία. Ἡ εὐδο-
κία τοῦ Θεοῦ. 

Ὅλα πλέον καθίστανται λαμπερά. Φωτεινά. Μέσα ἀπὸ τὰ παπαδιαμαντι-
κὰ χριστουγενιάτικα διηγήματα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, προβάλλει ὁ τόπος 
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ μυστικὸς τόπος τῆς ἁγιασμένης Του, ἄκτιστης Ἐκκλησίας. Εἶ-
ναι οἱ ναοί, ποὺ μὲ τὸ φῶς τους, ἄλλοτε ἁπαλὸ καὶ διακριτικό, μὲ τὸ ἀκοίμητο 
καντήλι ποὺ φωτίζει οἰκτιρμόνως τὰ σκότη, κι ἄλλοτε ἑορταστικὸ καὶ χαρμό-
συνο καὶ πανηγυρικό, μὲ τοὺς πολυελαίους, μᾶς ὑποδέχονται καὶ μᾶς ἀναπαύ-
ουν καὶ μᾶς λυτρώνουν. Παίρνουν ἀπὸ πάνω μας ὅλη τὴν ἀγωνία καὶ τὸν πόνο 
καὶ τὴ θλίψη καὶ τὸν καημό. 

Εἶναι, ἀκόμα, μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ κοινότητα, ποὺ μᾶς ὑποδέχεται καὶ 
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αὐτὴ καὶ μᾶς φροντίζει, καθὼς κοινωνοῦμε ὅλοι μαζὶ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι, τέλος, ἡ πατρίδα μας, ὁ οἰκεῖος τόπος, ποὺ συνοδεύει τὶς 
μνῆμες μας καὶ τὴν ζωή μας, ὅπου κι ἂν εἴμαστε, καὶ μᾶς καλεῖ σὲ μεταστροφὴ 
καὶ ἐπιστροφή. Μὴ ξεχνᾶμε πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάντοτε ἕνας νοσταλγός. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιθυμεῖ ἐμμόνως καὶ ἐπιμόνως τὸ νόστο. Καὶ ὁ νόστος εἶναι ἡ 
ἐπιστροφὴ στὸν οἰκεῖο τόπο. Ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ στοργὴ καὶ ἡ 
ἀγκάλη τοῦ Χριστοῦ. Στὴν ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ Πατρὸς πάντοτε ἐπιστρέφουμε, 
γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴ μοναδικὴ παραβολὴ τοῦ «Ἀσώτου υἱοῦ», μὲ τὸν στοργι-
κὸ Πατέρα, ποὺ εἶναι ὁ Θεός μας.2

Στὴν ἀγκάλη αὐτὴ δὲν ἐπιστρέφουν μόνον οἱ ἀσωτεύσαντες στὸ βίο τους, 
ὅπως ὁ μπαρμπα-Γιαννιὸς ὁ Ἔρωτας τοῦ διηγήματος Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια3, 
ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀμερικάνος4 τοῦ ὁμώνυμου διηγήματος, ὅπως καὶ ὁ χαμένος στὴν 
ξένη γῆ υἱὸς τῆς θειά-Ἀχτίτσας, τῆς Σταχομαζώχτρας5, ποὺ ὅμως ἐνθυμεῖται 
καὶ ἀποστέλλει, ἔστω καὶ ἐλάχιστα χρήματα, γιὰ τὶς μέρες τῶν Χριστουγέν-
νων, ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἀπουσίας καὶ σιωπῆς, εἶναι ὁ μπαρμπα-Διόμας 

2 Ἐνδιαφέρουσα θὰ ἦταν μιὰ ἀναζήτηση τῶν παπαδιαμαντικῶν διηγημάτων τοῦ νόστου, τῆς 
ἐπιστροφῆς ἢ τῆς νοσταλγίας τοῦ τόπου, ὡς τόπου σωτηρίας καὶ ἀναπαύσεως καὶ λύτρωσης 
ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου. Βλ μεταξὺ ἄλλων, Δημήτρης Μαυρόπουλος, «Ἁμαρτία 
καὶ μετάνοια στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη», Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξαν-
δρο Παπαδιαμάντη, ὅ.π., 581-590.
3 Γιὰ τὸν Ἔρωτα στὰ χιόνια καὶ τὰ λοιπὰ διηγήματα ποὺ ἀναφέρονται ἐδῶ ὑπάρχει ἐκτενὴς 
βιβλιογραφία. Βλ. λ.χ. σχόλιά μου γιὰ τὸν Ἔρωτα στὰ χιόνια στο βιβλίο μου Ὡς θέλγητρον μυ-
στηριῶδες. Σχόλια στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Λευκωσία: Ἀκτή, 2002: «Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης, Γιὰ μιὰν ἀναζήτηση τῆς λογοτεχνίας τῆς θαλπωρῆς», σσ. 13-38 καὶ  «Ὄψεις τοῦ 
ἱεροῦ στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη» σσ. 39-65. Ἐνδιαφέρουσα ὁπωσδήποτε θὰ ἦταν μιὰ 
συστηματικὴ βιβλιογραφικὴ καταγραφὴ τῶν ἐκτενῶν καὶ ἐπαναλαμβανόμενων ἀναφορῶν 
στὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τῶν συνακόλουθων ἑρμηνευτικῶν ἢ ἀναγνωστικῶν 
προτάσεων. βλ. Βασιλικὴ Λαμπροπούλου, «Οἱ βιβλιογραφίες τοῦ Παπαδιαμάντη», Πρακτι-
κὰ Β΄ Διεθνοῦς Στυνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Ἀθήνα 1-5 Nοεμβρίου 2001), 
Ἀθήνα: Δόμος 2002, 289-297, ἐδῶ 294: «κατέστη νομίζω σαφὲς ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ βασικὰ 
φιλολογικὰ desiderata γιὰ τὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδὲς εἶναι νὰ καλυφθεῖ τὸ βιβλιογραφικὸ 
κενὸ τῶν τελευταίων χρόνων μὲ τὴν κατάρτιση μιᾶς κριτικῆς βιβλιογραφίας Παπαδιαμάντη.» 
Οἱ παραπομπὲς στὰ κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη ἀναφέρονται, κατὰ τὸν καθιερωμένο τρόπο 
(τόμος – σελίδες), στὴν κριτικὴ ἔκδοση τῶν Ἁπάντων του ἀπὸ τὸν ἀδελφὸ τοῦ τιμωμένου 
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο, τόμοι 5, Ἀθήνα: Δόμος 1981-1988· γιὰ τὸν Ἔρωτα στὰ χιόνια βλ. 
Ἅπαντα, 3.105-110.
4 Ἅπαντα, 2.257-273. 
5  Ἅπαντα, 2.115-224.
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στὴν Ὑπηρέτρα6, ποὺ θαλασσοδέρνεται καὶ θαλασσοπνίγεται, γιὰ νὰ σωθεῖ καὶ 
νὰ ἐπιστρέψει τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων σῶος καὶ ἀσφαλὴς στὴν οἰκία 
του. Ἀλλὰ καὶ στὸν τόπο τῆς ἐκκλησίας. Εἶναι καὶ οἱ ναυαγοὶ τοῦ διηγήματος 
Στὸ Χριστὸ στὸ κάστρο7, γιὰ νὰ σταθῶ σὲ κάποια ἐλάχιστα παραδείγματα.

Καταφύγιο, λοιπόν, καὶ σκέπη καὶ σωτηρία καὶ θαλπωρὴ καὶ χαρὰ καὶ εὐ-
σπλαχνία καὶ ἀγάπη εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ὡς μυστικὸς καὶ ἄκτιστος τόπος, ἀλλὰ καὶ ὡς ναὸς τοῦ Κυρίου. Κι ἀκόμα ὡς ἡ 
αἰωνία πατρίδα, ὡς ἡ ἀγκάλη, ἐντέλει, τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ὀρθόδοξη 
Ἀνατολή, ποὺ μᾶς σκέπει. Κατ’ ἀνάλογο τρόπο, ὁ ἀπαστράπτων καὶ λάμπων 
ναὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὴ μέρα τῶν Χριστουγέννων ὑποδέχεται πάντας ἡμᾶς 
τοὺς Χριστιανούς. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ τόπος τῆς χαρᾶς καὶ 
τῆς ἀνάπαυσης. Ὁ τόπος τῆς εὐσπλαχνίας. 

Μιλώντας γιὰ εὐσπλαχνία, θυμίζω τὸ νεότερο, λιτό, σχεδὸν ἐπιγραμμα-
τικὸ ποίημα τοῦ ποιητῆ Τάσου Λειβαδίτη, Γέννηση / Ὁ ἀδελφὸς Ἰησοῦς, ποὺ 
ἔρχεται ἀπροσδόκητα στὶς μέρες μας νὰ μᾶς μιλήσει γι’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν 
εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Ὅπως καὶ ὁ Παπαδιαμάντης: 

«Ἕν’ ἄλλο βράδυ τὸν ἄκουσα νὰ κλαίει δίπλα. Χτύπησα τὴν πόρτα 
καὶ μπῆκα. Μοῦ ’δειξε πάνω στὸ κομοδίνο ἕνα μικρὸ ξύλινο σταυρό. 
«Εἶδες, μοῦ λέει – γεννήθηκε ἡ εὐσπλαχνία.» Ἔσκυψα τότε τὸ κεφάλι κι 
ἔκλαψα κι ἐγώ, γιατὶ θὰ περνοῦσαν αἰῶνες καὶ αἰῶνες καὶ δὲ θά ’χαμε 
νὰ ποῦμε τίποτα ὡραιότερο ἀπ’ αὐτό.8»  

Αὐτὸς θὰ ἔλεγα πὼς εἶναι ὁ κοινὸς ἄξονας τῶν παπαδιαμαντικῶν διη-
γημάτων τῶν Χριστουγέννων. Ἀπώλεια τοῦ μυστικοῦ παραδείσου, ἐξορία, 
ἀσωτεία, διασκορπισμός, πόνος καὶ κοσμικὴ ὀδύνη, ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς 
κόλπους τοῦ Πατρός, καὶ ἐπιστροφὴ καὶ σωτηρία, μέσα στὴν εὐσπλαχνία τοῦ 
Θεοῦ. Μέσα στὴ χαρὰ στῆς σάρκωσης τοῦ Λόγου. Μέσα στὸ φῶς τοῦ ἀνατεί-
λαντος Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης. Τοῦ Ἐνσαρκώσαντος Θεοῦ. 

 

6 Ἅπαντα, 2.95-101.
7 Ἅπαντα, 2.275-299.
8 Τάσος Λειβαδίτης, Ὁ τυφλὸς μὲ τὸ λύχνο, Ἀθήνα: Κέδρος 1983.  
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α) Ἡ Σταχομαζώχτρα9

Θά ’θελα νὰ σταθῶ σὲ κάποια μόνον ἐνδεικτικὰ παπαδιαμαντικὰ διη-
γήματα τῶν Χριστουγέννων, ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτουν αὐτὴ τὴ δυναμικὴ τῆς 
ἀγάπης καὶ τῆς στοργῆς καὶ τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Κυρίου μας. Ξεκινῶ πρῶτα 
ἀπὸ τὸ διήγημα Ἡ Σταχομαζώχτρα (1889), ποὺ προβάλλει τὰ πάθη καὶ τοὺς 
καημοὺς τοῦ κόσμου τούτου, τὴν ὀρφάνια, τὴ στέρηση, τὴν ἀπόλυτη πενία, 
τὴν ἀπουσία τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ χάνεται στὶς ἀσωτεῖες τοῦ βίου, 
– ὁ υἱὸς τῆς χήρας Ἀχτίτσας εἶναι ἄφαντος, στὸν ἀλλόκοτο καὶ ἀλλοτριωμένο 
τόπο τῆς Δύσεως, ὅπως καὶ ὁ γαμπρός της, ποὺ ἀσωτεύει, ἐγκαταλείποντας τὰ 
δύο ὀρφανὰ τέκνα του–  ἀλλὰ καὶ τὴ μεταστροφὴ καὶ τὴν ἔμμεση ἐπιστροφὴ 
στοὺς κόλπους τῆς κοινότητας καὶ τῆς πατρίδας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι καὶ τὸ 
γράμμα τῆς μεταστροφῆς καὶ ἐπιστροφῆς ἀπευθύνεται – ποῦ ἀλλοῦ;–  στὸν ἱε-
ρέα. Χρονικός, λυτρωτικὸς καὶ σωτηριολογικὸς ὁρίζοντας στὸ διήγημα, ὅπως 
καὶ στὰ ἄλλα ποὺ ἀκολουθοῦν, ἡ λαμπροφόρος ἡμέρα τῶν Χριστουγένων:

Μεγάλην ἐξέφρασεν ἔκπληξιν ἡ γειτόνισσα τὸ Ζερμπινιώ, ἰδοῦσα τῇ ἡμέρα 
τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους 187... τὴν θεια-Ἀχτίτσα φοροῦσαν καινουργῆ 
μανδήλαν, καὶ τὸν Γέρο καὶ τὴν Πατρώνα μὲ καθαρὰ ὑποκαμισάκια καὶ μὲ νέα 
πέδιλα.

Τὰ Χριστούγεννα, μὲ τὰ ὁποία εἰσάγεται ὁ ἀφηγηματικὸς χρόνος τοῦ δι-
ηγήματος τοῦ Παπαδιαμάντη, εἶναι γεγονὸς χαρμόσυνο καὶ τόπος λαμπερός. 
Ἔτσι τὸ διήγημα ξεκινᾶ μὲ τὴν κατάσταση τῆς χαρμόσυνης λύτρωσης καὶ σω-
τηρίας. Ὅσα ἀφηγηματικῶς ἀκολουθοῦν, παραπέμπουν στὴν προτέρα κατά-
σταση τῆς ἐγκατάλειψης καὶ τῶν παθῶν τοῦ κόσμου τούτου:

 […] ἦτο γνωστότατον ὅτι ἡ θεια-Ἀχτίτσα εἶχεν ἰδεῖ τὴν προῖκα τῆς κόρης 
της πωλουμένην ἐπὶ δημοπρασίας πρὸς πληρωμὴν τῶν χρεῶν ἀναξίου γαμβροῦ, 
διότι ἦτο ἔρημος καὶ χήρα καὶ διότι ἀνέτρεφε τὰ δύο ὀρφανὰ ἔγγονά της μετερ-
χομένη ποικίλα ἐπαγγέλματα. Ἦτο (ἂς εἶναι μοναχή της!) ἀπ’ ἐκείνας ποὺ δὲν 
ἔχουν στὸν ἥλιο μοῖρα. Ἡ γειτόνισσα τὸ Ζερμπινιὼ ὤκτειρε τὰς στερήσεις τῆς 
γραίας καὶ τῶν δυὸ ὀρφανῶν, ἀλλὰ μήπως ἦτο καὶ αὐτὴ πλουσία, διὰ νὰ ἔλθῃ 
αὐτοῖς ἀρωγὸς καὶ παρήγορος;

Νά, λοιπόν, ἡ κατάσταση τῆς ἐρημίας, τῆς ὀρφάνιας, τῆς πλήρους σχεδὸν 
ἐγκατάλειψης, τῆς ἀδυναμίας, γιὰ ὁποιαδήποτε ἀρωγὴ καὶ βοήθεια στὰ κοσμι-
κὰ μέτρα, καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ ἡ ἀσωτεία τοῦ βίου:

9  Ἅπαντα, 2.115-124.
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Ὁ τρίτος ὁ γυιός της, ὁ σουρτούκης, τὸ χαμένο κορμί, ἐξενιτεύθη, καὶ εὑρι-
σκετο, ἔλεγαν, εἰς τὴν Ἀμερικήν. Πέτρα ἔρριξε πίσω του. Μήπως τὸν εἶδε; Μη-
πως τὸν ἤκουσεν;… Ἡ κόρη της ἀπέθανεν εἰς τὸν δεύτερον τοκετόν, ἀφεῖσα 
αὐτῇ τὰ δύο ὀρφανὰ κληρονομίαν. Ὁ πατεριασμένος τους ἐζοῦσε ἀκόμα (ποὺ 
νὰ φτάσουν τὰ μαντᾶτα του, ὥρα τὴν ὥρα!), μὰ τί νοικοκύρης, τὸ πρόκοψεν 
ἀλήθεια! Χαρτοπαίχτης, μέθυσος καὶ <μὲ> ἄλλας ἀρετὰς ἀκόμη.

Εἴμαστε στὸν τόπο τοῦ κακοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ὀργὴ καὶ τὸ παράπονο. Κι ἡ 
ἀνακλώμενη κακία τῶν ψυχῶν. Στὴν ἀντίπερα, πλέον, ὄχθη, εἶναι τὸ ἀγαθο-
ποιὸ στοιχεῖο: 

Εὐτυχὴς ὁ μακαρίτης, ὁ μπαρμπα-Μιχαλιός, ὅστις προηγήθη εἰς τὸν τάφον 
τῆς συμβίας Ἀχτίτσας, χωρὶς νὰ ἴδῃ τὰ δεινὰ τὰ ἐπικείμενα αὐτῇ μετὰ τὸν θάνα-
τόν του. Ἦτο καλῆς ψυχῆς, ἂς εἶχε ζωή! ὁ συχωρεμένος.

Θυμίζω πὼς τὸ βάρος τοῦ κόσμου τούτου, καθὼς καὶ τῶν παθῶν του, τὸ 
ἀναλαμβάνει, σχεδὸν πάντοτε στὸν Παπαδιαμάντη, τὸ γυναικεῖο στοιχεῖο. 
Ποὺ φορτώνεται σταυρικῶς τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου τούτου. Αὐτὰ στὸ εἰσαγωγι-
κὸ μέρος. Γιὰ νὰ ἀκολουθήσει ἡ μεταστροφὴ καὶ ἡ ἐπιστροφή. Τὸ μήνυμα ἀπὸ 
τὸ χαμένο της παιδί. Ἕνα ἐπιστολικὸ κείμενο ποὺ ἀποστέλλεται στὸν ἱερέα. 
Στὴν Ἐκκλησία. Διὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς κοινότητος ζωῆς καὶ ἐλπίδος, διαβιβά-
ζεται ἢ δίδεται τὸ μήνυμα τῆς ὅποιας χαρᾶς: 

Τὸ πρωΐ, μετὰ τὴν λειτουργίαν (ἦτο ἡ παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων) ὁ πα-
πα-Δημήτρης, ὁ ἐνορίτης της, ἐπαρουσιάσθη αἴφνης εἰς τὴν θύραν τοῦ πενιχροῦ 
οἰκίσκου:

– Καλῶς τὰ ’δέχθης, τῆς εἶπε μειδιῶν […] Εἶδεν ὁ Θεὸς τὸν πόνον σου καὶ 
σοῦ στέλλει μικρὰν βοήθειαν, εἶπεν ὁ ἀγαθὸς ἱερεύς. Ὁ γυιός σου σοῦ γράφει ἀπὸ 
τὴν Ἀμερικήν…

 Ὁ ἱερεὺς ἔβαλε τὰ γυαλιά του καὶ ἐδοκίμασε ν’ ἀναγνώση:

– Εἶναι κακογραμμένα, ἐπανέλαβε, κ’ ἐγὼ δυσκολεύομαι νὰ διαβάζω αὐτὲς 
τὶς τζίφρες ποὺ ἔβγαλαν τώρα, αλλὰ θὰ προσπαθήσωμεν νὰ βγάλωμεν νόημα.

Καὶ ἤρχισε μετὰ δυσκολίας, καὶ σκοντάπτων συχνά, ν’ ἀναγινώσκῃ:

«Παπα-Δημήτρη, τὸ χέρι σου φιλῶ. Πρῶτον ἐρωτῶ διὰ τὸ αἴσιον, κ.τ.λ., 
κ.τ.λ. Ἐγὼ λείπω πολλὰ χρόνια καὶ δὲν ἠξεύρω αὐτοῦ τὶ γίνονται, οὔτε ἂν ζοῦν 
ἢ ἀπέθαναν. Εἶμαι εἰς μακρινὸν μέρος, πολὺ βαθιὰ εἰς τὸν Παναμᾶ, καὶ δὲν ἔχω 
καμμίαν συγκοινωνίαν μὲ ἄλλους πατριῶτες ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἀμερικήν. 



733ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πρὸ τριῶν χρόνων ἐντάμωσα τὸν (δεῖνα) καὶ τὸν (δεῖνα), ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἔλει-
παν χρόνους πολλούς, καὶ δὲν ἤξευραν τί γίνεται εἰς τὸ σπίτι μας.

»Ἐὰν ζῇ ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέρα μου, εἰπέ τους νὰ μὲ συγχωρήσουν, διότι 
διὰ καλὸ πάντα πασχίζει ὁ ἄνθρωπος, καὶ εἰς κακὸ πολλὲς φορὲς βγαίνει. Ἐγὼ 
ἀρρώστησα δυὸ φορὲς ἀπὸ κακὲς ἀσθένειες τοῦ τόπου ἐδῶ, καὶ ἔκαμα πολὺν 
καιρὸν εἰς τὰ σπιτάλια. Τὰ ὅ,τι εἶχα καὶ δὲν εἶχα ἐπῆγαν εἰς τὴν ἀσθένειαν καὶ 
μόλις ἐγλύτωσα τὴν ζωήν μου. Εἶχα ὑπανδρευθῆ πρὸ δέκα χρόνων, κατὰ τὴν 
συνήθειαν τοῦ τόπου ἐδῶ, ἀλλὰ τώρα εἶμαι ἀπόχηρος, καὶ ἄλλο καλύτερον δὲν 
ζητῶ παρὰ τὸ νὰ πιάσω ὀλίγα χρήματα νὰ ἔλθω εἰς τὴν πατρίδα, ἂν προφθάσω 
τοὺς γονεῖς μου νὰ μ’ εὐλογήσουν. Καὶ νὰ μὴν ἔχουν παράπονο εἰς ἐμέ, διότι ἔτσι 
θέλει ὁ Θεός, καὶ δὲν ἠμποροῦμε νὰ πᾶμε κόντρα. Καὶ νὰ μὴ βαρυγνωμοῦν, διότι 
ἂν δὲν εἶναι θέλημα Θεοῦ, δὲν ἠμπορεῖ ἄνθρωπος νὰ προκόψῃ.

»Σοῦ στέλνω ἐδῶ ἐσωκλείστως ἕνα συνάλλαγμα ἐπ’ ὀνόματί σου, νὰ ὑπο-
γράψῃς ἡ ἁγιωσύνη σου, καὶ νὰ φροντίσουν νὰ τὸ ἐξαργυρώσουν ὁ πατέρας ἢ ἡ 
μητέρα ἐὰν ζοῦν. Καὶ ἄν, ὅ μὴ γένοιτο, εἶναι ἀποθαμένοι, νὰ τὸ ἐξαργυρώσῃς ἡ 
ἁγιωσύνη σου, νὰ δώσῃς εἰς κανένα ἀδελφόν μου, ἐὰν εἶναι αὐτοῦ, ἢ εἰς κανὲν 
ἀνίψι μου καὶ εἰς ἄλλα πτωχά. Καὶ νὰ κρατήσῃς καὶ ἡ ἁγιωσύνη σου, ἐὰν οἱ 
γονεῖς μου εἶναι ἀποθαμένοι, ἕν μέρος τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ διὰ τὰ σαρανταλείτουρ-
γα...» […]

Τὸ διήγημα ὁλοκληρώνεται καὶ κλείνει ὅπως ξεκίνησε. Μὲ τὴν χαρμόσυνη 
σωτηριολογικὴ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων. Τελικῶς, μαζὶ μὲ τὴν θεια-Ἀχτίτσα 
καὶ τὰ ὀρφανά, σώζεται καὶ ὁ ἐξόριστος υἱός, ποὺ διανοίγει καὶ ἑτοιμάζει τὴν 
ὁδὸν τῆς ἐπιστροφῆς του. Τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας του:

Καὶ ἰδοὺ διατὶ ἡ πτωχὴ γραῖα ἐφόρει τῇ ἡμέρᾳ τῶν Χριστουγέννων καινουρ-
γῆ «ἄδολην» μανδήλαν, τὰ δὲ δύο ὀρφανὰ εἶχον καθαρὰ ὑποκαμισάκια διὰ τὰ 
ἰσχνὰ μέλη των καὶ θερμὴν ὑπόδεσιν διὰ τοὺς παγωμένους πόδας των.

 

β) Ὁ Ἀμερικάνος10

Κατ’ ἀνάλογο τρόπο ὁ Ἀμερικάνος στὸ ὁμώνυμο διήγημα (1891), ἐξόρι-
στος καὶ αὐτὸς στὸν ἄξενο, στὸν ἐχθρικὸ τόπο τῆς Δύσεως, ἐπιστρέφει τὴν 
ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων στοὺς μητρικοὺς κόλπους, γυρίζει στὸ νησὶ τῆς 
Σκιάθου, ἐπιζητώντας τὴν ἀνάπαυση καὶ τὴ χάρη καὶ τὴν εὐδαιμονία καὶ τὴ 

10  Ἅπαντα, 2.257-273.
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θαλπωρή, ποὺ στερήθηκε, ζώντας, ἐπὶ ἔτη πολλά, στὴν κατάσταση τῆς ἐρημί-
ας. Στὴν ξενιτεία τῆς ψυχῆς. Ἔτσι: 

Ὅταν οἱ γείτονες τῆς θεια-Κυρατσῶς τῆς Μιχάλαινας ἐξύπνησαν μετὰ τὰ 
μεσάνυχτα διὰ νὰ ὑπάγουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας οἱ κώδωνες ἐκλάγ-
γαζον θορυβωδῶς, πόσον ἐξεπλάγησαν ἰδόντες τὴν οἰκίαν τῆς πτωχῆς χήρας, 
ἐκεῖ ὅπου δὲν ἐδέχοντο τὰ παιδία νὰ τραγουδήσουν τὰ Χριστούγεννα ἀλλὰ τὰ 
ἀπέπεμπον μὲ τὰς φράσεις, «δὲν ἔχουμε κανένα», καὶ «τί θὰ τραγουδῆστε ἀπό 
μᾶς;», κατάφωτον, μὲ ὅλα τὰ παραθυρόφυλλα ἀνοικτά, μὲ τὰς ὑέλους ἀστρα-
πτούσας, μὲ τὴν θύραν συχνὰ ἀνοιγοκλειομένην, μὲ δύο φανάρια ἀνηρτημένα 
εἰς τὸν ἐξώστην, μὲ ἐλαφρῶς διερχομένας σκιάς, μὲ χαρμοσύνους φωνὰς καὶ 
θορύβους. Τί τρέχει; Τί συμβαίνει; Δὲν ἤργησαν νὰ πληροφορηθῶσιν. Ὅσοι δὲν 
τὸ ἔμαθαν εἰς τὴν γειτονιάν, τὸ ἔμαθαν εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ ὅσοι δὲν ὑπῆγαν 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν, τὸ ἔμαθαν ἀπὸ τοὺς ἐπανελθόντας οἴκαδε τὴν αὐγήν, μετὰ 
τὴν ἀπόλυσιν τῆς θείας λειτουργίας.

 Ὁ ξενιτευμένος γαμβρός, ὁ ἀπὸ εἰκοσαετίας ἀπών, ὁ ἀπὸ δεκαετίας μὴ ἐπι-
στείλας, ὁ ἀπὸ δεκαετίας μὴ ἀφήσας που ἴχνη, ὁ μὴ συναντήσας που πατριώτην, 
ὁ μὴ ὁμιλήσας ἀπὸ δεκαπενταετίας ἑλληνιστί, εἶχε γυρίσει πολλὰ μέρη εἰς τὸν 
Νέον Κόσμον, εἶχεν ἐργασθῆ ὡς ὑπεργολάβος εἰς μεταλλεῖα καὶ ὡς ἐπιστάτης 
εἰς φυτείας, κ’ ἐπανῆλθε μὲ χιλιάδας τινὰς ταλλήρων εἰς τὸν τόπον τῆς γεννή-
σεώς του, ὅπου ἐπανεῦρεν ἡλικιωθεῖσαν, ἀλλ’ ἀκμαίαν ἀκόμη, τὴν πιστήν του 
μνηστήν.

Καὶ πάλιν ἡ ἐξορία τῆς Δύσεως, ὁ τόπος τοῦ «Μαμωνᾶ», ἡ ματαία ἀναζή-
τηση τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, τοῦ ὑλικοῦ πλούτου, ἡ ἀλλοτρίωση, ἡ ἀποξένω-
ση, ἡ μοναξιά, ἡ θλίψη, ἡ ἀπελπισία, ὁ μαρασμὸς τῆς ψυχῆς. Μιὰ ἀνάλογη πο-
ρεία μὲ αὐτὴν τοῦ χαμένου υἱοῦ τῆς θειὰ-Ἀχτίτσας στὴ Σταχομαζώχτρα ἔχουμε 
καὶ ἐδῶ. Ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὸν μπάρμπα-Γιάννη τὸν Ἔρωντα στὸ διήγημα 
Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια (1896), ναυαγὸς καὶ αὐτὸς τοῦ βίου, ποὺ ἄσπρισε ὅλος, 
κ’ ἐκοιμήθη ὑπὸ τὴν χιόνα, διὰ νὰ μὴ παρασταθῇ γυμνὸς καὶ τετραχηλισμέ-
νος, αὐτὸς καὶ ἡ ζωή του καὶ αἱ πράξεις του, ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ 
Ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου.11 Ἔτσι καὶ ὁ Ἀμερικάνος, ὁ ἐξόριστος, στὴν οὐσία ὀρ-
θόδοξος Χριστιανός, ἐπιστρέφει γιὰ νὰ σωθεῖ καὶ ὁ ἴδιος καὶ νὰ δώσει χαρὰ 
στὴν καρτερικὴ μνηστή του. Στέκομαι ἰδιαιτέρως σ’ αὐτὴ τὴ διάσταση τῆς 
ὑπομονῆς καὶ τῆς καρτερίας, ποὺ διαπερνᾶ τὸ διήγημα. Καὶ πάλι τὸ γυναικεῖο 
στοιχεῖο ποὺ διασώζει μυστικῶς τὴ ζωή. 

11  Ἅπαντα 3.110.
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Καὶ πάλι τὸ φῶς τὸ ἑορταστικό, ποὺ ἐνθυμίζει τὸν οἶκο τοῦ πατρός, μὲ τὴν 
ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, στὴν ἀντίστοιχη παραβολή. Ἔτσι καὶ ἡ οἰκία τῆς 
ἔρημης καὶ μαραμένης καὶ μαραζωμένης μνηστῆς, ποὺ ζεῖ μὲ τὴν χαροκαμένη 
χήρα μητέρα της, προβάλλει μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ μνηστῆρος ἐξ Ἀμερικῆς, 
κατάφωτος, μὲ ὅλα τὰ παραθυρόφυλλα ἀνοικτά, μὲ τὰς ὑέλους ἀστραπτούσας, 
μὲ τὴν θύραν συχνὰ ἀνοιγοκλειομένην, μὲ δύο φανάρια ἀνηρτημένα εἰς τὸν ἐξώ-
στην, μὲ ἐλαφρῶς διερχομένας σκιάς, μὲ χαρμοσύνους φωνὰς καὶ θορύβους.

γ) Ὑπηρέτρα12

Κατ’ ἀνάλογο τρόπο εἰσέρχεται τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων στὰ ἀφη-
γηματικὰ τοπία καὶ ὁ μπαρμπα -Διόμας, στὸ διήγημα Ὑπηρέτρα (1888), ποὺ 
παλεύει μὲ τὰ κύματα, καὶ μέλπει μοναχικῶς ἐκεῖνο τὸ θλιβερὸν ἆσμα ποὺ μᾶς 
μιλᾶ γιὰ τὰ βάσανα τοῦ κόσμου, μέσα ἀπὸ τὴν ἐπωδή: Βασανισμένο μου κορμὶ 
τυραγνισμένα νειᾶτα, ποὺ χάνεται καὶ παλεύει μὲ τὰ κύματα, ποὺ ναυαγεῖ γιὰ 
νὰ ἐπιστρέψει σῶος στὸ σπίτι του. Νὰ καὶ πάλιν ἡ σωτηρία τὴν ἡμέρα τῶν 
Χριστουγέννων:

 Τὴν ἑσπέραν τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους… ἡ δεκαοκτα-
έτις κόρη, τὸ Ουρανιώ τὸ Διόμικο, μελαγχροινὴ νοστιμούλα, ἐκλείσθη εἰς τὴν 
οἰκίαν της ἐνωρίς, διότι ἦτο μόνη. 

Ὁ πατήρ της, ὁ ἀτυχής μπαρμπα-Διόμας, ἀρχαῖος ἐμποροπλοίαρχος πτω-
χεύσας, ὅστις κατήντησε νὰ γίνῃ πορθμεὺς εἰς τὸ γῆράς του, εἶχεν ἐπιβῆ τῆς 
λέμβου του περί μεσημβρίαν, ὅπως πλεύσῃ εἰς τὴν νῆσον Τσουγκριάν, τρία μίλια 
ἀπέχουσαν, καὶ διαπορθμεύσῃ ἐκεῖθεν εἰς τὴν πολίχνην ἑορτασίμους τινὰς προ-
μηθείας. Ὑπεσχέθη ὅτι θὰ ἐπανήρχετο πρὸς ἑσπέραν, ἀλλ’ ἐνύκτωσε καὶ ἀκόμη 
δὲν ἐφάνη.

Ἡ νέα ἦτο ὀρφανή ἐκ μητρός. Ἡ μόνη πρὸς μητρὸς θεία της, ἥτις τῆς ἐκράτει 
ἄλλοτε συντροφίαν, διότι αἱ οἰκίαι των ἐχωρίζοντο δι’ ἑνὸς τοίχου, ἐμάλωσε καὶ 
αὐτὴ μαζύ της διὰ δύο στρέμματα ἀγροῦ, καὶ δὲν ὡμιλοῦντο πλέον. Ἡ νεᾶνις ἐκά-
θισε πλησίον τοῦ πυρός, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀνάψει εἰς τὴν ἑστίαν, περιμένουσα τὸν 
πατέρα της, καὶ ἐκράτει τὸ οὖς τεταμένον εἰς πάντα θόρυβον, εἰς τὰ φαιδρὰ ᾄσμα-
τα τῶν παίδων τῆς ὁδοῦ, ἀνυπόμονος καὶ ἀνησυχοῦσα πότε ὁ πατήρ της νὰ ἔλθῃ.

Αἱ ὧραι παρήρχοντο καὶ ὁ πτωχὸς γέρων δὲν ἐφαίνετο. Τὸ Οὐρανιὼ εἶχεν 

12  Ἅπαντα 2.95-101.
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ἀπόφασιν νὰ μὴ κατακλιθῇ, ἀλλ’ ἔμεινεν οὕτως ἡμίκλιντος πλησίον τῆς ἑστίας.

Παρῆλθεν τὸ μεσονύκτιον καὶ ἤρχισαν ν’ ἀντηχῶσιν οἱ κώδωνες τῶν ναῶν, 
καλοῦντες τοὺς Χριστιανοὺς εἰς τὴν εὐφρόσυνον τῆς ἑορτῆς ἀκολουθίαν. 

Ἡ καρδία τῆς νέας ἐκόπηκε μέσα της.

– Πέρασαν τὰ μεσάνυχτα, εἶπε, κι’ ὁ πατέρας μου!.. […]

Καὶ πάλιν ἐδῶ ὁ ἄξονας τῆς ὀρφάνιας, τῆς ἐρημίας, τῆς πενίας, τὰ ἀνθρώ-
πινα πάθη, οἱ μικρότητες, ἡ θλίψη τοῦ βίου: ἐμάλωσε καὶ αὐτὴ μαζύ της διὰ 
δύο στρέμματα ἀγροῦ, καὶ δὲν ὡμιλούντο πλέον. Αὐτὸ εἰσπράττει ἡ Οὐρανιώ, ἡ 
ὁποία ἐκλείσθη εἰς τὴν οἰκίαν της ἐνωρίς, διότι ἦτο μόνη. Κι ἀκόμα ἡ ἀναφορά, 
σ’ αὐτὸ τὸ εἰσαγωγικὸ μέρος τοῦ διηγήματος, στὴν ἐπερχομένη ἡμέρα τῶν 
Χριστουγέννων: Τὴν ἑσπέραν τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους… 

Παράλληλα, ὁ πατέρας τῆς Οὐρανιῶς, ὁ μπαρμπα-Διόμας, διαπερνᾶ τὰ 
ἀφηγηματικὰ τοπία μονολογώντας, ἐν ἀπελπισίᾳ:

Ἐνίοτε, ἐλλείψει ὁμιλητοῦ, διηγεῖτο τὰ παράπονά του εἰς τοὺς ἀνέμους καὶ 
εἰς τὰ κύματα… Καὶ παύων νὰ μονολογῇ, ἤρχιζε νὰ τραγωδῇ διὰ τῆς τραχείας 
καὶ μονοτόνου φωνῆς του: Βασανισμένο μου κορμί, τυραγνισμένα νιᾶτα!... καὶ 
δὲν ἔλεγεν ἄλλον στίχον […]. Αὐτὰ μᾶς λέει ὁ Παπαδιαμάντης.

Στὸ διήγημα εἶναι καὶ πάλιν τὸ ναυάγιον τοῦ βίου. Ὁ ἴδιος ὁ μπαρμπα-Δι-
όμας, τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, ναυαγεῖ, βυθίζεται στὰ κύματα, γιὰ 
νὰ τὸν περισυλλέξει στὸ τέλος ἕνα διερχόμενο πλοῖο. Ὅλη αὐτὴ τὴν δοκιμασία 
καὶ τὰ πάθη τοῦ βίου, τὴν ἀπελπισία καὶ τὴν ἀγωνία θὰ τὴ διαδεχθεῖ ἡ σω-
τηρία. Στὴν ἔξοδο τοῦ διηγήματος προβάλλει πλέον ἡ λύτρωσις τῶν δεινῶν. 
Ξημερώνει πιὰ ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων. Νὰ καὶ πάλιν ἡ ἐπιστροφὴ καὶ 
ἡ ἀναγωγὴ στοὺς στοργικοὺς κόλπους τοῦ Χριστοῦ, ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα τῆς 
Γεννήσεώς Του:

Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, καὶ ἡ θεία εἰς μάτην προσεπά-
θει νὰ παρηγορήσῃ τὴν σφαδάζουσαν ὑπὸ ἄλγους Οὐρανιώ. 

Ἀλλ’ ἡ σύζυγος τοῦ Νταραδήμου ἐλθοῦσα τότε ἀνήγγειλεν, ὅτι ὁ μπαρ-
μπα-Διόμας ἐναυάγησε μέν, ἀλλ’ ἐσώθη, καὶ ὅτι ἔφθασεν ὑγιής. 

Ὁ Ἀργυράκης καὶ ἄλλοι τινές ἀγρόται εἶχον ἴδει, φαίνεται, μακρόθεν τὴν 
ἀνατροπὴν τῆς λέμβου, καὶ ἐντεῦθεν διεδόθη ὅτι ὁ γέρων ἐπνίγη. Ἀλλ’ ἐπειδὴ 
ἐνύκτωσε, δὲν εἶδον καὶ τὸ σωστικὸν καὶ οἰνοφόρον τρεχαντήριον.
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Ὁ μπαρμπα-Διόμας, ἐλθὼν μετ’ ὀλίγον καὶ ὁ ἴδιος, ἐνηγκαλίσθη τὴν κόρην 
του. Ὤ, πενιχρά, ἀλλ’ ὑπερτάτη εὐτυχία τοῦ πτωχοῦ! 

Τὸ Οὐρανιὼ ἔχυνεν ἀκόμη δάκρυα, ἀλλά δάκρυα χαρᾶς. Ὁ πατήρ της δὲν 
τῆς εἶχε φέρει οὔτε αὐγὰ οὔτε μυζῆθρες οὔτε ὄρνιθες, ἀλλὰ τῆς ἔφερε το σκλη-
ραγωγημένον καὶ θαλασσόδαρτον ἄτομόν του καὶ τὰς δύο στιβαρὰς καὶ χελω-
νοδέρμους χεῖρας του, δι’ ὧν ἠδύνατο ἀκόμη ἐπί τινα ἔτη νὰ ἐργάζηται δι’ ἑαυ-
τόν καὶ δι’ αὐτήν.

Ἔτσι, λοιπόν, συναντώμεθα καὶ πάλιν μὲ τὴν χαρμόσυνη ἡμέρα τῶν Χρι-
στουγέννων καὶ μὲ τὸν Χριστό, ποὺ μᾶς σκέπει καὶ μᾶς προστατεύει καὶ μᾶς 
διασώζει. Νά λοιπόν ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ κι ἡ σκέπη καὶ ἡ προστασία Του! 

δ) Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο13

Στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, καταφεύγουν 
καὶ οἱ ναυαγοὶ τοῦ διηγήματος Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο (1892). Κατ’ ἀνάλο-
γο τρόπο, βρεγμένοι καὶ παγωμένοι, εἰσέρχονται ἐνωρίτερον, στὴ σκέπη τοῦ 
ναοῦ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ὁ παπα- Φραγκούλης καὶ ἡ συνοδία του:

Ὁ ναὸς τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἦτο ἡ παλαιὰ μητρόπολις τοῦ φρουρίου. Ὁ 
ναΐσκος, πρὸ ἑκατονταετηρίδων κτισθείς, ἵστατο ἀκόμη εὐπρεπὴς καὶ ὄχι ἐφθαρ-
μένος. Ὁ παπα - Φραγκούλης καὶ ἡ συνοδία του φθάσαντες εἰσῆλθον τέλος εἰς 
τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ καρδία των ᾐσθάνθη θάλπος καὶ γλυκυτητα ἄφατον. 
Ὁ ἱερεὺς ἐψιθύρισε μετ’ ἐνδομύχου συγκινήσεως τὸ «Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν 
Σου» κ’ ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ, ἀφοῦ ἤλλαξε τὴν φ’στάνα της τὴν βρεγμένην καὶ 
ἐφόρεσεν ἄλλην στεγνήν, καὶ τὸ γ ’νάκι της τὸ καλό, τὰ ὁποῖα εὐτυχῶς εἶχεν εἰς 
ἀβασταγὴν καλῶς φυλαγμένα ὑπὸ τὴν πρῷραν τῆς βάρκας, ἔδεσε μέγα σάρω-
θρον ἐκ στοιβῶν καὶ χαμοκλάδων καὶ ἤρχισε νὰ σαρώνῃ τὸ ἔδαφος τοῦ ναοῦ, ἐνῷ 
αἱ γυναῖκες αἱ ἄλλαι ἤναπταν ἐπιμελῶς τὰ κανδήλια, καὶ ἤναψαν μέγα πλῆθος 
κηρίων εἰς δύο μανουάλια, καὶ παρεσκεύασαν μεγάλην πυράν, μὲ ξηρὰ ξῦλα καὶ 
κλαδους εἰς τὸ προαυλιον τοῦ ναοῦ, ὅπου ἐσχηματιζετο μακρὸν στενωμα παραλ-
ληλον τοῦ μεσημβρινοῦ τοίχου, κλειόμενον ὑπὸ σωζομενου ὀρθοῦ τοιχίου γείτο-
νος οἰκοδομῆς, κ’ ἐγέμισαν ἄνθρακας τὸ μέγα πύραυνον, τὸ σωζόμενον ἐντὸς τοῦ 
ἱεροῦ βήματος, κ’ ἔθεσαν τὸ πύραυνον ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ, ρίψασαι ἄφθονον 
λιβανον εἰς τοὺς ἄνθρακας. Καὶ ὠσφράνθη Κυριος ὁ Θεὸς ὀσμὴν εὐωδιας.

13  Ἅπαντα 2.275-299.
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Ἔλαμψε δὲ τότε ὁ ναὸς ὅλος, καὶ ἤστραψεν ἐπάνω εἰς τὸν θόλον ὁ Παντο-
κράτωρ μὲ τὴν μεγάλην καὶ ἐπιβλητικὴν μορφήν, καὶ ἠκτινοβόλησε τὸ ἐπίχρυ-
σον καὶ λεπτουργημένον μὲ μυρίας γλυφὰς τέμπλον, μὲ τὰς περικαλλεῖς τῆς 
ἀρίστης βυζαντινῆς τέχνης εἰκόνας του, μὲ τὴν μεγάλην εἰκόνα τῆς Γεννήσεως, 
ὅπου «Παρθένος καθέζεται τὰ Χερουβεὶμ μιμουμένη», ὅπου θεσπεσίως μαρμαι-
ρουσιν αἱ μορφαὶ τοῦ Θείου Βρέφους καὶ τῆς Ἀμώμου Λεχοῦς, ὅπου ζωνταναὶ 
παρίστανται αἱ ὄψεις τῶν ἀγγέλων, τῶν μάγων καὶ τῶν ποιμένων, ὅπου νομίζει 
τις ὅτι στίλβει ο χρυσός, εὐωδιάζει ὁ λίβανος καὶ βαλσαμώνει ἡ σμύρνα, καὶ 
ὅπου, ὡς ἐὰν ἡ γραφικὴ ἐλάλει, φαντάζεταί τις, ἐπί μίαν στιγμήν, ὅτι ἀκούει τό, 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ![…].

Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὸ Κάστρον καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, τόσον 
θάλπος ἐθώπευσε τὴν ψυχήν των, ὥστε, ἂν καὶ ἦσαν κατάκοποι, καὶ ἂν καὶ ἐνυ-
σταζόν τινες αὐτῶν, ᾐσθάνθησαν τόσον τὴν χαράν τοῦ νὰ ζῶσι καὶ τοῦ νὰ ἔχωσι 
φθάσει αἰσίως εἰς τὸ τέρμα τῆς πορείας των, εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, ὥστε τοὺς 
ἔφυγε πᾶσα νύστα καὶ πᾶσα κόπωσις […] Καὶ εἶτα ο ἱερεύς ἔβαλεν εὐλογητόν, 
καὶ ἐψάλη ἡ λιτὴ τῆς μεγαλοπρεποῦς ἑορτῆς, μεθ’ ὅ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἤρχισε 
τὰς ἀναγνώσεις καὶ ὅσοι ἦσαν νυσταγμένοι ἀπεκοιμήθησαν σιγὰ εἰς τὰ στασίδιά 
των, βαυκαλιζόμενοι ἀπὸ τὴν ἔρρινον καὶ μονότονον ἀπαγγελίαν τοῦ κὺρ Ἀλε-
ξανδρῆ. Ὁ ἀγαθὸς γέρων ἦτο ἐκ τοῦ ἀμιμήτου ἐκείνου τύπου τῶν ψαλτῶν, ὧν 
τὸ γένος ἐξέλιπεν δυστυχῶς σήμερον. Ἔψαλλε κακῶς μέν, ἀλλ’ εὐλαβῶς καὶ μετ’ 
αἰσθήματος […].

Ἀλλ’ ὅτε ὁ ἱερεὺς ἐξελθών ἔψαλλε τὸ «Δεῦτε, ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη 
ὁ Χριστός», τότε αἱ μορφαὶ τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νὰ ἐφαιδρύνθησαν εἰς 
τοὺς τοίχους· «ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καὶ ὁ κὺρ Ἀλε-
ξανδρής ἐνθουσιῶν ἔλαβε τὴν ὑψηλήν καλάμη καὶ ἔσεισε τὸν πολυέλεον μὲ τὰς 
λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας· «Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἀκαταπαύστως ἐκεῖ», κ’ ἐσείσθη 
ὁ ναὸς ὅλος ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνὴν τοῦ παπα – Φραγκούλη, μετά πάθους 
ψάλλοντος: «Δόξα ἐν Ὑψίστοις, λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι», καὶ 
οἱ ἄγγελοι οἱ ζωγραφιστοί, οἱ περικυκλοῦντες τὸν Παντοκράτορα ἄνω εἰς τὸν 
θόλον, ἔτειναν τὸ οὖς ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τὸν ὕμνον. 

Καὶ εἶτα ὁ ἱερεὺς ἐπῆρε καιρόν, καὶ ἤρχισε νὰ προσφέρη τῷ Θεῷ θυσίαν 
αἰνέσεως.

Καταφύγιο καὶ σκέπη καὶ χαρὰ ὁ ναός, ποὺ λαμπροφορεῖ τὴν ἡμέρα τῆς 
τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Αὐτὸ μᾶς ὑποδεικνύει μὲ τὴν ἔξοδό του τὸ διήγημα. 
Ἔτσι μᾶς ὑποδέχεται, ὡς ναυαγοὺς τοῦ κόσμου τούτου, ταλαιπωρημένους καὶ 
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ἀγωνιοῦντες. Ἔτσι, κοντὰ στὸν Χριστό, στὴ θαλπωρὴ καὶ στὴ χαρὰ καὶ στὸ 
φῶς τῆς Γεννήσεώς Του, ἡ καρδία ὅλων ἡμῶν αἰσθάνεται θάλπος καὶ γλυκυ-
τητα ἄφατον.

2. Ἐπιλογικά

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μὲ τὰ χριστουγεννιάτικα διηγήματά του, 
μᾶς ὁδηγεῖ ὑπὸ τὴ σκέπην τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ νὰ εἰσέλθομε ὅλοι στὸν τόπο τοῦ 
φωτός, στὸν τόπο τῆς εὐσπλαχνίας καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δωρεᾶς καὶ τῆς 
χάριτος, ἀφήνοντας ὀπίσω ὅλα τὰ ναυάγια τοῦ βίου μας κι ὅλα τὰ δεινὰ τοῦ 
ματαίου τούτου κόσμου, τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη μας, μετανοοῦντες. Εὑρί-
σκοντας, δηλαδή, ξανὰ τὸν Θεό μας.

Αὐτὸς εἶναι ἐντέλει ὁ κοινὸς ἄξονας τῆς θεολογίας τῶν χριστουγεννιάτι-
κων διηγημάτων τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ἕνας ἄξονας μιᾶς λανθά-
νουσας καὶ ὑπόγειας, θὰ λέγαμε, «ὑπαρξιακῆς διαλεκτικῆς»14, καθὼς τὴν ἀπο-
μάκρυνση ἀπὸ τὸν τόπο τῆς παραδείσιας κοιτίδος, τῆς πατρίδος, τῆς οἰκίας ἢ 
τῆς οἰκογένειας, ἀπὸ τοὺς κόλπους, δηλαδή, τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀκολουθεῖ ἡ 
ματαίωση τοῦ βίου, ἡ ἐξορία, ἡ ἐγκατάλειψη, ἡ τρικυμία καὶ τὸ ναυάγιο, γιὰ 
νὰ ἀκολουθήσει ἡ μεταστροφὴ καὶ ἀντιστροφή, ἡ ἐπιστροφὴ στοὺς κόλπους, 
στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ. 

Σημεῖο ἀναφορᾶς ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου, τὸ μεῖζον γεγονὸς τῆς εὐσπλα-
χνίας καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς στοργῆς Του. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ναοὶ φεγγοβολοῦν 
καὶ ἀπαστράπτουν καὶ μᾶς περικλείουν στὴ θαλπωρὴ καὶ στὴ γαλήνη καὶ 
στὴν ἀσφάλειά τους, ὅπως μᾶς ἐνθυμίζει ἡ ἐπιλύχνιος εὐχαριστία τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ μὲ τὸ Φῶς ἱλαρόν. 

14 Εἰσηγητὴς τῆς λεγόμενης ὑπαρξιακῆς διαλεκτικῆς ὑπῆρξε ὁ Κίρκεγκωρ. Γιὰ τὴν ὑπαρξιακὴ 
διαλεκτικὴ βλ. Νικολάϊ Μπερντιάεφ, Θεῖον καὶ ἀνθρώπινον. Ἡ ὑπαρξιακὴ διαλεκτική των 
σχέσις, μτφρ. Πρόδρομου Ἀντωνιάδου, Θεσσαλονίκη 1971.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ = WHAT IS LIFE
ΤΟΥ ERWIN SCHRODINGER

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΤΗΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΙΛΙΠΠΕΤΗ 

a
Ο Έρβιν Σρέντιγκερ (ERWIN SCHRODINGER) είναι ένας από τους μεγα-

λύτερους σύγχρονους φυσικούς του κόσμου, γι’ αυτό και τιμήθηκε με το 
βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Θεωρείται ο κυριότερος θεμελιωτής της κβαντικής 
φυσικής, επειδή ανακάλυψε την περίφημη εξίσωση που φέρει το όνομά του, 
τη «μαγική εξίσωση του κόσμου», όπως την αποκαλούσε ο διακεκριμένος 
καθηγητής της φυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών, ο αείμνηστος Καίσαρ 
Αλεξόπουλος.  

Ο Έρβιν Σρέντιγκερ είχε την οξυδέρκεια και τη μεγάλη υπομονή να εν-
διατρίψει, τα μάλιστα επιμελώς, στα φαινόμενα της ζωής. Γράφει, λοιπόν, στο 
περίφημο βιβλίο του «ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ» (ERWIN SCHRODINGER «WHAT 
IS LIFE», CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, N.Y. 1963) τα εξής αξιοθαύ-
μαστα: «Έχω την πεποίθηση πως τα στοιχεία που συνιστούν τη ζωή δεν είναι 
μια χονδροειδής εργασία, η οποία προέρχεται από οιονδήποτε, αλλά αποτε-
λούν το πιο αξιοσημείωτο αριστούργημα που έγινε ποτέ, σύμφωνα με τους 
διευθύνοντες νόμους του Θεού».

Η λακωνική αυτή κατάληξη των μακρών επιστημονικών ερευνών τού διά-
σημου φυσικού εύχομαι να γίνει ένα εσωτερικό «πιστεύω» για κάθε άνθρωπο 
επί γης. Να βιώνει το μεγαλείο αυτού του «αξιοσημείωτου αριστουργήματος 
του Θεού», ώστε να ενισχύει την πίστη του και την αγάπη του προς τον Δη-
μιουργό της ζωής, ο οποίος παράλληλα « Ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιη-
θῶμεν».

Το Έθνος των Ελλήνων, Έθνος Αγίων και Μαρτύρων, που τόσο ευνοήθηκε 
από τον άγιο Θεό, πιστεύω ότι οφείλει να επιστρέψει, μετά τις τελευταίες του  
αποκλίσεις,  σύσσωμο στην πίστη των Πατέρων μας και με φωνή μετανοί-
ας να επαναλάβει την υπέροχη εκείνη φράση του Πέτρου: «Κύριε, πρὸς τίνα 
ἀπελευσόµεθα; Ρήµατα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις. Καὶ ἡµεῖς πεπιστεύκαµεν καὶ 
ἐγνώκαµεν  ὅτι σὺ εἶ ὁ  Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ιωάν. 6, 68-69).
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