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Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«Βέλος θανάτου παρῆλθεν 
οὐδεὶς τῶν θνητῶν» - δὲν ξέφυγε 
κανένας τὸν θάνατο - λέγει ὁ 
Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος. Κι 
ἦταν φυσικὸ «οὐδὲ τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπον Χρυσόστομον τὸν Β΄, 
τοῦτο παρελθεῖν δυνατόν».  
Ὅσο κι ἂν ἡ ἀσθένεια ἤθελε νὰ 

μᾶς προδιαθέσει γιὰ τὸ ἐπερχό-
μενο τέλος, τὸ συνεχὲς δημιουρ-
γικὸ σφρίγος τοῦ μακαριστοῦ 
δὲν μᾶς ἐπέτρεπε νὰ ἀντιλη-
φθοῦμε κάτι τέτοιο. Καὶ βρεθή-
καμε ἀνέτοιμοι γιὰ τὸ «ὁρώμενον 
θέαμα», «τὴν παροῦσαν κατά-
παυσιν». 
Ὁ θάνατος εἶναι σημεῖο ὁριακὸ 

γιὰ κάθε ζωντανὴ ὕπαρξη, πε-
ριορίζει καὶ ἐξαντλεῖ τὴ ζωή, ὁρί-
ζει τὸ ἐγκόσμιο «εἶναι», ὁριοθετεῖ 
τὸ παρὸν «ὑπάρχειν».  

Χωρὶς τὸ ἄπλετο φῶς τῆς Ἀνα-
στάσεως καὶ τῆς Χριστιανικῆς 
διδασκαλίας θὰ καταλήγαμε κι 
ἐμεῖς στὸ ἐρώτημα καὶ στὴν ἀπάν-
τηση τοῦ Πινδάρου: «Τί δέ τις; Τί 
δ’ οὔ τις; Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρω-
πος» (δηλαδὴ «Τί εἶναι κάποιος; 
Τί δὲν εἶναι; Ὄνειρο μιᾶς σκιᾶς ὁ 
ἄνθρωπος»). Γιὰ μᾶς, ὅμως, ποὺ 
κατέχουμε τὴν ἀληθινὴ πίστη, 
ἔχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ μα-
καριστὸς πολιτογραφήθηκε, 
τώρα, ὁριστικὰ καὶ μόνιμα, στὴν 
ἐπουράνια καὶ ἀχειροποίητη 
Ἱερουσαλήμ, διατελεῖ «ἐν πανη-
γύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων 
ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων…» 
καὶ καταυγάζεται ἀπὸ τὸ φῶς τῆς 
Ἁγίας καὶ Ζωοποιοῦ Τριάδος. 
Ἐπαληθεύεται σ’ Αὐτὸν ἐκεῖνο τὸ 
ὁποῖο λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Μέγας Βασίλειος γιὰ τοὺς μετὰ 
τὴν Χάριν ζῶντας εὐσεβῶς: 
«Οὐκέτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπε-
λεύσῃ, ἀλλὰ τῷ οὐρανίῳ συνα-
φθεὶς, πρὸς οὐρανὸν ἀναλη-
φθήσῃ». 
Προπέμποντας, σήμερα, τὸν 

ἀοίδιμον Ἀρχιθύτην καὶ Ἀρχι-
ποίμενά μας στὴν αἰωνιότητα 
καὶ ὁδηγώντας τὸ σῶμα του 
στήν, μέχρι τῆς κοινῆς ἀναστά-
σεως, προσωρινὴ διαμονή του, 
ἀνέλαβα, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, νὰ πῶ τὸν προσήκον-
τα λόγο, πρὸς τιμήν Του. Ἔχω 
τὴν πεποίθηση ὅτι τὰ ἔργα τὰ 
ὁποῖα ἐπιτέλεσε καὶ οἱ τομὲς τὶς 
ὁποῖες ἐπέφερε στὴ διοίκηση τῆς 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας μας, 
στὰ δεκαέξι ἔτη τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπείας του, εἶναι πολὺ ἀνώ-
τερα κάθε λόγου καὶ κάθε ἐγκω-
μίου. Ἐν τούτοις, ἀκολουθώντας 
τὴν παράδοση, θὰ προσπαθήσω, 
ὅσο μπορῶ ἀντικειμενικά, νὰ 

περιγράψω τὴν προσφορὰ τοῦ 
μεγάλου μας νεκροῦ στὴν 
Ἐκκλησία, τὴν κοινωνία καὶ τὴν 
πατρίδα.  
Συνήθως, ἕνα πλέγμα ἐνοχῆς, 

ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ὑποκρισίας 
μᾶς ὠθεῖ σὲ ὑπερβολές, ὅταν 
ἐκφωνοῦμε ἕναν ἐπικήδειο. Εἶναι 
σὰν νὰ ἀπολογούμαστε στὸν 
ἐγκωμιαζόμενο γιὰ ὅσα παρα-
λείψαμε νὰ κάνουμε ἢ καὶ ὅσα 
ἀπαράδεκτα κάναμε ἢ γιὰ τὸ 
πῶς συμπεριφερθήκαμε σ’ αὐτόν, 
ὅσο ζοῦσε, τώρα ποὺ ὁ ἴδιος 
εἶναι ἀκίνδυνος καὶ κάθε ἀνα-
φορὰ σ’ αὐτὸν δὲν μᾶς στοιχίζει 
τίποτα. Τὴ συμπαράστασή μας, 
ὅμως, τὴν χρειαζόταν ὅσο ζοῦσε 
ὁ μακαριστός. Τώρα ποὺ πέθα-
νε, αὐτὸ ποὺ θὰ θέλει, τὴ διάρ-
κεια, δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ θὰ 
τοῦ τὴν ἐξασφαλίσουμε, ἀλλὰ 
τὸ ἔργο του καὶ ὁ μεγάλος, ὁ ἀδυ-
σώπητος κριτής, ὁ χρόνος. 

 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστο-
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μος ὁ Β΄ ἦταν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους ποὺ μετροῦν τὴν Ἱστορία μὲ 
ἀστρικὰ ἔτη καὶ τὴ ζωή τους μὲ 
τὸν πήχη τῆς εὐθύνης. Ἡ ἐξέτα-
ση τῶν ἔργων του μαρτυρεῖ τὴν 
πολύπλευρη καὶ πολύμοχθη δρά-
ση του.  
Τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὸν κό-

σμο τοῦτο δὲν ἦταν, ὅπως λέει ὁ 
ποιητής, σὰν πάτημα  

«διαβάτη ἀνυπόμονου, 
ποὺ φάνηκε  

στὴν ἄμμο μιὰν αὐγή, 
ἄγριο τὸ κύμα  

πέρασε τὴ νύκτα καὶ τὸ σβεῖ». 
Ἦταν πέρασμα διαβάτη ποὺ τ’ 

ἀχνάρια του χαράχθηκαν βα-
θιά, ἄσβηστα, δημιουργικά. Οὔτε 
κι ἦταν κάτοπτρο ποὺ ἀνα-
κλοῦσε ἰδέες ἄλλων. Ἦταν ἑστία 
φωτεινὴ ποὺ ἐξέπεμπε δικές του 
ἰδέες. Κατόρθωνε νὰ συλλαμβά-
νει τὸ νόημα τῶν καιρῶν καὶ τὰ 
σύγχρονα προβλήματα μὲ τὶς κε-
ραῖες τῆς αἰωνιότητας. Σὲ ὅποιο 
χῶρο κι ἂν ἔτυχε νὰ βρεθεῖ στὰ 
81 χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, 
καὶ ὅποιο ἀξίωμα κι ἂν κατεῖχε, 
τοῦ Ἡγουμένου Ἁγίου Νεοφύ-
του, τοῦ Μητροπολίτη Πάφου, 
δὲν παρέμεινε ἁπλὸς θεατής. 
Ἀπ’ ὅπου πέρασε ἄφησε σαφῆ τὰ 
ἴχνη τῆς διάβασής του. Ἰδιαίτερα, 
ὡς Προκαθήμενος ἄφησε ἀνεξί-
τηλη τὴ σφραγίδα τοῦ χαρακτή-

ρα του. Θὰ περάσουν αἰῶνες 
γιὰ νὰ ξεφύγει, ἂν μπορέσει νὰ 
ξεφύγει, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου ἀπὸ τὴ σκιά του. 
Μερικοί, αὐτοὶ ποὺ ἀντικατέ-

στησαν τὴ σοφία μὲ τὴ γνώση καὶ 
ποὺ τώρα ἀντικαθιστοῦν τὴ γνώ-
ση μὲ τὴν πληροφόρηση, τὸν 
εἶπαν ὀλιγογράμματο, ξεχνώντας 
ὅτι τελικὸ καὶ ἀήττητο ὅπλο δὲν 
εἶναι οὔτε ἡ γνώση οὔτε ἡ πλη-
ροφόρηση, ἀλλὰ ἡ σοφία καὶ ἡ 
πίστη. Σοφία γιὰ τὴν ἀξιολόγηση 
τῶν ἑκάστοτε δεδομένων. Πίστη 
στὸν Θεό, «τὸν ἐγείροντα τοὺς 
νεκροὺς καὶ καλοῦντα τὰ μὴ 
ὄντα ὡς ὄντα», ἀλλὰ καὶ πίστη σὲ 
ἀξίες καὶ στὴ δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης ἑνὸς σκοποῦ.  
Μπορεῖ ὁ λόγος του νὰ μὴν 

ἦταν χειμαρρώδης. Ἦταν πάντα 
ὅμως ἁπλός, ἐπίκαιρος· ἀνα-
κουφιστικός, ὄχι θορυβώδης· πε-
ριεκτικός, ὄχι πομπώδης καὶ κε-
νός. Τὸ ἀπροσποίητο ὕφος καὶ τὸ 
ἀκέραιο ἦθος του ἀποτελοῦσαν 
τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς βαριᾶς 
προσωπικότητάς του.  
Κοπίασε μὲ ἀνιδιοτέλεια κι 

ἀναλώθηκε μὲ ζῆλο, πορευόμε-
νος πολλὲς φορὲς στὸ μεθόριο 
τῆς ἀμφισβήτησης, καὶ τῆς ἀπο-
δοκιμασίας καὶ πραγματοποί-
ησε ἔργο ποὺ κανένας ἀπὸ τοὺς 
προκατόχους του δὲν μπόρεσε νὰ 

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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πραγματοποιήσει. 
 Πρῶτο καὶ μέγιστο ἔργο του, ἡ 

ἀποκατάσταση τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, ὡς Συνόδου Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὸ 1222, ποὺ οἱ 
Λατίνοι κατέλυσαν τὴ 14μελή 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου, οὐδεὶς ἄλλος Ἀρχιεπίσκο-
πος ἐπιχείρησε τὴν ἀποκατά-
στασή της. Τὸ πέτυχε ὁ Χρυσό-
στομος ὁ Β΄. Ἀρχιεπισκοπή, 9 
Μητροπόλεις καὶ 3 Ἐπισκοπές, 
θεσμοθετημένες ἀπὸ τὸν Κατα-
στατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, μὲ συγκεκριμένα 
ὅρια, ἀποκατέστησαν τὸ κύρος 
τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στὴν 
Πανορθόδοξη Οἰκογένεια καὶ τῆς 
ἔδωσαν τὴ δυνατότητα ἐπίλυσης 
ὅλων τῶν ἀναφυομένων σ’ αὐτὴν 
προβλημάτων, χωρὶς τὴν ἀνάγκη 
ἐκζήτησης βοήθειας ἀπὸ ἀλλοῦ.  
Δεύτερο χρονολογικά, ἀλλὰ 

ἐξίσου σημαντικὸ ἔργο τῆς Ἀρχιε-
πισκοπείας τοῦ προκειμένου νε-

κροῦ εἶναι ἡ ἵδρυση τοῦ Φορέα μι-
σθοδοσίας, ἐνοριακοῦ κλήρου. 
Ἀρκετὰ τὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ 
ποὺ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ καταβάλλει 
κάθε χρόνο, ὥστε οἱ ἱερεῖς καὶ τῶν 
κοινοτήτων, σὲ ὅλες τὶς Μητρο-
πόλεις, ποὺ δὲν ἔχουν τὴ δυνα-
τότητα νὰ πληρώνονται ἀπὸ 
αὐτές, νὰ ἔχουν τὸν ἴδιο μισθὸ 
παγκύπρια, ἀνάλογα μὲ τὴ μι-
σθολογικὴ κλίμακα στὴν ὁποία 
κατατάσσονται.            
Ἡ Θεολογικὴ Σχολή, τὸ τρίτο 

του μεγάλο ἔργο. Χαρακτηρι-
στικὸ γνώρισμα μιᾶς αὐτοκέφα-
λης Ἐκκλησίας εἶναι καὶ ἡ ὕπαρ-
ξη σ’ αὐτὴν Σχολῆς ἀνωτάτου 
ἐπιπέδου στὴν ὁποία νὰ μορφώ-
νονται οἱ κληρικοί της, ἀλλὰ καὶ 
ἡ ὁποία νὰ γίνεται πόλος θεολο-
γικῶν συζητήσεων. Ἡ προσπά-
θεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου τοῦ Γ΄ γιὰ ἵδρυση Θεολογικῆς 
Σχολῆς δὲν εὐοδώθηκε λόγῳ τοῦ 
πραξικοπήματος καὶ τῆς εἰσβο-

Ἱερά Σύνοδος Ἐκκλησίας Κύπρου.
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λῆς. Τὴν ἔφερε εἰς πέρας ὁ Χρυ-
σόστομος ὁ Β΄.   
Ἡ ἀνέγερση τῆς Φοιτητικῆς 

Ἑστίας στὴ Λεμεσό, μὲ πέραν 
τῶν 300 δωματίων – διαμερισμά-
των, πλήρως ἐξοπλισμένων γιὰ 
τοὺς ἄπορους φοιτητές, ποὺ γί-
νονταν ἀντικείμενο ἐκμετάλλευ-
σης ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες διαμερι-
σμάτων καὶ οἰκιῶν, ἦταν τὸ ἑπό-
μενο μεγάλο του ἔργο. Πολλὰ τὰ 
ἑκατομμύρια ποὺ διατέθηκαν, 
ἀλλὰ τὸ ἔργο θὰ διαλαλεῖ τὴν 
παντοτινὴ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας 
γιὰ τὸ ποίμνιό της. 
Ἐπισφράγιση τοῦ ὅλου ἔργου 

του, ἦταν ὁ μεγαλοπρεπὴς αὐτὸς 
Καθεδρικὸς ναός, ποὺ τιμᾶται 
ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα, ἱδρυτῆ καὶ προστάτη τῆς 
Ἐκκλησίας μας.  
Πράγματι, θὰ περάσουν πολλοὶ 

αἰῶνες γιὰ νὰ ξεφύγει ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴ σκιά του. 
Μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μα-
κάριο τὸν Γ΄, ποὺ θὰ παραμείνει 
γιὰ πάντα ὡς ὁ ἀκάματος διεκ-
δικητὴς τῶν ἐθνικῶν δικαίων τοῦ 
Κυπριακοῦ λαοῦ, ἡ Ἱστορία θὰ 
καταγράψει καὶ τὸν Χρυσόστομο 
τὸν Β΄ ὡς τὸν μεγαλύτερο ἐκκλη-
σιαστικὸ μεταρρυθμιστὴ καὶ τὸν 
ἀκάματο ἐργάτη γιὰ κατοχύρω-
ση τῶν κοινωνικῶν δικαίων καὶ 
διεκδικήσεων τοῦ λαοῦ του. Κα-
νένας ἄλλος, ὅση μόρφωση κι 

ἂν εἶχε, κι ὅσους ἀκαδημαϊκοὺς 
τίτλους κι ἂν διέθετε, δὲν ἄφησε 
πίσω του τέτοιο ἔργο! 
Ὁ Θεὸς τὸν εἶχε προικίσει μὲ 

γρήγορη ἀντίληψη, καθαρὴ καὶ 
πλατιὰ σκέψη, ἐκπληκτικὴ αὐτο-
κυριαρχία καὶ ἐπίμονη ἐπιδίωξη 
τῶν στόχων του. Εἶχε καὶ τὴ συ-
ναίσθηση ὅτι κουβαλοῦσε στοὺς 
ὤμους του ὅλη τὴν κληρονομιὰ 
τῶν προκατόχων του καὶ τὸ χρέ-
ος νὰ φανεῖ ἀντάξιός της. Γι’ 
αὐτὸ καί, παρόλο ὅτι εἶναι δύ-
σκολο νὰ ὑπάρξει ἀκροβασία 
χωρὶς ἴλιγγο, ὁ μακαριστὸς ἔμει-
νε πάντα ὁ ἴδιος. Ἄτυφος καὶ 
προσγειωμένος. Οὔτε καὶ παρα-
σύρθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνέμους ἢ τὶς 
κολακεῖες. Δὲν ὑποδούλωσε που-
θενὰ τὸ πνεῦμα του, οὔτε κι ἔγι-
νε κανενὸς συμφέροντος ὑπή-
κοος ἢ ὑπηρέτης. Δὲν ὑπέκυψε 
οὔτε σ’ ὅσους τὸν λοιδοροῦσαν 
οὔτε καὶ σ’ ὅσους ἔμμεσα τὸν 
ἀπειλοῦσαν. Πολὺ περισσότερο σ’ 
ἐκείνους, κι ἦταν πολλοί, ἰδιαίτε-
ρα αὐτοί, ποὺ τοῦ ἔδειχναν, σὲ 
κάθε βῆμα τους, τὴν εὐλυγισία 
τῆς σπονδυλικῆς τους στήλης. 
Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό, ἄξιο 

προσοχῆς, τοῦ ἐκλιπόντος ἦταν 
καὶ ἡ συναίσθηση ἐκ μέρους του 
τῆς πανορθόδοξης εὐθύνης του 
γιὰ «εὐστάθεια τῶν ἁγίων τοῦ 
Θεοῦ Ἐκκλησιῶν», καὶ ἡ ἀπο-
φυγὴ ἐρίδων καὶ διενέξεων. Παν-
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θομολογούμενος ὁ συναινετικός, 
ἀλλὰ μὴ ἀφιστάμενος τῆς μα-
κραίωνης Ὀρθόδοξης παράδο-
σης, ρόλος του στὴ μεγάλη Σύ-
νοδο τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Κρή-
τη. Κι ἀκόμα, ἡ μὲ κάθε τρόπο καὶ 
ἔναντι ὁποιουδήποτε τιμήματος, 
στήριξη τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθο-
δοξίας στὸ πολυεύθυνο ἔργο του. 
Ἦταν ἕνας συγκυρηναῖος, συμ-
παραστάτης τοῦ μεγάλου Κυρη-
ναίου τῆς ἐποχῆς μας. Μοναδικὴ 
ἡ φιλία, καθὼς καὶ ἡ ἀλληλοε-
κτίμηση ποὺ εἶχαν ἀναπτύξει ὁ 
Παναγιώτατος καὶ ὁ μακαριστὸς 
Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀπόδειξη καὶ ἡ, 
παρὰ τὶς πολλὲς ἀντικειμενικὲς 
δυσκολίες, ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχη στὴν Κύπρο 
γιὰ νὰ ἀποδώσει φόρο τιμῆς στὸν 
Προκαθήμενό μας καὶ δικό του 
φίλο.  
Μὰ καὶ οἱ Προκαθήμενοι τῶν 

πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καὶ 
τῶν ἄλλων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη-

σιῶν μὲ τὶς δηλώσεις τους ὁμο-
λόγησαν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ἀλλὰ 
καὶ τὴ βοήθεια ποὺ δέχθηκαν 
ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Χρυσόστομο τὸν Β΄. Μὲ τὶς δη-
λώσεις τους μᾶς ὑπενθύμισαν τὰ 
ὅσα οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων 
περιγράφουν γιὰ τὴν κοίμηση 
τῆς φιλανθρώπου Ταβιθᾶς, πα-
ρουσιάζοντας τὶς χῆρες καὶ τὰ 
ὀρφανὰ νὰ ἐπιδεικνύουν «ἱμάτια 
καὶ χιτῶνας» καὶ «ὅσα ἐποίει μετ’ 
αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς».    
Κι ἦρθε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης δο-

κιμασίας τῆς ὑγείας του. Ἐκεῖ 
ἔδειξε ἦθος ἀπροσμέτρητο, πνευ-
ματικότητα καὶ κουράγιο, ποὺ 
θαύμασαν ἀκόμα καὶ οἱ χειρότε-
ροι ἐχθροί του. Πολλοὺς ποὺ δὲν 
κέρδισε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ζωῆς του, τοὺς κέρδισε ὅταν βρέ-
θηκε στὸ κατώφλι τοῦ θανάτου.  
Ὁ Μάρκος Αὐρήλιος ἀπευθυ-

νόμενος στὸν θάνατο ἔλεγε: 
«Θᾶττον ἔλθοις ὦ θάνατε, μή 

 Ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ μέ τούς Ἐπισκόπους  
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171ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

που καὶ αὐτὸς ἐπιλάθωμαι ἐμαυ-
τοῦ». Εἴθε νὰ ἔλθεις γρήγορα 
θάνατε, μήπως ξεχάσω ποιὸς 
εἶμαι. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ 
εἶναι ἱκανὸς νὰ συναναστρέφεται 
τὸν θάνατο. Ὄχι μόνο γιὰ νὰ 
μάθει νὰ μὴν τὸν φοβᾶται, ἀλλά, 
κυρίως, γιὰ νὰ μάθει νὰ φοβᾶται 
τὴ ζωή, νὰ ἀποφεύγει τὶς ἐκτρο-
πές της.  
Ἡ ἐξουσία, καὶ μάλιστα ἡ ἀπό-

λυτη, γιὰ ὅποιον τὴν ἀσκεῖ, εἶναι 
ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος ἀλλοί-
ωσης τῆς αὐθεντικότητάς του. 
Ὅποιος ὑπακούει, εἶναι λιγότερο 
ἐκτεθειμένος στὸν μεγάλο αὐτὸ 
ἀνθρώπινο κίνδυνο ἀπ’ ὅποιον 
διατάσσει. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος εἶχε μνήμη θανά-
του. Ἐφάρμοζε συνεχῶς τό «οἱ 
ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνῄ-
σκειν μελετῶσι». Γι’ αὐτὸ κι ἔχει 
καταξιωθεῖ στὴ συνείδηση τῶν 
πιστῶν ὡς ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος 
ὑπέμεινε τὴν ἀσθένεια μὲ καρτε-
ρία ἀπαράμιλλη καὶ μίλησε γιὰ 
τὸν πόνο μὲ τρόπο βιωματικὸ 
καὶ θεολογικό, ἀναζητώντας ὅ,τι 
μποροῦσε νὰ προσφέρει ἡ ἰατρικὴ 
ἐπιστήμη γιὰ νὰ τὸν ἁπαλύνει, 
ἀλλὰ καὶ διερευνώντας, ταυτό-
χρονα, μὲ Ἰώβειο ἦθος καὶ τὸ βα-
θύτερο μήνυμα τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ πόνος καὶ οἱ ταλαιπωρίες 

ἀντέχονται καλύτερα, ἂν βρεῖς 
νόημα ποὺ ὑπερβαίνει τὴν κατα-

στροφικότητά τους, κι ἂν ἀντι-
μετωπίσεις ἀποτελεσματικὰ τὶς 
ἀναπόφευκτες ὑπαρξιακὲς προ-
κλήσεις. Κι ὁ μακαριστὸς εἶχε 
μόνιμα στραμμένη τὴν προσοχή 
του στὴν «Ἄνω Ἱερουσαλήμ» καὶ 
«τὴν ζωὴν τὴν μένουσαν εἰς τὸν 
αἰῶνα». Ἡ μεγάλη πίστη ἐκδη-
λώνεται ὄχι τόσο στὴν ἱκανότητα 
νὰ κάνεις κάτι, ὅσο στὴν ἱκανό-
τητα νὰ ὑποφέρεις κάτι. 
Ὁ ἡρωισμὸς μὲ τὸν ὁποῖο ἀντι-

μετώπισε, γιὰ τέσσερα καὶ πλέον 
χρόνια, τὸ ἐπερχόμενο μὲ ὀδυ-
νηρὰ μηνύματα τέλος, εἶναι ἀνε-
πανάληπτος. Ἡ ψυχική του δύ-
ναμη στάθηκε ἀκατάβλητη, 
σχεδὸν ὑπεράνθρωπη. Ποτὲ δὲν 
ξεστόμισε φθόγγο παραπόνου 
οὔτε καὶ πρόφερε λέξη πόνου σὲ 
κανένα μας, ποὺ τὸν συναντού-
σαμε πνίγοντας τὸν δικό μας 
φόβο. Δὲν ἀμφιβάλλουμε ὅτι, ὁ 
ἀπὸ τὴ φύση του πρόσχαρος 
αὐτὸς ἄνθρωπος, πάλευε τρα-
γικὰ μὲ τὴ βαριὰ ἀσθένειά του κι 
ὅτι ἡ ζωή του εἶχε πάρει πιά, ἀνε-
πανόρθωτα, τὴ γεύση τοῦ θανά-
του. Τὸ δικό μας πικρὸ προαί-
σθημα, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἦταν 
καὶ δικό του προαίσθημα, ὅσο κι 
ἂν τὸ συγκάλυπτε μὲ τὴν ἡρωικὴ 
ἐνατένιση τῆς νόσου.        
Ἀκόμα καὶ σ’ ὅλη τὴν ἐπώδυνη 

περίοδο τῆς ἀσθένειάς του, δη-
μιουργοῦσε. Προσπαθοῦσε, ἴσως, 
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νὰ βρεῖ ἕνα λόγο ὕπαρξης. Ἀκό-
μα, κι ὅταν τὸν εἶχε κυκλώσει ὁ 
θάνατος, κι ὅταν εἶχε ἀκουμπήσει 
τὸ χέρι στὸν ὦμο του, μεριμνοῦσε 
γιὰ ὅλα. Ἀκόμα καὶ τὴν ὥρα ποὺ 
ἔφευγε γιὰ τὸ τελευταῖο ταξίδι του 
γιὰ τὸ Ἰσραήλ, μὲ πῆρε στὸ τη-
λέφωνο γιὰ τὸν Καθεδρικὸ ναό, 
ποὺ σχεδιάζουμε στὴν Πάφο, καὶ 
ὅπου συναντήσαμε τόσες δυσκο-
λίες. «Μόλις ἔλθω στὴν Πάφο, θὰ 
φροντίσω νὰ συναντηθοῦμε μὲ 
τὸν Δήμαρχο. Δὲν μπορεῖ ἡ πόλις 
τοῦ Ἀποστολικοῦ Κηρύγματος», 
μοῦ εἶπε, «νὰ μὴν ἔχει ἕναν Κα-
θεδρικὸ ναό, ἀντάξιο τῆς ἱστο-
ρικῆς του παραδόσεως».   
Χάρη στὴν ἀσύλληπτη αὐτὴ 

εὐψυχία του ἔμεινε στὴ ζωὴ πολὺ 
περισσότερο ἀπ’ ὅσο ὑπολόγιζαν 
οἱ γιατροί. Δὲν ξέρω μὲ ποιὰν 
ἑρμηνεία φωτίζει ἡ Ἐπιστήμη πα-
ρόμοια ἀνθρώπινα φαινόμενα. 
Ἐκεῖνο ποὺ μπόρεσα νὰ διαπι-
στώσω εἶναι πὼς ἡ πάλη του μὲ 
τὸν θάνατο στέκεται σὰν ἕνα με-
γάλο ὁρόσημο στὴ ζωή του. Καὶ 
θὰ πρέπει, νομίζω, νὰ μελετηθεῖ 
ἀπὸ τοὺς βιογράφους του. Καὶ τὸ 
χαρακτηριστικότερο: παρὰ τὴ 
σοβαρὴ ἀσθένειά του δὲν περιέ-
πεσε σὲ ἀμετροέπεια οὔτε σὲ πα-
λιμπαιδισμό. Παρέμεινε μέχρι τέ-
λους «ἀνεπαίσχυντος» γιὰ τὴν 
«καλὴν ἀπολογίαν ἐπὶ τοῦ φοβε-
ροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ».  

Ἀποτιμώντας, σήμερα, νηφάλια 
τὸ ἔργο του, δὲν θὰ λέγαμε ὅτι ὁ 
Χρυσόστομος ὁ Β΄ εἶναι ἥρωας. 
Κατάφερε, ὅμως, κάτι ποὺ εἶναι 
σημαντικότερο ἀπὸ τοὺς ἡρωι-
κοὺς ἄθλους. Ἄφησε ἔργο στὸ 
ὁποῖο θὰ ὑποκλίνονται οἱ αἰῶνες. 
Καὶ μᾶς δίδαξε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δι-
καιώνει τὸ πρόσκαιρο πέρασμά 
του ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸν ἐργα-
ζόμενος γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Γιὰ 
ἐκεῖνον ὁ πυρετὸς τῆς δημιουρ-
γίας δὲν ἔπεσε ποτὲ σὲ χαμηλὲς 
θερμοκρασίες. Καὶ τὸ σημαντι-
κότερο δὲν ὑπῆρξε πολιορκητὴς 
τῆς δόξας οὔτε καὶ ἀναλώθηκε 
ποτὲ σὲ ἐπιδείξεις ματαιοδοξίας. 
Ἀπεδείκνυε καθημερινά, μὲ τὴ 

ζωή του, ὅτι δὲν ἀνυψώνουν τὸν 
κληρικὸ τὰ ὁποιασδήποτε μορφῆς 
καὶ ἀξίας ἐπιθέματα ἀλλὰ ἡ ἐσω-
τερικὴ δύναμη τῆς προσωπικό-
τητάς του. Τὰ ἐπιθέματα, ἄλλω-
στε, εἴτε εἶναι μεγαλοπρεπεῖς 
στολὲς εἴτε λαμπρὲς ἑορταστικὲς 
ἐκδηλώσεις, εἴτε βαρύγδουποι 
βερμπαλιστικοὶ λόγοι, στὸ τέλος 
«ξεγυμνώνουν» τὸν κούφιο καὶ 
ἐπιπόλαιο ἄνθρωπο καὶ τὸν εὐτε-
λίζουν. Ἀντίθετα, ὁ πηγαία τα-
πεινὸς ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος 
ποὺ δίνει ἀξία στὰ ἐπιθέματα, για-
τί ἀκριβῶς κι αὐτὰ χάνονται, 
ὅσο μεγαλόπρεπα καὶ ἂν εἶναι, 
κάτω ἀπὸ τὴ φωτεινότητα τοῦ 
προσώπου του.  
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Στὴν περίπτωση τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Χρυσοστόμου τοῦ Β΄ 
ἰσχύει πλήρως ὁ λόγος τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου ὅτι ὁ Θεὸς ἐπι-
λέγει τὰ φαινομενικῶς «ἀσθενῆ … 
καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα κα-
ταργήσῃ, ὅπως μὴ καυχήσηται 
πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» (Α΄ 
Κορ. 1, 28-29). Ἡ Ἱστορία δὲν 
ἐγγράφει στὶς δέλτους της ἐκεί-
νους ποὺ ἐπιμελῶς αὐτοπροβάλ-
λονται, ἀλλὰ τοὺς ταπεινούς, οἱ 
ὁποῖοι πραγματοποιοῦν μεγάλο 
ἔργο μὲ ἀφανῆ τρόπο. Μπορεῖ, ἐν 
ζωῇ, νὰ μὴν βραβεύονται ἀπὸ 
Πανεπιστήμια καὶ διεθνεῖς ὀργα-
νισμούς. Μὰ τὰ βραβεῖα δὲν εἶναι 
πάντα ὁ καλύτερος δείκτης ὑπε-
ροχῆς. Τὴν ὑπεροχὴ θὰ τὴν δείξει 
ὁ χρόνος καὶ τὸ ἔργο ποὺ θὰ μεί-
νει στοὺς αἰῶνες.  
Θὰ ’ταν ἀφύσικο, ἕνα τέτοιο 

ἔργο καὶ ὁ δημιουργός του νὰ μὴν 

ἔβρισκαν ἐπικριτές. Λέγεται, πολ-
λάκις, ὅτι τὰ ψηλὰ πλατάνια καὶ 
τὶς ὑψικόρυφες δρῦς προσβάλλει, 
συνήθως, ἡ ὁρμὴ τῶν κεραυνῶν. 
Κι οἱ μεγάλες καὶ ὑψηλὲς ἀρετὲς 
ἔχουν φοβεροὺς ἐπικριτὲς καὶ 
ἀπηνεῖς πολέμιους. Ἐξάλλου, 
εἶναι γνωστὸ πὼς μόνο τὰ ση-
μαντικὰ καὶ μεγάλα ἔργα γεννοῦν 
ἀρνήσεις. Τὰ μέτρια καὶ τὰ ἀσή-
μαντα δὲν δημιουργοῦν καμίαν 
ἀντίδραση. Κι οἱ μετριότητες δὲν 
ξεσηκώνουν θύελλες στὸ πέρα-
σμά τους. Περνοῦν ἀπαρατήρη-
τες. Ὁ Χρυσόστομος ὁ Β΄ πῆρε 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφάνισής του 
στὴ δημόσια ζωὴ τέτοιες δόσεις 
χολῆς, ποὺ φαίνεται πὼς εἶχε 
πάθει μιθριδατισμὸ γιὰ τὰ ὑπό-
λοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του. Αὐτὸ 
βοήθησε τὰ μέγιστα στὴν πραγ-
μάτωση τῶν ἔργων του. 
Θὰ ἀδικοῦσα τὸν μεγάλο μας 
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νεκρό, ἂν τελείωνα τὴν ἀναφορά 
μου σ’ αὐτόν, χωρὶς νὰ ἀναφερθῶ 
στὴ στάση του γύρω ἀπὸ τὸ ἐθνι-
κό μας θέμα. Στὴν ἀκραία αὐτὴ 
Ἑλληνικὴ γῆ, στὴ γωνιὰ αὐτὴ 
τῶν νότιων συνόρων τοῦ Ἔθνους, 
οἱ ἀρχαῖες Νύμφες, ὁ Τεῦκρος, ὁ 
Ἀγαπήνορας, οἱ διάδοχοι τοῦ Με-
γάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ μεσαι-
ωνικὸς Διγενὴς χάραξαν, μὲ τὸ πέ-
ρασμά τους, τὴν ἐθνικὴ ταυτότη-
τα τοῦ τόπου. Κι οἱ Ἀπόστολοι 
Βαρνάβας καὶ Παῦλος καθὼς καὶ 
ὁλόκληρη ἡ στρατιὰ τῶν ἁγίων 
μας, συνῆψαν τὸν Χριστιανισμὸ μὲ 
τὴν Ἑλληνικὴ Πατρίδα. Ἔτσι, 
ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια ἡ 
Ἐκκλησία ἀναλαμβάνει ρόλο ση-
μαντικὸ στὴ διατήρηση τῆς παι-
δείας καὶ τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνει-
δησίας τοῦ λαοῦ.  
Ἂν σ’ ὅλο τὸν ἑλληνικὸ χῶρο, 

σὲ καιροὺς δύσκολους, τὸ ράσο 

κάθε κληρικοῦ γινόταν ἐθνικὴ 
σημαία, τοῦτο συναντᾶται σὲ με-
γαλύτερο βαθμὸ στὴν Κύπρο, 
τὴν ἀπομακρυσμένη γεωγραφικὰ 
ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμὸ καὶ στὴν 
ὁποία ἡ Ἐκκλησία παρέμενε γιὰ 
αἰῶνες πολλούς, ὁ μόνος ἐθνικὸς 
θεσμικὸς φορέας, ὑπεύθυνος γιὰ 
τὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς αὐτο-
συνειδησίας. Ἀνάμεσα στοὺς κλη-
ρικοὺς κάποιοι ξεχώριζαν λόγῳ 
καὶ τῆς θέσης ποὺ κατεῖχαν καὶ 
τῆς ἰδιοσυγκρασίας τους. 
Ὡς Μητροπολίτης Πάφου 

ὄρθωνε πάντα τὸ ἀνάστημά του 
ἐναντίον κάθε ἀπαράδεκτης δι-
ευθέτησης τοῦ Κυπριακοῦ, ποὺ 
θὰ ὁδηγοῦσε σὲ τουρκοποίηση 
τῆς Κύπρου. Σ’ αὐτὴ τὴν περίο-
δο, ὡς προεδρεύων τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ἡγήθηκε καὶ τῆς ἀντί-
δρασης ἐναντίον τοῦ σχεδίου 
Ἀνάν. Μὰ καὶ στὴ 16ετή περίοδο 

Ὁ νέος καθεδρικός ναός τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.
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τῆς Ἀρχιεπισκοπείας του παρέ-
μεινε ἡ αὐθεντικὴ ἐκκλησιαστικὴ 
φωνὴ προάσπισης τῶν ἐθνικῶν 
μας δικαίων. Ἔνιωθε, παρὰ τὴν 
ὕπαρξη, σήμερα, συγκροτημένου 
κράτους ποὺ ἔχει τὴν κύρια εὐθύ-
νη προάσπισης τῶν συμφερόντων 
τοῦ λαοῦ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν 
ἀπέβαλε τὴν εὐθύνη ποὺ ἀπορ-
ρέει ἀπὸ τὸν ἐθναρχικό της ρόλο 
γιὰ ὑπόδειξη τῆς ὀρθῆς πορείας 
πρὸς τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση. 
Ὁ ρόλος αὐτὸς θὰ τερματισθεῖ 
μόνο μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ 
τόπου καὶ τὴν ἀποκατάσταση 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
ὅλου τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ 
τῆς Κύπρου.  
Ὁ θάνατός του, βρίσκει, δυ-

στυχῶς, τὴν ἐθνική μας ὑπόθεση 
στὴν πιὸ δύσκολη καμπή της. 
Μὲ τὴν Τουρκία νὰ μὴν ἀποκρύ-
βει τὶς βλέψεις της ἐπὶ ὅλης τῆς 
Κύπρου καὶ τὴν πλευρά μας νὰ 
μὴν ἔχει σταθεροὺς στόχους καὶ 
μονολιθικὴ ἐπιδίωξή τους. Μα-
κάρι τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τοῦ 
μακαριστοῦ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει 
ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ λήθαργο γιὰ ἀνα-
σύνταξη δυνάμεων καὶ ἐπιδίωξη 
τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ τόπου 
μας. Ἐκεῖνος, κατὰ τὸν ποιητή, μὲ 
τὰ σταυρωμένα χέρια του θὰ πε-
ριμένει νὰ κτυπήσουν οἱ καμπά-
νες τῆς ἀπελευθέρωσης. Θὰ εἶναι 

ἡ μεγαλύτερη ἱκανοποίηση γι’ 
αὐτὸν καὶ ἡ δικαίωση τῶν ἀγώ-
νων του.  
Λέγεται πὼς εἶναι μοίρα τῶν 

ἀνθρώπων νὰ κατανοοῦν τοὺς 
ἄλλους ὅταν τοὺς στερηθοῦν. 
Καὶ νὰ διαπιστώνουν ὅτι ἦταν 
πολὺ ἀνόητοι ποὺ ἄφησαν ἀνεκ-
μετάλλευτες ὧρες καὶ μέρες κοντὰ 
σὲ τέτοιους ἀνθρώπους. Δὲν συ-
νέβη, βέβαια, αὐτὸ μ’ ἐμᾶς καὶ 
τὸν Μακαριστό. Μέρες καὶ νύ-
χτες, ὧρες ἀτέλειωτες, ἀντλήσα-
με ἀπὸ τὴν πεῖρα του, διδαχτή-
καμε ἀπὸ τὴ σοφία του. Νιώ-
θουμε, ὡστόσο, ὅτι πολλὰ θὰ 
εἴχαμε ἀκόμα νὰ ὠφεληθοῦμε 
ἀπὸ αὐτόν. Εὐχαριστοῦμε τὸν 
Θεὸ ποὺ μᾶς τὸν χάρισε γιὰ τόσα 
χρόνια νὰ μᾶς διδάσκει καὶ μὲ τὸν 
λόγο του, κυρίως ὅμως μὲ τὸ πα-
ράδειγμά του. 
Τώρα ἡ ζωή μας θὰ συνεχίσει 

χωρὶς αὐτόν, ἀλλὰ μὲ τὴ μορφή 
του ζωντανὴ στὴ μνήμη μας καὶ 
τὴν παρουσία του ἐνεργό. Ἡ 
σφραγίδα ποὺ ἔβαλε στὴν πορεία 
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἀνεξί-
τηλη καὶ ἡ εὐλογία ποὺ δεκτή-
καμε ἀπὸ τὴ ζωή του ἀνεκτίμητη. 
Τὸν προπέμπουμε μὲ τὶς εὐχὲς 
ὅλων, «ἵνα λάβῃ τὸν τῆς δικαιο-
σύνης στέφανον». 

Αἰωνία Του ἡ μνήμη!

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Χρυσόστομος Β΄ κατέ-
λειπε σέ μᾶς, τούς 

Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου, βαριά πνευματική καί 
ποιμαντική κληρονομιά. Ὑπῆρ-
ξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἀγά-
πης, τῆς ἀνεξικακίας, τῆς προ-
σφορᾶς, τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ 
δοσίματος στόν Θεό καί τόν 
ἄνθρωπο. Κοιμήθηκε πτωχός 
ἐν σχέσει μέ τά ὑλικά πράγμα-
τα καί πλούσιος στά πνευμα-
τικά χαρίσματα. Στήν πορεία 
πρός τόν θάνατο ἀνέδειξε τόν 
πνευματικό του κόσμο καί πί-
στη, ἀποκαλύπτοντας τά μυ-
στικά βιώματα τῆς καρδιᾶς 
του μέσῳ τῆς συνεχοῦς εὐχα-
ριστιακῆς καί δοξολογικῆς του 
διάθεσης, μοιράζοντας πρός 

ὅλους χαρά καί ἀγάπη.  
Τίς τελευταῖες μέρες τῆς ἐπί-

γειας ζωῆς του ζοῦσε μέ τούς 
ἁγίους καί ἀναφερόταν σ᾽ 
αὐτούς. Θά μείνει στήν μνήμη 
μας ἀνεξίτηλο τό γεγονός, κατά 
τό ὁποῖον τήν 14ην Ὀκτωβρί-
ου, ἐνῶ ἦταν κατάκοιτος καί 
δέν εἶχε τήν αἴσθηση τῶν 
ἡμερῶν καί τοῦ χρόνου μᾶς μι-
λοῦσε γιά τόν Ἅγιο Γερβάσιο 
καί τόν Ἅγιο Λουκιανό τῶν 
ὁποίων ἑορταζόταν ἡ μνήνη 
τίς ἡμέρες ἐκεῖνες. Ἀλησμόνη-
το θά παραμείνει τό γεγονός ὅτι 
μετά ἀπό ἔντονο πόνο, λόγῳ 
τῆς ἀσθένειάς του, ἕνα πρωινό 
μᾶς εἶπε ὅτι ἔγινε θαῦμα καί δέν 
θά πονάει πλέον, κάτι τό ὁποῖο 
διαπίστωσαν καί ἐπιβεβαίωσαν 
οἱ θεράποντες ἰατροί του.  

1 Ἀπόσπασμα ἀπό τήν προσφώνηση τοῦ Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφό-
ρου στήν ἐνθρόνιση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου. Ἀπό τήν ἱστο-
σελίδα https://churchofcyprus.org.cy/84143 (13/01/2023).

Ἐπισκόπου Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρου
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Ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πού 
κέντρο ἀνιδιοτελές τῆς ζωῆς 
του ἦταν ἡ Ἐκκλησία, ὄχι μόνο 
ὡς τοπική, ἀλλά ὡς οἰκουμενι-
κή. Ἡ ἴδια ἀγωνία, ἔγνοια, ἀγά-

πη καί φροντίδα, τήν ὁποία 
εἶχε γιά τήν Ἀρχιεπισκοπική 
περιφέρεια, ἐπεκτεινόταν πρός 
ὅλες τίς Ἀρχιερατικές Ἐπαρχίες 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 
ἀλλά καί πρός ὅλες τίς κατά τό-
πους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, 

γιά τίς ὁποῖες φρόντιζε γιά τήν 
οἰκονομική καί πνευματική τους 
στήριξη. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα ἡ θυσιαστική του ἐπί-
σκεψη στήν Ἐκκλησία τῆς 

Ἀντιόχειας, στή Δα-
μασκό, ἐν μέσῳ τοῦ 
πολέμου, γιά νά πα-
ρηγορήσει καί ἐνισχύ-
σει τόν Πατριάρχη καί 
τό ποίμνιό του, στή 
δύσκολη κατάσταση 
τήν ὁποία εὑρίσκον-
ταν. Θά μπορούσαμε 
νά ἰσχυριστοῦμε μετά 
βεβαιότητας ὅτι ἦταν 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν 
πτωχῶν, τῶν ἀσθε-
νῶν, τῶν πονεμένων, 
τῶν νέων, τοῦ ἀνθρώ-
που γενικά.  
Ἦταν, τέλος, ὁ 

Ἀρχιεπίσκοπος Πατέ-
ρας, πού φρόντιζε γιά 
ὄλους καί γιά ὅλα, 
ἀνοίγοντας τήν ἁπλή 
καί καταδεκτική καρ-

διά του πρός τόν καθένα πού 
τόν πλησίαζε. Ἀγαποῦσε τήν 
πατρίδα μας καί ἀγωνιζόταν 
γιά αὐτή ἔχοντας μονίμως τήν 
ἀγωνία γιά τήν ἐθνική μας ἐλευ-
θερία καί ἐπιβίωση.  
Αἰωνία του ἡ  μνήμη.

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 Ἀπό τήν ἱστορική ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ στήν κατεχόμε-
νη Ἀμμόχωστο, κατά τήν ὁποία μετέβη ἐκεῖ 
χωρίς τίς ἀπαιτούμενες διαδικασίες τοῦ ψευ-
δοκράτους. Στήν φωτογραφία ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος καί ὁ Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστο-
φόρος ἐκτιμοῦν τίς φθορές στήν Ἱερά Μονή 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα (22 Μαρτίου 2010.)
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«Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε» 
 

Ἀπόστολος ἑορτῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος 
 

Διακόνου Μιχαήλ Νικολάου 
Θεολόγου 

 
(Ἐφεσ. ε΄, 8-19) 

Ἀδελφοί, ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς 
περιπατεῖτε· ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ 
δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 
καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον 
δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι 
καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν 
γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. Διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ 
ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν 
πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι 
τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρο-
νες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε 
οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες 
ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ 
ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ. 

* * *

Στό ἐν λόγῳ ἀποστολικό ἀνά-
γνωσμα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
ἀντιπαραθέτει τήν προηγού-

μενη κατάσταση τῶν χριστιανῶν τῆς 
Ἐφέσου πρίν νά γνωρίσουν τόν Χρι-
στό μέ τήν παροῦσα ἐν Χριστῷ ζωή. 
Ὑπενθυμίζοντάς τους σέ ποιά πνευ-
ματική κατάσταση βρίσκονταν προ-
ηγουμένως καί πῶς ὀφείλουν νά πο-
λιτεύονται πλέον τώρα ὡς χριστιανοί 

καί μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, 
τούς δίνει πνευματικές κατευθύνσεις, 
ὥστε νά πορεύονται πνευματικά, «ὡς 
τέκνα φωτός». Ἄν ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας 
εἶναι ζωή μέσα στό σκοτάδι, ἡ ἐν 
Χριστῷ ζωή εἶναι ζωή μέσα στό φῶς. 
Καί οἱ πιστοί πού ζοῦν καί πορεύον-
ται μέσα στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, φωτί-
ζονται ἀπό τό θεῖο φῶς, γίνονται παι-
διά φωτός. Ἀναδεικνύονται «φῶς τοῦ 
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κόσμου», «οὐκ ἀπό τῆς ἀρετῆς 
αὐτῶν», ἀλλά «διά τῆς τοῦ Θεοῦ 
χάριτος» τονίζει ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος.  
Οἱ πιστοί πού ζοῦν μέσα στό φῶς 

τοῦ Χριστοῦ ἔχουν καί τήν ἀνάλογη 
ἁγιοπνευματική καρποφορία, ἀφοῦ 
τό ἅγιο Πνεῦμα ἐνοικεῖ στήν καρδιά 
τους καί κατευθύνει τή ζωή τους. Ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέει ὅτι «ὁ 
καρπός τοῦ Πνεύματος» ἐκδηλώνεται 
στή ζωή καί στή συμπεριφορά τῶν 
πιστῶν «ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ», δη-
λαδή μέ καλοσύνη, ἡ ὁποία διαποτί-
ζει τήν ὅλη συμπεριφορά τοῦ χρι-
στιανοῦ καί ἐκδηλώνεται πρός πάν-
τας φίλους καί ἐχθρούς, μέ «δικαιο-
σύνῃ» πού εἶναι ἡ ἐνάρετη ζωή καί 
«ἀληθείᾳ», δηλαδή εὐθύτητα καί 
εἰλικρινῆ στάση στίς μεταξύ τους 
σχέσεις.  
Ὁ Ἀπόστολος ὑποδεικνύει, πα-

ράλληλα, ὅτι τό χρέος τῶν πιστῶν νά 
περιπατοῦν ὡς τέκνα φωτός συνε-
πάγεται καί τήν παράλληλη ὑποχρέ-
ωση νά ἐξετάζουν, νά ἐρευνοῦν «τί 
ἐστίν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ» καί αὐτό 
νά ἐπιδιώκουν νά πράττουν. Κριτή-
ριο τῶν ἐπιλογῶν μας ὡς χριστιανῶν 
στήν καθημερινότητά μας εἶναι τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζοντας τό θεῖο 
θέλημα μποροῦμε νά διακρίνουμε τί 
εἶναι ἀρεστό στόν Κύριο καί τί δέν 
εἶναι. Καί αὐτή ἡ δυνατότητα νά 
διακρίνει καί νά ἐπιλέγει ὁ πιστός τά 
ἀρεστά στόν Θεό εἶναι σημάδι πνευ-
ματικῆς τελειότητας στήν ὁποία 
ἔφθασε. Ὁ φωτισμός πού μᾶς παρέ-
χει πρωτίστως τό ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά 
καί τό θεῖο δῶρο τοῦ λογικοῦ μᾶς 
βοηθοῦν νά διακρίνουμε τό ὀρθό 
ἀπό τό λανθασμένο, τί πρέπει νά ἀκο-
λουθήσουμε καί τί νά ἀποφύγουμε.  
Εὐθύνη τῶν χριστιανῶν εἶναι νά μή 

συγκοινωνοῦν, δηλαδή νά μήν ἔχουν 
καμία σχέση καί νά μήν συμμετέχουν 
στή διάπραξη ἀκάρπων ἔργων, 
νεκρῶν, ἀνώφελων καί ἐπιζήμιων 
ἔργων πού δέν παράγουν καρπούς 
ζωῆς. Πέρα ὅμως ἀπό τήν ἀποφυγή 
συμμετοχῆς ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
προτείνει καί τόν ἔλεγχο, χωρίς νά ση-
μαίνει τόν ἐλεγκτικό λόγο πρός 
αὐτούς πού τά διαπράττουν, ἀλλά καί 
μόνο τό παράδειγμα τῆς προσωπικῆς 
μας ζωῆς, ὅταν τήν διακρίνει ἡ ἀκρί-
βεια καί ἡ συνέπεια, ἀποτελεῖ σιω-
πηλό ἔλεγχο αὐτῶν πού βρίσκονται 
μέσα στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας.  
Ἄν ἡ προτροπή αὐτή ἰσχύει γιά 

τούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου πού 
προηγουμένως ἦταν εἰδωλολάτρες 
καί γνώρισαν τόν Χριστό μέ τό κή-

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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ρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πολύ 
περισσότερο ἰσχύει γιά μᾶς σήμερα, 
τούς χριστιανούς πού γεννηθήκαμε 
μέσα σ’ ἕνα χριστιανικό κόσμο καί 
ζοῦμε μέσα σέ χριστιανικό περιβάλ-
λον. Γιά μᾶς δέν ὑπάρχει κανένας 
ἄλλος τρόπος ζωῆς ἐκτός ἀπό τόν 
τρόπο πού ἔζησαν οἱ Ἅγιοί μας σύμ-
φωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ 
Θεοῦ. Δέν ὑπάρχει καμιά δικαιολογία 
νά ζοῦμε μακριά ἀπό τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καί νά μπλεκόμαστε μέ τά ἔργα 
τῆς ἁμαρτίας τά ὁποία ἀπομακρύνουν 
τόν Θεό ἀπό τή ζωή μας. 
Δέν εἶναι τυχαῖο πού τό ἀποστολι-

κό αὐτό ἀνάγνωσμα ὁρίστηκε νά 
ἀναγινώσκεται στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος, ἀφοῦ ὁ μεγάλος αὐτός 
ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκο-
λούθησε στή ζωή του τήν προτροπή 
τοῦ ἀποστόλου Παύλου «ὡς τέκνα 
φωτός περιπατεῖτε». Καί τήν ἀκο-
λούθησε ζώντας μέ ταπείνωση, ἁπλό-
τητα καί προπαντός ἀγάπη καί ἀνε-
ξικακία πρός ὅλους τούς ἀδελφούς 
του, ἀφοῦ ἀκόμη καί τούς ἴδιους 
τούς κλέφτες, πού ἦρθαν νά κλέ-
ψουν τά ζῶα του, τούς φιλοξένησε καί 
τούς περιποιήθηκε, ὅπως χαρακτη-
ριστικά ἀναφέρεται στόν βίο του.  
Πολλές φορές νομίζουμε ὅτι εἶναι 

ἀρκετό τό ὅτι ἔχουμε βαπτισθεῖ στό 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἤ ὅτι τηροῦμε ἴσως 
τυπικά τά θρησκευτικά μας καθή-
κοντα καί θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας ὅτι 
περιπατεῖ ὡς τέκνο φωτός. Δέν ἀρκεῖ 
ὅμως νά ἐπαναπαυόμαστε στό γεγο-
νός ὅτι εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας. 
Χρειάζεται νά προσπαθοῦμε νά ἀγω-
νιζόμαστε νά ζοῦμε ὡς μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μέ ἔργα  
ἀρετῆς καί ἀγάπης, τά ὁποία ζητᾶ 

ἀπό ἐμᾶς ὁ Κύριος. Αὐτό ἔκανε καί ὁ 
ἅγιος Σπυρίδων καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ἀγωνίστηκαν, προ-
σπάθησαν, πόνεσαν γιά νά βαδίσουν 
ὡς τέκνα φωτός, γιά νά ζήσουν τήν ἐν 
Χριστῷ ζωή, γιατί οὔτε εὔκολη εἶναι, 
οὔτε χωρίς κόπο. Εἶναι γεμάτη ἀπό 
πειρασμούς καί δυσκολίες. 
Χρειάζεται ἀγώνας καί κόπος γιά 

νά εἴμαστε φῶς καί νά φωτίζουμε μέ 
τήν παρουσία μας τίς ζωές τῶν ἄλλων. 
Ἡ παρουσία μας νά ἀναπαύει τούς 
ἄλλους, νά ἀποπνέει στόν ἄλλο αὐτή 
τήν αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ φω-
τός, τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Νά εἴμα-
στε φῶς γιά τήν οἰκογένειά μας, τόν 
σύζυγο, τή σύζυγο, τά παιδιά μας, 
τούς συναδέλφους μας στήν ἐργασία, 
τούς γείτονές μας, τούς φίλους μας καί 
γενικά τους γύρω μας. Ὥστε βλέ-
ποντας τά καλά ἔργα μας, τήν ὀρθή 
διαγωγή μας, τήν καθαρότητα τοῦ 
βίου μας, τό παράδειγμά μας, τήν ὅλη 
μας φωτεινή παρουσία νά δοξάζουν 
τόν Θεό καί ὄχι νά σκανδαλίζονται μέ 
τίς συμπεριφορές καί τίς πράξεις μας. 
Οἱ ἁμαρτίες καί ἡ κακή προσωπική 
μας ζωή ἐνεργεῖ ἀρνητικά στούς 
ἀνθρώπους πού δέν γνώρισαν τόν 
Χριστό. Ἐνῶ ἡ λαμπρότητα τῆς ζωῆς 
μας ἔχει ἐπίδραση στούς ἄλλους. 
Ἄς φροντίσουμε, ἑπομένως, νά 

ἔχουμε συνέπεια λόγων καί πράξεων, 
νά ἀκτινοβολοῦμε φῶς καί τό φωτει-
νό μας παράδειγμα νά εἶναι μία μαρ-
τυρία ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, 
ὅπως ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας τοῦ ὁποί-
ου ἡ ὅλη ἐνάρετη βιοτή καί τό ἅγιο 
παράδειγμα τόν καθιστοῦν, στό διά-
βα τῶν αἰώνων, ἀληθινό ὁδοδείκτη 
καί πυξίδα πνευματική. 
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(Ματθ. α΄, 1-25) 

 

1 Βίβλος γενέσεως  Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ  Ἀβρα-
άμ. 2  Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν  Ἰσαάκ,  Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν  
Ἰακώβ,  Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 
3  Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, 
Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἐσρώμ,  Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀράμ, 
4  Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀμιναδάβ,  Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε 
τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, 5 Σαλμὼν 
δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ὠβὴδ 
ἐκ τῆς Ρούθ,  Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰεσσαί, 6  Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέν-
νησε τὸν Δαυΐδ τὸν βασιλέα. Δαυΐδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν 
Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ρο-
βοάμ, Ροβοάμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀβιά,  Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν  
Ἀσά, 8  Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰωσαφάτ,  Ἰωσαφάτ δὲ ἐγέννη-
σε τὸν  Ἰωράμ,  Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ὀζίαν, 9  Ὀζίας δὲ ἐγέν-
νησε τὸν  Ἰωάθαμ,  Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἄχαζ,  Ἄχαζ δὲ 
ἐγέννησε τὸν  Ἐζεκίαν, 10  Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, 
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀμών,  Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν  
Ἰωσίαν, 11  Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελ-
φοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 12 Μετὰ δὲ τὴν με-
τοικεσίαν Βαβυλῶνος  Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σα-
λαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέν-
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νησε τὸν  Ἀβιούδ,  Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἐλιακείμ,  Ἐλια-
κεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀζώρ, 14  Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σα-
δώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀχείμ,  Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν  
Ἐλιούδ, 15  Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἐλεάζαρ,  Ἐλεάζαρ δὲ 
ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰακώβ, 16  
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεν-
νήθη  Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ  
Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυΐδ ἕως 
τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς 
μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 
18 Τοῦ δὲ  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθεί-
σης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ  Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελ-
θεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος  Ἁγίου. 19  
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν πα-
ραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 Ταῦτα 
δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη 
αὐτῷ λέγων·  Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μα-
ριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύμα-
τός ἐστιν  Ἁγίου. 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ  
Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ 
τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23  Ἰδοὺ ἡ παρθένος 
ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ  
Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. 24 Διε-
γερθεὶς δὲ ὁ  Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ 
ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ 
οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτό-
τοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ  Ἰησοῦν. 
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Ἡ Κυριακή πρό τῆς Χρι-
στοῦ γεννήσεως κάλλι-
στα θά μποροῦσε νά χα-

ρακτηριστεῖ ὡς ἡ καθ’ αὐτό εἰσα-
γωγή μας στόν ἑορταστικό κύκλο 
τοῦ  Ἁγίου δωδεκαημέρου πού 
ἀρχίζει μέ τή μεγάλη δεσποτική 
ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί 
ὁλοκληρώνεται μέ τά Ἅγια Θεο-
φάνεια. Σίγουρα ἡ Ἐκκλησία ὡς 
φιλόστοργος μάνα, γνωρίζοντας  
τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν της, ξε-
κινᾶ τήν προετοιμασία μας μέ νη-
στεία, ἀπό τίς 15 Νοεμβρίου. 
Ἀκόμη κατά τή γιορτή τῶν «Εἰσο-
δίων», πανηγυρικά, ἀρχίζει νά 
ψάλλεται ὁ ὕμνος «Χριστός 
Γεννᾶται δοξάσατε». Λές καί ἡ 
ἴδια ἡ Κυρία Θεοτόκος κρατών-
τας μας ἀπό τό χέρι μᾶς εἰσάγει 
στά θαυμαστά μεγαλεῖα τοῦ Υἱοῦ 
της. Παρόλα αὐτά, μόλις ἀκου-
στεῖ αὐτό τό εὐαγγελικό ἀνά-
γνωσμα, τά πάντα ἀλλάζουν. 
Ἔχεις τήν αἴσθηση πώς βρίσκε-
σαι πλέον μπροστά στά μεγάλα 
κοσμοσωτήρια γεγονότα. Ἡ διή-
γηση προκαλεῖ δέος καί θαυμα-
σμό. 
Τό κείμενο εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ 

κατά Ματθαῖον εὐαγγελίου. Ὁ 
εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ὄντας ὁ 
ἴδιος Ἑβραῖος καί ἀπευθυνόμε-
νος στούς ὁμοεθνεῖς του, ξέρει 
πολύ καλά τή νοοτροπία τους καί 
τόν τρόπο σκέψης τους. Προ-
σπαθεῖ νά τούς προβληματίσει 
καί νά τούς ἀποδείξει πώς ὁ Χρι-

στός εἶναι ἕνας ἀπό τό δικό τους 
ἔθνος. Εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαυίδ. 
Εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνήγγειλαν οἱ 
προφῆτες. Αὐτός πού περίμεναν 
οἱ γενιές τῶν προγόνων τους. 
Παρουσιάζει ἔτσι, μέ κάθε ἀκρί-
βεια, τό γενεαλογικό δέντρο τοῦ 
Ἰησοῦ. Αὐτό ἦταν μία ἱερή πα-
ράδοση γιά τούς Ἑβραίους. 
Ἦταν ἀπόδειξη τῆς ἱερῆς κατα-
γωγῆς τους, ἀλλά καί ἡ προσω-
πική τους συμμετοχή στήν ἐκπλή-
ρωση τῆς προφητείας γιά τή γέν-
νηση τοῦ Μεσσία ἀπό τό ἔθνος 
τους. Σύμφωνα λοιπόν μέ τόν γε-
νεαλογικό αὐτό κατάλογο οἱ 
προπάτορες τοῦ Ἰησοῦ χωρί-
ζονται σέ τρεῖς περιόδους. Ἡ 
καθεμιά περιέχει δεκατέσσερις 
γενιές. Ἡ πρώτη ἀπό τόν γενάρ-
χη τους τόν Ἀβραάμ, μέχρι τόν 
σοφό προφήτη καί βασιλιά  
Δαυίδ. Ἡ δεύτερη ἀπό τόν Δαυίδ 
μέχρι τήν ἐποχή πού οἱ Ἰουδαῖοι 
σύρθηκαν αἰχμάλωτοι στή Βα-
βυλώνα καί ἡ τρίτη ἀπό τήν 
αἰχμαλωσία αὐτή μέχρι τή Γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ. 
Ὅλοι αὐτοί πού ἀναφέρονται, 

εἶναι οἱ πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ. 
Πρόσμεναν τή στιγμή κατά τήν 
ὁποῖα οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, οἱ 
ὑποσχέσεις του, θά γίνονταν 
πραγματικότητα καί θά ἔστελνε 
λυτρωτή γιά τόν λαό Του. Ἄξιο 
κάθε προσοχῆς εἶναι, πώς ὁ ἱερός 
εὐαγγελιστής δέν φοβᾶται νά 
ἀναφερθεῖ σέ ἀνθρώπους σκλη-
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ρούς καί βίαιους, ὅπως ἦταν με-
ρικοί ἀπό τούς βασιλιάδες τοῦ 
Ἰούδα. Ἀκόμη καί ἀνθρώπους 
πού ἡ ζωή τους δέν ἦταν σύμφω-
νη μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά 
ἔζησαν στήν ἁμαρτία. Θέλει νά το-
νίσει πώς ἡ πνευματική αὐτή 
ἔκπτωση δέν ἔγινε ἐμπόδιο στήν 
ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου τοῦ 
Θεοῦ. 

 Ὁ Θεός δέν βλέπει πρόσωπα, 
καταγωγή, ἠθικότητα, σύμφωνα 
μέ τά ἀνθρώπινα κριτήρια. Δέν 
ἦρθε στόν κόσμο γιατί ἄξιζαν οἱ 
ἄνθρωποι νά γνωρίσουν τή θεία 
παρουσία. Οἱ πρόγονοι τοῦ Χρι-
στοῦ ἦταν ὅπως τούς ὑπόλοιπους 
ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τους. Ἡ 
ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη βρισκό-
ταν ριγμένη στήν εἰδωλολατρεία. 
Πόνος, φτώχεια ἀδικία ἦταν τά 
συνηθισμένα βιώματα τῶν ἀνθρώ-
πων. Σ’ αὐτό τό ἔσχατο κατάντη-
μα, πού δέν μποροῦσε νά κυλίσει 
παρακάτω ἡ ἀνθρωπότητα, ἦταν 
ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος λέει: «ὅτε δέ ἦλθε τό πλή-
ρωμα τοῦ χρόνου, ἑξαπέστειλεν ὁ 
Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ 
γυναικός» (Γαλ. δ΄, 4). Αὐτή ἦταν 
ἡ κατάλληλη στιγμή νά ἐνεργήσει 
ὁ Θεός. Χρησιμοποιώντας ὁ θεῖος 
ἀπόστολος  τή λέξη  «ἐξαπέστειλε» 
δίνει τήν αἴσθηση μίας ὁρμητικῆς  
δύναμης, ἡ ὁποία ἔρχεται νά ἀγκα-
λιάσει τόν κόσμο γιατί μόνο αὐτός 
μπορεῖ καί θέλει νά τόν βοηθήσει. 
Ὁ Θεός ἐξαποστέλλει τόν υἱό του 

νά γεννηθεῖ ἀπό μία γυναίκα. 
Ἐπαληθεύεται ἔτσι ἡ φράση τοῦ 
ἰδίου ἀποστολου «οὗ δέ ἐπλεόνα-
σεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν 
ἡ χάρις» (Ρωμ. ε΄, 20). Τήν ἴδια στιγ-
μή μέσα σ’ αὐτό τόν κόσμο ὑπῆρξε 
ἡ Κεχαριτωμένη. Καρπός τῆς προ-
σευχῆς τῶν ἀτέκνων γονέων της, 
τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας γεν-
νήθηκε ἡ Παρθένος Μαρία. «Ἡ  
μόνη ἄμωμος, ἐν γυναιξί καί καλή» 
ἡ καλύτερη ἀπ΄ ὅλες τίς γυναῖκες 
χωρίς κανένα ψεγάδι γίνεται «κλί-
μαξ ἐπουράνιος, δι’ ἦς κατέβη ὁ 
Θεός» (Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν). 

 Οἱ ἄνθρωποι μέ τήν ἁμαρτωλή 
ζωή τους δέ μπόρεσαν νά ἐμποδί-
σουν τό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας. 
Τά κριτήρια τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁπωσ-
δήποτε διαφορετικά ἀπό τά δικά 
μας. Ὁ Φιλάνθρωπος Θεός, μέ 
τήν ἀπέραντη ἀγάπη Του γιά τόν 
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ἄνθρωπο, τόν κάθε ἄνθρωπο δεί-
χνει τό ἔλεός Του. Χαρίζει στόν 
ἄνθρωπο συγγνώμη χωρίς κἄν 
νά περιμένει νά τοῦ τήν ζητήσει 
ἐκεῖνος. Δε συγχωρᾶ ἁπλῶς καί 
μόνο τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός, ἀλλά 
καί τοῦ χαρίζει δῶρα πού δέ φαν-
τάζεται. Τόν κάνει παιδί Του καί 
τόν προικίζει μέ τίς δωρεές τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι ὅλο αὐτό 
ἡ δωρεά τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ὁ 
ἄνθρωπος μπορεῖ ἐλεύθερα, ἄν θέ-
λει, νά τήν ζητήσει καί διά τῆς με-
τάνοιας νά ἀξιοποιήσει.  
Στή συνέχεια ὁ ἱερός Εὐαγγελι-

στής μᾶς διηγεῖται τά θαυμαστά 
γεγονότα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυ-
ρίου μας. Μᾶς λέει ὅτι, ὅταν ἡ 
Παρθένος Μαρία ἀρραβωνιάστη-
κε τόν Ἰωσήφ, πρίν ἀκόμη συγ-
κατοικήσει στό σπίτι του, βρέθη-
κε ἔγκυος μέ τήν ἐπενέργεια τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν ὅμως ὁ 
Ἰωσήφ κατάλαβε τήν ἐγκυμοσύνη 
της, ταράχθηκε πολύ, ἀφοῦ ἦταν 
βέβαιος πώς ὁ ἴδιος δέν εἶχε ποτέ 
συζυγική σχέση μαζί της. Ἐπειδή 
ὅμως ἦταν ἐνάρετος καί δέν ἤθε-
λε νά τή διαπομπεύσει, σκέφθηκε 
νά τῆς δώσει μυστικά διαζύγιο. 
Δέν μποροῦσε νά δεχτεῖ πώς θά 
τήν καταγγείλει καί θά τήν τιμω-
ροῦσαν νά πεθάνει φρικτά μέ λι-
θοβολισμό, ὅπως προέβλεπε ὁ 
Μωσαϊκός νόμος. Καθώς λοιπόν 
βασανιζόταν ἀπ’ αὐτούς τούς φο-
βερούς λογισμούς, ἕνας ἄγγελος 
τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐμφανίστηκε σέ 

ὄνειρο καί τοῦ εἶπε: Ἰωσήφ ἀπό-
γονε τοῦ Δαβίδ, μή διστάσεις νά 
παραλάβεις στό σπίτι σου τή Μα-
ρία, τή μνηστή σου. Διότι τό παι-
δί πού ἔχει μέσα της προέρχεται 
ἀπό τήν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Θά γεννήσει υἱό καί 
σύ θά Τοῦ δώσεις τό ὄνομα 
«Ἰησοῦς», τό ὁποῖο σημαίνει «Σω-
τήρ». Θά Τοῦ δώσεις αὐτό τό ὄνο-
μα, διότι Αὐτός θά σώσει τόν λαό 
του τόν Ἰσραήλ ἀπό τίς ἁμαρτίες 
του. 
Τό ὄνομα Ἰησοῦς ἀκούστηκε 

πρώτη φορά ἀπό τόν ἀρχάγγελο 
Γαβριήλ, κατά τόν Εὐαγγελισμό 
τῆς Θεοτόκου. Ἀπεσταλμένος ἀπό 
τόν Θεό τότε ὁ ἀρχάγγελος, εἶπε 
πρός τή νεαρή Μαριάμ πώς θά 
συλλάβει ἀγόρι καί θά τό ὀνομά-
σει Ἰησοῦ. «Ἰδού συλλήψει ἐν γα-
στρί καί τέξη υἱόν, καί καλέσεις τό 
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» (Λουκ. α΄, 
31). Μέ τό ὄνομα αὐτό ὁ Θεός 
ἀπεκάλυπτε τό μέγα μυστήριο, 
πού ἦταν κρυμμένο μέσα στούς 
αἰῶνες. Οἱ ἑβραῖοι λανθασμένα πί-
στευαν καί περιμένουν ἀκόμη, 
πώς ὁ Μεσσίας, θά εἶναι ἐπίγειος 
βασιλιάς, πού θά λυτρώσει ἐθνικά 
καί πολιτικά τόν ἰσραηλιτικό λαό. 
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός 
ἔσωσε  τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τή 
σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας, τοῦ δια-
βόλου καί τῆς φθορᾶς. 
Εἶναι ὁ Σωτήρας ὅλων τῶν 

ἀνθρώπων, πού θά πιστεύουν 
στόν Τριαδικό Θεό. Αὐτήν τήν 

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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ἀλήθεια ἀπεκάλυψε ἀργότερα ὁ 
Κύριος στόν κρυφό μαθητή Του Νι-
κόδημο, ὅταν εἶπε: «οὕτω γάρ ἠγά-
πησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν 
υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, 
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή 
ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον» 
(Ἰωάν. γ΄, 16). Ὁ κάθε ἄνθρωπος 
πού πραγματικά ἐμπιστεύεται τόν 
Χριστό, μπορεῖ νά γίνει αἰώνιος. 
Ἐκεῖνο πού φαντάζει σάν ὁ φοβε-
ρός καί χειρότερος ἐχθρός τοῦ 
ἀνθρώπου, ὁ θάνατος, εἶναι πλέον 
ὕπνος. Γίνεται μετάβαση ἀπό τά 
πρόσκαιρα στά αἰώνια. Ὁ ἄνθρω-
πος μπορεῖ νά ζήσει πάλιν τήν 
αἰώνια κοινωνία μέ τόν δημιουργό 
του Θεό. 
Ὁ ἱερός εὐαγγελιστής μᾶς ξεκα-

θαρίζει πώς αὐτό δέν εἶναι ἀνθρώ-
πινο ἔργο. Ἐπικαλεῖται μάλιστα τή 
γνωστή στούς συμπατριῶτες του 
προφητεία τοῦ προφήτη Ἠσαΐα 
πώς ἡ Παρθένος θά γεννήσει υἱό, 
«καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ 
Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευό-
μενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. α΄, 
23). Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ δηλώνει 
πώς ὁ Θεός ἦρθε κοντά μας. Μέ 
τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων 
ἀπομακρύνθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό 
τόν Θεό. Ἔρχεται τώρα ὁ Χρι-
στός νά συναντήσει τό ἀνθρώπινο 
γένος.  Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ δημιουρ-
γός τοῦ σύμπαντος ἔγινε ἄνθρω-
πος. Φόρεσε τήν ἀνθρώπινη σάρ-
κα, γιά νά τήν ἀνακαινίσει καί νά 
μᾶς ἀνεβάσει ἐκεῖ πού εἶναι ὁ 
Ἴδιος, νά μᾶς κάνει κατά χάριν Θε-

ούς. Ἄν τό εἴχαμε κατανοήσει 
αὐτό, θά ἄλλαζε ἡ ζωή μας. Θά 
ἀντιμετωπίζαμε διαφορετικά τά 
πάντα γύρω μας, τίς δυσκολίες 
καί τούς πειρασμούς καί τίς ἀπο-
τυχίες. Θά αἰσθανόμασταν καί θά 
ζούσαμε τήν παρουσία τοῦ Θεαν-
θρώπου Κυρίου μας διαρκῶς στή 
ζωή μας. Μέ ἐμπιστοσύνη θά 
ἀκουμπούσαμε πάνω Του. Θά εἴχα-
με τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα πώς 
μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει. 
Ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς μας τά Χρι-

στούγεννα δέν μπορεῖ νά εἶναι κα-
μιά ἄλλη. Τά δῶρα θά ξεχαστοῦν 
γρήγορα. Τά φῶτα στά δεντράκια 
θά σβήσουν. Τά γλέντια καί οἱ  χο-
ροί γρήγορα θά δώσουν τή θέση 
τους στήν καθημερινότητα, ἀφή-
νοντας μάλιστα ἕνα κενό καί τήν 
πίκρα τῆς ἀβεβαιότητας στήν καρ-
διά. Τίποτε δέν εἶναι τόσο δυνατό 
πού νά μπορεῖ νά παρηγορήσει τόν 
σύγχρονο ἄνθρωπο. Μόνο ἄν πι-
στέψει στήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἄν 
δεχτεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν 
Ἐμμανουήλ πού ἦρθε νά σώσει 
τόν ἄνθρωπο καί νά τόν κάνει 
αἰώνιο πολίτη τοῦ οὐρανοῦ. Μόνο 
τότε θά ζήσει τή χαρά τῶν Χρι-
στουγέννων. Θά βρεῖ τήν ἀληθινή 
χαρά καί  ἐλπίδα πού τίποτε καί 
κανείς δέν μπορεῖ νά πάρει ἀπό τήν 
καρδιά του. Θά ἔχει  τήν ἱκανότη-
τα νά ζεῖ ὁλόχρονα Χριστούγεννα, 
ἀφοῦ κάθε μέρα θά αἰσθάνεται ὅτι  
«μεθ’  ἡμῶν ὁ Θεός» μέχρι τῆς συν-
τέλειας τῶν αἰώνων. 
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Ἡ  Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορ-
τάζει στὶς 21 Νοεμβρίου 

τὴ μεγάλη Θεομητορικὴ ἑορτὴ 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου ἤ, ὅπως ἀναφέρεται στὸ 
Μηναῖον τοῦ Νοεμβρίου, «τὴν 
μνήμην τῆς ἐν τῷ ναῷ εἰσόδου τῆς 
Θεομήτορος». Ἡ συγκεκριμένη 
ἑορτή, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ ἑορτὴ 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου, συνδέεται μὲ τὰ ἐγκαί-
νια ἑνὸς Ναοῦ. Στὶς 15 Αὐγού-
στου ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ 
τῆς Γεθσημανῆ, ὁ ὁποῖος κτίστη-
κε τὸν 5ο αἰώνα ἀπὸ τὸν Αὐτο-
κράτορα Μαρκιανὸ πάνω στὸν 
τάφο τῆς Παναγίας, ἐξ οὗ καὶ ὁ 
ἑορτασμὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Παναγίας κατὰ τὴ συγκεκριμένη 
ἡμέρα. Στὶς 21 Νοεμβρίου ἔγιναν 
τὰ ἐγκαίνια τῆς «Νέας Ἐκκλη-
σίας», ἡ ὁποία κτίστηκε τὸν 6ο 
αἰώνα ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα 
Ἰουστινιανὸ Α΄ στὸν λόφο Μορία, 
ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκοντο τὰ Ἅγια 
τῶν Ἁγίων τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ 
Σολομῶντος, ἐξ οὗ καὶ ὁ ἑορ-
τασμὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Πανα-

γίας, τῆς εἰσόδου της στὰ Ἅγια 
τῶν Ἁγίων τοῦ Ναοῦ τῶν Ἱερο-
σολύμων, κατὰ τὴ συγκεκριμένη 
ἡμέρα.  
Ἀνάμεσα στὶς δύο αὐτὲς μεγά-

λες Θεομητορικὲς ἑορτὲς ὑπάρχει 
ἀκόμη ἕνα κοινὸ στοιχεῖο: τὸ γε-
γονὸς ὅτι οἱ σχετικὲς μ’ αὐτὲς 
πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ τὰ 
λεγόμενα ἀπόκρυφα βιβλία. Γιὰ 
τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου ἀντλοῦμε πληροφορίες 
κυρίως ἀπὸ τὸ ἀπόκρυφο κείμε-
νο «Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου λό-
γος εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ἁγίας 
Θεοτόκου», ἐνῶ γιὰ τὴν ἑορτὴ 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 
ὅπως καὶ γιὰ τὸ Γενέσιόν της, 
ἀντλοῦμε πληροφορίες κυρίως 
ἀπὸ τὸ ἀπόκρυφο «Πρωτευαγ-
γέλιον τοῦ Ἰακώβου». Τὰ συγκε-
κριμένα ἀπόκρυφα κείμενα, ὅπως 
καὶ ὅλα τὰ λεγόμενα ἀπόκρυφα 
βιβλία, διασώζουν ἱστορικὲς πλη-
ροφορίες ἀπὸ τὴν προφορικὴ 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι, 
ὅμως, τὴν ἴδια στιγμὴ διανθισμέ-
να καὶ μὲ διάφορες φανταστικὲς 

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ 
Θεολόγου

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ 
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λεπτομέρειες, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπαι-
τεῖται ἰδιαίτερη προσοχὴ κατὰ 
τὴ χρήση τους. Ἐγράφησαν σὲ με-
ταγενέστερους αἰῶνες ἀπὸ εὐλα-
βεῖς κατὰ τὸ πλεῖστον συγγρα-
φεῖς, οἱ ὁποῖοι τὰ ἀπέδωσαν σὲ 
Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, μὲ 
σκοπὸ νὰ προσδώσουν στὰ γρα-
φόμενά τους μεγαλύτερο κύρος. 
Ἡ Ἐκκλησία μας μὲ πολλὴ σοφία 
ἀπέρριψε αὐτὰ τὰ «ἀπόκρυφα» 
ἢ «ψευδεπίγραφα» κείμενα. Τὶς 
ἱστορικές, ὅμως, πληροφορίες 
ποὺ διεσώθησαν διὰ μέσου τῆς 
προφορικῆς παραδόσεως καὶ κα-
ταγράφονται σ’ αὐτὰ δὲν δίστα-
σε νὰ τὶς ἀξιοποιήσει, τόσο στὰ 
Συναξάρια ὅσο καὶ στὴν καθόλου 
ὑμνογραφία τῶν μεγάλων Θεο-
μητορικῶν ἑορτῶν.  
Σχετικὰ μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσο-

δίων τῆς Θεοτόκου γνωρίζουμε τὰ 
ἑξῆς: Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας 
μας, οἱ Ἅγιοι καὶ δίκαιοι Θεοπά-
τορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, ἦσαν 
ἄτεκνοι, παρὰ τὸ προχωρημένο 
τῆς ἡλικίας τους. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀτε-
κνία γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ἐθεω-
ρεῖτο ὄνειδος, προσεύχονταν νυχ-
θημερὸν καὶ παρακαλοῦσαν «νη-
στείαις καὶ δεήσεσι τὸν Δεσπότην 
τῆς κτίσεως, οἶκτον τῆς αὐτῆς 
ἀτεκνίας λαβόντα, παῖδα χαρί-
σασθαι αὐτοῖς». Ὑποσχέθηκαν 
μάλιστα στὸν Θεό, ἐφόσον τοὺς 
χαρίσει παιδὶ κατὰ τὴν ἐπιθυμία 

τους, νὰ τὸ ἀφιερώσουν σ’ Αὐτὸν 
τὸ συντομώτερο δυνατό, «εὐθὺς 
αὐτῷ ἀναθεῖναι». Οἱ προσευχές 
τους καὶ οἱ ἱκεσίες τους εἰσα-
κούστηκαν ἀπὸ τὸν Πανάγαθο 
Θεὸ καὶ ἀπέκτησαν στὰ γεράμα-
τά τους παιδί. Τὸ παιδὶ αὐτὸ 
ἦταν ἡ Παναγία Θεοτόκος Μα-
ρία, ἡ «πρόξενος τῆς σωτηρίας 
τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους», ἡ 
«καταλλαγὴ τοῦ Θεοῦ πρὸς 
ἀνθρώπους», ἡ «αἰτία τῆς ἀνα-
πλάσεως τοῦ πεπτωκότος Ἀδάμ». 
Μόλις, λοιπόν, ἡ Παναγία μας 
ἀπογαλακτίστηκε, τὴν ἀφιέρωσαν 
τριετίζουσα στὸν Ναὸ τῶν Ἱερο-
σολύμων. Ἐκεῖ τὴν ὑποδέχθηκε ὁ 
Ἀρχιερέας Ζαχαρίας ἢ οἱ ἱερεῖς, 
ὅπως ἀναφέρει τὸ Συναξάριον 
τῆς ἡμέρας. Ὁ Ἅγιος καὶ δίκαιος 
Ζαχαρίας, ὁ μετέπειτα πατέρας 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὡς προ-
φήτης γνώριζε ποιά ἦταν ἡ 
τριετὴς κόρη καὶ γιὰ ποιό ἔργο 
προοριζόταν. Ἔτσι, λοιπόν, τὴν 
εἰσήγαγε, κατὰ μοναδικὴ ἐξαίρε-
ση «εἰς τὸ ἐνδότατον τοῦ ναοῦ», 
στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἐκεῖ ὅπου 
μόνον ὁ Ἀρχιερέας μποροῦσε νὰ 
εἰσέλθει καὶ μάλιστα «ἅπαξ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ 
προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν 
τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων» (Ἑβρ. θ’, 
7). Στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων παρέμεινε 
ἡ Παρθένος Μαρία γιὰ δώδεκα 
ὁλόκληρα χρόνια «τροφῇ οὐρα-
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νίῳ ὑπὸ Ἀγγέλου ξενοπρεπῶς 
διατρεφομένη». Αὐτὰ τὰ δώδεκα 
χρόνια ἔζησε ἐν νηστείᾳ, ἀγρυ-
πνίᾳ καὶ προσευχῇ, ἀλλὰ καὶ ἐν 
θεωρίᾳ Θεοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ θεω-
ρεῖται ὡς πρότυπο ἀληθινοῦ ἡσυ-
χαστοῦ. Ἀνεχώρησε ἀπὸ τὸν Ναὸ 
τῶν Ἱεροσολύμων στὰ 15 της 
χρόνια, λίγο καιρὸ πρὸ τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας 
τὸ ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο ἦταν προ-
ορισμένη, δηλαδὴ τὸ ἔργο τῆς 
συλλήψεως, τῆς κυοφορίας καὶ 
τῆς γεννήσεως τοῦ σαρκωθέν-
τος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὲς τὶς ἀλήθειες ἐκφράζει 

μὲ παραστατικὸ τρόπο, μεταξὺ 
πολλῶν ἄλλων ἐξαιρετικῶν 
ὕμνων, τὸ Δοξαστικὸν τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων, τὸ 
ὁποῖο παραθέτουμε χωρὶς πε-

ραιτέρω σχολιασμό: 
«Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, Θεό-

νυμφε Δέσποινα, παρεγένου ἐν 
Ναῷ Κυρίου, τοῦ ἀνατραφῆναι 
εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς ἡγια-
σμένη. Τότε καὶ Γαβριὴλ ἀπε-
στάλη πρὸς σὲ τὴν πανάμωμον, 
τροφὴν κομίζων σοι. Τὰ οὐράνια 
πάντα ἐξέστησαν, ὁρῶντα τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν σοὶ 
σκηνῶσαν. Διὸ ἄσπιλε ἀμόλυντε, 
ἡ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δοξαζο-
μένη, Μήτηρ Θεοῦ, σῶζε τὸ γένος 
ἡμῶν». 
Μετὰ τὴ γέννησή σου, Θεό-

νυμφε Δέσποινα, ὁδηγήθηκες 
στὸν Ναὸ τοῦ Κυρίου, στὸν Ναὸ 
τῶν Ἱεροσολύμων, γιὰ νὰ ἀνα-
τραφεῖς κατὰ μοναδικὴ ἐξαίρεση 
στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς ἁγία. 
Τότε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὁ 
Ἀρχάγγελος ἐκεῖνος ποὺ πρω-
τοστατεῖ σὲ ὅλα τὰ γεγονότα τὰ 
σχετιζόμενα μὲ τὴ Σάρκωση τοῦ 
Θεοῦ Λόγου, ἀπεστάλη σ’ ἐσένα 
τὴν Πανάμωμη, μεταφέροντάς 
σου οὐράνια τροφή. Ὁλόκληρος 
ὁ οὐράνιος ἀγγελικὸς κόσμος 
ἔμεινε ἐκστατικός, βλέποντας τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα νὰ σκηνώνει σ’ ἐσέ-
να. Γι’ αὐτὸ ἄσπιλε ἀμόλυντε, ἐσὺ 
ποὺ δοξάζεσαι καὶ στὸν οὐρανὸ 
καὶ στὴ γῆ, σῶζε τὸ ἀνθρώπινο 
γένος μας. 
Στὴ συνέχεια θὰ παραθέσουμε 

καὶ θὰ σχολιάσουμε ἐν συντομίᾳ 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ 
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δύο πολὺ γνωστὰ σὲ ὅλους μας 
τροπάρια τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου: τὸ Ἀπολυτί-
κιον καὶ τὸ Κοντάκιον. 

«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ 
τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώ-
πων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν 
Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθέ-
νος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν 
τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. 
Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως 
βοήσωμεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας 
τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις». 
Σήμερα ἑορτάζουμε τὸ προοί-

μιο τῆς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν προκήρυξη τῆς σωτηρίας τῶν 
ἀνθρώπων. Ἡ Παρθένος ἐμφα-
νίζεται στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ, στὸν 
Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ προ-
αναγγέλλει σὲ ὅλους τὸν Χριστό. 
Σ’ αὐτὴν κι ἐμεῖς ἂς φωνάξουμε 
μὲ μεγάλη φωνή· Χαῖρε ἐσὺ ποὺ 
εἶσαι ἡ ἐκπλήρωση τῆς οἰκονο-
μίας τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. 
Ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ 

Υἱὸς καὶ Λόγος Του, τὸ δεύτερο 
πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἀπεκάλυψε ὁ 

Ἴδιος ὁ Θεὸς Πατὴρ κατὰ τὴ Βά-
πτιση τοῦ Κυρίου στὸν Ἰορδάνη 
Ποταμό, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴ Με-
ταμόρφωση Του στὸ Ὄρος Θα-
βώρ, μὲ τὰ λόγια: «Οὗτός ἐστιν ὁ 
Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδό-
κησα» (Ματθ. γ΄, 17 καὶ ιζ΄, 5). 
Μετὰ τὴν Πτώση τῶν Πρωτο-
πλάστων καὶ τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ 
τὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς ἡ 
ἀνθρωπότητα βίωνε μιὰ φοβερὴ 
τραγωδία, ἀπὸ τὴν ὁποία κανένας 
δὲν μποροῦσε νὰ τὴν ἀπαλλάξει 
παρὰ μόνο ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Ὁ Πα-
νάγαθος Θεὸς μποροῦσε μὲ πολ-
λοὺς καὶ ποικίλους τρόπους νὰ 
σώσει τὸ πεπτωκὸς ἀνθρώπινο 
γένος. Ἐπέλεξε, ὅμως, ἐκεῖνο τὸν 
τρόπο, διὰ τοῦ ὁποίου δὲν θὰ πα-
ραβίαζε τὴν ἐλευθερία τοῦ 
ἀνθρώπου. Καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος 
ἦταν νὰ στείλει στὸν κόσμο τὸν 
Ἴδιο τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο Του νὰ γί-
νει ἄνθρωπος καὶ νὰ ζήσει ἀνά-
μεσά μας. Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ 
Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ θὰ 
συνέβαινε, ὅταν θὰ ἔφθανε τὸ 
«πλήρωμα τοῦ χρόνου», ἡ κα-
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τάλληλη δηλαδὴ στιγμή. Ποιά 
ἦταν αὐτὴ ἡ κατάλληλη στιγμή; 
Ἦταν ἡ χρονικὴ στιγμή, κατὰ 
τὴν ὁποία θὰ ὑπῆρχε πάνω στὴ γῆ 
τὸ κατάλληλο πρόσωπο, τὸ τόσο 
ἅγιο καὶ καθαρό, ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ συλλάβει καὶ νὰ κυο-
φορήσει τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ αὐτὸ τὸ κατάλληλο 
πρόσωπο ἦταν ἡ Παρθένος Μα-
ρία. 
Σήμερα, λοιπόν, ἑορτάζουμε 

τὸ προοίμιο τῆς εὐδοκίας τοῦ 
Θεοῦ, ἀφοῦ ἡ Παρθένος Μαρία, 
ποὺ θὰ ἀξιωθεῖ νὰ φέρει στὸν κό-
σμο τὸν σαρκωθέντα Υἱὸ καὶ 
Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἤδη γεννηθεῖ 
καὶ τριετίζουσα πλέον εἰσάγεται 
στὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, γιὰ 
νὰ προετοιμαστεῖ κατάλληλα γιὰ 
τὸ ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι προ-
ορισμένη. Σήμερα ἐξαγγέλλεται 
δημόσια ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώ-
πων, ἀφοῦ ἡ παρουσία τῆς τριε-
τοῦς κόρης στὸν Ναὸ τῶν Ἱερο-
σολύμων σημαίνει, ὅτι πλησίασε 
ἡ ἀναμενόμενη ἀπὸ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους ὥρα ποὺ ὁ Σωτήρας 
Χριστὸς θὰ συλληφθεῖ στὰ σπλά-
χνα της καὶ θὰ γεννηθεῖ στὸν 
κόσμο αὐτό. Μὲ τὴ σύλληψη δέ, 
τὴν κυοφορία καὶ τὴ γέννησή 
Του ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία θὰ 
ἐκπληρωθεῖ ἡ θεία οἰκονομία, τὸ 
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, 

ποὺ δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὴ Σάρ-
κωση τοῦ δευτέρου προσώπου 
τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ προαιω-
νίου Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.  

«Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ 
Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς 
καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸν θησαύ-
ρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμε-
ρον εἰσάγεται ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, 
τὴν χάριν συνεισάγουσα τὴν ἐν 
Πνεύματι Θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν 
Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει 
σκηνὴ ἐπουράνιος». 
Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ 

Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ πολυτίμητη 
παστάδα καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸ 
θησαύρισμα τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, 
εἰσάγεται σήμερα στὸν οἶκο τοῦ 
Κυρίου, στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ 
Ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ τὴν 
ἴδια στιγμὴ συνεισάγει τὴ Χάρη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὴν 
ἀνυμνοῦν οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, 
λέγοντας ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπου-
ράνια σκηνή.  
Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ὁ 

καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια 
τοῦ Ἀπ. Παύλου, «ὑμεῖς ναὸς 
Θεοῦ ἐστε ζῶντος» (Β΄ Κορ. στ΄, 
16). Ναὸς Θεοῦ καθίσταται ὁ 
κάθε ἄνθρωπος, στὸν ὁποῖο ἐνοι-
κεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παναγία 
μας, ποὺ ἀξιώθηκε γιὰ ἐννέα 
μῆνες νὰ κυοφορήσει στὰ σπλά-
χνα της τὸν σεσαρκωμένο Υἱὸ καὶ 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ 
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Λόγο τοῦ Θεοῦ, κατέστη ὁ κατ’ 
ἐξοχὴν ναὸς τοῦ Σωτῆρος καὶ μά-
λιστα ὁ καθαρώτατος. Ἡ Παρ-
θένος Μαρία εἶναι ἐπίσης ἡ πο-
λυτίμητη παστάδα καὶ Παρθέ-
νος. Παστάδα εἶναι ὁ νυμφικὸς 
θάλαμος ἢ ἡ νυμφικὴ κλίνη. Πῶς 
εἶναι δυνατό, λοιπόν, νὰ γίνεται 
λόγος ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ νυμφικὸ 
θάλαμο καὶ νυμφικὴ κλίνη, ἀφ᾽ 
ἑτέρου δὲ γιὰ Παρθένο; Ἁπλού-
στατα, γιατὶ στὸ πρόσωπο τῆς 
Παναγίας μας πραγματοποιήθη-
κε ἕνα μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάλη-
πτο γεγονός: ἡ ἄσπορη σύλληψη, 
ἡ σύλληψη δηλαδὴ χωρὶς ἀνδρικὸ 
σπέρμα. Στὴν πορεία τῆς Ἱστο-
ρίας εἴχαμε πολλὲς θαυμαστὲς 
καὶ θαυματουργικὲς συλλήψεις 
ἀπὸ στεῖρες γυναῖκες (Σάρρα, 
Ἄννα μητέρα τοῦ δικαίου Σα-
μουήλ, Ἄννα μητέρα τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου, Ἐλισάβετ 
κ.ο.κ.), ποτέ, ὅμως, ἄσπορη σύλ-
ληψη καί, ὡς ἐκ τούτου, «ἀνερ-
μήνευτον τόκον». Γι’ αὐτὸ ἡ Πα-
ναγία μας εἶναι ἡ ἀνύμφευτος 
Νύμφη, στὴν ὁποία ἀπευθύνου-
με καθημερινὰ μέσα ἀπὸ τοὺς λό-
γους τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τὸν 
χαιρετισμό: «Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμ-
φευτε». 
Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ 

Σωτῆρος, λοιπόν, ἡ πολυτίμητη 
παστάδα καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸ 
θησαύρισμα τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, 

εἰσάγεται σήμερα στὸν οἶκο τοῦ 
Κυρίου, στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ 
Ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ τὴν 
ἴδια στιγμὴ συνεισάγει τὴ Χάρη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄντας ἡ 
ἐπουράνια σκηνή. Ἐδῶ συμβαίνει 
ἕνα παράδοξο γεγονός. Ἡ Πα-
ναγία μας δὲν ἔλαβε Χάρη μὲ 
τὴν εἴσοδό της στὸν Ναὸ τῶν 
Ἱεροσολύμων καὶ δὴ στὸ ἁγιώτε-
ρο μέρος του, στὰ Ἅγια τῶν 
Ἁγίων, ἀλλὰ ἔδωσε μὲ τὴν πα-
ρουσία της Χάρη στὸν Ναὸ καὶ 
στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Πῶς ἐξη-
γεῖται αὐτὸ τὸ ὄντως παράδοξο 
γεγονός; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἡ 
Παναγία μας ὡς ἔμψυχος ναὸς 
τοῦ Θεοῦ, ὡς καθαρώτατος ναὸς 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἦταν ἀνώ-
τερη ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσο-
λύμων, στὸν ὁποῖο οἱ ἱερεῖς τε-
λοῦσαν καθημερινὰ τὴ λατρεία 
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἡ Πα-
ναγία μας εἶναι ὄντως ἡ «τιμιω-
τέρα τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξο-
τέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ», 
εἶναι ἡ «μετὰ Θεὸν θεὸς» ἡ «τὰ 
δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἔχουσα» 
(Ἅγ. Ἀνδρέας Κρήτης), αὐτὴ ποὺ 
ἀξιώθηκε, δηλαδή, περισσότερο 
ἀπὸ κάθε ἄλλο ἄνθρωπο νὰ ἑνω-
θεῖ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἄκτιστη 
Χάρη Του, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ το-
ποθετηθεῖ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὰ 
Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ 
πρώτη ἀπὸ ὅλη τὴ Δημιουργία. 
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Ἄν ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη πρός 
τόν Θεό, ἡ κεφαλαία ὅμως 

ἀποκάλυψή Του εἶναι ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Φαί-
νεται πτωχό καί λίγο ἴσως. Ἀλλά ὁ 
ἄνθρωπος ἀρχίζει πάντα ἕτοιμος ν’ 
ἀγαπήσει καί αὐτό πού τόν κάνει 
κάποτε, ἴσως συνήθως, ἀνίκανο 
ν’ ἀγαπήσει εἶναι τό αἴσθημα, ἤ ἡ 
πλάνη, ὅτι κανείς δέν τόν ἀγαπᾶ 
αὐτόν. «Ἀγαπᾶσαι, ὁ Θεός σου σέ 
ἀγαπᾶ, σέ ἀγαπᾶ πάντα, ἀδιάλει-
πτα, ἀκόρεστα παρά τήν ἁμαρτία 
σου, μέσα στό λάθος σου, ἕνεκα τῆς 
πτωχείας σου» - αὐτή εἶναι ἡ 
εὐφρόσυνη ἀγγελία, τό εὐαγγέ-
λιον, τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ γιά τόν ἁμαρτωλό καί ἀπο-
λωλότα, τόν πτωχό καί τό νήπιο, 
τήν πόρνη καί τόν τελώνη. Μία 
ἀγάπη ἀπρόσμενη, ἀνέλπιδη, πα-
ράλογη, ἕνας «ἔρως μανικός» (κατά 
τήν ἔκφραση τοῦ μεγάλου βυζαν-
τινοῦ Νικολάου Καβάσιλα) πού 
δέν ἔπαψε ποτέ νά σκανδαλίζει 
τούς δικαιωμένους καί αὐτό-ἱκα-
νοποιημένους φαρισαίους. Γιατί 

γι’ αὐτούς ὁ Θεός μποροῦσε, καί 
μπορεῖ, νά ἀγαπᾶ τόν μετανοημέ-
νο ἁμαρτωλό, μά γιά κανένα λόγο 
καί ποτέ τόν ἁμαρτωλό ἔτσι ἁπλῶς. 
Στή φάτνη, ἐκεῖ ὅπου θρησκευ-

τικό δόγμα καί ποιητική ἀλήθεια 
ἀγκαλιάζονται, αὐτό εἶναι τό νόη-
μα καί τό μήνυμα, τό μέγα καί 
αἰώνιο εὐαγγέλιον: ὅτι ὁ Θεός τόσο 
ἀγαπᾶ τόν κόσμο, ὥστε ἔρχεται νά 
πεθάνει γι’ αὐτόν· καί ὅτι τίποτα 
δέν χωρίζει τόσο τελειωτικά τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό ὅσο ἡ αὐτο-
εγγυημένη θρησκευτικότης. Τά 
«Δόξα» τῶν οὐρανῶν δέν εἶναι 
παρά ἡ σωτηριολογική χαρά τοῦ 
Θεοῦ γιά τήν ἀνατολή τοῦ καιροῦ 
τῆς ἀφέσεως, τῆς καταλλαγῆς καί 
τῆς εἰρήνης. Ἡ ταραχή τοῦ Ἡρώ-
δη, τίποτα παρά ὁ τρόμος τῆς 
ἐγκόσμιας βασιλείας μπρός στήν 
ἐρχομένη βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ 
ὑποψία τῶν ἀρχιερέων καί γραμ-
ματέων τοῦ λαοῦ, τίποτα παρά ἡ δι-
καία ἀνησυχία τῶν δικαίων καί συ-
νετῶν γιά τήν ἄδικη ὑπερβολή καί 
σπατάλη τοῦ Δεσπότου. 
Τό φῶς τῆς φάτνης εἶναι ἔτσι τό 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

† Ἀρχιμ. Παύλου Ἐγγλεζάκη1

1. Τό κείμενο παρατίθεται ἀπό τό βιβλίο Παιδαγωγικά Θεολογικά Ἀνάλεκτα, μέ ἀφορ-
μή τή συμπλήρωση τριάντα χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ π. Παύλου Ἐγγλεζάκη.
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φῶς τῆς λυκαυγῆς. Τό νόημα τῶν 
Χριστουγέννων τό ἐννοοῦμε ἀρχί-
ζοντας ἀπό τόν Γολγοθά καί πη-
γαίνοντας πρός τά πίσω. Γιατί τό 
ἄφωνο βρέφος πού γεννιέται σή-
μερα γεννιέται γιά νά πεθάνει γιά 
μένα, μαζί μέ μένα, ἀπό ἀγάπη σέ 
μένα, ἀντί γιά μένα. Γι’ αὐτό σαρ-
κώνεται ὁ Θεός, γιά νά πεθάνει γιά 
τόν ἄνθρωπο, ἄνθρωπος αὐτός τέ-
λειος, καί νά λυτρώσει τόν ἄνθρω-
πο ἀπό τόν θάνατο, τή φθορά, καί 
τόν διάβολο. Γι’ αὐτό σήμερα ὁ Λό-
γος ἄφωνο βρέφος καί νήπιο ἀδύ-
ναμο ὁ Δυνατός, γιά νά χαρίσει σ’ 
ὅσους ἀδύνατους (πού ξέρουν ὅτι 
εἶναι ἀδύναμοι καί ἀνήμποροι) τό 
θαῦμα τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως. 
Γιά τοῦτο, οἱ ὕψιστοι οὐρανοί δο-
ξάζουν καί οἱ ὅσοι ταπεινοί γήϊνοι 
ἀγαλλιάζονται σήμερα. «Ὅτι ἐτέχ-
θη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ». 
Καί τί εἶναι σωτηρία; Εἶναι ἡ σω-

τηρία τοῦ Υἱοῦ, ἡ υἱοθεσία. Ἡ και-
νή ἐποχή πού ἐγκαινιάζει ἡ Βηθλε-
έμ στίς σχέσεις τοῦ κόσμου μέ τόν 
Θεό εἶναι ἡ ἐποχή τοῦ ἐσχατολογι-
κοῦ δώρου τῆς υἱοθεσίας, τοῦ ἐσχα-
τολογικοῦ δοσίματος καί τῆς ἐσχα-
τολογικῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ 
σάν Πατέρα. Ἐσχατολογικοῦ γιατί 
τίποτα δέν ὑπάρχει πέρα ἤ πάνω 
ἀπό αὐτό: Ἡ βεβαιότης τοῦ μαθητῆ 
τοῦ Χριστοῦ ὅτι ὁ Θεός καί Πατέρας 
τοῦ Κυρίου του εἶναι καί αὐτοῦ Πα-
τέρας. Αὐτή εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ – ὄχι μίσθωμα δούλων, ἀλλά 

ἡ κληρονομία τῶν υἱῶν. 
Ὁ Χριστιανισμός πάλιν δέν εἶναι 

ἡ «θρησκεία τοῦ πατέρα», δέν 
εἶναι ἡ λατρεία τοῦ ἰδιότροπου ἤ 
σαδιστικοῦ πατέρα θεοῦ πού κα-
ταπνίγει τήν ἐλευθερία τοῦ «παι-
διοῦ του» γιά νά τό φυλάξη ἔστω, 
νά τό σώσῃ, νά τό ἀναγκάσῃ νά 
ὀρθοδρομήσῃ. Ἡ πατρότης τοῦ 
Θεοῦ καί Πατρός τοῦ Ἰησοῦ εἶναι 
ὁ ἀντίποδας τῆς πατριαρχικότητας 
τῶν Πειραστῶν πού προσφέρουν 
ἕτοιμο ἄρτο, θαῦμα, καί ἐξουσία μ’ 
ἕνα μικρομέγα ἀντάλλαγμα: τήν 
ἐλευθερία. Ὁ Υἱός ἀρνήθηκε νά 
δώση τό τίμημα καί ἔτσι ἀρνεῖται 
γιά πάντα νά παραχωρήση στούς 
ἀδελφούς καί τό ὄφελος. Τά τέκνα 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐλεύθερα γιατί ξέ-
ρουν ν’ ἀγαποῦν, καί μποροῦν ν’ 
ἀγαποῦν γιατί εἶναι ἐλεύθερα. 
Ἐλευθερωμένα ἀπό ἕνα Πατέρα 
πού ὁ μόνος ἐξαναγκασμός πού 
γνωρίζει εἶναι ἐκεῖνος τοῦ Σταυροῦ, 
τοῦ ἰδικοῦ Τοῦ σταυροῦ. 
Οἱ τοῦ Χριστοῦ (καί μόνο αὐτοί 

σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ 
Ἰησοῦ) ἔχουν σάν πατέρα τόν Θεό, 
εἶναι οἱ «μικροί» καί «ἐλάχιστοι», 
τά «μωρά του κόσμου» πού ὅμως 
τά διάλεξε ὁ Θεός, γιά νά καται-
σχύνη ὅσους δέν θέλουν νά γί-
νουν «ὡς τά παιδία». Αὐτοί, πού 
τούς μακάρισε ὁ Κύριος καί τούς 
ὀνόμασε τρισευτυχισμένους, εἶναι 
ἁπλοί καί δέν στηρίζουν ἀλλοῦ 
τήν ἐλπίδα τούς παρά στόν Θεό, 
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τόν πατέρα τους. Γνωρίζουν κι 
αὐτοί τόν ἅδη τοῦ κόσμου καί τῆς 
ψυχῆς, τόν βλέπουν, οἱ φλόγες του 
τούς ἀγγίζουν κι αὐτούς. Ἀλλά 
δέν ἀφήνονται στήν ἀπόγνωση 
αὐτοί, δέν ἀπελπίζονται. «Κράτα 
τόν νοῦ σου στόν Ἅδη καί μήν 
ἀπελπίζεσαι» ἦταν ὁ λόγος τοῦ 
Χριστοῦ σ’ ἕναν σύγχρονο ἅγιο. 
Στήν κόλαση τοῦ ἀλλοτριωμένου 
ἀπό τόν Θεό καί ἀνέστιου ἀνθρώ-
που, ὁ Χριστός καλεῖ τούς ἀδελ-
φούς του νά μήν ἀπελπίζονται. 
Γιατί ξέρουν ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη 
ἐστιν», «φῶς ἐστιν καί σκοτία ἐν 
αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία». Καί ἡ 
γνώση αὐτή, καί ἡ αἴσθηση εἶναι 
βαθειά, διαρκῆς, ὀργανική, τελε-
σίδικη, τήν κατέχει ἡ ψυχή καί τό 
σῶμα ὡς τό τελευταῖο κύτταρο. 
Εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ὅτι ἀληθινά ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει γίνει υἱός τοῦ Θεοῦ. «Πνεῦμα 
υἱοθεσίας ἐν ᾦ κράζομεν, Ἀββᾶ ὁ 
Πατήρ». Ἐδῶ τελειώνουν ὅλα καί 
ἐδῶ ὅλα ἀρχίζουν, στή μαρτυρία 
καί στή λέξη αὐτή: Πάτερ, Πάτερ 
μου, Πάτερ ἡμῶν! Αὐτό εἶναι τό μυ-
στήριο τῆς φάτνης φωτισμένο ὑπό 
τό φῶς τοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ κενοῦ 
μνημείου τοῦ Κήπου. 
Μέσα στά καθημερινά σκαιά 

παθήματα τοῦ τόπου, τήν ταραχή 
τοῦ πνεύματος καί τόν ἐρεθισμό τῆς 
σάρκας, στή δίνη τοῦ ἔξω καί τήν 
ἀκηδία τοῦ ἔσω, ἄς ἀφήσουμε γιά 
μία στιγμή τή ζεστασιά καί τήν 

ἀθανασία τοῦ Χριστοῦ, πού σήμε-
ρα τυλίγουν τό σύμπαν, νά τυλί-
ξουν κι ἐμᾶς. Γιά μία στιγμή ἔστω 
ἀπό τόν ἀνώτατο ἄρχοντα ὡς τόν 
τελευταῖο ὁδοιπόρο πρόσφυγα γιά 
τόν ὁποῖο «οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ κα-
ταλύματι», ἄς ζητήσουμε ὀδυνώ-
μενοι, σάν τόν Ἰωσήφ καί τή Μα-
ρία, τόν χαμένο καί σήμερα ξανα-
ευρισκόμενον Ἰησοῦν, τόν Υἱό τοῦ 
Θεοῦ. Γιά μία ἔστω στιγμή, ἄς 
ἀφήσουμε τό ἄχρονο νά διακόψει 
τόν χρόνο, ἄς ἐγκαταλείψουμε τίς 
πληροφορίες γιά νά ἔλθει ἡ γνώση, 
ἄς σιωπήσουμε γιά ν’ ἀκουσθῆ ὁ 
Λόγος. Πέρα ἀπό ἐθνικούς χωρι-
σμούς, ταξικές διαφορές, ἀγῶνες δι-
καίους ἤ ἀδίκους, πέραν κάθε δε-
ξιᾶς ἤ ἀριστερᾶς, «πάντων ἐπέκει-
να», ἐπικρέμαται πάνω ἀπό τίς 
κεφαλές μας, εἶναι ἐπί θύραις, 
ἤγγικεν σήμερα, τήν ἁγία αὐτή νύ-
κτα, τό Ἀπόλυτον, ἡ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. Ποιός θά μετανοήση; Ἡ 
ἀγάπη δέν φοβάται. Ἡ ἐκλογή 
προσμένει. Ἡ ἀπόφαση δέν ἀνα-
βάλλει. Σοφοί μάγοι ἤ ἄξεστοι ποι-
μένες θά πρέπει κάποτε σάν αὐτή 
τή νύκτα νά τρέξουν γιά νά ἀγα-
πήσουν τόν Θεό, ἤ ἔστω νά τρέξουν 
γιά νά μάθουν πῶς ν’ ἀγαπήσουν, 
ἤ σάν τόν γράφοντα, νά τρέξουν 
γιά νά μάθουν τουλάχιστον πῶς νά 
τρέχουν. «Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη 
ἡμῖν, υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν». 

(Ἐφημ. «Ὁ Φιλελεύθερος»,  
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 1975, σ. 3). 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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Στό Γεροντικό 
Εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβός: 

Δέν ὑπάρχει ἄλλη ἀρετή εὐγενέστερη, 
ὅπως ἐκείνη, τήν ὁποία πραγματο-
ποιεῖ ὅποιος δέν ἐξευτελίζει τόν πλη-
σίον. 
Ἀδελφός ρώτησε τόν Ἀββᾶ Ἰωσήφ: 

«Τί νά κάνω διότι οὔτε νά κακοπαθή-
σω γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μπορῶ, 
ἀλλά οὔτε καί νά ἐργαστῶ καί νά 
δώσω ἐλεημοσύνη;». Σέ ἀπάντηση ὁ γέ-
ρων τοῦ λέγει: «Ἐάν δέν μπορεῖς νά κά-
νεις τίποτε ἀπό αὐτά, τουλάχιστον 
διατήρησε τή συνείδησή σου καθαρή 
ἀπό λογισμούς κατακρίσεως ἐναντίον 
τοῦ ἀδελφοῦ σου καί ἀπόφευγε νά τόν 
ταπεινώνεις. Μέ τόν τρόπο αὐτό 
ἀσφαλῶς θά σωθεῖς». 
Ἀδελφός ρώτησε τόν Ἀββᾶ Ποιμένα: 

«Πῶς μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος νά ἀπο-
φύγει τήν κατάκριση τοῦ πλησίον;» Ὁ 
γέρων ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Ἐμεῖς καί οἱ 
ἀδελφοί μας ἀποτελοῦμε δύο εἰκόνες. 
Ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος προσέχει τόν 
ἐσωτερικό του βίο καί αὐτοκατηγο-
ρεῖται, τότε βλέπει καλό καί ἔντιμο τόν 
ἀδελφό του. Ἐφόσον ὅμως αὐτοκολα-

κεύεται καί θεωρεῖ τόν ἑαυτό του 
καλό, τότε βρίσκει, ὅτι ὁ ἀδελφός του 
εἶναι κακός». 
Ἕνας ἄλλος ἀδελφός ρώτησε τόν 

ἴδιο γέροντα: «Ταράσσομαι καί θέλω νά 
ἐγκαταλείψω τόν τόπο μου». Τοῦ 
ἁπαντᾶ ὁ γέρων: «Δέν εἶναι ἀλήθεια 
αὐτά πού ἄκουσες ἐναντίον τοῦ πλη-
σίον σου. Μήν φεύγεις λοιπόν». Ὁ 
ἀδελφός ἐπαναλαμβάνει. «Καί ὅμως 
εἶναι ἀληθινά γέροντα, διότι ὁ ἀδελφός 
πού μέ πληροφόρησε εἶναι ἀξιόπιστος 
καί ἔχει φόβο Θεοῦ». Ἀπαντᾶ πάλι ὁ 
γέρων: «Ὄχι τέκνο μου, δέν εἶναι πι-
στός, διότι ἐάν ἦταν πιστός δέν θά σοῦ 
ἔλεγε αὐτά τά πράγματα. Ὁ ἴδιος ὁ 
Θεός δέν ἔδωσε ἐμπιστοσύνη ἀκού-
γοντας τίς αἰσχρές κραυγές τῶν Σο-
δόμων, ἀλλά πείστηκε μόνο ἐφόσον εἶδε 
τήν κατάσταση μέ τά μάτια του. Πῶς 
ἐμεῖς λοιπόν νά βασιζόμαστε στά λε-
γόμενα κάποιου;» Εἶπε ὁ ἀδελφός. 
«Καί ἐγώ εἶδα μέ τά μάτια μου τόν 
ἀδελφό αὐτό νά ἁμαρτάνει». Μόλις 
ἄκουσε αὐτό ὁ γέρων ἔριψε τό βλέμμα 
του πρός τή γῆ καί ἀφοῦ ἔλαβε μικρό 
ξυλαράκι, τό ἐπέδειξε στόν ἀδελφό 

 
Δέν πρέπει κανείς νά κατακρίνει καί νά ἐξευτελίζει αὐτόν πού ἁμαρ-
τάνει ἀποδεδειγμένα, ἀλλά νά προσέχει τόν ἑαυτό του καί νά μήν 
ἀσχολεῖται μέ περιέργεια μέ ξένες ὑποθέσεις.

Ἐπιμέλεια: Πρωτ. Κωνσταντίνου Π. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου 
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καί τοῦ λέγει. «Τί εἶναι αὐτό;» Ὁ ἀδελ-
φός ἀπάντησε. «Ξυλαράκι». Στή συ-
νέχεια ὁ γέρων ἔριψε τό βλέμμα του 
πρός τήν στέγη τοῦ κελιοῦ καί ὑπο-
δεικνύοντας μία δοκό λέει. «Αὐτό τί 
εἶναι;» Ὁ ἀδελφός ἀπάντησε, «Δο-
κός». Καί τότε ἀπαντᾶ διδακτικότατα 
ὁ γέρων. «Πίστεψε εἰλικρινά, ὅτι οἱ 
ἁμαρτίες τοῦ ἀδελφοῦ σου εἶναι ὅπως 
αὐτό τό μικρό ξυλαράκι, καί οἱ δικές 
σου ὅπως αὐτή ἡ δοκός. Ἐάν λοιπόν 
προσέχεις τίς προσωπικές σου ἁμαρ-
τίες, καθόλου δέν θά σκέφτεσαι τίς 
ἁμαρτίες ἐκείνου». 
Ὁ ἴδιος πάλι εἶπε, ὅτι ἕνας ἀδελφός 

ρώτησε τόν Ἀββᾶ Μωυσῆ: «Μέ ποιόν 
τρόπο ἀπονεκρώνεται ὁ ἄνθρωπος 
ἀπό τόν πλησίον, ὥστε νά μήν ὑπάρχει 
γιά αὐτόν;» Καί ἀπάντησε ὁ Ἀββᾶς 
Μωυσῆς: «Ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν βάλει 
στήν καρδιά του τή σκέψη, ὅτι βρί-
σκεται νεκρός τρία ὁλόκληρα χρόνια 
στόν τάφο, δέν φτάνει ποτέ σέ αὐτή τήν 
κατάσταση». 
Ἦλθαν κάποτε δύο ἀδελφοί στόν 

Ἀββᾶ Παμβῶ. Τότε ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτούς 
ρώτησε: «Ἐγώ νηστεύω δύο μέρες καί 
στή συνέχεια τήν τρίτη τρώω δύο μικρά 
ψωμάκια. Ἄραγε μέ τήν τακτική μου 
αὐτή ὑπάρχει ἐλπίδα νά σωθῶ ἤ 
πλανῶμαι;» Στή συνέχεια καί ὁ ἄλλος 
ρώτησε: «Ἐγώ Ἀββᾶ, συντηροῦμαι 
ἀπό τό κέρδος τοῦ ἐργοχείρου μου, ἀπό 
τό ὁποῖο κερδίζω δύο κεράτια τή μέρα, 
καί κρατῶ γιά τήν τροφή μου μικρά νο-
μίσματα, τά ὑπόλοιπα τά δίνω ἐλεη-
μοσύνη στούς ἀδελφούς. Ἄραγε μέ 
τόν τρόπο αὐτό σώζομαι ἤ βρίσκομαι 
σέ πλάνη;» Ὁ γέρων ὅμως δέν ἀπαν-
τοῦσε καθόλου σέ αὐτές τίς ἐρωτήσεις, 
ἔστω κι ἄν τόν παρακαλοῦσαν πολύ. 
Μετά λοιπόν ἀπό τέσσερεις μέρες, 

ἀφοῦ παρέμειναν ἄπρακτοι, ἀποφά-
σισαν οἱ ἀδελφοί νά ἀναχωρήσουν. Τά 
μέλη τῆς συνοδείας τοῦ γέροντα, οἱ 
κληρικοί, παρηγοροῦσαν τούς ἀδελ-
φούς. «Μήν στεναχωριέστε ἀδελφοί 
ἔλεγαν. Ὁ Θεός θά σᾶς προσφέρει 
τήν ἀμοιβή γιά τόν κόπο σας ἀπό 
αὐτήν τήν ἐπίσκεψη. Αὐτή εἶναι ἡ συ-
νήθεια τοῦ γέροντα, νά μήν ἀπαντᾶ 
ἀμέσως σέ ὅσα ζητήματα τόν ρωτοῦν, 
ἐάν προηγουμένως δέν τόν πληροφο-
ρήσει ὁ Θεός γιά αὐτά». Ἀφοῦ μέ τά λό-
για αὐτά ἠρέμησαν οἱ ἐπισκέπτες 
εἰσῆλθαν στό κελί τοῦ γέροντα, γιά νά 
τόν ἀποχαιρετήσουν καί τοῦ εἶπαν: 
«Ἀββᾶ νά εὔχεσαι καί γιά μᾶς». Ὁ γέ-
ρων τούς ρώτησε. «Θέλετε νά φύγετε;» 
«Μάλιστα» ἀπάντησαν ἐκεῖνοι. Σκέ-
φτηκε τότε ὁ Ἀββάς τά ἔργα τῶν δύο 
ἐκείνων ἀδελφῶν καί ἄρχισε νά μιλᾶ, 
ἐνῶ συγχρόνως ἔγραφε στό ἔδαφος. 
«Παμβῶ, νά νηστεύει κανείς δύο μέρες 
συνεχῶς καί νά τρώει στή συνέχεια τήν 
τρίτη δύο μικρά ψωμάκια, ἄραγε μέ τόν 
τρόπο αὐτό καθίσταται τέλειος Μο-
ναχός; Ὄχι ἀκόμη!» Καί πάλι ρώτησε. 
«Παμβῶ, ὅταν ἐργάζεται κανείς καί 
κερδίζει δύο κεράτια, προσφέρει αὐτά 
ἀπό ἀγάπη πρός τόν πλησίον του ὡς 
ἐλεημοσύνη, ἄραγε μέ τόν τρόπο αὐτό 
καθίσταται κανείς τέλειος Μοναχός; 
Ὄχι ἀκόμη!» Τότε σάν νά συνερχόταν 
ἀπό ἔκσταση, ἀπευθύνεται πρός τούς 
ἀδελφούς καί λέει. «Καλά καί θεάρε-
στα τά ἔργα. Ἐάν ὅμως κατορθώσει κα-
νείς νά διατηρήσει καί τή συνείδηση του 
καθαρή ἀπό φθόνο καί ἄλλες κακίες 
ἀπέναντι τοῦ ἀδελφοῦ του, ἀσφαλῶς 
μέ τόν τρόπο αὐτό θά σωθεῖ». Οἱ ἀδελ-
φοί πλήρεις ἀπό χαρά γιά τήν πληρο-
φορία πού δέχθηκαν στήν ψυχή τους, 
ἀναχώρησαν! 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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Β. Καινή Διαθήκη: 
  Ἡ βαθύτερη ἔννοια τῆς νη-
πτικῆς θεολογίας δηλ. τό ρῆμα 
«νήπτω», ἀπαντάει μέσα ἀπό τίς 
πατρικές καί ποιμαντικές νου-
θεσίες τοῦ Κυρίου πρός τούς 
Μαθητές του γιά ἐγρήγορση. 
Μέσα ἀπό τόν παραβολικό του 
λόγο1 ὁ Χριστός προσπαθεῖ νά 
ἀφυπνίσει τίς συνειδήσεις τῶν 
ἀνθρώπων θέτοντας ἐπιτακτικά 
τήν ἀνάγκη γιά ἐγρήγορση καί 
φυλακή κυρίως ὡς πρός τήν 
ἀναμονή τῆς δίκαιης ἡμέρας τῆς 
κρίσεως, δηλ. τῆς δευτέρας πα-
ρουσίας, ὅπου θά ἔλθει καί πά-
λιν ὁ «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου»2. Οἱ 
στιγμές τῆς ἐπίγειας ζωῆς καί οἱ 

βιωτικές μέριμνες τοῦ παρόντος 
συναρμόζονται μέ παραδείγμα-
τα τοῦ παρελθόντος (κατακλυ-
σμός τοῦ Νῶε) καί προεκτεί-
νονται στό ἐγγύς μέλλον, δηλ. τά 
ἔσχατα, μέ μόνη βεβαιότητα τήν 
ἀδιάλειπτη παρουσία τοῦ Θεοῦ. 
Τό ζητούμενο εἶναι: Γρηγορεῖ ὁ 
ἄνθρωπος γιά νά συναντήσει 
τόν Χριστό; Ἡ ἀγωνία τοῦ Χρι-
στοῦ περί τούτου τοῦ ζωήρρυτου 
ἐρωτήματος γίνεται ἀκόμη πιό 
ἔντονη μέσα ἀπό τήν προσευ-
χητική του διάθεση, λίγο πρίν τό 
πάθος, στόν κῆπο τῆς Γεθση-
μανῆς, ὅπου παρακαλεῖ καί προ-
στάζει συνάμα τούς μαθητές 
του γιά νά παραμείνουν συμ-

1 Εἰδικές ἀναφορές γιά τή νήψη στό κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης βλ. Ἰωάννη 
Κορναράκη, Κυνηγώντας τόν βάτραχο… στό φῶς τῆς νήψεως, σελ. 33-88.
2 Ματθ. κβ΄, 42. Λουκ. ι΄, 37.

Οἱ ἀπαρχές τῆς ἡσυχαστικῆς  
καί νηπτικῆς παράδοσης   
μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή  

e 
Πρωτ. Σωκράτη Ἀνδρέου 

Θεολόγου

(συνέχεια ἀπό προηγούμενο τεῦχος)
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προσευχόμενοι καί σέ ἐγρήγορ-
ση μαζί του ὅλο τό δραματικό 
ἐκεῖνο βράδυ ὅπου ἐπέκειτο ἡ 
σύλληψή του3. Γίνεται λοιπόν ξε-
κάθαρο ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἐγρή-
γορσης καί τῆς νήψης δέν ἀπο-
τελεῖ κάποιου εἴδους νοησιαρ-
χική πρακτική ἤ διαλογική 
ἔκσταση, ἀλλά ταυτίζεται μέ 
τόν ψυχικό καί πνευματικό κό-
σμο τοῦ προσευχόμενου ἀνθρώ-
που ὁ ὁποῖος ἐπιζητεῖ τή λύ-
τρωση καί τή σωτηρία μέσα 
ἀπό τήν παρουσία καί τήν πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ. 
  Ἡ νηπτική στάση τῶν Χρι-
στιανῶν λαμβάνει ἔτσι τό οὐσια-
στικό νόημά της καθώς ὁ βαθύ-
τερος σκοπός της εἶναι νά ὠθή-
σει τόν ἄνθρωπο νά ὑπερβεῖ τίς 
ἐπίγειες καί γήινες ἀνάγκες του, 
νά ξεπεράσει τά ὑπαρξιακά του 
ἀδιέξοδα καί νά βιώνει δυναμι-
κά τήν ἐπερχόμενη Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐπι-
νοώντας τήν Παραβολή τῶν δέκα 
παρθένων, διδάσκει τόν ἄνθρω-
πο ὅτι ἡ νέα πραγματικότητα 
πού ἐγκαινιάζει δέν στηρίζεται 
σέ καμία ἀνθρώπινη φιλοσο-
φία, ἀλλά ἀποτελεῖ ἴσως τήν πιό 
εὔστοχη, παραστατική καί δι-
δακτική πραγματικότητα ἡ 

ὁποία προετοιμάζει τόν ἄνθρω-
πο νά ἀντιληφθεῖ τήν ἀξεπέρα-
στη ἀξία τοῦ πνευματικοῦ του 
ἀγώνα μέσα ἀπό τόν ὁποῖο κα-
λεῖται νά ἀφυπνίζει συνεχῶς 
τήν ὕπαρξή του: «γρηγορεῖτε 
οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τήν ἡμέραν 
οὐδέ τήν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱός τοῦ 
ἀνθρώπου ἔρχεται»4. Ἡ πνευ-
ματική ἑτοιμότητα τῶν ἀνθρώ-
πων προϋποθέτει τόν οὐσιαστι-
κό ὀντολογικό προσανατολισμό, 
ὁ ὁποῖος δέν εἶναι κάτι ἄλλο, 
παρά ἠ ἐλεύθερη καί ἔλλογη ἐπι-
θυμία τοῦ ἀνθρώπου νά κινηθεῖ 
ἐρωτικά πρός τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ πρόκληση αὐτῆς τῆς ἀλήθει-
ας στοιχίζεται στήν χρονική 
πραγματικότητα, πολύ περισ-
σότερο ὅμως στό ἄγνωστο τῆς 
ἐπικείμενης παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ.  
 
Γ. Ἀπόστολοι - Ἐπιστολές 

Παύλου καί Πέτρου: 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, κατε-
ξοχήν ἑρμηνευτής καί θεολόγος 
τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς διδα-
σκαλίας τοῦ Χριστοῦ, δέν θά 
μποροῦσε στίς πολύ διδακτικές 
καί ὠφέλιμες ἐπιστολές του νά 
μήν θίξει θέματα πού ἀγγίζουν 
τήν ἐγρήγορση καί τήν ἀνάγκη 

3 Ματθ. κστ΄, 38.
4 Ματθ. κε΄, 13.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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τοῦ Χριστιανοῦ νά κάνει τό 
πᾶν, ὄχι μόνο νά διαφυλάξει τήν 
πίστη του, ἀλλά νά τήν αὐξάνει 
καί νά τήν δυναμώνει μέσα ἀπό 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ 
πλησίον.  
Στήν Β΄ πρός Τιμόθεο ἐπι-
στολή του, μεταξύ ἄλλων προ-
τροπῶν καί συστάσεων, νουθε-
τεῖ τόν νέο ἐπίσκοπο καί μαθη-
τή του Τιμόθεο νά βρίσκεται 
πάντοτε σέ ἐγρήγορση καί νήψη, 
νά ὑποστεῖ τήν κακοπάθεια τοῦ 
σώματος μέ σκοπό νά εὐαγγε-
λίσει τό ποίμνιό του μέ ἀγάπη 
καί διακονία Χριστοῦ. Σίγουρα, 
πρώτιστο μέλημα τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου ἐκείνη τήν ἐποχή ἦταν 
νά διαφυλάξει ἀμόλυντη καί 
καθαρή τήν ἑνότητα τῆς πίστε-
ως στούς νεοφώτιστους Χρι-
στιανούς. Αὐτή ἡ ἑνότητα πί-
στεως, πού ἀργότερα θά ἀνα-
δομηθεῖ μέσα ἀπό τήν ἑνότητα 
τῆς ἔκφρασης τοῦ δόγματος τῆς 
Ἐκκλησίας, προϋπέθετε ἀκλό-
νητη καί ἀταλάντευτη ἐγρήγορ-
ση καί ἔγνοια τοῦ ποιμενάρχη 
καί τοῦ πρεσβυτερίου, πρός τό 
ποίμνιο καί τούς κινδύνους πού 
αὐτό διατρέχει. Ἔτσι ἡ ποι-

μαντική εὐθύνη καθίσταται 
ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη στήν 
κάθε ἐπαρχία καί πηγή ἔμπνευ-
σής της εἶναι ἡ θυσιαστική ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ εὐαγ-
γελίου του5.  
Ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
γίνεται παράδειγμα ἀγωνιστικοῦ 
ἐργάτη μέσα στήν ποιμένουσα 
ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χωρίς νά 
θέλει νά καυχηθεῖ γιά τά θαυ-
μαστά πού βίωσε, ἀλλά γιά νά 
καυχηθεῖ γιά τήν συνταύτιση 
τοῦ θελήματός του καί τῆς ζωῆς 
του μέ τό παράδειγμα τοῦ Χρι-
στού6. Προειδοποιεῖ καί ἐλέγχει 
τούς Κορινθίους ὅτι ἡ ἀνηθικό-
τητα καί ἡ παρεκτροπή ἀπό τούς 
νόμους τῆς φύσης δέν ὠφελεῖ, 
ἀλλά οὔτε οἰκοδομεῖ τόν ἄνθρω-
πο. Ἀντίθετα ἀποτελεῖ πλάνη καί 
κακία. Ἔτσι θέλοντας νά θερα-
πεύσει τόν ζοφερό αὐτό ξεπεσμό 
τῶν ἀνθρώπων σέ πράξεις καί 
ἔργα, τούς καλεῖ νά ἐργαστοῦν 
φιλότιμα καί δίκαια μέσα ἀπό τή 
νήψη καί τήν ἀναμαρτησία γιά 
νά ἀποκτήσουν τή γνώση τοῦ 
Θεοῦ… 

 Ἡ σωτηριολογία7 καί ἡ ἐσχα-
τολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου 

5 «Σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν δια-
κονίαν σου πληροφόρησον». Β΄ Τιμ. δ΄, 5.
6 Α΄ Κορ. ιε΄, 31-34.
7 Περισσότερα βλ. Ἰωάννη Καραβιδόπουλου, «Ἡ Παύλεια Σωτηριολογία στήν 
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εἶναι ἰδιαίτερα ξεκάθαρη μέσα 
ἀπό τήν Α΄ πρός Θεσσαλονικεῖς 
ἐπιστολή. Μέσα ἀπό τίς προ-
τροπές καί τήν ἀνησυχία πού ὁ 
ἀπόστολος ἐκφράζει πρός τούς 
Θεσσαλονικεῖς εἶναι φανερό ὅτι 
ἀποθησαυρίζει γιά τούς Χρι-
στιανούς μία μεγάλη ἀλήθεια 
πού ἤδη προηγουμένως πρῶτος 
ὁ Χριστός τήν εἶχε ἐπισημάνει: 
Κανείς δέν γνωρίζει τήν ἡμέρα 
ἤ τήν ὥρα τοῦ θανάτου του, γι’ 
αὐτό καί ὁ Χριστιανός δέν πρέ-
πει νά παραμένει μέσα στό 
σκότος τῆς ἁμαρτίας γιά νά τόν 
βρεῖ ξαφνικά καί αἰφνίδια ἀπρο-
ετοίμαστο ὁ θάνατος. Ἀλλά πάν-

τοτε λέει, πρέπει νά νή-
φουμε καί νά γρηγο-
ροῦμε ἔχοντας μαζί μας 
ὡς θώρακα τήν πίστη 
καί τήν ἀγάπη, καί ὡς 
περικεφαλαία τήν ἐλπί-
δα μας στόν Χριστό καί 
σωτήρα μας8. Πρόκει-
ται δηλαδή γιά τή με-
τάνοια καί τή συντριβή 
τῆς καρδιᾶς πού ὅπως 
θά μελετήσουμε στούς 
νηπτικούς πατέρες ἀπο-
τελεῖ μεγάλο κεφάλαιο 
στήν νηπτική καί ἡσυ-

χαστική ζωή τῶν πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας μας.   
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ἐπίσης 
μέσα ἀπό τή θεολογική ἑρμηνεία 
τῆς εὐαγγελικῆς παρακαταθήκης 
πού κομίζει πρός τούς Χριστια-
νούς προκρίνει ἐπίσης σπου-
δαῖες πτυχές τῆς νηπτικῆς θεο-
λογίας: «Ταπεινώθητε οὖν ὑπό 
τήν κραταιάν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα 
ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. Πᾶσαν 
τήν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες 
ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περί 
ὑμῶν. Νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ 
ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς 
λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν 
τίνα καταπίῃ· ᾧ ἀντίστητε στε-

πνευματική ζωή τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας», στό Βιβλικές Μελέτες Γ΄, σελ. 
130-151.
8 Α΄ Θεσ. ε΄, 1-11.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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ρεοί τῇ πίστει, εἰδότες τά αὐτά 
τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ 
ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι»9. 
Τονίζει τήν ἀναγκαία στάση τοῦ 
ἀνθρώπου νά ταπεινώσει τό 
φρόνημά του ἔναντι στήν παν-
τοκρατορική δύναμη τοῦ Θεοῦ, 
ὁ ὁποῖος εἶναι παντοτινά στή ζωή 
μας ἕτοιμος νά ἀναλάβει ὅλη τή 
φροντίδα τῆς μέριμνας καί τῶν 
ἁμαρτιῶν μας. Ἀπό τήν ἄλλη 
ἐπισημαίνει τόν κίνδυνο πού 
ἐμφωλεύει στή ζωή μας ἡ πα-
ρουσία τοῦ διαβόλου ὁ ὁποῖος 
συνεχῶς διαβάλλει καί «ταλαι-
πωρεῖ» τόν ἄνθρωπο μέσα ἀπό 
τόν δόλιο καί ἀπεχθῆ «μηχανι-
σμό» του. 
Ἔτσι λοιπόν, ἡ νήψη εἶναι ἡ 
διαρκής προσπάθεια τοῦ τα-
πεινοῦ ἀνθρώπου, νά ἀφήσει 
τήν περιττή βιοτική μέριμνα 
πού αἰχμαλωτίζει τόν νοῦ καί τήν 
καρδιά. Εἶναι ἡ πάλη καί ἡ ἀντί-
σταση πρός «τάς ἀρχάς τοῦ 
σκότους καί τάς ἐξουσίας», δηλ. 
τόν διάβολο, ὁ ὁποῖος τάχθηκε νά 
διαβάλλει τόν ἄνθρωπο παντο-
τινά. Εἶναι ἡ κραταιά καί ρω-
μαλέα θέλησή μας νά κρατή-
σουμε σθεναρή τήν πίστη μας 

στόν Θεό. Εἶναι ἡ πνευματική 
μας προσπάθεια νά πατάξουμε 
τά πάθη πού πηγάζουν «ἔσω-
θεν» καί «ἔξωθεν».    
Μέσα ἀπό τά παραπάνω πα-
ραδείγματα πού προκύπτουν 
ἀπό τήν ἑρμηνεία βιβλικῶν χω-
ρίων, ἔχει γίνει ἀντιληπτό ὅτι ἡ 
νηπτική καί ἡσυχαστική πράξη 
καί ζωή δέν ἀποτελεῖ κάποια θε-
ολογική θεωρία ἀπομονωμένη ἤ 
ἀποκομμένη ἀπό τή γενική προ-
σπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά ἐργα-
στεῖ καί νά κοπιάσει στόν πνευ-
ματικό του ἀγώνα γιά νά πετύ-
χει χάριτι Θεοῦ τή σωτηρία τῆς 
ψυχῆς του. Ἡ νηπτική καί ἡσυ-
χαστική θεολογία ὅπως αὐτή φα-
νερώνεται μέσα ἀπό τή θεολογία 
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας 
ἀποτυπώνεται ἀκόμη πιό εὐδιά-
κριτα καί ξεκάθαρα μέσα ἀπό τό 
βίωμα καί τή διδασκαλία τῶν 
Ἁγίων πατέρων. Δέν ἀποτελεῖ 
ἀπό μόνη της μίαν ἐπιμέρους 
ἀρετή, οὔτε καί μπορεῖ κανείς νά 
ἐξαντλήσει τό μέγεθος καί τούς 
τρόπους μέ τούς ὁποίους αὐτή 
φανερώνεται μέσα στήν Πατε-
ρική Θεολογία καί ἔκφραση10.

9 Α΄ Πέτρου ε΄, 6-9.
10 Πολύ ἐνδιαφέρον ὁρισμούς καί χαρακτηριστικά περί νήψεως συγκεντρώνει 
ὁ ὅσιος Ἠσύχιος Σιναΐτης, στό ὁμώνυμο ἔργο του: Πρός Θεοδοῦλον, Λόγος ψυ-
χοφελής καί σωτήριος περί νήψεως καί ἀρετῆς, Φιλοκαλία, Τόμος Α΄, σελ. 180-
215.
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Ἡ  πιό ὄμορφη χριστουγεννιά-
τικη εἰκόνα εἶναι ἡ εἰκόνα 
τῆς Μάνας-Παναγίας, πού 

κρατᾶ στήν ἀγκαλιά της τό Βρέφος-
Χριστό. Ἀλλά, πάντα ἡ μορφή της 
μένει στίς καρδιές, στούς ναούς, 
στά σπίτια μας, σάν Γλυκοφιλούσα, 
Ὁδηγήτρια, Δεομένη ἤ μέ ὁποιοδή-
ποτε ἄλλο τρόπο κάθε ζωγράφος 
ἀπέδωσε τή Μορφή της, ἐκφράζον-
τας τή δέηση, τά συναισθήματα καί 
τήν εὐλάβεια γι’ Αὐτήν, πού ὡς 
«δούλη Κυρίου» ἔφερε, κατά τό 
ἀνθρώπινο, τόν Χριστό στόν κόσμο 
μας.   

«Ἄξιόν ἐστι μακαρίζειν σέ τήν 
Θεοτόκον» ψάλλουμε, χωρίς καμιά 
ὑπερβολή, γιατί ποιός θά μποροῦσε 
νά ὑπερβεῖ ποτέ τήν ἁγνότητα, τήν 
ἁγιότητα, τήν τιμή τῆς Ὑπεραγίας 

Θεοτόκου; Ἡ γιορτή τῆς 
Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, 
μᾶς δίνει ὡραία ἀφορμή 
νά παρατηρήσουμε λίγο 

τή Μητέρα τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ 
μας, γιά νά νιώσουμε καλύτερα τό 
μεγαλεῖο της.  
Ἄν ψάξουμε νά βροῦμε λόγια 

της, θά βροῦμε ἐλάχιστα, γιατί ἡ ἁγία 
σιωπή σφράγιζε τά χείλη της. Ἄν ψά-
ξουμε νά βροῦμε, τί ἄραγε θά ἐπι-
θυμοῦσε, θά σκεφτόταν, θά σχε-
δίαζε, δέν θά βροῦμε τίποτα, γιατί 
εἶχε ταυτίσει τή ζωή της μέ τό θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ καί τή διακονία τοῦ 
Υἱοῦ της. Εἶναι ἡ Μάνα τῆς ἁγίας 
σιωπῆς καί τῆς ἐλεύθερης ὑποταγῆς.  
Στόν Εὐαγγελισμό ἡ Μαριάμ ἔδω-

σε ἁπλά καί ταπεινά τή συγκατά-
θεσή της στή βουλή τοῦ Θεοῦ, γιά νά 
γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Ἀνθρω-
πίνως, ἄρχιζε γιά τή νεαρή κόρη 
ἕνας δρόμος δύσκολος, ἀφοῦ ζοῦσε 
σέ μία κοινωνία μέ αὐστηρούς νό-

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

Νίκης Τρακοσιῆ 
Φιλολόγου
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μους ἀλλά, ὅπως φαίνεται, καί 
πολλούς σκληρόκαρδους ἀνθρώ-
πους. Κανείς ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους πού εἶναι κοντά της δέν εἶναι 
ἱκανός νά ἀκούσει καί νά κατα-
νοήσει τό μυστικό της. Κρατᾶ τό 
θαῦμα μέσα στή σιωπή καί ξεκινά 
νά συναντήσει τήν Ἐλισάβετ, τήν 
ἡλικιωμένη συγγενῆ της, πού ἤδη 
βιώνει τό μεγάλο θαῦμα τῆς κυο-
φορίας τοῦ Ἰωάννη.  
Μήπως ὅμως ἡ Μαριάμ ζεῖ μέσα 

σέ ταραχή, φόβο, ἤ ἀγωνία γιά τό 
μέλλον; Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν τή 
μεγάλη ἀρετή τῆς ὑποταγῆς στό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ, παίρνουν τό με-
γάλο δῶρο τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τή 
μέριμνα, τόν φόβο καί ὅ,τι ἄλλο τά 
ἀκολουθεῖ. Δέν μπορούμε νά φαν-
ταστοῦμε τήν Παναγία, ἔχοντας 
στά σπλάχνα της τόν Χριστό, νά 
κατέχεται ἀπό ἀγωνία καί ἀνα-
σφάλειες. Πολλές φορές ἡ ἀνθρώ-
πινη κακία τήν ἔκανε νά πονέσει 
βαθιά, ἀλλά ὄχι νά κλονίζεται. 
Ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν 
Θεό. Ὅπως ἡ Ἐλισάβετ αἰσθάνεται 
ἀγαλλίαση ἀντικρύζοντας τήν καί 
δεχόμενη τόν ἀσπασμό της, μέ τά 
ἴδια συναισθήματα ἀσφαλῶς καί ἡ 
Μαριάμ ἀπαγγέλλει τήν ὑπέροχη 
ὠδή της, «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου 
τόν Κύριον…» (Λουκ. α΄, 46). Για-
τί καί ἡ ἐσωτερική, ἡ πραγματική 
χαρά εἶναι καρπός τῆς πίστης καί 
τῆς ὑποταγῆς.  
Ἀλλά, ἀκολουθεῖ ἡ ὑποψία τοῦ 

Ἰωσήφ πού, ἐπειδή εἶναι καλός 
καί ἐνάρετος, δέν θέλει νά τήν 

διαπομπέψει καί βρίσκεται σέ δί-
λημμα. Οὔτε καί ὁ Ἰωσήφ μένει γιά 
πολύ σ’ αὐτή τήν ἀβεβαιότητα, για-
τί εἶναι κι ἐκείνος ἄνθρωπος τῆς 
ὑπακοῆς. Παίρνει τήν πληροφορία 
ἀπό τόν Θεό γιά τήν ἐκ Πνεύματος 
Ἁγίου κυοφορία τῆς Μαριάμ καί 
πλέον, ἀπόλυτα ὑποταγμένος στό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ,γίνεται ὁ προ-
στάτης τῆς Παναγίας καί τοῦ Χρι-
στοῦ, χωρίς νά φαίνεται πουθενά 
ὅτι κουράζεται ψυχικά ἤ ἀμφι-
βάλλει γι’ αὐτή τή μεγάλη διακονία 
πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός. 
Ὕστερα, ἔρχεται τό δόγμα, ἡ 

διαταγή τοῦ Καίσαρα γιά τήν ἀπο-
γραφή. Κόπος καί ταλαιπωρία σέ 
καιρό δύσκολο γιά τή Μαριάμ 
ἦταν τό ταξίδι πρός τή Βηθλεέμ. 
Ἀλλά γνωρίζει καί ἐκείνη καί ὁ 
Ἰωσήφ ὅτι πίσω ἀπό τίς ἀνθρώπι-
νες βουλές εἶναι οἱ βουλές τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς ἔπρεπε νά γεννη-
θεῖ στή Βηθλεέμ. Κάτω ἀπό ποιές 
συνθῆκες; Δέν τό γνωρίζει ἡ Μα-
ριάμ, ὅμως ἔστω κι ἄν τήν θλίβει ἡ 
ἄρνηση τῶν ἀνθρώπων νά δεχτοῦν 
Ἐκείνην καί τόν Σωτήρα πού ἐπρό-
κειτο νά γεννηθεῖ, δέν διερωτᾶται, 
δέν ταράσσεται. Δέν μπορεῖ ὁ Χρι-
στός νά γεννηθεῖ σέ ἀτμόσφαιρα 
σύγχυσης καί ἀμφισβήτησης.  
Μέ ὅλη τή στοργή τῆς παρθε-

νικῆς καρδιᾶς της κρατᾶ ἡ Πανα-
γία τό θεῖο Βρέφος καί Τοῦ παρέ-
χει κάθε φροντίδα. Κανείς δέν 
μπορεῖ νά ἑρμηνεύσει τά βιώματα 
τῆς Παναγίας Μάνας. Οὔτε προ-
σπαθεῖ ἡ Παναγία νά ἐξωτερικεύ-



205ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

σει τόν πλοῦτο τῆς ἀγάπης καί τῆς 
εὐλάβειάς της γιά τό θεῖο Παιδί 
πρός τούς ἀνθρώπους. 
Ἔρχονται κάποια ὥρα τῆς νύ-

χτας οἱ βοσκοί, πού ἔσπευσαν μετά 
τήν προτροπή τοῦ ἀγγέλου νά 
βροῦν τό Βρέφος στή φάτνη. Εἶναι 
πλημμυρισμένοι ἀπό συναισθήμα-
τα, ἀπό τήν αἴσθηση τοῦ δέους πού 
ἄφησε ὁ χορός τῶν ἀγγέλων. Στά 
αὐτιά τους ἠχοῦν ἔντονα τό «Δόξα 
ἐν ὑψίστοις» καί τό «ἐτέχθη ὑμῖν 
σήμερον σωτήρ». Ἡ χαρά ἔχει 
πλημμυρίσει τίς καρδιές τους καί 
μιλοῦν, διηγοῦνται, ἐκφράζουν τόν 
θαυμασμό καί τή λατρεία τους γιά 
τό Νέο Παιδί, γιά τόν ἀναμενόμε-
νο Σωτήρα, πού ποτέ δέν φαντά-
στηκαν ὅτι πρῶτοι αὐτοί οἱ βοσκοί 
θά ὑποδέχονταν, ἀντί γιά τούς 
ἄρχοντες καί τούς σπουδαίους. 
Ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἔλθει ἐν τῷ μετα-
ξύ θαυμάζουν πολύ γιά ὅσα ἀκοῦν. 
Καί ἡ Παναγία; «Ἡ δέ Μαριάμ 
πάντα συνετήρει τά ρήματα ταύτα 
συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς» 
(Λουκ. β΄, 19). Δέν μιλᾶ ἡ Παναγία, 
δέν νιώθει τήν ἀνάγκη νά συμ-
πληρώσει μέ τίς δικές της μοναδι-
κές γνώσεις. Κάνει τήν καρδιά της 
ἕνα θησαυροφυλάκιο, ὅπου φυ-
λάσσει μέ προσοχή κάθε λόγο, 
κάθε γεγονός πού ἀφορᾶ τόν Υἱό 
της καί σίγουρα μέσα της ἐξακο-
λουθεῖ νά «μεγαλύνει τόν Κύριον» 
γιά ὅλα τά θαυμάσιά Του.  
Στίς σαράντα μέρες πρέπει νά 

παρουσιάσουν τό Παιδί στόν Ναό 
κατά τόν νόμο τῶν Ἑβραίων. Στήν 

πραγματικότητα, δέν ἦταν καθό-
λου ὑποχρεωμένη ἡ Παναγία καί 
ἀσφαλῶς οὔτε ὁ Χριστός νά πα-
ρουσιαστοῦν στόν Ναό, ὅπως τά 
ἄλλα πρωτότοκα καί οἱ μητέρες 
τους. Ὅμως, ὑποτάσσονται σέ ὅλα 
ὅσα λέει ὁ Νόμος σάν νά μήν εἶναι 
ὅλα ὅσα ἀφοροῦν τή γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ ἐντελῶς διαφορετικά.  
Κι ἐκεῖ στόν Ναό ἕνας ἅγιος 

ἄνθρωπος, ἐμπνευσμένος ἀπό τό 
Ἅγιο Πνεῦμα, ὑποδέχεται τό Παι-
δί, ἐκφράζει τήν ἀπόλυτη ἱκανο-
ποίηση καί τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς 
πού αἰσθάνεται καί προφητεύει 
για τόν Χριστό καί τήν Παναγία. 
Μήπως σ’ αὐτόν τόν ἐκλεκτό 
ἄνθρωπο ἐκφράζει κάτι ἀπό τή 
δική της γνώση ἡ Παναγία; «Καί ἦν 
Ἰωσήφ καί ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμά-
ζοντες ἐπί τοῖς λαλουμένοις περί 
αὐτοῦ» (Λουκ. β΄, 33). Ἀκοῦν ὁ 
Ἰωσήφ καί ἡ Παναγία, γεμίζουν μέ 
θαυμασμό, ἀλλά δέν μιλοῦν. Ἡ 
ταπεινή καί συνετή σιωπή εἶναι 
γνώρισμα αὐτῶν πού εἶναι ἄξιοι γιά 
μεγάλα μυστικά.  
Λίγο ἀργοπορημένοι ἔρχονται οἱ 

ἄλλοι ἐπισκέπτες, οἱ Μάγοι, ἀπό τή 
μακρινή πατρίδα τους. Στά Ἱερο-
σόλυμα ἐπικρατεῖ ταραχή μετά 
ἀπό τήν πληροφορία γιά τόν Βα-
σιλιά πού γεννήθηκε κι ἦλθαν νά 
Τόν προσκυνήσουν αὐτοί οἱ πα-
ράξενοι ταξιδιῶτες. Στή Βηθλεέμ 
σίγουρα ἡ παρουσία τους ἦταν 
γεγονός μοναδικό καί ἐντυπωσια-
κό. Κι αὐτοί οἱ ἄρχοντες δέν πᾶνε 
πουθενά ἀλλοῦ, παρά σπεύδουν νά 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 



206 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

δοῦν ποῦ γεννήθηκε ὁ Νέος Βασι-
λιάς. Ἔχουν φωτισμένη πίστη οἱ 
Μάγοι καί δέν ἀπογοητεύονται 
ἀπό τήν ἄγνοια τῶν ἀρχόντων καί 
τοῦ λαοῦ, ἀλλά οὔτε καί ἀπό τό θέ-
αμα τῆς φτωχῆς νέας Μητέρας 
καί τοῦ Βρέφους. Ἀνοίγουν τούς 
θησαυρούς καί προσφέρουν τά 
δῶρα τους, ἀλλά σίγουρα ἐκφρά-
ζουν τή μεγάλη χαρά καί τήν ἱκα-
νοποίηση γιατί βρῆκαν τόν Βασιλιά 
πού ἀνέμεναν. Μιλοῦν γιά τό θαυ-
μαστό ἀστέρι πού τούς ὁδήγησε 
ἐκεῖ. Ὅλα αὐτά ἡ Παναγία τά κρα-
τεῖ στό δικό της θησαυροφυλάκιο, 
τήν καρδιά της.  
Σύντομα ὅμως ἔρχεται καί ἡ 

θύελλα. Ὁ Ἡρώδης μέ μανία ζητᾶ 
νά σκοτώσει τό Παιδί. Ὁ Ἰωσήφ 
παίρνει ὁδηγία, σταλμένη ἀπό τόν 
Θεό, νά φύγουν στήν Αἴγυπτο. 
Οὔτε ὁ Ἰωσήφ σκέφτεται νά περι-
μένει νά ξημερώσει οὔτε ἡ Πανα-
γία. Ἐκείνη τήν ὥρα, μέσα στήν νύ-
χτα, ἦταν πιό ἀσφαλής ἡ φυγή. Ξε-
κινοῦν πραγματικά γιά τό ἄγνωστο 
γιά ἕναν ξένο τόπο, χωρίς καμιά 
πληροφορία γιά τό μετά. Ἡ δική 
μας λογική θά μποροῦσε νά διε-
ρωτηθεῖ, γιατί ὁ Θεός δέν προ-
στατεύει τόν Υἱό Του; Ὅμως ἡ 
Παναγία καί ὁ Ἰωσήφ ἔχουν τή λο-
γική τῆς πιστῆς ὑποταγῆς στόν 
Θεό. Μοναδική ἔγνοια τούς εἶναι 
τό θεῖο Παιδί. 
Καί πάλι νύχτα, δέν γνωρίζουμε 

πότε, ἔρχεται ἡ πληροφορία ὅτι 
πρέπει νά ἐπιστρέψουν, μία πού 
εἶχε πεθάνει ὁ Ἡρώδης. Καί πάλι 

ἄμεσα, χωρίς ἀναβολή, ξεκινοῦν 
γιά τή γῆ τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ ζωή στή 
Ναζαρέτ σίγουρα εἶχε πολλές δυ-
σκολίες γιά τήν Παναγία. Στίς διη-
γήσεις τῶν Εὐαγγελίων διαφαίνε-
ται ἡ ἀρχική δυσπιστία τῶν παι-
διῶν τοῦ Ἰωσήφ, πού πίστεψαν 
στόν Χριστό μετά τήν ἀνάστασή 
Του. Ἡ κοινωνία τῆς Ναζαρέτ ἀνα-
φέρεται σάν κακόφημη. Ἡ Πανα-
γία ζεῖ καί διακονεῖ σ’ αὐτό τό πε-
ριβάλλον χωρίς νά γογγύζει ἤ νά 
ταράσσεται. 
Ἀλλά, καί ὅταν ἀργότερα ὁ Υἱός 

της ἀρχίζει τό ἔργο Του, ἡ παρου-
σία τῆς μεταβάλλεται σέ ταπεινή 
διακονία τοῦ ἔργου Του. Ποτέ δέν 
προβάλλεται ὡς ἡ Μητέρα Αὐτοῦ 
πού ἐπιτελεῖ θαύματα καί ἑλκύει 
τόν κόσμο κοντά Του.  
Στό τέλος, τήν βλέπουμε νά εἶναι 

στά Ἱεροσόλυμα, ὅταν ἔφτασε ἡ 
ὥρα τῆς Θυσίας τοῦ Κυρίου, ἀνά-
μεσα στίς ἄλλες γυναίκες πού ἀνα-
φέρονται ὡς «συνακολουθήσασαι 
ἀπό τῆς Γαλιλαίας…» (Λουκ. κγ΄, 
49) καί διακονοῦσαν τόν Κύριο καί 
τούς Μαθητές, γιά νά ἐπιτελοῦν τό 
ἔργο τους. Αὐτές πού ἀξιώθηκαν 
γιά τό ἔργο τους νά ὀνομαστοῦν 
μετά τήν Ἀνάσταση, Μυροφόρες. 
Ἡ Παναγία, ἀπό τόν Εὐαγγελι-

σμό μέχρι καί τόν Σταυρό, στή 
χαρά καί στόν πόνο, εἶναι ἡ Μάνα 
τῆς ὑποταγῆς καί τῆς σιωπῆς. Τά 
μεγαλεία, πού δέν πεθύμησε ποτέ, 
τῆς τά χάρισε  ὁ Θεός. Καί ἡ δόξα 
πού δέν ζήτησε ποτέ, θά τήν ἀκο-
λουθεῖ πάντα.
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Ἡ  ταπείνωση εἶναι μεγάλη ἀρετή. Εἶναι 
καρπός τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί 
εἶναι κάτι τό ἀπαραίτητο γιά τήν 

ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι κάτι τό ὀργανικό. 
Καί ὅταν λείπει, εἶναι σάν νά λείπει ἀπό τόν 
ὀργανισμό ἡ καρδιά. Ἡ καρδιά δίνει ζωή στόν 
ὀργανισμό καί ἡ ταπείνωση δίνει ζωή στήν 
ψυχή. Σήμερα ὅμως βγάλαμε ἀπό τή ζωή μας 
τήν ταπείνωση καί κάναμε ἐρείπιο τήν ψυχή 
μας. Γεμίσαμε ἐγωισμό καί καταντήσαμε τήν 
ἐποχή μας σωστό ψυχιατρεῖο καί τώρα ὅλοι 
ἀποροῦμε: τί γίναμε, ποῦ πᾶμε, γιατί τά παι-
διά μας πήρανε τούς δρόμους, γιατί φύγανε 
ἀπό τά σπίτια τους, γιατί παρατήσανε τή ζωή, 
γιατί παρατήσανε τή μόρφωσή τους, γιατί ἡ 
ζωή τους ἔγινε ἄνοστη καί ἀνέραστη;  
Ὁ ἐγωισμός εἶναι κάτι τό ἀφύσικο, εἶναι 

ἀρρώστια, εἶναι πάθος. Ὁ ἐγωισμός ἔβγαλε τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τόν Παράδεισο. Ὁ Ἀδάμ καί ἡ 
Εὔα ἦταν ἁπλοί καί ταπεινοί ἄνθρωποι καί 
ζοῦσαν στόν παράδεισο. Δέν εἶχαν ἐγωισμό 
ἀλλά εἶχαν τά χαρίσματα πού τούς ἔδωσε ὁ 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

Ἐπιμ: Σάββα Παρῆ 
Θεολόγου

1. Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου Καυσο-
καλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσο-
πηγῆς, Χανιά 2003.
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Θεός δηλαδή τή ζωή, τήν ἀθανασία, 
τή συνείδηση, τό αὐτεξούσιο, τήν 
ἀγάπη, τήν ταπείνωση καί ζοῦσαν 
μέσα στή μακαριότητα τοῦ παρα-
δείσου. Μετά ὅμως ὁ διάβολος κα-
τόρθωσε μέ τόν ἔπαινο καί τούς 
πλάνησε. Τούς γέμισε ἐγωισμό καί 
ἔτσι ἐναντιώθηκαν στόν Θεό μέ 
ἀποτέλεσμα τήν ἔξοδό τους ἀπό 
τόν παράδεισο.  
Αὐτό συμβαίνει καί μέ τά παιδιά 

μας ὅταν ἐμεῖς φουσκώνουμε τόν 
ἐγωισμό τους μέ τούς πολλούς 
ἐπαίνους, χωρίς διάκριση. Δημι-
ουργοῦμε αὐτό τό «ὑπερεγώ» καί 
τούς κάνουμε μεγάλο κακό. Μήν 
τούς μαλώσουμε, μήν τούς ἐναν-
τιωθοῦμε, μήν τούς πιέσουμε  καί 
στό τέλος τά κάνουμε πιό ἐπιρρεπῆ 
στά διαβολικά πειράγματα καί τά 
ἀπομακρύνουμε ἀπ’ ὅλες τίς ἀξίες 
τῆς ζωῆς, ἀπό τόν Θεό καί τήν 
Ἐκκλησία. Ὁ ἔπαινος δέν προ-
ετοιμάζει τά παιδιά γιά καμία δυ-
σκολία στή ζωή καί ἔτσι δέν μα-
θαίνουν νά ἀντιδροῦν σωστά ἀκό-
μη καί στήν πιό μικρή ἀναποδιά. 
Δέν ἔχουν τό σθένος νά διαχειρι-
στοῦν ὁποιαδήποτε κατάσταση.  
Χρειάζεται λοιπόν νά μάθουμε 

στά παιδιά μας νά ζοῦν ταπεινά καί 
ἁπλά καί νά μή ζητοῦν συνεχῶς τόν 
ἔπαινο καί τά μπράβο. Νά τά μά-

θουμε ὅτι ὑπάρχει ἡ ταπείνωση 
πού εἶναι ἡ ὑγεία τῆς ζωῆς. Δυ-
στυχῶς, βέβαια, ἡ νοοτροπία τῆς 
σημερινῆς κοινωνίας δέν συμβαδί-
ζει μέ τό πνεῦμα αὐτό.Ἔχει ἄλλη 
ψυχολογία, ἄλλη παιδαγωγική, 
ἄλλη φιλοσοφία πού ὁδηγεῖ στόν 
ναρκισσισμό καί στήν ἀσυδοσία 
μέ τά ἀποτελέσματα νά εἶναι 
ἐμφανῆ στά παιδιά καί στούς νέους. 
Γίνονται ἀπροσάρμοστα, ἀτίθα-
σα, σκληρά, δέν ξέρουν τί κάνουν, 
ποῦ βαδίζουν, πῶς νά προχωρή-
σουν στή ζωή τους. Χάνουν τόν σε-
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βασμό πρός τόν Θεό, πρός τούς γο-
νεῖς καί καθηγητές τους, πρός 
ὅλους γενικότερα. Γίνονται ἐγωι-
στές καί κενόδοξοι καί θέλουν σέ 
ὅλη τους τήν ζωή νά τούς ἐπαινοῦν 
ὅλοι διαρκῶς ἔστω καί ἄν τούς λένε 
καί ψέματα. Αὐτά ὅμως δέν εἶναι 
σωστά πράγματα, γιατί μεγαλώ-
νουν μέ τόν ἐγωισμό καί ἀρχίζουν 
τά μπερδέματα μέσα τους, ὑποφέ-
ρουν καί δέν ξέρουν τί νά κάνουν.  
Ἐνῶ, ὅταν φροντίζουμε νά καλ-

λιεργείται στήν ψυχή τους ἡ ἀρετή 
τῆς ταπείνωσης, τούς ἐπισκέπτεται 
ἡ θεία Χάρις καί τό ἐγώ τους πλέ-
ον χάνεται στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀποκτοῦν 
ἀγάπη, εἰρήνη, καλοσύνη, μακρο-
θυμία, σώφρονα νοῦ. Ἀρχίζουν 
σιγά σιγά νά ἀντιλαμβάνονται τί 
πραγματικά θέλουν καί ποιοί εἶναι. 
Ἀρχίζουν νά διακρίνουν τό καλό 
καί τό ὠφέλιμο ἀπό τό κακό καί τό 
ἐπιζήμιο καί ἐντείνουν τήν προ-
σπάθειά τους καθημερινά νά γί-
νονται καλύτεροι μαθαίνοντας 
μέσα ἀπό τά λάθη τους. Μαθαίνουν 
ἀκόμη νά προσεύχονται ταπεινά 
καί ἁπλά μέ ἐμπιστοσύνη στόν 
Θεό καί βιώνουν μέσα τούς τήν 
ἀληθινή χαρά καί ἐλευθερία. 
Ἡ ταπείνωση λοιπόν εἶναι τό 

φάρμακο καί τό μεγάλο μυστικό γιά 

τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν μας σή-
μερα. Μέ αὐτήν τήν ἀρετή θά τούς 
βοηθήσουμε ὡς γονεῖς, ὡς ἐκπαι-
δευτικοί, νά γίνουν ὁλοκληρωμένες 
προσωπικότητες,  ὑπεύθυνοι χα-
ρακτῆρες μέ νόημα καί σκοπό στή 
ζωή τους.  
Γι’ αὐτό νά προσευχόμαστε πολύ 

γιά τά παιδιά μας. Νά τούς λέμε τό 
σωστό, νά κηρύττουμε τήν ἀλήθεια, 
τό φῶς, νά τούς διδάσκουμε μέ τό 
παράδειγμά μας τήν ταπείνωση 
καί νά τά μάθουμε νά ἐμπιστεύον-
ται τόν Θεό. Διότι ἡ ἐμπιστοσύνη 
στόν Θεό δίνει ἀπόλυτη ἀσφάλεια. 
Ἄν λέμε στό παιδί ἐσύ θά τά κα-
ταφέρεις μέ τίς δυνάμεις σου, ἐσύ 
εἶσαι σπουδαῖος, εἶσαι τέλειος, 
εἶσαι ἀψεγάδιαστος, τό παιδί δέν 
θά ὠφεληθεῖ καθόλου. Ἄν ὅμως 
ποῦμε στό παιδί νά κάνει προσευ-
χή, νά παρακαλεῖ τόν Θεό νά τοῦ 
δώσει δυνάμεις γιά νά καλλιεργή-
σει τά χαρίσματα πού τοῦ ἔδωσε 
καί γιά ὅλα τά θέματα πού τό 
ἀπασχολοῦν νά ζητάει τή βοήθειά 
Του μέ ἁπλότητα, τότε τό παιδί θά 
γίνει ἰσορροπημένο, θά προοδεύει, 
δέν θά ζεῖ μέσα στίς ἀνασφάλειες 
καί τά ἄγχη, θά εἶναι ἤρεμο καί ἡ 
ζωή του θά ἔχει καί νόημα καί 
ὀμορφιά. 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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         Ἐπισκόπου Νεαπόλεως 
              κ. Πορφυρίου 

 
«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυ-

ρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’  ἄρτι… 
ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κό-
πων αὐτῶν· τά γάρ ἔργα αὐτῶν 
ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν» (Ἀποκ. 
ιδ΄, 13). 
Μέ πόνο ψυχῆς ἀποχαιρετή-
σαμε γιά τό μεγάλο ταξίδι τῆς 
αἰωνίου ζωῆς τό πρωϊνό τῆς 
Πέμπτης 28 Ἰουλίου στόν κοι-
μητηριακό Ναό τῶν Ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης Λευκω-
σίας, τόν ἀγαπητό φίλο καί κο-
ρυφαῖο ἐπιστήμονα-βυζαντινο-
λόγο Ἀθανάσιο Παπαγεωργίου.  
Τό σύντομο αὐτό κείμενο γρά-
φεται ὡς μικρό ἀντίδωρο τῆς φι-
λίας μας, ἀλλά καί εὐγνωμοσύ-
νης γιά τή μεγάλη του προσφο-
ρά στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, 
τήν πατρίδα μας καί τίς βυζαν-
τινές σπουδές. 
Γεννήθηκε τό 1931 στό κατε-
χόμενο σήμερα ἀπό τούς Τούρ-
κους Παλαίκυθρο στήν ὑπερπο-
λύτεκνη οἰκογένεια τοῦ πατρός 

Γεωργίου Ἀθανασίου καί τῆς 
Πρεσβυτέρας Χρυσταλλοῦς Πα-
παναστασίου.   Ὁ πατέρας του 
βασανίστηκε φρικτά ἀπό τούς 
Τούρκους εἰσβολεῖς καί πέθανε 
λίγο μετά στήν προσφυγιά.   
Ἦταν τό πρῶτο ἀπό τά ἔξι παι-
διά τῆς οἰκογένειας. Μέ τήν 
οἰκονομική στήριξη τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς, φοίτησε στό 
Παγκύπριο Γυμνάσιο καί στή 
συνέχεια,  μέ ὑποτροφία, σπού-
δασε Θεολογία στό Πανεπιστή-
μιο Ἀθηνῶν.   Ἀποφοίτησε ἀπό 
αὐτό τό 1954 μέ πτυχίο ἄριστα.  
Ἀπό τότε μέχρι τό 1960 πού με-
τέβη στό Παρίσι γιά μεταπτυ-
χιακές σπουδές στή βυζαντινή 
ἱστορία καί τέχνη, ἐργάστηκε σέ 
διάφορες θέσεις στήν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου ὡς ἱερο-
κήρυκας, συντάκτης ἑβδομαδι-
αίου κηρύγματος, καθώς καί 
τῶν ἐφημερίδων «Ἐκκλησιαστι-
κό Βῆμα» καί «Ἐκκλησιαστική 
Ζωή». 

1 Τό κείμενο παρατίθεται ἀπό τήν ἱστοσελίδα https://churchofcyprus.org. 
cy/80851 (29/7/22).



211ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Κατά τή διάρκεια τοῦ ἀπε-
λευθερωτικοῦ ἀγώνα, ἀνέπτυξε 
σημαντική ἐθνική δράση. Ἦταν 
στενός συνεργάτης τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Μακαρίου καί λει-
τούργησε ὡς σύνδεσμός του μέ 
τόν Ἀρχηγό Διγενῆ.  Φρόντιζε γιά 
τήν ἀπόκρυψη καί μετακίνηση 
καταζητουμένων, τή συγκέν-
τρωση πληροφοριῶν καί τή με-
ταφορά ὁπλισμοῦ. 
Τό 1959 νυμφεύθηκε τή Λούλ-
λα Κοκκίνου. Ἀπέκτησαν δύο 
παιδιά, τόν Μιχάλη καί τήν 
Τούλλα, καταξιωμένους σήμερα 
ἐπιστήμονες. 
Μετά τήν ἐπάνοδό του στήν 
Κύπρο ἀπό τό Παρίσι, διορί-
στηκε τό 1962, Ἔφορος Βυζαν-
τινῶν Μνημείων στό Τμῆμα 

Ἀρχαιοτήτων. Ἀπό τήν ἔπαλξη 
αὐτή, ἀγωνίστηκε γιά τή συντή-
ρηση καί ἀποκατάσταση δεκά-
δων Ἐκκλησιῶν, τή συντήρηση 
καί καθαρισμό τοιχογραφιῶν, 
ψηφιδωτῶν καί εἰκόνων. Μέ 
πρωτοβουλία του, συστάθηκαν 
μόνιμα συνεργεῖα στό Τμῆμα 
Ἀρχαιοτήτων γιά τόν σκοπό 
αὐτό.  Τό ἀνασκαφικό του ἔργο 
στά παλαιοχριστιανικά βυζαν-
τινά μνημεῖα ἦταν πολύ ἀξιόλο-
γο: Ἀνασκαφές στίς Βασιλικές 
τῆς Ἁγίας Τριάδος Γιαλούσας, 
στόν Μαραθόβουνο, τῆς Λιμε-
νιώτισσας καί τῆς Χρυσοπολί-
τισσας στήν Πάφο,  στίς Μονές 
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στήν Τρε-
μετουσιά καί στόν Ἅγιο Ἠρα-
κλείδιο στό Πολιτικό. 
Μετά τήν τουρκική εἰσβολή 
τοῦ 1974 στήν Κύπρο καί τή συ-
στηματική λεηλασία καί κατα-
στροφή τῆς πολιτιστικῆς μας 
κληρονομιᾶς στό βόρειο τμῆμα 
τοῦ νησιοῦ, ἐκ τῆς θέσεώς του, 
πρωτοστάτησε στόν ἀγώνα τοῦ 
ἐντοπισμοῦ καί ἐπαναπατρι-
σμοῦ τῆς κλεμμένης πολιτιστικῆς 
μας κληρονομιᾶς. Κατάρτισε 
κατάλογο τῶν σημαντικοτέρων 
κλεμμένων κειμηλίων μας πού 
παραδόθηκε τό 1975 στά Ἡνω-
μένα Ἔθνη μέ στόχο τόν ἐντο-
πισμό καί τή διαφύλαξή τους.   

ΜΟΡΦΕΣ
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Καίριας σημασίας ἦταν ἡ συμ-
μετοχή του στήν ὑπόθεση τοῦ 
Τούρκου ἀρχαιοκαπήλου A. Dik-
men στό Μόναχο τό 1997.  Μετά 
τήν κατάσχεση ἑκατοντάδων κυ-
πριακῶν ἀρχαιοτήτων καί βυ-
ζαντινῶν κειμηλίων ἀπό τά ὑπο-
στατικά τοῦ Dikmen, πραγμα-
τοποίησε τήν ταυτοποίησή τους 
καί ἀπέδειξε τήν Κυπριακή προ-
έλευσή τους ὥστε νά πεισθοῦν οἱ 
δικαστικές ἀρχές τοῦ Μονάχου 
καί διατάξουν τόν ἐπαναπα-
τρισμό τους στήν Κύπρο. 
Τό συγγραφικό του ἔργο ὀγκο-
δέστατο καί ἐξαιρετικά σημαν-
τικό ἀφοῦ συνέγραψε πολυά-
ριθμες μονογραφίες, ἄρθρα σέ 
ἐπιστημονικά περιοδικά, πρα-
κτικά συνεδριῶν καί συλλογι-
κούς τόμους.   Μετά τή συντα-
ξιοδότησή του ὡς Διευθυντής τοῦ 
Τμήματος Ἀρχαιοτήτων (1991), 
κατόπιν ἀνάθεσης τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου, ἀνέλαβε τό τιτάνιο ἔργο 
τῆς καταγραφῆς ὅλων τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων πού 
βρίσκονται στίς ἐλεύθερες πε-
ριοχές καί ὅσων τυχόν διασώ-
θηκαν ἀπό τίς κατεχόμενες.  Μέ 
τήν ὑπομονή καί τήν ἐπιμονή του, 
ἐργάστηκε συστηματικά γιά δε-
καπέντε περίπου χρόνια πε-
ριερχόμενος ὅλους τούς ναούς 

τῶν πόλεων καί τῆς ὑπαίθρου 
γιά νά τό ὁλοκληρώσει.  Τό τε-
ράστιο καί μοναδικό αὐτό 
ἀρχεῖο, στή συνέχεια ψηφιοποι-
ήθηκε καί ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κύπρου γνωρίζει τό εὖρος τοῦ 
κειμηλιακοῦ της πλούτου. 
Γι’ αὐτό καί μέ ὁμόφωνη 
ἀπόφασή της, ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στίς 
12 Ἰουνίου 2013 σέ σεμνή τελε-
τή στό Μέγα Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ ἀπένειμε τό 
Χρυσό Παράσημο τοῦ Ἀποστό-
λου Βαρνάβα, τή μεγαλύτερη τι-
μητική της διάκριση γιά τό 
ἐκκλησιαστικό, ἐθνικό καί ἐπι-
στημονικό του ἔργο στήν Ἐκκλη-
σία καί τήν πατρίδα. 
Μέ τήν ἀπαράμιλλη σεμνότη-
τα καί τήν ταπεινοφροσύνη πού 
τόν χαρακτήριζαν, ὁ ἴδιος ἀνέ-
φερε στήν ἀντιφώνηση τῆς πα-
ρασημοφόρησής του: «Ἐγώ δέν 
ἔκαμα πέραν ὅσων ἐπέβαλλε τό 
καθῆκον καί ἡ εὐγνωμοσύνη 
πού τρέφω πρός τήν Ἐκκλησία, 
ἡ ὁποία μέ ἐμόρφωσε μέ τίς 
ὑποτροφίες πού μοῦ παρεχώ-
ρησε.  Ἐξακολουθῶ νά πιστεύω 
ὅτι ὀφείλω πολλά καί πρός τήν 
πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία.  Συ-
νεχῶς μοῦ ὑπενθυμίζει τό χρέος 
μου αὐτό ἡ ἐπιταγή τοῦ Κυρίου:  
“Ὅταν ποιήσητε πάντα τά δια-
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τεταγμένα ὑμῖν, λέγετε, ὅτι 
δοῦλοι ἀχρεῖοι ἐσμέν, ὅτι ὁ 
ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκα-
μεν” (Λουκ. ιζ΄, 10)». 
Ὁ Α. Παπαγεωργίου βραβεύ-
τηκε ἐπίσης ἀπό τήν Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν, τή Βυζαντινολογική 
Ἑταιρεία Κύπρου (2019), τῆς 
ὁποίας ὑπῆρξε ἱδρυτικό μέλος, 
τήν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπου-
δῶν (2008) καί τό Τμῆμα Ἱστο-
ρίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πα-
νεπιστημίου Κύπρου πού διορ-
γάνωσε τό 2012 Διεθνές Συνέ-
δριο πρός τιμήν του. 
Ἀναμφίβολα ἀποτελεῖ τόν θε-
μελιωτή τῶν βάσεων μελέτης τῆς 

Βυζαντινῆς Τέχνης καί τῆς Βυ-
ζαντινῆς Ἱστορίας τῆς Κύπρου.  
Ἡ σφραγίδα τοῦ ἔργου καί τῆς 
προσφορᾶς του θά παραμείνει 
ἀνεξίτηλη στήν ἱστορία τοῦ τό-
που  μας. Τό φωτεινό του πα-
ράδειγμα ἐνέπνευσε καί ἐμπνέ-
ει πληθώρα νέων ἐπιστημόνων 
στίς βυζαντινολογικές ἔρευνες 
καί σπουδές. 
Πλήρης ἡμερῶν ἐξεδήμησε 
ἀπό τά ἐγκόσμια στά ὑπερκό-
σμια γιά νά ἀπολαύσει τόν δί-
καιο μισθό τῶν πολλῶν του κό-
πων ἀπό τόν μισθαποδότη Χρι-
στό.  
Αἰωνία του ἡ μνήμη.

ΜΟΡΦΕΣ
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Σέ μία στενόμακρη κοιλάδα 
ἐκτεινομένη μεταξύ τῶν 
χωριῶν Ἁγία Εἰρήνη καί 

Νικητάρι, στούς πρόποδες τοῦ 
ὅρους τῆς Μαδαρῆς καί κοντά 
στήν ὄχθη παραπόταμου τῆς 
Ἐλιᾶς (πηγάζει ἀπό τό δάσος 
Ἀδελφοί σέ ὑψόμετρο 1136 μέ-
τρων) βρίσκεται ὁ ναός τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς 
Ἀσίνου. Στήν περιοχή αὐτή 
ὑπῆρχε ἀπό ἀρχαιοτάτων χρό-
νων μικρός οἰκισμός Ἑλλήνων 
(Ἀχαιῶν) ἀπό τήν Ἀσίνη τῆς 
Πελοποννήσου (βρισκόταν κον-
τά στήν Ἀργολίδα). Μέ τήν ἔλευ-
ση τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος 
στήν Κύπρο, σταδιακά, οἱ κά-
τοικοι τῆς περιοχῆς ἀσπάστηκαν 

τόν Χριστιανισμό καί ἀνοικο-
δόμησαν χριστιανικούς ναούς. 
Ἕνας ἀπό τούς ναούς αὐτούς 
ἀφιερώθηκε στήν Παναγία  καί 
ἔλαβε τήν ἐπωνυμία «τῆς Ἀσί-
νου» λόγῳ τοῦ παρακείμενου 
οἰκισμοῦ.  
Ὁ ναός (ὁ ὁποῖος ἀνάγεται 

στίς ἀρχές τοῦ 12ου μ.Χ. αἰώνα) 
ἀποτέλεσε στή συνέχεια τό κα-
θολικό μονῆς καί ἔλαβε ἐπίσης 
τήν ἐπωνυμία Φορβιώτισσα. Ἡ 
ἐξήγηση τῆς ἐπωνυμίας αὐτῆς 
συνδέεται μέ τρεῖς κυρίως ὑπο-
θέσεις. Ἡ πρώτη ἀποδίδει τήν 
ἐπωνυμία σέ γειτονικό οἰκισμό 
πού ὀνομαζόταν Φορβιός, ἡ 
δεύτερη στό φυτό εὐφόρβιο (Eu-
phorbia,  κοινῶς φλόμος, γαλό-

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία  
τς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Χρίστου Χατζημιχαήλ 
Δρός Θεολογίας – Δρός Φαρμακευτικῆς

Μέρος ΙΓ΄ 
 

Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς Ἀσίνου

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 10ου – 12ου αἰώνα στήν Κύπρο
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χορτο, γαλατσίδι) πού φυτρώνει 
στήν περιοχή καί ἡ τρίτη σχετί-
ζεται μέ τά ἄλογα (φόρβια). Ἡ 
τρίτη ὑπόθεση ἐνισχύεται ἀπό 
τήν ὕπαρξη εἰκόνας στόν ναό 
πού φέρει ὡς δωρητή κάποιο θε-
ραπευτή ἀλόγων ὀνόματι Καλ-
λία. Μία ἄλλη προσέγγιση συν-
δέει τήν ὀνομασία «Φορβιώτισ-
σα» μέ τόν κτήτορα τῆς μονῆς 
Νικηφόρο Ἰσχύριο Εὐφορβιανό. 
Ἡ οἰκογένεια τῶν Εὐφορβιανῶν 
συνδέεται μέ τή μονή καί δέν 
ἀποκλείεται μέ τήν πάροδο τῶν 
ἐτῶν ἡ ἐπωνυμία «Εὐφορ-
βιανῶν» νά μετατράπηκε σέ 
Φορβιώτισσα. 
Ἐπιγραφές τοῦ ναοῦ δηλώ-

νουν, ὅτι ἡ Μονή τῆς Παναγίας 
τῆς Ἀσίνου ἱδρύθηκε μεταξύ 
1099-1105 μ.Χ. ἀπό τόν Μάγι-
στρο Νικηφόρο Ἰσχύριο μετά 
τήν κοίμηση τῆς συζύγου του, 
Γέφυρας. Τό ἐπίθετο Ἰσχύριος 
πιθανόν νά τό ἔλαβε λόγω τῆς 
ἰσχύος τῆς θέσης του. Ὁ Νικη-
φόρος (υἱός τοῦ διοικητῆ τῆς Κύ-
πρου, δούκα Κωνσταντίνου 
Εὐφορβιανοῦ Κατακαλῶν καί 
γαμπρός τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλε-
ξίου Κομνηνοῦ Α΄) ἔγινε μοναχός 
καί ἔλαβε κατά τήν κουρά του 
τό ὄνομα Νικόλαος. Σύμφωνα 
μέ τόν παρισινό κώδικα (ὑπ’ 
ἀριθμόν 1590), ὁ Ἰσχύριος κοι-
μήθηκε στή Μονή τῆς Παναγίας 

τῆς Ἀσίνου στίς 16 Νοεμβρίου 
1115 μ.Χ. Φαίνεται, ὅτι ἀρχικά 
ὁ ναός ἀνοικοδομήθηκε ὡς οἰκο-
γενειακό παρεκκλήσιο τῆς οἰκο-
γένειας τοῦ εὐγενοῦς Νικηφό-
ρου. Στή συνέχεια, ὅταν ὁ Νι-
κηφόρος ἔγινε μοναχός, μετέ-
τρεψε τόν ναό σέ μοναστήρι 
καί ἔγινε (ὡς Νικόλαος) ὁ 
πρῶτος ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Ἀσί-
νου. Πάνω ἀπό τή νότια εἴσοδο 
τοῦ ναοῦ βρίσκεται σχετική ἐπι-
γραφή γιά τόν κτήτορα Νικη-
φόρο ἀλλά καί ἀντίστοιχη τοι-
χογραφία, στήν ὁποία ἀπεικο-
νίζεται ὁ ἴδιος νά προσφέρει 
τόν ναό στήν Ὑπεραγία Θεοτό-
κο καί πίσω του νά βρίσκεται 
μία γυναίκα (πιθανόν ἡ σύζυγός 
του, Γέφυρα). 
Ἡ Μονή λειτουργοῦσε κατά 

τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς βυζαν-
τινῆς περιόδου ἀλλά καί κατά τή 
λατινοκρατία. Ἡ παρακμή 
ἐπῆλθε κατά τήν τουρκοκρατία 
λόγῳ τῶν ἀφόρητων πιέσεων 
πού ἀσκοῦσαν οἱ Τοῦρκοι κατά 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί 
τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τοῦ 
νησιοῦ. Ἡ Μονή ὑπολογίζεται 
ὅτι σταμάτησε τή λειτουργία 
της κατά τόν 18ο μ.Χ. αἰώνα καί 
πρίν ἀπό τό ἔτος 1735 μ.Χ., 
ἀφοῦ ὁ Ρῶσος περιηγητής καί 
μοναχός Βασίλειος Μπάρσκυ 

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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δέν τήν ἐπισκέφθηκε. Τό μονα-
στήρι, βάσει σχετικοῦ κώδικα 
τῆς Μητρόπολης Κερύνειας 
(στήν ὁποία περιῆλθε μετά τή 
διάλυσή του) εἶχε σημαντική 
περιουσία (μετόχι στό χωριό Νι-
κητάρι, μεγάλα ἀγροτεμάχια 
πέριξ τοῦ ναοῦ ἀλλά καί σέ 
ἄλλες περιοχές, ἀμπέλι στήν 
Κακοπετριά, ἐλαιόμυλο ἐντός 
τῆς Μονῆς κ.ἄ.). Κατεῖχε μάλι-
στα καί τεμάχιο τοῦ λειψάνου 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμ-
παδιστῆ. 
Ὁ ναός τῆς Παναγίας τῆς 

Ἀσίνου εἶναι πετρόκτιστος, μο-
νόκλιτος, ρυθμοῦ βασιλικῆς, 
ἔχει πλάγιες κόγχες καί ἡμι-
σφαιρική ὀροφή καί καλύπτεται 
μέ δεύτερη ξύλινη στέγη μέ κε-
ραμίδια, ἡ ὁποία συνηθιζόταν 
στούς ναούς τῆς περιοχῆς τοῦ 
Τροόδους. Ἡ στέγη αὐτή ἐπε-
κτάθηκε στό νάρθηκα τό 1959 
μ.Χ. Ὁ ναός διαθέτει στή δυτική 

πλευρά νάρθηκα, πού ὁδηγεῖ 
στόν κυρίως ναό μέσῳ μεγάλης 
ξύλινης θύρας μέ πολλά πλατυ-
κέφαλα καρφιά. Ὁ ναός περι-
βάλλεται ἐξωτερικά ἀπό μικρό 
πέτρινο περιτοίχισμα, ἀλλά δέν 
διαθέτει κτιστό καμπαναριό. 
Δέν ὑπάρχουν ἐπίσης κατάλοι-
πα τῶν μοναστηριακῶν κτι-
σμάτων πού περιέβαλλαν κά-
ποτε τόν ναό. Ἡ Ἁγία Τράπεζα 
εἶναι ξύλινη καί μικρή καί στη-
ρίζεται σέ πέτρινο στρογγυλό 
κίονα πού πιθανῶς εἶναι κατά-
λοιπο παλαιότερης Ἁγίας Τρά-
πεζας. Τό 1966 μ.Χ. ἔγιναν ἐργα-
σίες συντήρησης τοῦ ναοῦ καί 
τοποθετήθηκαν στό δάπεδο μι-
κρά φαιόχρωμα πυρότουβλα, 
ὀρθογωνίου σχήματος. Τό ξυ-
λόγλυπτο εἰκονοστάσιο ἀνάγε-
ται στόν 16ον μ.Χ. αἰώνα. Οἱ πα-
λαιότερες φορητές εἰκόνες τοῦ 
μοναστηριοῦ εἶναι τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου (12ου 
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μ.Χ. αἰώνα), τῆς Παναγίας (13ου 
μ.Χ. αἰώνα), τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τοῦ Λαμπαδιστῆ (14ου – 15ου 
μ.Χ. αἰώνα) καί τοῦ Ἀποστόλου 
Πέτρου (15ου μ.Χ. αἰώνα). 
Ὁ ναός καλύπτεται πλήρως 

ἀπό ἀξιόλογες καί μοναδικές 
τοιχογραφίες. Οἱ ἐν λόγω ἁγιο-
γραφίες ἀνάγονται χρονολογικά 
σέ διάφορες περιόδους. Οἱ 
ἀρχαιότερες εἶναι τοῦ 12ου μ.Χ. 
αἰώνα καί οἱ νεώτερες τοῦ 17ου 
μ.Χ. αἰώνα. Στόν νάρθηκα 
ὑπάρχουν τοιχογραφίες τοῦ 
14ου μ.Χ. αἰώνα (1332-1333 
μ.Χ.) καί διακρίνεται σ’ αὐτές 
μεγάλος ἀριθμός δωρητῶν. Οἱ 
τοιχογραφίες τοῦ 1105-1106 μ.Χ. 
(12ου μ.Χ. αἰώνα) πού προέρ-
χονται ἀπό τόν ἀρχικό διάκο-
σμο, ἐντοπίζονται κυρίως στό 
δυτικό καί στό ἀνατολικό τμῆμα 
τοῦ ναοῦ. Ἐνδεικτικά, ἀναφέ-
ρονται ὁρισμένα παραδείγματα 
ἁγιογραφιῶν τοῦ 1105-1106 μ.Χ. 
Στόν ἡμικυλινδρικό τοῖχο τῆς 
ἁψίδας (ἀνατολικά) εἰκονίζονται 
οἱ Μαθητές τοῦ Χριστοῦ νά κοι-
νωνοῦν τό Τίμιο Σῶμα καί τό Τί-
μιο Αἷμα Του, ἐνῶ χαμηλότερα 
εἶναι ἁγιογραφημένοι μετωπικά 
οἱ ἅγιοι Ἱεράρχες Διονύσιος ὁ 
Ἀρεοπαγίτης, Γρηγόριος ὁ Θε-
ολόγος, Μέγας Βασίλειος, Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστομος, Νικόλαος ὁ 
Μυροβλήτης, Ἰγνάτιος ὁ Θεο-
φόρος καί κάτω ἀπό τά παρά-

θυρα τῆς ἁψίδας ὁ Ἀπόστολος 
Βαρνάβας καί ὁ Ἅγιος Ἐπιφά-
νιος. Στόν ἀνατολικό τοῖχο βρί-
σκεται ἡ ἁγιογραφία τῆς Ἀνα-
λήψεως, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου, τοῦ Γενεσίου τῆς Θε-
οτόκου καθώς καί ἁγιογραφίες 
τῆς Μετάληψης τῆς Ἁγίας Μα-
ρίας τῆς Αἰγυπτίας ἀπό τόν 
ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, τοῦ Ἁγίου Ρωμα-
νοῦ τοῦ Μελωδοῦ, τοῦ Ἁγίου 
Τυχικοῦ, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, 
τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου, τοῦ Ἁγί-
ου Λαζάρου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Ἐλεήμονα κ.α. (ὅλες τοῦ 
12ου μ.Χ. αἰώνα).   
Ἁγιογραφίες τοῦ 14ου μ.Χ. 

αἰώνα βρίσκονται σέ διάφορα 
σημεῖα τοῦ ναοῦ π.χ. ἡ θυσία τοῦ 
Ἀβραάμ καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Δαμασκηνός (στό μέτωπο τῆς 
ἁψίδας), ὁ Εὐαγγελισμός τῆς 
Θεοτόκου, οἱ Θεοπάτορες Ἰωα-
κείμ καί Ἄννα, ὁ προφητάναξ 
Δαυίδ, ἡ Ἁγία Ἑλένη κ.ἄ. (στό 
ἀνατολικό τόξο), ἡ Γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ Ὑπαπαντή, ἡ Βά-
πτιση καί ἡ Μεταμόρφωση τοῦ 
Χριστοῦ (στό νότιο μισό τοῦ 
κεντρικοῦ τμήματος τῆς καμά-
ρας), ἡ Θεοτόκος ἔνθρονη καί ὁ 
Ἅγιος Γεώργιος (στή νότια πλευ-
ρά), ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί 
πολλοί Ἅγιοι σέ μετάλλια (στή 
βόρεια πλευρά). Δεῖγμα τῶν τοι-
χογραφιῶν τοῦ 17ου μ.Χ. αἰώνα 
ἀποτελεῖ ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Χρι-

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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στοῦ Ἐμμανουήλ ἐντός Ἁγίου 
Ποτηρίου (ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βή-
ματος). 
Χαρακτηριστικό ναοδομικό 

στοιχεῖο Κωνσταντινουπολίτι-
κης ἐπίδρασης εἶναι ἡ ἁψίδα, 
στήν ὁποία καταλήγουν οἱ πλαϊ-
νοί τοῖχοι τοῦ νάρθηκα. Οἱ ἐπι-
δράσεις τῆς τότε ἐκκλησιαστικῆς 
τέχνης τῆς Κωνσταντινούπολης 
ἐντοπίζονται καί στίς τοιχογρα-
φίες τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖες ἀντα-
νακλοῦν τίς μεταγενέστερες τά-
σεις τῆς ἁγιογραφίας τῆς πε-
ριόδου τῶν Κομνηνῶν (ἁρμονία 
χρωμάτων, ρυθμός, συγκρατη-
μένη ἔκφραση, εὐγένεια). Ἄλλω-
στε, εἶναι γεγονός ὅτι ὁ αὐτο-
κράτορας Ἀλέξιος Α΄ Κομνηνός 
(1081-1118 μ.Χ.), συνδέθηκε μέ 
τήν Κύπρο ἀφοῦ οἱ ἀποφάσεις 
του ἀνέδειξαν τότε τό νησί σέ 
σημαντικότατη στρατιωτική 
βάση τῆς νοτιοανατολικῆς Με-
σογείου.  
Μέ μία ἔξοχη ἁγιογραφία τῆς 

Παναγίας τῆς Ἀσίνου συνδέεται 

καί τό γνωστό ποίημα «Ἑλένη» 
(1955) τοῦ νομπελίστα Γεωργίου 
Σεφέρη. Ὁ ποιητής, ὅπως ση-
μειώνει ὁ ἴδιος, ἔγραψε τόν στί-
χο «Μεγάλος πόνος εἶχε πέσει 
στήν Ἑλλάδα. Τόσα κορμιά ριγ-
μένα στά σαγόνια τῆς θάλασσας 
στά σαγόνια τῆς γῆς» ἐμπνεό-
μενος ἀπό τήν ἐν λόγῳ ἁγιο-
γραφία πού βρίσκεται στό ναό 
τῆς Παναγίας τῆς Ἀσίνου. Εἰκά-
ζεται ὅτι ἡ ἁγιογραφία αὐτή 
εἶναι τῆς Δευτέρας Παρουσίας 
καί ἴσως τῶν σκηνῶν ἀπό τήν 
κόλαση πού βρίσκονται στό 
νάρθηκα. Ὁ ναός ἀνήκει ἀπό τό 
1985 στόν κατάλογο τῶν μνη-
μείων τῆς παγκόσμιας πολιτι-
στικῆς κληρονομιᾶς (UNESCO). 
Ὁ ναός πανηγυρίζει τήν Τρίτη 
τοῦ Πάσχα, δηλαδή τήν Τρίτη 
τῆς Διακαινισίμου ἑβδομάδας. 
Διοικητικά ἀνήκει πλέον στή 
δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Μόρφου, ἀφοῦ ὑπάγε-
ται στήν ἐκκλησιαστική της πε-
ριφέρεια. 

Βιβλιογραφία 
Κληρίδη Νέαρχου, Μοναστήρια στήν Κύπρο, Θρύλοι καί παραδόσεις, 

Ἔκδοση Ἱδρύματος Νέαρχου Κληρίδη, Γ’ ἔκδοση, Λευκωσία, 2015, σ. 170-172. 
Παπαγεωργίου Κώστα, Κυπριακά Μοναστήρια ἀπό τόν 4ο-21ο αἰώνα, τό-

μος Γ΄, ἐκδόσεις Παλέττα, Λευκωσία, 2011, σ. 160-164. 
https://immorfou.org.cy (ἀνάκτηση 27/4/2022). 
http://www.polignosi.com (ἀνάκτηση 27/4/2022). 
Σεφέρη Γιώργου, Κύπρον, οὗ μ  ἐθέσπισεν, ἐκδόσεις Ἴκαρος, Ἀθήνα, 1955.
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Πραγματοποιήθηκε τόν 
Αὔγουστο 2022, μήνα 
κατά τόν ὁποῖο 

τιμᾶται ἰδιαίτερα ἡ Θεοτόκος, 
ἡ φωτογραφική ἔκθεση  μέ 
τίτλο «Παναγίες τῆς Κύ-
πρου», τῶν Χριστόδουλου 
Χατζηχριστοδούλου Βυζαν-
τινολόγου καί Στέλιου Στυ-
λιανοῦ Ἁγιογράφου-Φωτο-
γράφου, στό Νεοχώριον 
Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ 
Ἰδέα τῆς ἔκθεσης εἶναι τοῦ 
Ἐντιμολογ. Ἄρχοντος Μ. 
Χαρτοφύλακος τῆς Μεγά-
λης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας 
καί Προέδρου τῆς Ἐφοροε-
πιτροπῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Πα-
ναγίας Κουμαριώτισσας Νε-
οχωρίου Παντελεήμονα Βίγ-
κα καί τοῦ Βυζαντινολόγου 
δρός Χριστόδουλου Χατζη-
χριστοδούλου. 
Ἡ ἔκθεση πραγματοποι-

ήθηκε στό πλαίσιο τοῦ θερι-
νοῦ φεστιβάλ τῆς κοινότητας 
Νεοχωρίου, τό ὁποῖο διορ-
γανώνει γιά πέμπτη συνεχό-
μενη χρονιά ἡ Ἐφοροεπι-
τροπή τοῦ ναοῦ τῆς Πανα-
γίας Κουμαριώτισσας καί ἡ 
Συντονιστική Ἐπιτροπή ΘΕ-
ΟΤΟΚΕΙΑ® 2022. Τά φετει-
νά Θεοτόκεια ἀφιερώθηκαν 
στό δραματικό ἱστορικό ὁρό-
σημο τοῦ 100οῦ ἔτους ἀπό 
τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης 
τῆς Λωζάννης καί τήν ὑπο-

Δρ. Χριστόδουλου  
Χατζηχριστοδούλου 
Βυζαντινολόγου

ΤΕΧΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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χρεωτική ἀνταλλαγή τῶν πλη-
θυσμῶν, στήν προσφυγιά, στόν 
ξεριζωμό καί στόν ἀγώνα γιά ἐπι-
βίωση, πού σύν τοῖς ἄλλοις ἀπο-
τελοῦν στοιχεῖα διαγενεακῶν τραυ-
μάτων. Τό ἀποτύπωμα αὐτῶν τῶν 
τραυμάτων γιά ὁρισμένους εἶναι 
ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο, ἐνῶ γιά κά-
ποιους γίνεται τό ἐναρκτήριο λά-
κτισμα γιά τήν ἀναζήτηση τοῦ 
Ἄλλου, τήν ἐπούλωση τῶν πληγῶν, 
τή θύμηση καί τή συμφιλίωση.  
Τό φεστιβάλ ἄνοιξε τίς πύλες του 

μέ τά ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης «Πα-
ναγίες τῆς Κύπρου», τά ὁποία τέ-
λεσε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τήν 
Τετάρτη, 4 Αὐγούστου 2022 στόν 
Ἱερό Ναό Παναγίας Κουμαριώ-
τισσας στό Νεοχώριο «παρά τάς 
ἀκτᾶς τοῦ Βοσπόρου».  
Στή φωτογραφική Ἔκθεση «Πα-

ναγίες τῆς Κύπρου», τό ἐπιλεγμέ-
νο ὑλικό παρουσίασε μία πλούσια 
ποικιλία ὡς πρός τό εἶδος του, μέ 
στόχο νά δώσει μία πλήρη εἰκόνα 
τοῦ μεγάλου σεβασμοῦ πού τρέ-
φουν οἱ Κύπριοι στήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο. Τό ἐποπτικό ὑλικό πα-
ρατέθηκε ὅπου εἶναι δυνατόν ἀνά 
ἐκκλησιαστική ἐπαρχία καί ἐπι-
σημαίνονται οἱ ἰδιαιτερότητές του, 
γιά μέν τά μνημεῖα μέ ἀναφορά, 
ὅπου ὑπάρχουν σέ στοιχεῖα γιά τήν 
ἵδρυση, τούς κτήτορες καί τήν 
ἀρχιτεκτονική, γιά δέ τά ἔργα τέ-
χνης μέ ἀναφορές στήν εἰκονο-
γραφία, τούς ζωγράφους καί τή 

χρονολόγηση. Ἰδιαίτερη ἀναφο-
ρά ἔγινε σέ εἰκόνες τῆς Παναγίας 
πού φθάνουν στήν Κύπρο ἀπό 
τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Μι-
κρά Ἀσία καί σήμερα ἀποτελοῦν 
παλλάδια μονῶν καί ναῶν, ὅπως 
λ.χ. ἡ Κυκκώτισσα, ἡ Μαχαιριώ-
τισσα, ἡ Χρυσορρογιάτισσα ἤ 
ἕλκουν τήν ἐπωνυμία τους ἀπό τίς 
περιοχές αὐτές ὅπως ἡ Ἐλεοῦσα, 
ἡ Ὁδηγήτρια, ἡ Πανάχραντος, ἡ 
Φανερωμένη, ἡ Χρυσοπολίτισσα.  
Ἐπισημάνθηκαν ἀκόμη καί χα-

ρακτηριστικές λεπτομέρειες ὅπως 
λ.χ. στή σκηνή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
ἀπό τόν Μουτουλλά (1280), τό 
περιραντήριο, τό ὁποῖο ἀντιγράφει 
τόν τρίποδα τῶν Πλαταιῶν ἀπό 
τούς Δελφούς, σήμερα στόν Ἱππό-
δρομο τῆς Κωνσταντινούπολης.  
Παρατέθηκαν ἀκόμη διηγήσεις 

προσφυγιᾶς τῆς Κύπρου, μέσα 
ἀπό τίς ἐκκλησίες καί τίς εἰκόνες 
τῆς Θεοτόκου στή Μεγαλόνησο. 
Στήν ἑνότητα αὐτή παρουσιάστη-
καν τά ψηφιδωτά τῆς Παναγίας 
Κανακαριᾶς ἀπό τή Λυθράγκωμη 
καί τῆς Παναγίας Κυρᾶς ἀπό τά 
Λειβάδια, ἡ Περγαμιώτισσα τῆς 
Ἀκανθοῦς, καί ἡ Παναγία τῆς Λύ-
σης, καθώς καί οἱ εἰκόνες τῆς Χαρ-
δακιώτισσας Κυθρέας, τῆς Χρυ-
σορρογιάτισσας Τρίκωμου, τῆς 
Παναγίας Θέρμιας καί τῆς Πανα-
γίας ἀπό τό Κάρμι.  
Κάποιες ἀπό τίς εἰκόνες τῆς Πα-

ναγίας θεωροῦνται ὅτι σταματοῦν 
τήν ἀνομβρία καί φέρνουν βροχή, 
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ὅπως λ.χ. ἡ Κυκκώτισσα, ἡ Φανε-
ρωμένη «ἡ Κυρά τῆς Λευκωσίας», 
ἡ Χορδακιώτισσα ἀπό τή Σωτήρα 
καί ἡ Νεροφοροῦσα ἀπό τήν Πα-
ρεκκλησιά ἄλλες ὅτι φέρνουν τήν 
ἀγάπη ὅπως ἡ Ἀγαπητική ἀπό τή 
Χρυσαλινιώτισσα ἤ ἀποδιώχνουν 
κακά ὅπως ἡ Μισητική ἀπό τόν 
προαναφερθέντα ναό, ἡ Χρυ-
σορρογιάτισσα Τρικώμου καί ἡ 
Ἁγία Φύλαξη ἀπό τή Λεμεσό.  
Τό φωτογραφικό ὑλικό τό ὁποῖο 

παρουσιάστηκε στήν ἔκθεση 
ἔχουν παραχωρήσει οἱ Ἱερές Μη-
τροπόλεις καί Ἐπισκοπές τῆς Κύ-
πρου, Σταυροπηγιακές Μονές, 
Μουσεῖα καί Ἰδιῶτες. Ὁρισμένα 
μνημεῖα, εἰκόνες καί ἄλλα κειμή-
λια παρουσιάστηκαν γιά πρώτη 
φορά στό κοινό. Χορηγοί τῆς 
ἔκθεσης ἦταν ὁ Ἱερός Ναός Πα-
ναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας 
καί ὁ Ἱερός Ναός Παναγίας Κου-

μαριώτισσας Νεοχωρίου Κων-
σταντινουπόλεως. Τήν ἔκθεση 
ὑποστήριξαν ἡ Ἱερά Μητρόπολις 
Κιτίου, οἱ Ἱεροί Ναοί Ἁγίας Φυ-
λάξεως καί Ἁγίας Βαρβάρας Ζα-
κακίου στή Λεμεσό, Ἁγίου Ἰακώ-
βου (Τρικώμου) Κόκκινες-Λάρ-
νακα, Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου 
Νεκταρίου Τερσεφάνου καί 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Παρεκκλη-
σιᾶς. 
Τά κείμενα ἔγραψαν ὁ δρ Χρι-

στόδουλος Χατζηχριστοδούλου, 
Βυζαντινολόγος καί ὁ Στέφανος 
Στυλιανοῦ, Ἱστορικός, ἐνῶ τήν 
ἐπιλογή τοῦ ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ 
εἶχαν ὁ Στέλιος Στυλιανοῦ, Φω-
τογράφος-Ἁγιογράφος καί ὁ Χρι-
στόδουλος Χατζηχριστοδούλου. 
Τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια τῆς 

ἔκθεσης εἶχε ὁ π. Θωμᾶς Κωστῆ 
ἀπό τίς ἐκδόσεις Κέραμος. 

ΤΕΧΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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Ὁ Οἰκονόμος Παπαχα-
ράλαμπος γεννήθηκε 
στὸ χωριὸ Τάλα τῆς 

ἐπαρχίας Πάφου τὸ 18611. 
Ὑπῆρξε ἐκκλησιαστικὸς παρά-
γοντας καὶ ἄριστος κάτοχος 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν γραμμάτων 
καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μου-
σικῆς2. Κατήγετο ἀπὸ ἱερατικὴ 
οἰκογένεια3. Ἡ σύζυγός του 
ὠνομαζόταν Ἑλένη Χατζη-Οἰκο-
νόμου. Διεκρίνετο γιὰ τὴ φιλο-
πονία, τὴν ἀγαθότητα τῆς ψυχῆς 
της καὶ τὰ φιλάνθρωπά της 
αἰσθήματα. 
Τὴν ψαλτικὴ τέχνη διδάχθη-

κε ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Ἰωαν-
νίκιο, ὁ ὁποῖος διετέλεσε ἐφη-
μέριος στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγί-
ου Λαζάρου στὴ Λάρνακα4. 
Κάποια στοιχεῖα γιὰ τὶς μελέ-
τες καὶ τὴ σπουδή του στὴν 
ψαλτικὴ παίρνουμε ἀπὸ τὶς 
ἐπιστολές του στὴν ἐφημερίδα 

1 Βλ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ, Λεξικόν, σ. 455. Ὁ Θεόδουλος Καλλίνικος ἀναφέρει ὅτι ὁ Οἰκο-
νόμος Χαράλαμπος γεννήθηκε τὸ 1860, ἀλλὰ ἡ χρονολογία αὐτὴ θεωρεῖται μᾶλλον λαν-
θασμένη. Βλ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Θεωρητικόν, σ. 146. Τὴν ἴδια λανθασμένη χρονολογία χρη-
σιμοποιεῖ καὶ ὁ Τάκης Καλογερόπουλος. Βλ. ΛΕΜ, τ. 6, σ. 477. Δυστυχῶς ἡ Θρησκευ-
τικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκοπαιδεία δὲν ἔχει λεῖμμα γιὰ τὸν Οἰκονόμο Χαράλαμπο.

2 Βλ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ, Λεξικόν, σ. 455.
3 Βλ. ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἀνεξάρτητος ἐφημερίς, Ἔτος ΙΣΤ΄ - Ἀρ. φύλλου 868, Πέμ-

πτη 11 Μαρτίου 948, σ. 3.
4 Βλ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Θεωρητικόν, ὅπ.π., σ. 146. Τ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Παπαχα-

ράλαμπος οἰκονόμος, ΛΕΜ, τ. 6, σ. 477.

Χριστόδουλου Βασιλειάδη 
Δρ Θεολογίας -  

Δρ Μουσικολογίας 
Καθηγητὴ Μουσικῆς 
 Ἀκαδημίας ARTE
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Πάφος. Σὲ μιὰ ἀπαντητικὴ 
ἐπιστολή του πρὸς τὸν 
Καουρῆ ὁ Οἰκονόμος Χαρά-
λαμπος ἀναφέρει ὅτι διδάχ-
θηκε τὴ βυζαντινὴ μουσικὴ 
ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους μου-
σικοὺς καὶ συγγραφεῖς, τοὺς 
ὁποίους γιὰ νὰ ἀπαριθμήσῃ 
θὰ ἤθελε ἀρκετὲς σελίδες. Τὰ 
συγγράμματα τῶν μουσικῶν 
αὐτῶν ὑπῆρξαν γιὰ ὁλόκληρη 
ἑξηκονταετία ἡ τροφή του, ἡ 
σκέψη του καὶ ἡ ζωή του. 
Ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι 
δὲν ὑπάρχει ἐκκλησιαστικὸς 
μουσικὸς συγγραφέας, τοῦ 
ὁποίου τὰ συγγράμματα νὰ 
μὴν ἔχει μελετήσῃ πολλὲς 
φορές. Ἀναγκάζεται νὰ ἀπο-
καλύψῃ καὶ πτυχὲς τῆς προ-
σωπικῆς του ζωῆς, ὅτι δηλαδὴ 
μετὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν 
πολλῶν του καθηκόντων στὴν 
Μητρόπολη Πάφου, δὲν εἶχε 

οὔτε λεπτὸ τῆς ὥρας ἀφιε-
ρωμένο παρεκτὸς γιὰ τὴ μου-
σική. Πολλὲς φορὲς χάριν τῆς 
μελέτης τῆς μουσικῆς, ἀδια-
φοροῦσε καὶ γιὰ αὐτή του τὴν 
τροφή5. 
Ἐπὶ τῶν μητροπολιτῶν Νε-

οφύτου καὶ Ἐπιφανίου6 ὁ 
Οἰκονόμος Χαράλαμπος διε-
τέλεσε πρωτοψάλτης τοῦ μη-
τροπολιτικοῦ ναοῦ ἁγίου Θε-
οδώρου. Προέβη στὴν κατα-
γραφὴ τῆς ἀκίνητης περιου-
σίας τοῦ Θρόνου καὶ ὁ σχε-
τικὸς κώδικας κατατέθηκε 
στὸ κτηματολόγιο Κύπρου7. 
Τὸ 1901 ἔγινε ἡ χειροτονία 
του εἰς πρεσβύτερο στὸν μη-
τροπολιτικὸ ναὸ τοῦ ἁγίου 
Θεοδώρου, ἀφοῦ διαδέχθηκε 
τὸν πατέρα του, καὶ προήχθη 
σὲ Οἰκονόμο ἀπὸ τὸν μητρο-
πολίτη Πάφου Ἰάκωβο8. 
Ἀπὸ τὸ 1915 μέχρι τὴν 

5 Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Ἐπιστολές, ὅπ.π., σ. 45.
6 Ὁ Νεόφυτος διετέλεσε μητροπολίτης Πάφου ἀπὸ τὸ 1869 μέχρι τὸ 1888 καὶ ὁ 

Ἐπιφάνιος ἀπὸ τὸ 1890 μέχρι τὸ 1899. Βλ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Θεωρητικόν, ὅπ.π., σ. 
146.

7 Βλ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ, Λεξικόν, ὅπ.π., σ. 455.
8 Ὁ Ἰάκωβος Ἀντζουλάτος διετέλεσε μητροπολίτης Πάφου ἀπὸ τὸ 1910 μέχρι 

τὸ 1930. Βλ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Θεωρητικόν, ὅπ.π., σ. 146. Ἡ λέξη «Οἰκονόμος» δὲν 
ἀποτελεῖ τὸ ἐπίθετο τοῦ π. Χαραλάμπους, ἀλλὰ τὸ ἀξίωμα-ὀφφίκιο, τὸ ὁποῖο κα-
τεῖχε ὡς ἔγγαμος ἐφημέριος ἱερέας. Δὲν ὑπάρχουν ὁποιεσδήποτε ἄλλες μαρτυρίες 
ὅτι ὁ Οἰκονόμος Χαράλαμπος χρησιμοποιοῦσε ἄλλο ἐπίθετο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «Οἰκο-
νόμος». Τὸ ἴδιο ἐπίθετο χρησιμοποιοῦσε καὶ ἡ γυναίκα του Ἑλένη. Περὶ τοῦ ἀξιώ-
ματος τοῦ «οἰκονόμου», βλ. Σπυρ. Γ. Μακρῆς, Οἰκονόμος, Θ.Η.Ε., τ. 9, στ. 680-681.

ΤΕΧΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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κοίμησή του διετέλεσε θρο-
νικὸς ἐπίτροπος Πάφου καὶ 
ἀπὸ τὸ 1931 μέχρι τὸ 1946 τα-
μίας τῆς μητροπόλεως Πάφου. 
Ἀκόμη διετέλεσε γιὰ πολλὰ 
χρόνια ἐκκλησιαστικὸς δικα-
στής9, καὶ δάσκαλος τῆς μου-
σικῆς στὰ κατηχητικά10. Ἡ ἐφη-
μερίδα Πάφος κατηγορεῖ τὸν 
μητροπολίτη Πάφου ὅτι «ἐκ 
τοῦ ἐπιβοηθητικοῦ ὁ Μητροπο-
λίτης μισθοδοτεῖ μὲ Λ. 2.00 μη-
νιαίως τὸν Αἰδ. Παπαχαρά-
λαμπον Οἰκονόμον, ὅστις ἄλλο-
τε ἐμισθοδοτεῖτο ἐκ τοῦ Θρονι-
κοῦ ταμείου»11. 
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1933, 

ἡμέρα Κυριακή, στὶς 11π.μ. 

ἐκοιμήθη ἡ σύζυγος τοῦ Παπα-
χαραλάμπους Οἰκονόμου. Ἡ 
Ἑλένη ἀπέθανε σὲ ἡλικία 73 
χρόνων ἀπὸ συγκοπὴ καρδίας12. 
Ἡ κηδεία της ἔγινε τὴν ἑπόμε-
νη μέρα στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Θεοδώρου παρουσίᾳ 
πλήθους λαοῦ. Στὴν κηδεία χο-
ροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Πά-
φου κ. Λεόντιος. Διδακτικὸν 
ἐπικήδειο εἶπεν ὁ Λάζαρος Χα-
τζηθέμελης, περιοδεύων ἱερο-
κήρυκας τῆς ἀδελφότητας θεο-
λόγων «ΖΩΗ». Τὴν κοιμηθεῖσα 
ἀποχαιρέτησε ὁ δικηγόρος Λ. 
Φιλίππου, ὁ ὁποῖος κατέθεσε 
στεφάνους ἐκ μερους ἄλλων 
οἰκογενειῶν13. 

9 Στὴν ἐφημερίδα Πάφος ὑπάρχει ἡ ἀκόλουθη ἀνακοίνωση: «Ἱερὰ Μητρόπολις Πά-
φου, Ἐπικύρωσις Γάμου, Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Δικαστήριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πά-
φου λαβὸν γνῶσιν τῆς ἐγκρίσεως τῆς αἰτήσεως τῶν Ἰάσωνος Χ. Νεοφύτου καὶ Ἑλένης 
Ἀ. Ὑψαρίδου ἀμφοτέρων ἐκ Κτήματος πρὸς νομιμοποίησιν τοῦ γάμου αὐτῶν, ἠκύρω-
σε τὴν προηγουμένην αὐτοῦ ἀπόφασιν καὶ ἐκήρυξε νόμιμον τὸν γάμον τῶν ἄνω προσώπων, 
τελεσθέντων πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομίμων καὶ συνεπῶς τὰ ἄνω πρόσωπα εἶναι 
πλέον ἐλεύθερα παντὸς ἐκκλησαστικοῦ ἐπιτιμίου καὶ δύνανται νὰ μετέχωσι πάντων τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν μυστηρίων, ὅπως καὶ οἱ λοιποὶ χριστιανοί. Οἰκονόμος Χαράλαμπος». ΠΑ-
ΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἐθνικο-αγροτικὴ ἐφη-μερίς, Ἔτος Γ΄ - Ἀρ. 109, 7 Ἰουλίου 1933, σ. 5. 
Στὴν ἐν λόγῳ ἀνακοίνωση βλέπουμε τὴν αὐστηρότητα καὶ τὴν ἀκρίβεια στοὺς κανόνες 
τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν ὁποία ἔβλεπαν τὰ διάφορα θέματα οἱ ἀπαρτίζοντες τὸ ἐκκλησιαστικὸ 
δικαστήριο.

10 Βλ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ, Λεξικόν, ὅπ.π., σ. 455.
11 ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἐθνικὴ ἐφημερίς, Ἔτος Β΄ - Ἀρ. 84, 13 Ἰανουαρίου 1933, σ. 

3.
12 Βλ. ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἐθνικο-αγροτικὴ ἐφημερίς, Ἔτος Γ΄ - Ἀρ. 120, 22 Σε-

πτεμβρίου 933, σ. 4.
13 Οἱ οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες κατέθεσαν στεφάνους στὴν κηδεία τῆς συζύγου τοῦ Χα-
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Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημε-
ρίδα Πάφος, ὁ Οἰκονόμος Χα-
ράλαμπος ἦταν τύπος εὐσε-
βής, πρᾶος, ἀγαθὸς καὶ εἰρη-
νικός, ὁ ὁποῖος κατέκτησε 
τὸν σεβασμὸ τοῦ ποιμνίου 
του, τὸ ὁποῖο διέβλεπε στὸ 
πρόσωπό του τὸν παραδειγ-
ματικὸ ἱερέα, μὲ ἁγιότητα 
βίου καὶ παραδειγματικὰ ἐνά-
ρετη ζωή14. Ἐφάρμοσε κατὰ 
γράμμα τὸ ρητὸ «ψαλῶ τῷ 
Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω»15. 
Ὑπῆρξε ἄριστος γνώστης 

τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, 
τὴν ὁποία δίδαξε σὲ πολλοὺς 

μαθητές16. Ἕνα δεῖγμα τοῦ 
πόσο καλὸς ὑπῆρξε ὁ Οἰκο-
νόμος Χαράλαμπος στὴν ψαλ-
τικὴ τέχνη εἶναι καὶ τὰ ποι-
κίλα συγγράμματά του, τὰ 
ὁποῖα ἐπαίνεσαν μουσικοὶ 
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας. Συνέγραψε τὸ 
Θεωρητικὸ τῆς ψαλτικῆς τέ-
χνης, ποὺ φέρει τὸν τίτλο 
«Βυζαντινῆς Μουσικῆς Χορ-
δή», τὸ Ἀναστασιματάριο καὶ 
τὴ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. 
Δεῖγμα ἀκόμη τοῦ πόσο ἀφο-
σιωμένος ὑπῆρξε ὁ Οἰκονόμος 
Χαράλαμπος στὴν ἐκκλησια-

ραλάμπους Οἰκονόμου εἶναι οἱ ἀκόλουθες: Σ. Μ. Ἀγρότη, Ι. Παράσχου, Α. Χρι-
στοδούλου, Ν. Καράλλη, Χ. Παναγίδη, Α. Παπαστυλιανοῦ, Γ. Καθητζιώτη, Χ. Τα-
λαρίδη, Κ. Φιλιππίδου, Ε. Χαραλάμπους, Λ. Κυριακίδη, Δ. Ι. Λοϊζίδου, Δ. Νικολά-
ου, Γ. Παπαδοπούλου, Ε. Κονιώτη, Ν. Ε. Γεωργιάδου, Μ. Χριστοδούλου, Κλ. Νε-
στορίδου, Ἀντ. Δ. Παυλίδου, Μ. Παπαδοπούλου, Ν. Χριστοδούλου, Γ. Νικήτα, Μ. 
Β. Μιχαηλίδου, Ο. Δημητριάδου, Κ. Κουπάτσου, Ξ. Σ. Ἰωαννίδου, Σ. Νικολαΐδου, 
Χρ. Λώρη, Φ. Θ. Γεωργιάδου, Γιαγ. Γεωργιάδου, Σ. Λιασίδου, Χ. Κουπάτου, Πα-
παδοπούλου, Ε. Ἀντωνιάδου, Λ. Φιλίππου, Νικ. Σάββα, καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Πάφου. Βλ. ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἐθνικο-αγροτικὴ ἐφημερίς, Ἔτος Γ΄ - Ἀρ. 
120, 22 Σεπτεμβρίου 933, σ. 4. Ἀκολούθως ἡ ἐφημερίδα Πάφος στοὺς συγγενεῖς τῆς 
μακαρίτιδος ἐκφράζει τὰ θερμά της συλλυπητήρια. Ἡ οἰκογένεια τοῦ Παπαχαρα-
λάμπους Οἰκονόμου σὲ εὐχαριστήρια ἀνακοίνωση ἐκφράζει τὰ ἀκόλουθα: «Πρὸς 
πάντας τοὺς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συλλυπηθέντας ἡμᾶς ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς προ-
σφιλοῦς συζύγου καὶ μάμμης μας Ἑλένης ἐκφράζομεν τὰς θερμάς μας εὐχαριστίας. 
Μετὰ τιμῆς, Σύζυγος Χ΄΄ Οἰκονόμος Χαραλάμπους, Οἱ ἔγγονοι, Δημήτρης, Χαρά-
λαμπος καὶ Ἀρίστη Α. Π/Στυλιανοῦ». ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἐθνικο-αγροτικὴ ἐφη-
μερίς, Ἔτος Γ΄ - Ἀρ. 125, 22 Ὀκτωβρίου 1933, σ. 3.

14 Βλ. Ἐφημερίδα ΠΑΦΟΣ, ἔτος ΙΣΤ΄ - ἀρ. φύλλου 868, Πέμπτη 11 Μαρτίου 1948. 
ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ, Λεξικόν, ὅπ.π., σ. 455.

15 Ψαλμ. ργ΄, 33.
16 «Μπορεῖ νὰ λεχθῇ ὅτι ὅλοι σχεδὸν οἱ νεώτεροι κληρικοὶ καὶ ψάλται τῆς ἐπαρ-

χίας Πάφου ἦσαν μαθηταί του». ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ, Λεξικόν, ὅπ.π., σ. 455.

ΤΕΧΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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στικὴ μουσικὴ εἶναι καὶ τὸ ὅτι 
ἀκόμη καὶ τρεῖς μέρες πρὶν ἀπὸ 
τὴν κοίμησή του ἀσχολεῖτο μὲ τὴ 
ψαλτικὴ τέχνη καὶ φρόντισε νὰ 
συλλέξῃ σὲ εἰδικὸ δωμάτιο τὰ 
μουσικά του βιβλία, γεγονὸς τὸ 
ὁποῖο μαρτυρεῖ τὸν ζῆλο καὶ τὴν 
ἐπιμέλεια ποὺ εἶχε γιὰ τὴν 
ἐκκλησιαστικὴ μουσική. 
Κοιμήθηκε τὸ Σάββατο ἀπό-

γευμα 6 Μαρτίου τοῦ 1948, σὲ 
ἡλικία 87 χρόνων17. Ἡ κηδεία 
του ἔγινε μὲ κάθε μεγαλοπρέ-
πεια τὴν Κυριακὴ 7 Μαρτίου 
ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου, μὲ δαπάνες τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου. 
Στὴν κηδεία συμμετεῖχαν ὁ 
Μητροπολίτης Περγάμου κ. 
Ἀδαμάντιος, ὁ ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Νεοφύτου κ. 

Λαυρέντιος, ὁ ἔξαρχος τῆς 
ἀρχιεπισκοπῆς κ. Ἱερώνυμος, ὁ 
ὁποῖος ἐκπροσωποῦσε τὸν μα-
καριότατο ἀρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου, ὁ ἀρχιμανδρίτης τοῦ θρό-
νου Πάφου κ. Γεννάδιος καὶ δε-
κατέσσερεις ἱερεῖς τῆς πόλεως 
καὶ τῶν περιχώρων. Ἐπική-
δειο ἐξεφώνησε ὁ ἀρχιμανδρί-
της Γεννάδιος, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε 
τὶς ἀρετὲς τοῦ Οἰκονόμου Χα-
ραλάμπους18. 
Ὅπως βλέπουμε στὴν ἐφη-

μερίδα Πάφος, ὁ Παπαχαρά-
λαμπος Οἰκονόμος ἀπέκτησε 
τρεῖς ἐγγονούς. Δὲν γίνεται κα-
μιὰ ἀναφορὰ στὰ παιδιά του. 
Οἱ ἐγγονοί του εἶναι οἱ Δημή-
τρης, Χαράλαμπος καὶ Ἀρίστη 
Ἀ. Παπαστυλιανοῦ»19.

17 Πάλιν ο Θεόδουλος Καλλίνικος ἀναφέρει ἐσφαλμένη ἡμερομηνία κοιμήσεως 
(1946) τοῦ Οἰκονόμου Χαραλάμπους. Βλ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Θεωρητικόν, ὅπ.π., σ. 
147. Ὁ Οἰκονόμος Χαράλαμπος ἐκοιμήθη τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 6 Μαρτίου 
1948 καὶ ὄχι τὴν Πέμπτη 11 Μαρτίου, ὅπως ἐσφαλμένα ἀναφέρεται στὸ 
Βιογραφικὸν Λεξικὸν Κυπρίων τοῦ ἱστορικοῦ Ἀριστείδη Κουδουνάρη. Στὶς 11 
Μαρτίου κυκλοφόρησε ἡ ἐφημερίδα Πάφος, στὴν ὁποία γίνεται λόγος ὅτι τὸ 
ἀπόγευμα τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ οἰκονόμος 
Χαράλαμπος. Βλ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ, Λεξικόν, ὅ.π., σ. 455. Ἐφημερίδα ΠΑΦΟΣ, 
ἔτος ΙΣΤ΄ - ἀρ. φύλλου 868, Πέμπτη 11 Μαρτίου 1948.
18 Βλ. Ἐφημερίδα ΠΑΦΟΣ, ἔτος ΙΣΤ΄ - ἀρ. φύλλου 868, Πέμπτη 11 Μαρτίου 
1948.
19 Βλ. ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἐθνικο-αγροτικὴ ἐφημερίς, Ἔτος Γ΄ - Ἀρ. 125, 22 
Ὀκτωβρίου 1933, σ. 3.
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Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, 
ἐπισκόπου Χύτρων, ἐπι-

στρέφουμε στὰ ἁγιασμένα χώ-
ματά μας, ὑποκλινόμενοι στὸν 
ἅγιο - ἀσκητὴ καὶ θαυματουργό. 
Κι ἀκόμα, ἀσπαζόμενοι καὶ τὰ 
ἁγιασμένα λείψανά του, προ-
σβλέπουμε στὶς ἱκεσίες του στὸν 
Φιλάνθρωπο Κύριο, γιὰ τὴ βεβη-
λωμένη καὶ λεηλατημένη, ἀκόμα 
μιὰ φορὰ στὴν ἱστορία της, κω-
μόπολη τῆς Κυθρέας.   
Τὸ Συναξάριον τοῦ ἁγίου, συ-

νιστᾶ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐκπληκτικότε-
ρα κείμενα διήγησης Βίου ἁγίου. 
Πρόκειται γιὰ ἕνα ἁγιολογικὸ 
κείμενο παραμυθίας καὶ παρη-
γορίας καὶ ἐγκαρτέρησης. «Βίος 
καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις θαυ-
ματουργοῦ πατρὸς ἡμῶν Δημη-
τριανοῦ, ἐπισκόπου Χυτρίδων», 
ἔτσι ὀνομάζει τὴ διήγησή του ὁ 
ἄγνωστος συναξαριστής. Τὸ κεί-
μενό του διασώθηκε σὲ χειρό-
γραφο τῆς Μονῆς τοῦ Ὄρους 
Σινᾶ, τοῦ ΙΒ΄ αἰῶνος, καὶ δημο-
σιεύθηκε πρὶν ἀπὸ 100 καὶ πλέ-
ον χρόνια.  
Ὁ ἀσκητικὸς βίος τοῦ ἁγίου 

Δημητριανοῦ, τὰ θαύματά του, ἡ 
διαποίμανση τοῦ ποιμνίου του, ἡ 
συμμετοχὴ στὰ βάσανα καὶ τὶς δο-
κιμασίες καὶ τὴν ἐξορία του, ὅλος 
ὁ βίος του, μᾶς δίδεται ὡς πα-
ράδειγμα ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ 
ἅγιος Δημητριανὸς Χύτρων εἶναι 
ὁ ἅγιος τῆς ἐξορίας. Ὁ προστά-
της ὅλων τῶν ἐξορίστων τοῦ κό-
σμου τούτου. Ὁ ἐπίσκοπος ποι-
μένας καὶ προστάτης τοῦ ποιμνίου 
του.  
Ὁ ἅγιος, σὲ βαθὺ γῆρας, «ὀπι-

σθόπους ἐγένετο», μᾶς λέει ὁ Συ-
ναξαριστής, τοῦ ποιμνίου του. 
Ἀκολούθησε, δηλαδή, τὸ ποίμνιο 
του στὸ δρόμο τῆς ἐξορίας καὶ τῆς 
αἰχμαλωσίας. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ 
λεηλασία, ἔτσι ὅπως οἱ ἐπιδρομεῖς 
καὶ εἰσβολεῖς Σαρακηνοὶ ἔφθασαν 
στὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰῶνος, στὰ 
911/912 μ. Χ., «καὶ ἐπὶ <τὴν> τοῦ 
μακαριωτάτου Δημητριανοῦ πό-
λιν.» Ἀφοῦ τὴν λαφυραγώγησαν, 
καὶ ἀφοῦ πῆραν αἰχμαλώτους 
τους κατοίκους της, γύρισαν πίσω,  
γενόμενοι αἴτιοι «πολλῶν θρήνων 
καὶ ὀδυρμῶν.» Καὶ συνεχίζει ὁ 
Συναξαριστής, μιλώντας καὶ πε-
ριγράφοντας τὴ σφαγὴ τῶν 

Νίκου Ὀρφανίδη 
Φιλολόγου - Λογοτέχνη

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
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ἀνδρῶν, τὴν ἁρπαγὴ τῶν γυναικῶν, 
τοὺς βιασμούς, τὴν θανάτωσιν τῶν 
νηπίων· «Ὁ δὲ μέγας Δημητριανὸς 
στέναζε καὶ θρηνοῦσε μὲ δάκρυα 
πολλὰ καὶ ἐπεκαλεῖτο τὸ ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ μὴ ἀντέχοντας νὰ 
ὑποφέρει, «ὀπισθόπους καὶ αὐτὸς 
εἵπετο τῶν αἰχμαλώτων·» Ἔτσι 
φτάνει στὴ Βαβυλῶνα, γιὰ νὰ σώ-
σει τὸ ποίμνιό του.  
Μαζί του μεταφέρει καὶ παρα-

δίδει καὶ τὸ μνημειῶδες γιὰ τὴν 
ἱστορία τῶν χρόνων ἐκείνων, κείμενο 
- διάβημα πρὸς τὸν «ἀμηρᾶν» τοῦ 
πατριάρχου καὶ μετέπειτα ἁγίου Νι-
κολάου τοῦ Μυστικοῦ, τοῦ ἐπιτρο-
πεύοντος τὸν ἀνήλικο αὐτοκράτορα 
Κωνσταντῖνο Πορφυρογέννητο. 
Ἔτσι γιὰ νὰ θυμόμαστε τὴν δύ-
σκολη ἱστορία ἐκείνων τῶν χρόνων. 
Ἐμφανίζεται στὸν «τῶν βαρβάρων 
ἔξαρχο», ὁ ὁποῖος, κατάπληκτος 
ἀπὸ τὰ δάκρυα τοῦ ἁγίου καὶ τὶς 
ἱκεσίες του, ἀπελευθερώνει τοὺς 
αἰχμαλώτους, καὶ τοῦ παραδίδει 
αἰχμαλώτους καὶ λάφυρα, οἱ ὁποῖοι 
ἐπέστρεψαν πίσω, ἀναπέμποντας 
δόξαν σεσωκότι θεῷ, χαίροντες καὶ 
ἀγαλλιώμενοι.» 
Εἶναι ἐδῶ τὸ ἐπαναλαμβανόμε-

νο ὁδοιπορικὸ τῆς αἰχμαλωσίας καὶ 
τῆς ἐξορίας. Ὅπως ἐκεῖνο τῶν 
ἀδελφῶν μας τῆς Μικρασίας, ποὺ 
μᾶς τὸ περιέγραψε κι ὁ ἅγιος Παΐ-
σιος, ὅταν στὶς 14 Αὐγούστου τοῦ 
1924 οἱ Ἕλληνες Χριστιανοὶ τῆς Μι-
κρασίας ἐγκαταλείπουν βιαίως τὶς 
ἑστίες τους. Πενῆντα ἀκριβῶς χρό-
νια μετά, φεύγουν καὶ οἱ Ἕλληνες 

τῆς Κύπρου ἀπὸ τὶς ἑστίες τους, ὑπὸ 
τὰ καταιγιστικὰ πυρὰ τῶν τουρ-
κικῶν ἀεροπλάνων καὶ τῶν τεθω-
ρακισμένων καὶ τὸ πλῆθος τοῦ 
προελαύνοντος τουρκικοῦ στρα-
τοῦ. Στὶς 14 Αὐγούστου τοῦ 1974 
ἀδειάζει καὶ ἡ κατεχόμενη, τώρα, 
Κύπρος κι ἀνάμεσά τους κι ἡ πα-
τρίδα μου, ἡ Κυθρέα.  
Στὶς 15 Αὐγούστου, ὅσοι διέφυ-

γαν, λειτουργήθηκαν σὲ ἐκκλησιές, 
ὅπου βρῆκαν καὶ στάθηκαν. Κι 
ἀκόμα διασώζοντας, ὅπως μπο-
ροῦσαν, τὰ ἱερά τους καὶ τὰ λείψανα 
τῶν ἁγίων. Ἐνδεικτικό, ἔτσι, καὶ 
ἐντυπωσιακὸ παράδειγμα ἀπὸ τὰ 
πολλὰ τῶν ἡμερῶν τῆς εἰσβολῆς 
στὴν Κύπρο, εἶναι κι αὐτὸ τοῦ 
ἱερέως τῆς Παναγίας τῆς Χαρδα-
κιώτισσας στὴν Κυθρέα, τοῦ παπα 
- Κωνσταντίνου Παπαναστασίου, 

 Ἅγιος Δημητριανός,  
τοιχογραφία, Ἱερά Μονή Ἁγίου 

Νικολάου τῆς Στέγης
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ποὺ παίρνει φεύγοντας μαζί του 
καὶ διασώζει, μαζὶ μὲ τὸν ἐπίτρο-
πό του, τὸν Μιχαὴλ Κυριάκου, τὸ 
εἰκόνισμα τῆς Παναγίας τῆς Χαρ-
δακιώτισσας, ἕνα σπάνιο καὶ πο-
λύτιμο καὶ παλαιότατο εἰκόνισμα 
ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν Κομνηνῶν, 
καθὼς καὶ τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου 
Δημητριανοῦ, ἐπισκόπου Χύτρων.   
Ὁ ἅγιος Δημητριανὸς ὑπῆρξε 

ἅγιος θαυματουργός. Θαύματα 
τοῦ ἁγίου διασώζει ὁ παλαιὸς Συ-
ναξαριστής. Καὶ εἶναι πολλά. 
Ἄλλα μᾶς διασώζει κι ἡ προφορικὴ 
παράδοση, ποὺ φτάνει ὣς τὶς μέ-
ρες μας. Ἔτσι, ὅπως ἀναφέρεται, 
«ὁ Δημητριανός, πρὶν γίνει ἐπί-
σκοπος ἦτο μυλωνᾶς εἰς τὸν μύλον 
Παρτελεμέν, ἔτσι ὀνομαζόταν ὁ μύ-
λος. Ἔτσι ὀνομάζεται ὁ μύλος μέ-
χρι σήμερον. Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος 
καταγόταν ἀπὸ τὸν σημερινὸ 
Ἅγιον Ἀμβρόσιο τῆς ἐπαρχίας 
Κυρηνείας. Μίαν ἡμέρα ὁ Ἀμβρό-
σιος ἔστειλε δῶρον εἰς τὸν Δημη-
τριανὸν ἕνα κοφίνι κάρβουνα 
ἀναμμένα. Τὸ κοφίνιν εἶναι κα-
μωμένον μὲ καλάμια καὶ γεμᾶτον 
τρύπες. Ὁ Δημητριανὸς εὐχαρί-
στησεν τὸν Ἀμβρόσιον γιὰ τὸ 
δῶρον του καὶ γιὰ νὰ ἀνταποδώ-
σει τὸ δῶρον γέμισε τὸ κοφίνιν μὲ 
νερὸ καὶ τὸ ἔστειλε στὸν Ἀμβρό-
σιον.»  
Ἔτσι γιὰ νὰ θυμόμαστε καὶ τὴν 

ἄλλη ὄψη τῆς θαυματουργικῆς 
παρουσίας καὶ ἀποκάλυψης τῶν 
ἁγίων.  

Δὲν θὰ σταθῶ στὰ πολλὰ θαύ-
ματα τοῦ ἁγίου. Θὰ ἀναφερθῶ, 
κλείνοντας, στὸν ἀσκητικό του 
Βίο καὶ στὴν ταπεινότητά του. Πῶς 
ὁ ἅγιος ἐμόνασε στὴν Μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Ἀντωνίου στὸν Πενταδά-
κτυλο, πάνω ἀπὸ τὴν Κυθρέα, πῶς 
ὅταν ἐκλήθη στὸ ἐπισκοπικὸν 
ἀξίωμα ἔσπευσε νὰ κρυφτεῖ σὲ μυ-
στικὸ σπήλαιο, κοντὰ στὴ θάλασ-
σα, γιὰ νὰ ἀναλάβει, μετὰ ἀπὸ πιέ-
σεις, ὁ ταπεινὸς ἅγιος τὴν ἐπι-
σκοπὴ τῶν Χύτρων, τὴν ὁποία ἐκό-
σμησαν πολλοὶ ἅγιοι ἀρχιερεῖς. Νά, 
ἡ  ταπεινότητα καὶ ἡ διάκριση τοῦ 
ἁγίου.  
Κλείνω μνημονεύοντας τοὺς 

ἁγίους ἀρχιερεῖς τῶν Χύτρων: 
Εἷναι οἱ Πάππος, Ἀθανάσιος, Φω-
τεινός, Σπυρίδων καὶ Δημητριανός, 
ποὺ ἑορτάζει στὶς 6 Νοεμβρίου. 
Στὶς 17 Μαΐου ἑορτάζεται ἡ Σύ-
ναξις τῶν 5 πιὸ πάνω Ἱεραρχῶν. 
Ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή τους, ὅπως καὶ 
τὴν εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, 
ποὺ τὸν ἑορτάζουμε ἀπόψε καὶ 
αὔριο. 
Τέλος μνημονεύσαμε ἀπόψε 

τὸν ταξίαρχο ἀδελφό μας Στυλιανὸ 
Πετάση, ἀπὸ τὴ Χαρδακιώτισσα 
Κυθρέας, ποὺ τόσο τιμοῦσε καὶ 
εὐλαβεῖτο τὸν ἅγιο  Δημητιανὸ ἐπί-
σκοπο Χύτρων καὶ ὁ ὁποῖος μᾶς 
κατέλιπε σημαντικὸ ἔργο γιὰ τὸν 
Βίο τοῦ ἁγίου, γιὰ τὰ θαύματά του 
καὶ γιὰ τὴν προφορικὴ περὶ τὸν 
ἅγιο παράδοση. Ἂς εἶναι αἰωνία 
του ἡ μνήμη.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
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Η
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
ἀφουγκραζόμενη τίς ἀπαι-
τήσεις τῆς σύγχρονης καί 

ραγδαία μεταβαλλόμενης  ἐποχῆς, 
τό 2015 ἵδρυσε τό Σωματεῖο ΦΙ-
ΛΟΚΑΛΙΑ, ἕνα μή κυβερνητικό, 
μή κερδοσκοπικό ὀργανισμό μέ 
ἕδρα τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύ-
πρου. Πρόεδρος  τοῦ Σωματείου 
εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος 
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί στό Δι-
οικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν 
καί ἐκπροσωποῦνται ὅλες οἱ Μη-
τροπόλεις.  

 Ἡ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ στοχεύει στήν 
ἐνσωμάτωση δραστηριοτήτων μέ 
κοινωνική, περιβαλλοντική καί 
πολιτιστική διάσταση καί στήν 
ἐμπλοκή της σέ δραστηριότητες 
καί ἔργα πού ὑπηρετοῦν τόν 
ἄνθρωπο, τήν κληρονομιά καί τήν 
παράδοση τῆς Κύπρου. Οἱ τρεῖς 
βασικοί πυλῶνες τῆς ΦΙΛΟΚΑ-
ΛΙΑΣ, πού ἀποτελοῦν καί τά πε-
δία δράσης της, εἶναι ὁ πολιτισμός, 
ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ κοινωνία. 
Ἀνάμεσα στούς βασικούς στό-

χους τῆς ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ἐντάσ-
σονται οἱ πιό κάτω:  
Διαφύλαξη, ἀνάδειξη, προβολή 

καί διατήρηση τῆς θρησκευτικῆς 
ἱστορικῆς πολιτιστικῆς κληρονο-
μιᾶς καί τῶν ἱστορικῶν καί πολι-
τιστικῶν παραδόσεων τῆς Κύ-
πρου, 
Στήριξη, προώθηση καί ἐκπό-

νηση ἐκπαιδευτικῶν προγραμμά-
των καί πολιτιστικῶν δραστηριο-
τήτων, 
Βοήθεια, στήριξη, κοινωνική 

καί οἰκονομική ἐνίσχυση στούς 
συνανθρώπους μας, 
Βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς,   
Ἐνίσχυση τῆς καινοτομίας καί 

τῆς δημιουργικότητας, 
Ἐνίσχυση τῆς ἐνεργοῦ πολιτό-

τητας καί τῆς διαπολιτισμικότητας, 
Προώθηση τῆς ἐνεργοῦ συμμε-

τοχῆς στή συλλογική προσπάθεια 
γιά κοινωνική συνοχή,  εὐημερία 
καί ἀνάπτυξη,   
Προώθηση τῆς κοινωνικῆς ἐπι-

χειρηματικότητας καί τῆς ἀειφό-
ρου ἀνάπτυξης. 

Μαρίνας Χαρίτωνος 
Φιλολόγου
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Ἔχοντας συναίσθηση τοῦ κα-
θοριστικοῦ ρόλου της γιά τόν 
ἄνθρωπο, τήν κοινωνία καί τήν 
πρόοδο καί κατανοώντας τήν 
ἱστορική σημασία τοῦ ἔργου της, 
ἡ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ἐπιδιώκει τήν 
ἐμπλοκή της σέ πολιτιστικές, 
ἐκπαιδευτικές καί κοινωνικές δρά-
σεις καί ἔργα τά ὁποῖα προάγουν 
τόν πολιτισμό καί προβάλλουν 
τήν πολιτιστική κληρονομιά. Ταυ-
τόχρονα, ἔχει ὡς πρόθεσή της τήν 
ἀνάληψη δράσεων ἐνάντια στή 
φτώχεια καί τήν ἀνεργία, καί τή 
συμβολή σέ δραστηριότητες πού 
προωθοῦν τήν εὐημερία, τό κοινό 
καλό καί συμβάλλουν στή βελ-
τίωση τῆς ποιότητας ζωῆς. Ἡ ΦΙ-
ΛΟΚΑΛΙΑ προκειμένου νά πραγ-
ματοποιήσει τούς στόχους καί τίς 
ἐπιδιώξεις της διαμορφώνει καί 
ὑλοποιεῖ ἔργα σέ ὅλη τήν ἐπικρά-
τεια τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
τά ὁποία ἀποβλέπουν στόν 
ἄνθρωπο, τή ζωή καί τήν πολιτι-
στική παράδοση τοῦ τόπου. Μέχρι 
σήμερα ἔχει ἐμπλακεῖ καί συμμε-
τάσχει σέ πολλά προγράμματα 
καί ὑλοποιεῖ ἔργα σχετικά μέ τήν 
προαναφερθεῖσα θεματολογία. Σέ 
αὐτά τά προγράμματα, ἡ ΦΙΛΟ-
ΚΑΛΙΑ ἔχει τόν ρόλο  συντονιστή 
ἤ ἑταίρου, ἐνῶ στήν ὑλοποίηση κά-
ποιων συνδράμει ἐθελοντικά.  
Ἡ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ διαδραματίζει 

οὐσιώδη ρόλο στίς προσπάθειες 
γιά διατήρηση καί ἀνάδειξη τῆς 
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἡ ὁποία 
εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τή 
θρησκευτική ἐκκλησιαστική κλη-
ρονομιά. Οἱ ἀξίες, οἱ θρησκευτικές 
παραδόσεις, τά ἐκκλησιαστικά 
μνημεῖα, τά γραπτά ἐκκλησιαστι-
κά κείμενα, ἀποτελοῦν τεράστιο 
κομμάτι τῆς παράδοσης τοῦ νη-
σιοῦ καί ἐπιβάλλεται ἡ διαφύλα-
ξη, ἡ γνώση καί ἡ προβολή τους. 
Σέ αὐτό τό πλαίσιο, στά ἔργα 
«Ψηφιακό Ἀποσφράγισμα Ἁγιω-
νύμων Νήσων», «RECULT» καί 
«RECULT MAGNUM» πού ἀνή-
κουν στά Προγράμματα Συνερ-
γασίας Interreg V-A «Ἑλλάδα – 
Κύπρος 2014-2020, συγχρηματο-
δοτούμενα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση (ΕΤΠΑ) καί ἀπό Ἐθνικούς 
Πόρους τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κύ-
πρου, ψηφιοποιοῦν τήν ἐκκλη-
σιαστική πολιτιστική κληρονομιά 
τῶν περιφερειῶν τῶν Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου καί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Κύπρου. Εἰδικότερα, στό 
ἔργο «Ψηφιακό Ἀποσφράγισμα 
Ἁγιωνύμων Νήσων», πού ἄρχισε 
τόν Σεπτέμβριο 2018 καί ἔχει διάρ-
κεια τρία χρόνια, ἡ Ἱερά Μητρό-
πολη Λεμεσοῦ ὡς ὁ Κύριος Δι-
καιοῦχος τοῦ ἔργου ἔχει ἀναλάβει 
τήν ὀργάνωση τῶν ἐργαστηρίων 

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
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ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν καί τήν ψη-
φιοποίηση μέρους τῆς ὑλικῆς 
ἐκκλησιαστικῆς πολιτιστικῆς κλη-
ρονομιᾶς τῆς περιφέρειάς της. 
Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, 

στό πλαίσιο τῆς πράξης 
«RECULT» πού ἄρχισε τόν Ὀκτώ-
βριο 2018 καί ὁλοκληρώθηκε τον 
Σεπτέμβριο τοῦ 2022, ἀνέλαβε 
τήν ψηφιοποίηση τῆς ὑλικῆς καί 
ἄυλης ἐκκλησιαστικῆς πολιτι-
στικῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπικῆς περιφέρειας. Προκειμέ-
νου νά προστατευτεῖ ὁ πολιτισμι-
κός της πλοῦτος, δημιουργήθηκε 
ἐργαστήριο ψηφιοποίησης ὑλικῆς 
καί ἄυλης ἐκκλησιαστικῆς πολιτι-
στικῆς κληρονομιᾶς στόν χῶρο 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. 
Μετά τή λήξη τοῦ ἔργου το ἐργα-
στήριο συνεχίζει τή λειτουργία 
του ὑπό τήν εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς 

Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐνῷ τό ὑλικό πού 
αναπτύχθηκε δύναται νά ἀξιο-
ποιηθεῖ καί ἀπό ἄλλους φορεῖς τοῦ 
τουρισμοῦ, ἰδιωτικούς καί δημό-
σιους, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες Μη-
τροπόλεις. Τό ἔργο ἀναμένεται 
νά ἔχει ἀντίκτυπο στόν θρησκευ-
τικό τουρισμό καί στήν ἐπισκεψι-
μότητα στήν πρωτεύουσα. 
Στό Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A Ἑλλάδα-Κύπρος 
2014-2020 RECULT MAGNUM, ἡ 
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ἔχει τόν ρόλο τοῦ 
Κύριου Δικαιούχου. Στό ἔργο 
ἀξιοποιoύνται τά ἀποτελέσματα 
τῶν δύο προϋπαρχόντων ἔργων, 
«Ψηφιακό Ἀποσφράγισμα Ἁγιώ-
νυμων Νήσων» καί «RECULT», τά 
ὁποία ἀφοροῦν τή μεθοδική ψη-
φιοποίηση καί ἀνάδειξη τῆς θρη-
σκευτικῆς ὑλικῆς καί ἄυλης πολι-
τιστικῆς κληρονομιᾶς. Σέ αὐτό τό 

Ἀρχική ἐνημερωτική ἐκδήλωση πράξης RECULT MAGNUM, 
 24/01/22, Λευκωσία.
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τρίτο διασυνοριακό ἔργο, 
«RECULT MAGNUM», οἱ δρά-
σεις τῆς ψηφιοποίησης καί τῆς 
προβολῆς τῆς πολιτιστικῆς κλη-
ρονομιᾶς ἐπεκτείνονται καί στίς 
ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐνῶ ἀνα-
βαθμίζονται ὑφιστάμενα μουσεῖα 
(δύο μουσεῖα στήν Κύπρο, ἕνα 
στήν Κρήτη καί ἕνα στό Βόρειο ἤ 
Νότιο Αἰγαῖο) μέσῳ τῆς δημιουρ-
γίας ψηφιακῶν ἐμπειριῶν ἐντός 
τῶν μουσείων αὐτῶν. Αὐτό θά 
πραγματοποιηθεῖ ἀξιοποιώντας 
τόσο τή μεθοδολογία, ὅσο καί τήν 
τεχνογνωσία πού ἀναπτύχθηκε 
στά δύο προαναφερθέντα καί 
προϋπάρχοντα ἔργα καί χρησι-
μοποιώντας τόν ἐξοπλισμό πού 
ἀποκτήθηκε στό πλαίσιο αὐτῶν. 
Τό ἔργο, στό σύνολό του, στοχεύει 
στή μεγιστοποίηση τοῦ ἀντικτύπου 
τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ σέ 
Ἑλλάδα καί Κύπρο μέσα ἀπό τή 
στοχευμένη ἀνάδειξη καί διάδοση 
τῆς πολιτιστικῆς καί θρησκευ-
τικῆς κληρονομιᾶς τῶν Ἐκκλησιῶν 
Ἑλλάδας, Κρήτης καί Κύπρου. 
Τό διασυνοριακό ἔργο «RECULT 
MAGNUM», ἀποτελεῖ τό ἐπιστέ-
γασμα καί τήν ἐπιβράβευση τῆς 
συνεχοῦς προόδου τῶν ἐργασιῶν 
τῆς ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ. Μετά ἀπό 
σκληρή δουλειά, ἀφοσίωση καί 
ἐμπειρία, ἡ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, μέ τό 

ἔργο αὐτό ἔρχεται στό προσκήνιο 
ὑλοποιώντας μία ἐκ τῶν βασικῶν 
της ἐπιδιώξεων, τή διατήρηση καί 
ἀνάδειξη τῆς πολιτιστικῆς κλη-
ρονομιᾶς μέσα ἀπό καινοτόμες 
δράσεις.  
Ἡ πράξη «Μουσεῖα ΙΙ» πού 

εἶναι Πρόγραμμα Συνεργασίας In-
terreg V-A «Ἑλλάδα – Κύπρος 
2014-2020, συγχρηματοδοτούμενο 
ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση 
(ΕΤΠΑ) καί ἀπό Ἐθνικούς Πόρους 
τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κύπρου, 
ἀφορᾶ τήν παρακολούθηση τῶν 
ἀέριων ρύπων καί τήν  ἀναγνώ-
ριση βλαβῶν σέ ἐκθέματα τοῦ 
Βυζαντινοῦ Μουσείου, κυρίως 
εἰκόνες. Μέ αὐτόν τόν τρόπο δέν 
καταστρέφονται τά ἐκθέματα 
στούς ἐκθεσιακούς χώρους καί 
ἐξασφαλίζεται ἡ προστασία, ἡ 
διατήρηση καί ἡ ἀνάδειξη τῶν 
πολύτιμων ἐκθεμάτων τοῦ Μου-
σείου. Στίς πράξεις «Ψηφιακό 
Ἀποσφράγισμα Ἁγιώνυμων Νή-
σων», «ReCult» καί «Μουσεῖα ΙΙ», 
ἡ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ἔχει ἑτοιμάσει τήν 
ὑποβληθεῖσα πρόταση καί προ-
σφέρει ὑπηρεσίες Διαχείρισης τῆς 
Πράξης γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη 
Λεμεσοῦ, τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Κύπρου καί τό Βυζαντινό Μουσεῖο 
ἀντίστοιχα.  
Ἀνάμεσα στούς ἄξονες προτε-

ραιότητας τῆς ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ εἶναι 

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
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καί ἡ προαγωγή καινο-
τόμων καί δημιουργικῶν 
ἐκπαιδευτικῶν ἔργων. 
Στό ἔργο «Boosting Em-
ployability and Entrepre-
neurship via Centres of 
Learning and Co-operative 
Creativity» (B2ECloC), τό 
ὁποῖο ὁλοκληρώθηκε τόν 
Δεκέμβριο 2020 καί συγ-
χρηματοδοτήθηκε ἀπό τό 
Εὐρωπαϊκό Ταμεῖο Περι-
φερειακῆς Ἀνάπτυξης καί 
τήν Κυπριακή Δημοκρα-
τία μέσῳ τοῦ Προγράμ-
ματος «Ἔρευνα στίς Ἐπιχειρήσεις» 
τοῦ Ἱδρύματος Ἔρευνας καί Καινο-
τομίας τῆς Κύπρου, ἡ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ 
εἶχε τόν ρόλο ἑταίρου. Τό ἔργο ἀφο-
ροῦσε τή μή τυπική μάθηση καί ὁδή-
γησε στή δημιουργία πακέτου δημι-
ουργικῆς μάθησης μέ μαθήματα Ρομ-
ποτικῆς, σχεδιασμοῦ παιχνιδιῶν καί 
ἀνάπτυξης δεξιοτήτων. Στά μαθή-
ματα, τά ὁποῖα χαρακτηρίζει ἡ και-
νοτομία, ἐφαρμόζεται ἡ ὁμαδοσυ-
νεργατική μάθηση. Ὡς τελικό ἀπο-
τέλεσμα τοῦ ἔργου εἶναι ἡ προετοι-
μασία γιά τή δημιουργία Κέντρων Δη-
μιουργικῆς Μάθησης. Τό προανα-
φερθέν ἔργο στοχεύει στόν ἴδιο τόν 
ἄνθρωπο καί τή βελτίωση τῆς ζωῆς 
του γιατί μόνο ἐπενδύοντας στόν 
ἄνθρωπο, μπορεῖ νά ἐπέλθει ἡ οἰκο-
νομική καί κοινωνική ἀνάπτυξη. 
Ἡ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ἐπιδιώκει τή συ-

νεχῆ ἐμπλοκή της σέ ἔργα πού ἀφο-

ροῦν τούς τομεῖς στούς ὁποίους ἐμπί-
πτει τό ἔργο της καί εἶναι ἀξιοσημεί-
ωτη ἡ τεράστια συμβολή της. Ἤδη, 
κατά τή διάρκεια τῶν πέντε πρώτων 
ἐτῶν λειτουργίας της ἔχει ὑποβάλει 
συνολικά περισσότερες ἀπό εἴκοσι 
προτάσεις οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στήν 
ὑλοποίηση τῶν πιό πάνω ἔργων καί 
ἀναμένεται νά ὁδηγήσουν σέ ἀκόμα 
περισσότερα. Οὐσιαστικά, ὑποβλή-
θηκαν 22 προτάσεις, ἀπό τίς ὁποῖες 
ἔχουν ἐγκριθεῖ 6, ἐνῶ ἄλλες βρί-
σκονται στό στάδιο ἀναμονῆς τῆς 
ἔγκρισής τους. Τό Σωματεῖο ΦΙΛΟ-
ΚΑΛΙΑ, θά συνεχίσει νά ἐργάζεται μέ 
τόν ἴδιο ἔνστερνο ζῆλο, τήν ἰσχυρή θέ-
ληση καί τήν ἀφοσίωση, γιά τήν 
ἀνάδειξη, τήν προβολή καί τή δια-
φύλαξη τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς 
τοῦ νησιοῦ μας καί τήν προώθηση 
ἔργων καί δράσεων πού ἀφοροῦν τήν 
κοινωνία καί τήν ἐκπαίδευση.  

 Ἀπό τήν 3η Τεχνική Συνάντηση τῆς Πράξης 
ReCult, πού ἔγινε στίς 27 Φεβρουαρίου 2020 

στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου.
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- Καλά Χριστούγεννα! 
- Καλά Χριστούγεννα! 
- Καλά Χρ... Κλειώ δέ θά μᾶς εὐχη-

θεῖς; Σήκωσε κι ἐσύ τό ποτηράκι 
σου μέ τόν χυμό νά τσουγκρίσουμε 
γιά τό καλό τῆς ἡμέρας. 

- Ναί, ναί.. Καλά Χριστούγεννα! 
- Δέ μοῦ λές, τί σκέφτεσαι τόση 

ὥρα; Οὔτε τίς χαρτοπετσέτες δέν 
ἔβαλες στό γιορτινό τραπέζι, πού 
πάντα ἦταν ἡ δουλειά σου. Νά, τίς 
ἀφήσαμε στή μαντιλοθήκη στή μέση 
τοῦ τραπεζιοῦ. 

- Θά τίς βάλω τώρα στά γρήγορα. 
- Ἄντε, μέχρι νά σερβίρω τό φα-

γητό. 
- Δόξα τῷ Θεῶ! Περάσαμε ὡραία 

καί φέτος στό χριστουγεννιάτικό μας 
τραπέζι. Εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ καί εἴμα-
στε ὑγιεῖς, αὐτό εἶναι τό σημαντικό-
τερο. Κι ἀπό χρόνου! 

- Κι ἀπό χρόνου! 
- Λοιπόν, παιδιά, ὁ καθένας τή δου-

λειά του νά μαζέψουμε, γιά νά καθί-
σουμε στό τζάκι γιά παιχνίδια. Ἡ 
Κλειώ νά μαζέψει τά μαχαιροπίρου-
να, ὁ μπαμπάς τά πιάτα καί τά πο-
τήρια κι ἐγώ τά φαγητά πού περίσ-
σεψαν. Οἱ καλεσμένοι μας θά πᾶνε 
κατευθείαν στό σαλόνι. Δέ θά τούς 
βάλουμε δουλειές, εἶναι φιλοξενού-
μενοι. Κι ἐμεῖς δέ θά ἀργήσουμε. 
Κλειώ..., ἕνα ἕνα θά τά φέρεις τά μα-
χαιροπίρουνα; Μᾶς περιμένει ὁ κό-
σμος στό σαλόνι. 

- Μαμά, νά σοῦ πῶ κάτι πού σκέ-
φτομαι ἀπό τό πρωί; 

- Βεβαίως νά μοῦ πεῖς. Τό κατά-
λαβα ὅτι κάτι σκέφτεσαι. Ἐσύ ἦσουν 
ὁ πιό γρήγορος βοηθός μου, σήμερα 
τό μυαλό σου εἶναι ἀλλοῦ. 

- Ἐκεῖ πού καθόμασταν τό πρωί 
στήν ἐκκλησία, φαινόταν πολύ κα-
θαρά ἡ εἰκόνα τῆς Γέννησης καί εἶδα 
κάτι πού δέν πρόσεξα ἄλλη φορά. 
Αὐτό εἶναι πού σκέφτομαι ὅλη μέρα 

Ἑλένης Ἀναστασίου 
Ἐκπαιδευτικοῦ 

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
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καί προσπαθῶ νά βρῶ μία λύση. 
- Τί, Κλειώ μου; 
- Ὁ μικρός Χριστούλης εἶναι τυ-

λιγμένος σ’ ἕνα πανί, ἀλλά εἶναι 
πολύ λεπτό καί δέν ἔχει κουβερ-
τούλα ἀπό πάνω. Ἔξω εἶναι πολύ 
κρύο, ἐγώ φοροῦσα τό καλό μου 
κόκκινο παλτό καί τό κασκόλ πού 
μοῦ ἔπλεξε ἡ γιαγιά μέ τό χοντρό 
μαλλί καί πάλι ἤθελα νά μποῦμε γρή-
γορα γρήγορα μέσα στόν ναό, για-
τί κρύωνα μέχρι νά φτάσουμε ἀπό τό 
αὐτοκίνητο στήν ἐκκλησία. Καί ὁ μι-
κρός Χριστούλης πρέπει νά κρυώνει 
πολύ στό κρεβατάκι του. Δέν μπο-
ροῦμε νά πάρουμε στήν ἐκκλησία 
μία ἀπό τίς κουβερτοῦλες πού εἶχα 
στό μικρό μου κρεβάτι νά τόν σκε-
πάσουμε; Πειράζει πού εἶναι ρόζ; 

- Πού εἶναι ρόζ δέν πειράζει κα-
θόλου. Ἀλλά δέ χρειάζεται, ἀγάπη 
μου, ὁ Χριστός τήν κουβερτούλα 
μας. Ἄκου. Ὅταν γεννήθηκε, ἡ Πα-
ναγία μας τόν φρόντισε. Τόν τύλιξε 
σ’ αὐτή τήν πάνα καί τόν ἔβαλε στό 
παχνί. Γιά τά ὑπόλοιπα φρόντισε ὁ 
πατέρας Του, ὁ Θεός. Ὁ στάβλος 
πού τούς φιλοξένησαν ἦταν τόσο ζε-
στός ὅσο χρειαζόταν ὁ μικρός Χρι-
στός. Ἄλλωστε, δέν ἦρθε στόν κόσμο 
γιά νά ἔχει πολυτέλειες. Ἦρθε γιά νά 
μᾶς δείξει ὅτι μποροῦμε νά ζοῦμε 
ἁπλά καί ταπεινά. Ἦταν καλά ὁ μι-
κρός Χριστούλης τότε. Σήμερα δέ 
χρειάζεται κουβέρτες. Δέν κρυώνει 
ἀπό τόν καιρό. 

- Κρυώνει ὅμως; 
- Κρυώνει... Στεναχωριέται ἀπό τά 

δικά μας λάθη. Ὅταν δέν κάνουμε τό 
καλό, αὐτά πού μᾶς συμβούλεψε καί 
μᾶς ἔδωσε ἐντολή νά τηροῦμε στή 
ζωή μας, καί πολύ περισσότερο 
ὅταν κάνουμε τό ἀντίθετο, ὅταν 
μιλᾶμε ἄσχημα στούς ἄλλους, ὅταν 
χτυποῦμε κάποιον, ὅταν πληγώ-
νουμε μέ τά χέρια ἤ τά λόγιά μας 
τούς γονεῖς, τά ἀδέλφια, τά παιδιά, 
τούς φίλους μας. Τότε κρυώνει. Ζε-
σταίνεται ὅμως ὅταν ἀκούει μία 
καλή κουβέντα... ὅταν βλέπει νά 
εἴμαστε στό σπίτι ἑνωμένοι κι ἀγα-
πημένοι, νά βοηθᾶμε τούς συμμα-
θητές στό σχολεῖο μέ τά μαθήματα, 
ὅταν μιλᾶμε εὐγενικά, ὅταν στηρί-
ζουμε ὅποιον χρειάζεται... ὅταν 
σταυρώνουμε τά χέρια μας καί κά-
νουμε προσευχή, ὅταν κοινωνοῦμε 
τό Σῶμα καί τό Αἷμα του... ὅταν λέμε 
εὐχαριστῶ, ὅταν λέμε συγγνώμη... 
Κάθε φορά πού κάνουμε ἕνα ἀπ’ 
αὐτά εἶναι σάν νά τόν σκεπάζουμε 
μέ ἀκόμα μία κουβερτούλα. Κι ἔτσι 
δέν κρυώνει. 

- Δηλαδή, τώρα πού θά μαζέψω 
τά μαχαιροπίρουνα, θά βάλω μία 
κουβερτούλα στόν μικρό Χριστού-
λη; 

- Μπορεῖς νά τό πεῖς κι ἔτσι. 
- Ξεκινάω τότε! Γρήγορα, μαμά, 

σοῦ φέρνω τά μαχαιροπίρουνα καί 
πᾶμε στό σαλόνι. Δέν κάνει νά πε-
ριμένουν οἱ καλεσμένοι μας.
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Σαράντα χρόνια συμπλη-
ρώθηκαν φέτος ἀπό τήν 
ἵδρυση καί λειτουργία τῶν 

Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυ-
ναικών τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς. Πρόκειται γιά ὀργα-
νωμένες ὁμάδες γυναικῶν, πού 

ἐθελοντικά καί ἀθόρυβα ἐργά-
ζονται ἐντελῶς ἀνιδιοτελῶς στό 
λατρευτικό, τό κατηχητικό καί 
τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας μέσα στίς ἐνορίες.  
Ποτέ δέν ἔγινε καμιά δημοσί-

ευση γιά τό τόσο σημαντικό 

Ὀρθοδοξίας Καλογήρου 
Φιλολόγου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ἔργο, γιατί ποτέ δέν ἦταν στόχος 
ἡ δημοσιοποίησή του. Μέ τήν 
εὐκαιρία ὅμως τῆς συμπλήρω-
σης τῆς τέταρτης δεκαετίας 
ζωῆς, ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή 
τῶν Συνδέσμων κυκλοφόρησε 
ἀναμνηστικό λεύκωμα ὑπό τόν 
τίτλο «Χριστιανικοί Σύνδεσμοι 
Γυναικών – 40 χρόνια. Μετά Γυ-
ναικός ἐλάλει» μέ πολύ ἁδρο-
μερῆ ἀναφορά στίς δραστηριό-
τητες τῶν Χριστιανικῶν Συν-
δέσμων. 
Ἀρχίζει μέ ἀναφορά στήν 

πρώτη μεγάλη συγκέντρωση 
τῆς 21ης Ἰουνίου τοῦ 1981, 
στήν ὁποία ὁ μακαριστός Ἀρχιε-
πίσκοπος κυρός Χρυσόστομος 
ὁ Α΄, Πατέρας καί καθοδηγητής 
τους, μέ πολλή ἀγάπη καί 
ἐνθουσιασμό κήρυξε τήν ἔναρ-
ξη λειτουργίας τους. Ἐπικρά-
τησε μεγάλος ἐνθουσιασμός, ἡ 
μία μετά τήν ἄλλη οἱ ἐνορίες 
ὀργανώνονταν μέ τό ἴδιο Κα-
ταστατικό τό Διοικητικό Συμ-
βούλιο καί τά μέλη. Μέχρι τό 
2007 λειτουργοῦσαν 60 Σύνδε-
σμοι σέ ἀντίστοιχες ἐνορίες καί 
κοινότητες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, πού κάλυπτε ὡς τότε 
καί τίς σημερινές Μητροπόλεις 
Ταμασοῦ, Τριμυθοῦντος καί 
Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου. Σή-
μερα λειτουργοῦν στίς τέσσερις 

Μητροπόλεις 90 Σύνδεσμοι.  
Ὁ λόγος τῆς ἵδρυσής τους 

αὐτή τή συγκεκριμένη στιγμή 
ἦταν γιά νά στηρίξει καί παρη-
γορήσει τίς χιλιάδες τῶν γυ-
ναικῶν, πού ἡ βάρβαρη Τουρ-
κική εἰσβολή    ἀνάγκασε νά φύ-
γουν ἀπό τά σπίτια τους καί νά 
προσφυγοποιηθοῦν  στόν τόπο 
τους. Ἔψαχναν ὅλες αὐτές πα-
ρηγοριά καί ἐλπίδα. Ἡ Ἐκκλη-
σία ὡς μάνα στοργική τους ἔγι-
νε στήριγμα. 
Στό Λεύκωμα  καταγράφεται 

ἡ τεράστια συμβολή τῶν γυ-
ναικῶν στήν ἀνέγερση δεκά-
δων ναῶν καί συμπληρωμα-
τικῶν αἰθουσῶν τους στή νότια 
Λευκωσία, στούς Συνοικισμούς 
τῶν προσφύγων καί τίς νέες 
γειτονιές πού μετά τόν πόλεμο 
ἀναγκαστικά δημιουργήθηκαν. 
Σημειώνεται ἀκόμα ἡ αὐξημένη 
συμμετοχή τῶν γυναικῶν στίς 
λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν 
ἐνοριῶν τους. 
Τό ἑπόμενο στοιχεῖο πού κα-

ταγράφεται εἶναι ἡ ὀργάνωση 
καί συμμετοχή καί ἡ βοήθεια 
τῶν γυναικῶν στό Κατηχητικό 
ἔργο τῶν ἐνοριῶν τους μέ συ-
νάξεις, ἔντυπα, ὀπτικοακου-
στικά μέσα κ.λ.π 
Τέλος γίνεται ἀναφορά στό 

τεράστιο φιλανθρωπικό τους 
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ἔργο, ἡ συμπαράστασή  τους σέ 
ἄτομα καί οἰκογένειες, ἀσθενεῖς, 
ἄπορους φοιτητές καί μαθη-
τές, φυλακισμένους, καί πολλές 
ἄλλες περιστάσεις. 
Παράλληλα γίνεται ἐκτενής 

ἀναφορά στίς δραστηριότητες 
τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς 
τῶν Συνδέσμων, συγκεκριμένα 
στίς μεγάλες χριστουγεννιάτικες 
γιορτές μέ κατάμεστο τό Δημο-
τικό Θέατρο Λευκωσίας καί 
τήν ἔκδοση χριστουγεννιάτικης 
κάρτας μέ τίς εὐχές τῶν Συνδέ-
σμων πρός τούς ἐνορίτες.  Πολύ 
ἀθρόα ἦταν ἡ συμμετοχή τῶν 
Γυναικῶν στίς γιορταστικές 
ἐκδηλώσεις τιμῆς γιά τούς Τρεῖς 
Ἱεράρχες, στίς ὁποῖες διακε-
κριμένοι ὁμιλητές ἀνέπτυσσαν  
εἰδικά πνευματικά θέματα καί ἡ 
χορωδία τῶν Συνδέσμων συμ-
μετεῖχε. 
Καταγράφονται ἐπίσης τήν 

Κυριακή τῶν Μυροφόρων με-
γάλες πασχαλινές ἐκδηλώσεις, 
ἐκδρομές στήν Ἱερά Μονή Κύκ-
κου, ἐνοριακές καί ἄλλες δρα-
στηριότητες, πού συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα. 
Ὡς ἐξαιρετικά σημαντικές 

ἀναφέρονται καί οἱ γιορτές τῶν 
Ἐθνικῶν Ἐπετείων μέ εἰδικά 
θέματα διανθισμένα μέ ὕμνους, 
τραγούδια καί ἐθνικούς χορούς. 

Ἀκόμα μέσα ἀπό τίς ἐφημερίδες 
τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 φαίνε-
ται ἡ συμμετοχή τῶν Συνδέ-
σμων στίς ἀντικατοχικές πο-
ρεῖες τῶν γυναικῶν, μία μονα-
δική στιγμή τῆς ζωῆς καί τῆς 
δραστηριότητάς τους. 
Σπουδαίας σημασίας εἶναι 

καί ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων 
γυναικῶν στά κατασκηνωτικά 
τριήμερα γιά μέλη τῶν Συνδέ-
σμων. Εἶναι  ἕνας συνδυασμός 
κατανυκτικῶν λατρευτικῶν 
ἀκολουθιῶν (ἑσπερινός, ἀπό-
δειπνο, ὄρθρος, Θεία Λειτουρ-
γία), συναναστροφῆς στό θαυ-
μάσιο φυσικό περιβάλλον καί 
βέβαια ψυχαγωγίας καί ξεκού-
ρασης. 
Τά τελευταία χρόνια γίνονται 

σεμινάρια καί συνέδρια μέ 
ἐνδιαφέροντα παιδαγωγικά καί 
γενικά πνευματικά θέματα. 
Τό Λεύκωμα τελειώνει ἐπιση-

μαίνοντας τό πρόβλημα καί τήν 
ἀνάγκη γιά ἀνανέωση τῶν 
μελῶν τῶν  Συνδέσμων στή δύ-
σκολη ἐποχή μας. Προτείνει μά-
λιστα καί τρόπους ἐπικοινω-
νίας μέ νεότερες γυαναῖκες μέ 
σκοπό νά ἐνταχθοῦν, νά δώ-
σουν καί νά πάρουν μέσα σ’ 
αὐτή τήν εὐλογημένη προσπά-
θεια.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Ὁ  ἀοίδιμος Ἀρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστο-

μος Β΄ ἀνέπαυσε πολλαχῶς 
τήν καρδίαν ἡμῶν καί μᾶς 
ἔδωκε πολλάς ἀφορμάς 
διά νά δοξολογήσωμεν τό 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή 
ἐχαρίσατο εἰς τόν λαόν Του 
τόν σπουδαίον αὐτόν 
ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα... 
Εὐχαριστούμεν σοι πλεί-
στα, μακαριστέ ἅγιε Ἀδελ-
φέ! Τό ὄνομα σου θά πα-
ραμείνῃ πάντοτε λίαν σε-
βαστόν εἰς τάς δέλτους τῆς 
μνήμης ὅλης τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τοῦ Γένους! 
Εἴησαν πάντα ταῦτα εἰς 
μνημόσυνόν σου αἰώνιον 
ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώ-
πων!  
 

Ἀρχιεπίσκοπος  
Κωνσταντινουπόλεως   

καί Οἰκουμενικός  
Πατριάρχης  

κ.κ. Βαρθολομαῖος


