
Ὁ παιδομάρτυσ Μάμασ 

  

π. Βαςίλειοσ Καλλιακμάνησ 

τὰ ςυναξάρια τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ καὶ ςτὸ ἁγιολόγιό τθσ εἶναι γνωςτοὶ ἔξι μάρτυρεσ 

μὲ τὸ ὄνομα Μάμασ. Ὁ πρῶτοσ καὶ ςπουδαιότεροσ καταγόταν ἀπὸ τὴ Γάγγρα τῆσ 

Παφλαγονίασ καὶ μαρτφρθςε ςτὴν Καιςάρεια τῆσ Παφλαγονίασ ἐπὶ αὐτοκράτοροσ 

Αὐρθλιανοῦ τὸ 275 μ.Χ.. Πρόκειται γιὰ τὸν ἅγιό μασ, τοῦ ὁποίου ἡ μνιμθ 

γιορτάηεται ςτὶσ 2 επτεμβρίου. 

«Οἱ διαφορετικὲσ ἐκδοχὲσ γιὰ τὴν καταγωγὴ καὶ τὴν οἰκογζνεια τοῦ ἁγίου μᾶσ 

ὑποχρεϊνουν νὰ ἔχουμε ἀμφιβολίεσ γφρω ἀπὸ τὸ πρόςωπο τοῦ μάρτυρα… Σὸ 

πρόςωπο τοῦ ἁγίου Μάμα ἔχει ςυγκροτθκεῖ ἀπὸ διάφορεσ παραδόςεισ καὶ δὲν 

ὑπάρχει τρόποσ νὰ κακοριςτεῖ ςὲ ποιὸ πραγματικὸ πρόςωπο ἀνικουν οἱ 

παραδόςεισ αὐτζσ», γράφει ἡ Ἄννα Μαραβὰ-Χατηθνικολάου. «Ἕνασ ἁπλὸσ βοςκόσ, 

ἕνα παιδὶ μεγαλωμζνο ἀπὸ κάποιον ἐπίςκοπο, ποὺ ηοῦςε ςτὸ βουνὸ τῆσ Καιςάρειασ 

ἀνάμεςα ςτὰ ἄγρια κθρία, ἕνασ ἀριςτοκράτθσ ἀπὸ καταγωγι, μὲ γονεῖσ μάρτυρεσ 

τῆσ πίςτθσ, ποὺ ἔγινε βοςκὸσ ἀπὸ κζλθμα Θεοῦ… ὅλα αὐτὰ ςυγκεντρωμζνα ςτὸ ἴδιο 

πρόςωπο». Ἡ ἀλικεια εἶναι πὼσ ἴςωσ ἐδῶ νὰ ςυνενϊκθκαν διάφοροι βίοι τῶν 

ἁγίων ποὺ φζρουν τὸ ὄνομα Μάμασ. Ἀπὸ τὴν ἄλλθ πλευρὰ ὅμωσ τὸ βζβαιο εἶναι 

πὼσ ὁ ἅγιοσ Μάμασ ἀνικει ςτὴν κατθγορία τῶν μαρτφρων. Ἂσ δοῦμε τϊρα 

ἀκροκιγῶσ ποῦ τιμικθκε ὁ ἅγιοσ Μάμασ: 

Καιςάρεια: Ἡ γιορτὴ τοῦ ἁγίου Μάμα ἔπεφτε τὴν πρϊτθ ἑβδομάδα τοῦ 

επτζμβρθ.Προςκαλοῦνταν καὶ ἄλλοι ἐπίςκοποι καὶ λάμπρυναν τὴν πανιγυρθ τῶν 

μαρτφρων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ἁγίου Εὐψυχίου καὶ τοῦ ἁγίου Μάμαντοσ. Ἡ 

ςυγκεκριμζνθ περίοδοσ ςυνζπιπτε μὲ τὴν ἀρχὴ τῆσ Ἰνδίκτου καὶ τὴ γιορτὴ τῆσ 

Βαςιλειάδασ. ὲ μία ὁμιλία του πρὸσ τὸν ἅγιο Μάμα ὁ Μ. Βαςίλειοσ περιγράφει 

ἐνϊπιον μεγάλου πλικουσ τὸν Ἅγιο ὡσ ὑπόδειγμα ἁπλοῦ καὶ ταπεινοῦ πιςτοῦ, ποὺ 

ἀξιϊκθκε νὰ δοξαςτεῖ ςτὸ ὄνομα τοῦ Χριςτοῦ. 
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Ὁ μάρτυρασ ἦταν ἕνασ ἁπλὸσ βοςκὸσ ςὲ πλιρθ ἁρμονία μὲ τὸ φυςικὸ περιβάλλον -

ἀφοῦ ἀκόμθ καὶ τὰ λιοντάρια τὸν ὑπακοφουν- καὶ μὲ ἀπζραντο πλοῦτο πίςτθσ. Ὁ 

ἅγιοσ Μάμασ γιορταηόταν ςτὴν Καιςάρεια δφο φορὲσ τὸ χρόνο, μία φορὰ τὸ 

επτζμβριο καὶ μία τὴν ἄνοιξθ. Σὴ δεφτερθ φορὰ οἱ κάτοικοι τῆσ περιοχῆσ 

παρακαλοῦςαν τὸν Ἅγιο νὰ ἐγκαινιάςει τὴν ἐποχὴ τῆσ ἀνοίξεωσ. Ἑρμθνεφεται 

εὔκολα λοιπὸν γιατί ὁ λόγοσ τοῦ Γρθγορίου τοῦ Ναηιανηθνοῦ ποὺ ἐκφωνικθκε τὴν 

Κυριακι τοῦ Θωμᾶ ἀποτελεῖ ἕναν πραγματικὸ ὕμνο ςτὴν ἄνοιξθ καὶ τὸν ἅγιο Μάμα. 

«Ὁ ἐξαιρετικὸσ αὐτὸσ ἅγιοσ, ποὺ ποιμαίνει ςιμερα τὸ λαὸ τῆσ Καιςάρειασ ἦταν ἕνασ 

Καππαδόκθσ βοςκὸσ ποὺ ἄρμεγε ἐλαφίνεσ. Καὶ ἐκεῖνεσ ςυναγωνίηονταν ποιὰ κὰ τοῦ 

πρωτοδϊςει γάλα, γιὰ νὰ τραφεῖ ὁ δίκαιοσ», λζει ὁ Γρθγόριοσ. 

Μαμαςὸσ καὶ Γάγγρα: Ἡ ἀπόδοςθ τῆσ τιμῆσ τῶν μαρτφρων γινόταν ςυνικωσ μὲ τὴ 

μεταφορὰ τμιματοσ τῶν ἱερῶν λειψάνων τουσ. Γνωρίηουμε ἐπίςθσ ὅτι οἱ ἅγιοι 

τιμοῦνταν μὲ τὴν εἰκονογράφθςθ ςκθνῶν τοῦ βίου τουσ ἢ ἀκόμθ καὶ μὲ τὴ 

μεταφορὰ εἰκόνων ςτὸν τόπο ὅπου τελεῖτο ἡ μνιμθ τουσ. Αὐτὸ ςυνζβθ καὶ μὲ τὸν 

ἅγιο Μάμα. φντομα ἡ τιμὴ τοῦ ἐξαπλϊκθκε ἕωσ τὴ Μαμαςό, πόλθ ςτὴν περιοχὴ 

τῆσ Ναηιανηοῦ ἀλλὰ καὶ 

ςτὴ Γάγγρα τῆσ Παφλαγονίασ, τὸν τόπο δθλαδὴ καταγωγῆσ τοῦ ἁγίου. Μάλιςτα 

διαςϊηονται μαρτυρίεσ εὐλάβειασ πρὸσ τὸν ἅγιο Μάμα καὶ τιμῆσ πρὸσ αὐτὸν καὶ 

ἀπὸ τοὺσ μουςουλμανικοὺσ πλθκυςμοὺσ τῆσ Μαμαςοῦ τουλάχιςτον μζχρι τὴν 

ἀνταλλαγὴ πλθκυςμῶν τοῦ 1924. 

Κωνςταντινοφπολθ: Ἡ τιμὴ τοῦ ἁγίου Μάμαντοσ φζρεται νὰ ἔφταςε ςτὴ 

Βαςιλεφουςα κατὰ τὸ δεφτερο μιςό του 5ου αἰ. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ πολεμιςτὲσ τῆσ 

Ἰςαυρίασ κατακλφηουν τὸ Βυηάντιο. Κατὰ πᾶςα πικανότθτα λοιπὸν μζςω τῶν 

Ἰςαφρων μιςκοφόρων ἡ τιμὴ τοῦ Ἁγίου μεταφζρεται ςτὴν Κωνςταντινοφπολθ. Ἀπὸ 

τὸν ἴδιο αἰϊνα μάλιςτα ὑπῆρχε ςτὴ βυηαντινὴ πρωτεφουςα προάςτιο μὲ τὴν 

ὀνομαςία «Ἅγιοσ Μάμασ», τὸ ὁποῖο ςυνδεόταν μὲ ςθμαντικὲσ ςτιγμὲσ γιὰ τὴ 

Βαςιλεφουςα. 

Κφπροσ: τὴ μεγαλόνθςο τοῦ Ἑλλθνιςμοῦ ςϊηεται ἡ λάρνακα μὲ τὸ λείψανο τοῦ 

ἁγίου Μάμαντοσ.Ὑπάρχουν ἐπίςθσ ςυνολικὰ 66 ναοὶ πρὸσ τιμιν του. Ὁ Λεόντιοσ 

Μαχαιρᾶσ, ὁ Νεόφυτοσ Ροδινὸσ καὶ ὁ τζφανοσ Lusignan ἀναφζρουν πλθροφορίεσ 

καὶ παραδόςεισ ςχετικὰ μὲ τὴν τιμὴ τοῦ Ἁγίου ςτὴν Κφπρο. Ἡ τιμὴ αὐτὴ φαίνεται 

πὼσ ἀναπτφχκθκε κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆσ Φραγκοκρατίασ καὶ ἰδιαίτερα τὸ 15ο αἰ. Ἡ 

καυματουργικὴ ἐπίδραςθ τοῦ μφρου ποὺ ἀναβλφηει ἀπὸ τὸ ςῶμα τοῦ Ἁγίου τὴν 

ἡμζρα τῆσ γιορτῆσ του ἐπιβεβαιϊνεται ὡσ τὸ πιὸ ςθμαντικὸ γεγονὸσ ςτὴ ηωὴ τοῦ 

τόπου. Ἐκτὸσ ἀπὸ τὶσ γραπτὲσ μαρτυρίεσ καὶ τοὺσ ναοὺσ ποὺ οἰκοδομοῦνται πρὸσ 

τιμὴν του κυρίωσ μετὰ τὸ 15ο αἰ. ςτὸ μαρτυρικὸ νθςὶ ςϊηεται καὶ μία ἐνδιαφζρουςα 

τοιχογραφία τοῦ 12ου αἰ. ὲ αὐτὴν ὁ ἅγιοσ Μάμασ δὲν εἰκονίηεται κακιςμζνοσ ςὲ 

λιοντάρι, ὅπωσ ςτὴν εἰκόνα τῆσ Λάρνακασ καὶ ἄλλεσ κυπριακὲσ εἰκόνεσ, ἀλλὰ ὡσ 

ἁπλὸσ βοςκὸσ μὲ τὸ ςταυροράβδι ςτὸ χζρι, ὅπωσ τὸν ςυναντᾶμε ςὲ πολλὲσ εἰκόνεσ 



ἐκτὸσ Κφπρου. Ὡσ γενικὸ ςυμπζραςμα πρζπει νὰ ὁμολογιςουμε ὅτι ςτὴν Κφπρο ἡ 

τιμὴ τοῦ Ἁγίου εἶναι πολὺ ἔντονθ καὶ ξεκινᾶ ςαφῶσ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ςαρκοφάγο του 

Μόρφου, ποὺ περικλείει τὰ ἱερά του λείψανα. 

Ἑλλάδα: τὴν κυρίωσ Ἑλλάδα ὑπάρχουν παλιὲσ εἰκόνεσ καὶ τοιχογραφίεσ τοῦ ἁγίου 

Μάμαντοσ. Ὁ Ἅγιοσ τιμᾶται γενικότερα ςὲ παρακαλάςςια μζρθ καὶ ςὲ ὁριςμζνα 

νθςιά. τὴν Κριτθ ἔχουμε τὸ χωριὸ Ἅγιοσ Μάμασ ςτὴν ἐπαρχία Ρεκφμνου. Ἔχουμε 

τὸν Ἅγιο Μάμα τῆσ Χαλκιδικῆσ κι ἀκόμθ ἐκεῖνον ςτὴν Ἐπίδαυρο Λιμθρᾶσ. τὴ 

Χίο,ςτὸ χωριὸ Ἀφοδίτθ, ὑπάρχει ναὸσ τοῦ Ἁγίου Μάμαντοσ. τὴ κφρο, τὴ Μῆλο, τὰ 

Κφκθρα, τὴν Κάρπακο, τὶσ πζτςεσ καὶ τὴ Νάξο βρίςκονται μικρὰ ἐκκλθςάκια. 

Δερβίςθδεσ: Ξεχωριςτὴ μνεία πιςτεφουμε πὼσ ἀξίηει νὰ γίνει ςτὴν τιμὴ ποφ 

ἀπζδιδαν ςτὸν ἅγιο Μάμα τὰ μουςουλμανικὰ μοναχικὰ τάγματα τῶν δερβίςθδων. 

Εἶναι γνωςτὸ πὼσ οἱ δερβίςθδεσ ςζβονταν καὶ τιμοῦςαν πολλοὺσ χριςτιανοὺσ 

ἁγίουσ. Ἕνασ ἀπὸ ἐκείνουσ ποὺ ἰδιαίτερα εὐλαβοφταν ἦταν ὁ ἅγιοσ Μάμασ. Πολλοὶ 

Καππαδόκεσ πρόςφυγεσ διθγοῦνται ὅτι ςτὴν περιοχὴ τῆσ Μαμαςοῦ ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ 

οἱ δερβίςθδεσ εἶχαν ἀναπτφξει ςτενοὺσ δεςμοὺσ μὲ τὸν Ἅγιο. Λζγεται μάλιςτα πϊσ, 

ὅταν ἔμπαιναν ςτὰ ςπίτια τουσ, ἔλεγαν: «Δῶςε μου ἕνα κερὶ ν’ ἀνάψω ςτὸν Ἀϊ 

Μάμα. Κι ἐμεῖσ Ἀϊ Μάμα ςόι εἴμαςτε»(!). 

Ὁ παιδομάρτυσ ἅγιοσ Μάμασ ἀποτελεῖ μία χρυςὴ ψθφίδα ςτὸ μωςαϊκό τῆσ 

Ἐκκλθςίασ καὶ ταφτιςε τὸ κζλθμά του μὲ τὸ κζλθμα τοῦ Θεοῦ. Ἂν κζλουμε νὰ τὸν 

τιμιςουμε κι ἐμεῖσ, δὲν ἔχουμε ἄλλθ ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ νὰ ἀκολουκιςουμε τὸ βίο του 

καὶ νὰ ἀξιοποιιςουμε τὰ χαρίςματα ποὺ μᾶσ ἔδωςε ὁ Θεόσ. Νὰ γίνουμε δθλαδὴ 

ἄνκρωποι τῆσ χαρᾶσ, τῆσ ἀγάπθσ, τῆσ πίςτθσ, τῆσ δικαιοςφνθσ καὶ προπαντὸσ 

ἄνκρωποι τῆσ ἐλπίδασ ἀλλὰ καὶ τῆσ κυςίασ. 

Πηγή: Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Καρζα 

 

 


