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Δάςκαλοσ, ὁ μπαλωματήσ καί ὁ οὐρανόσ 

 

Φρόνια κρϊτηςε ὁ διωγμόσ τῶν χριςτιανῶν. Ποτϊμια χύθηκε τό τύμιο αἷμα 

τῶν Μαρτύρων. Κι ἦρθε κϊποια ςτιγμό πού ἡ εἰδωλολατρικό μανύα τοῦ 

αὐτοκρϊτορα κορϋςτηκε, ἀφοῦ εἶχε πιϊ τελειωθεῖ μαρτυρικϊ καύ ὁ ἅγιοσ 

Ἐπύςκοπόσ τησ Ἀλεξϊνδρειασ, ὁ Πϋτροσ. 

— Δϋν μϋ ἔκρινε ἄξιο ὁ Κύριοσ νϊ μαρτυρόςω γιϊ τόν πύςτη, δύπλα ςτούσ 

ἀδελφούσ μου, ςκεπτόταν ὁ Ἀντώνιοσ. Θϊ πορευτῶ λοιπόν ςτό βαθιϊ ἔρημο 

γιϊ νϊ δώςω τόν τελικό μϊχη μϋ τόν πονηρό μονολόγηςε ἀποφαςιςτικϊ καύ 

κϊτι ςϊν κρυμμϋνη ὑπερηφϊνεια πῆγε νϊ ςκιϊςει τῆσ ἀπόφαςησ τοῦ τούτησ τό 

χϊρη. ϊν νϊ ’νιωςε κεύνη τόν ὥρα ὁ ἀςκητόσ πώσ ξεχωρύζει ὁ ἐρημύτησ ἀπό 

τούσ πολλούσ ςϊν νϊ ἦταν ἡ παλαύςτρα τῆσ ἐρόμου ἀνώτερη μορφό 

χριςτιανικῆσ ζωῆσ. 

Σόν πεύραξε τοῦτοσ ὁ λογιςμόσ, ςϊν ἀγκαθιῶν κϊρφωμα βαθύ κι ὅρμηςε 

τούτη ἡ ςκϋψη νϊ τοῦ πνύξει ὅλα τϊ λουλούδια πού ἡ μαρτυρικό του προαύρεςη 

εἶχε ςυλλϋξει ὅλα τϊ χρόνια τοῦ διωγμοῦ. Ἔμπειροσ ὅμωσ πιϊ ἀγωνιςτόσ 

γρόγορα κατανόηςε πώσ εἶχε πϊλι νϊ κϊνει μϋ παγύδα τοῦ ἀντύδικου. Γι’ αὐτό 

ἔπεςε ςϋ βαθιϊ προςευχό. 

— Κύριε, φανϋρωςϋ μου, ἄν μϋςα ςτόν πόλη μϋ τούσ θορύβουσ τησ μπορεῖ 

νϊ φτϊςει ὁ πιςτόσ τϊ μϋτρα τϊ πνευματικϊ πού κατακτϊει ςτό βαθιϊ ἔρημο ὁ 
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ἀςκητόσ… 

Δϋν εἶχε ἀκόμα ἀποτελειώςει τοῦτο τό αἴτημα ςτόν Πανϊγαθο καύ φωνό 

ἀκούςτηκε νϊ τοῦ λϋει: 

— Σό Εὐαγγϋλιο εἶναι ἕνα γιϊ ὅλουσ τούσ ἀνθρώπουσ, Ἀντώνιε. Κι ἄν θϋλεισ 

νϊ βεβαιωθεῖσ, πώσ ἄν κανεύσ κϊνει τό θϋλημα τοῦ Θεοῦ ςῴζεται καύ ἁγιϊζεται 

ὅπου καύ νϊ ’ναι, πϋραςε, καθώσ φεύγεισ ἀπό τόν Ἀλεξϊνδρεια, ἀπό τό 

μαγαζϊκι τοῦ μπαλωματῆ, πού εἶναι ἄςημο καύ φτωχικό. Εἶναι ἐκεῖ κϊτω ςτό 

τελευταῖο τῆσ πόλησ παραδρόμι. 

— τό μαγαζϊκι τοῦ μπαλωματῆ, Κύριε; Καύ ποιόσ μπορεῖ ἐκεῖ νϊ μϋ 

βοηθόςει, νϊ ρύξει φῶσ ςτό λογιςμό; ἀπϊντηςε ἀπορημϋνοσ ὁ Ἀντώνιοσ. 

— Θϊ ςοῦ ἐξηγόςει ὁ μπαλωματόσ, ξανϊκουςε τόν ἴδια φωνό. 

— Ὁ μπαλωματόσ; Σύ ξϋρει αὐτόσ ὁ ἄνθρωποσ ἀπό ἀγῶνεσ καύ πειραςμούσ; 

Σύ γνώριςε ὁ πτωχόσ βιοπαλαιςτόσ, ἀπό τῆσ πύςτησ τύσ κορυφϋσ κι ἀπ τόν 

ἀλόθεια; ἀναρωτόθηκε. 

Ἀντύρρηςη ὅμωσ δϋν μπόρεςε νϊ ὀρθώςει ςτό θεύα ὑπόδειξη. Γι’ αὐτό μόλισ 

ξημϋρωςε πῆρε τό δρόμο πού ἔβγαζε ἀπό τόν πόλη. Ὅπωσ τοῦ εἶχε ὑποδεύξει ὁ 

Θεόσ, ςτϊθηκε, καθώσ ςυνϊντηςε τό τελευταῖο παραδρόμι, καύ βρῆκε τό 

μαγαζϊκι τοῦ μπαλωματῆ. 

Φαρούμενα καύ ςεβαςτικϊ ὁ ἁπλόσ ἄνθρωποσ τόν ὑποδϋχτηκε καύ τόν 

ρώτηςε: 

— ϋ τύ μπορῶ νϊ ςοῦ φανῶ χρόςιμοσ, Ἀββᾶ; Ἀγρϊμματοσ κι ἄξεςτοσ 

χωρικόσ εἶμαι, μϊ γιϊ τόν ξϋνο, ὅποιοσ καύ ’ναι, ὁ ντόπιοσ χρόςιμοσ πϊντα θϊ 

βρεθῆ. 

— Ὁ Κύριοσ μϋ ἔχει ςτεύλει νϊ μϋ διδϊξεισ, εἶπε ταπεινϊ ὁ Ἀςκητόσ. 

Πετϊχτηκε ἐπϊνω ἀπορημϋνοσ ὁ φτωχόσ βιοπαλαιςτόσ. 
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— Ἐγώ; Σύ μπορῶ ἐγώ ὁ ἀγρϊμματοσ νϊ διδϊξω τόν ἁγιοςύνη ςου; Δϋν ξϋρω 

νϊ ’χω κϊνει ςτό ζωό μου τύποτα τό καλό καύ τό ἀξιόλογο, κϊτι πού νϊ μπορεῖ 

νϊ ςταθεῖ ἀψεγϊδιαςτο, μπροςτϊ ςτϊ μϊτια τοῦ Θεοῦ. 

— Πϋσ μου τύ κϊνεισ, πῶσ περνᾷσ τόν ἡμϋρα ςου; Ξϋρει ὁ Θεόσ, μϋ ἄλλο 

μϋτρο Ἐκεῖνοσ ζυγύζει καύ κρύνει τϊ πρϊγματα, ἐπϋμενε ὁ Ἀντώνιοσ. 

— Ἐγώ, Ἀββᾶ, ποτϋ δϋν ἔκανα ποτϋ τύποτα τό καλό, μονϊχα πού 

ἀγωνύζομαι ςύμφωνα μϋ τύσ ἅγιεσ ἐντολϋσ τοῦ Εὐαγγελύου. Κι ἀκόμα προςπαθῶ 

ποτϋ νϊ μόν ξεχνῶ καύ νϊ μόν παραβλϋπω τύσ ἐλλεύψεισ καύ τόν πνευματικό 

ἀκαρπύα μου. Καθώσ λοιπόν δουλεύω ὁλημερύσ ςκϋπτομαι καύ λϋω ςτόν ἑαυτό 

μου: Σαλαύπωρε ἄνθρωπε, ὅλοι θϊ ςωθοῦν καύ μόνο ἐςύ ἄκαρποσ μϋνεισ. 

Ἐξαιτύασ τῆσ ἁμαρτύασ ςου, τό Ἅγιο Πρόςωπο Σου ποτϋ δϋν θϊ ἀξιωθεῖσ νϊ δεῖσ. 

— ’ εὐχαριςτῶ Κύριε, εἶπε ὑψώνοντασ τϊ δακρυςμϋνα μϊτια του πρόσ τόν 

οὐρανό ὁ Ἀςκητόσ. Κι ἐνῷ ὁ μπαλωματόσ ςτεκόταν ἀπορημϋνοσ γιϊ τοῦτο τό 

φϋρςιμο, ὁ Ἀςκητόσ τόν ἀγκαλύαςε ςτοργικϊ καύ τόν ἀποχαιρϋτηςε λϋγοντασ: 

— ’ εὐχαριςτῶ καύ ςϋνα, ἅγιε ἄνθρωπε. ’ εὐχαριςτῶ, γιατύ μϋ δύδαξεσ πῶσ 

τόςο εὔκολα, μονϊχα μϋ τόν ταπεινό λογιςμό, μπορεῖ ὁ καθϋνασ νϊ ζεῖ ςτό 

Φϊρη τοῦ Παραδεύςου. 

Κι ἐνῷ ὁ φτωχόσ μπαλωματόσ ςυνϋχιζε νϊ κοιτϊζει ἀμόχανα, χωρύσ τύποτα 

ἀπ’ ὅλα αὐτϊ νϊ καταλαβαύνει, ὁ Ἀντώνιοσ πῆρε τό ραβδύ κι ὠφελημϋνοσ 

τρϊβηξε τό μονοπϊτι πού ὁδηγοῦςε ςτό βαθιϊ ἔρημο. 

Βϊδιζε μϋ μόνη ςυντροφιϊ τοῦ ραβδιοῦ του τό χτύπημα. Βϊδιζε κι ἡ προςευχό 

του καυτό ςϊν τῆσ ἔρημησ γῆσ τό λϊβα ὑψωνόταν ὁλόιςια ςτόν οὐρανό. 

Πορευόταν ὁλημερύσ καύ προςευχητικϊ ἀναλογιζόταν τό μϊθημα πού εἶχε 

πϊρει ἐκεύνη τόν ἡμϋρα ἀπό τό φτωχό μπαλωματό. 

— Ἡ ταπεινοφροςύνη! Αὐτό λοιπόν εἶναι τό γρόγορο ςτρατύ γιϊ τοῦ 

Παρϊδειςου τόν πόρτα, ἔλεγε μϋ τό λογιςμό. Ἡ ταπεινοφροςύνη εἶναι ἡ ςτολό 

πού ντύθηκε ὁ Θεόσ κι ἦρθε ςτό γῆ ςϊν ἄνθρωποσ, μονολογοῦςε ὁ Ἀντώνιοσ κι 

ἀγωνιζόταν νϊ ςυλλϊβει τό μεγαλεῖο τούτησ τῆσ ἅγιασ ἀρετῆσ. 

Βϊδιζε, προςευχόταν καύ ςτό νοῦ του ἔφερνε ὅςα τόν εἶχε διδϊξει ὁ Θεόσ, 
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ὥςπου ἔξαφνα μπροςτϊ του ἀντύκριςε ριγμϋνο καταγῆσ πλῆθοσ ἀναρύθμητο 

ἀπό πρωτόγνωρεσ παγύδεσ. Παγύδεσ κϊθε εἴδουσ, ἐπινοόςεισ φοβερϋσ, 

πανούργου νοῦ πρωτότυπα ἐφευρόματα. 

— Θεϋ μου, ἀναφώνηςε κι ἔςτρεψε τρομαγμϋνο τό βλϋμμα καύ τό ψυχό του 

ςτόν οὐρανό. Ποιόσ θϊ μποροῦςε, Κύριε, νϊ ξεφύγει ποτϋ, ἀπό τϋτοια 

ἐφευρόματα καύ πανουργύεσ; 

Ἡ ταπεινοφροςύνη, Ἀντώνιε. Αὐτό μπορεῖ μϋ μιᾶσ ὅλεσ αὐτϋσ νϊ τύσ 

διαλύςει, ἀκούςτηκε πϊλι ἡ γλυκιϊ, ἡ γνώριμη φωνό βαθιϊ μϋς’ τόν καρδιϊ 

του. Κι ἦταν αὐτό ἡ ἀπϊντηςη πού ἔχυςε μϋςα του φῶσ καύ πού τοῦ ’δῶςε 

κουρϊγιο γιϊ τύσ καινούργιεσ μϊχεσ, πού ἔμελλε βαθιϊ ςτόν ἔρημο νϊ δώςει, μϋ 

τοῦ ἀνθρώπου τόν προαιώνιο ἐχθρό. 

Ἀπό τό βιβλύο 

«Ὁ Μϋγασ Ἀντώνιοσ, ὁ ἄγγελοσ τῆσ ἐρόμου» 

Ἐκδ. «ΕΣΟΙΜΑΙΑ» 

Ἱ.Μ. Σιμύου Προδρόμου Καρϋα 
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Η Τπαπαντή του Φριςτού 

Σου Αγίου Ιωάννου Φρυςοςτόμου  

Δὲν φορεῖ μόνο ςϊρκα ὁ Κύριόσ μασ Ἰηςοῦσ Φριςτόσ, ἀλλὰ καὶ περιτϋμνεται 

ςύμφωνα μὲ τὸν Μωςαώκὸ νόμο, γιὰ νὰ μὴν ἔχη πρόφαςι ἡ ἀπιςτύα τῶν 

Ἰουδαύων. Γιατύ ἔρχεται πρὸσ τὸν νόμο γιὰ χϊρι τοῦ ἴδιου τοῦ νόμου, γιὰ νὰ 

ἐλευθερώςη τοὺσ μαθητὲσ του μϋςω τῆσ πύςτεωσ ποὺ βαςιζόταν ςτὸν νόμο. 

Καὶ παύρνει ςϊρκα καὶ περιτϋμνεται κι αὐτὸσ μαζὶ μὲ τοὺσ Ἰουδαύουσ. Πῆρε τὸ 

ἴδιο μὲ αὐτοὺσ ςῶμα, πῆρε καὶ τὴν ἴδια περιτομό. Ἔκανε ἀναντύρρητη τὴν 

ςυγγϋνειϊ Σου μὲ αὐτούσ, ὥςτε νὰ μὴ τὸν ἀρνηθοῦν, Αὐτόν, ὁ ὁποῖοσ ἦταν ὁ 

Φριςτὸσ ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν γενιὰ τοῦ Δαυύδ, καὶ ποὺ αὐτοὶ προςδοκοῦςαν. 

Ἔδειξε τὸ γνώριςμα τῆσ ςυγγενεύασ Σου μὲ αὐτούσ. Γιατύ, ἂν ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν 

περιτομὴ Σου ἔλεγαν «δὲν ξϋρουμε ἀπὸ ποῦ εἶναι»[1], ἐὰν δὲν εἶχε περιτμηθῆ 

κατὰ ςϊρκα, ἡ ἄρνηςύσ τουσ θὰ εἶχε κϊποια εὔλογη πρόφαςι. 

 

 

 «Ὅταν ςυμπληρώθηκαν οἱ ὀκτὼ ἡμϋρεσ»: Γιατύ ὁ νόμοσ ὁρύζει τὴν ὀγδόη 

ἡμϋρα νὰ γύνεται ἡ περιτομό, καὶ ὅταν φθϊςη ἡ ὀγδόη, ἔρχεται μϋςα ὁ γιατρὸσ 

καὶ πιϊνει τὸ μαχαιρϊκι καὶ κϊνει τὰ τῆσ τϋχνησ του. Δὲν ἰςχύει δὲ τότε ἡ ἀργύα 

τοῦ αββϊτου λόγω τῆσ περιτομῆσ. 
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Ἂσ ρωτόςουμε λοιπὸν τοὺσ Ἰουδαύουσ: Ἀνϊπαυςισ τὸ ϊββατο· τϋλεια ἀργύα 

αὐτὴ τὴν ἡμϋρα… Γιὰ ποιὰ λοιπὸν αἰτύα ἡ ὀγδόη ἐκτοπύζει τὴν ἑβδόμη; Γιατύ ἡ 

ὀγδόη γύνεται ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ἑβδόμη; Ὅμωσ οἱ Ἰουδαῖοι δὲν γνωρύζουν τὰ τῶν 

Ἰουδαύων. Ἐνῶ ἡ Ἐκκληςύα τοῦ Φριςτοῦ καὶ τὸν Φριςτὸ γνωρύζει καὶ τὶσ Ἰουδαώκὲσ 

διδαςκαλύεσ. Περιτϋμνεται λοιπὸν τὸ παιδὶ τὴν ὀγδόη ἡμϋρα, ἐπειδὴ κατὰ τὴν 

ὀγδόη ἡ Ἀνϊςταςισ, δηλαδὴ ἡ Κυριακό, ἔμελλε νὰ ἀποβῆ ἡ περιτομὴ[2] ὅλου του 

κόςμου. Γιατύ ἄλλωςτε δὲν διϋταξε ὁ Μωυςῆσ νὰ γύνεται ἡ περιτομὴ τὴν ἕκτη 

ἡμϋρα; Γιατύ ὄχι τὴν ἐννϊτη ἢ τὴν δεκϊτη; Εἶναι λοιπὸν προφανὴσ ἡ ςημαςύα τῆσ 

ὀγδόησ ἡμϋρασ, κατὰ τὴν ὁπούα γύνεται ἡ Ἀνϊςταςισ τοῦ Κυρύου. Ὅποιοσ λοιπὸν 

δὲν πιςτεύει ςτὴν Ἀνϊςταςι εἶναι ἀπερύτμητοσ ςτὴν καρδιϊ, ἀφοῦ μὲ τὴν 

ἀπιςτύα τοῦ ἀποξενώνεται ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐνῶ ἡ περιτομὴ τῆσ πύςτεωσ εἶναι 

ἀληθινὴ γνῶςισ καὶ αἴςθηςισ. 

Γι’ αὐτό, ἀγαπητϋ μου, ἡ περιτομὴ δύδεται θεωρητικὰ ςτοὺσ πιςτοὺσ ὑπὸ 

τὴν ἔννοια τοῦ ἁγύου Βαπτύςματοσ. Σὸ δὲ ἅγιο Βϊπτιςμα εἶναι τύποσ τῆσ 

Ἀναςτϊςεωσ τοῦ Φριςτοῦ. Νὰ περϊςησ λοιπὸν ἀπὸ τὴν ςϊρκα ςτὸ πνεῦμα καὶ 

ἀπὸ τὰ ςωματικὰ ςτὸ μεγαλεῖο του πνεύματοσ καὶ θὰ βρῆσ ἐκεῖ μὲν περιτομὴ 

ςαρκικό, ἐδῶ δὲ περιτομὴ πνευματικὴ καὶ κϊθαρςι ἀπὸ τὶσ ἁμαρτύεσ. Ὀγδόη 

ἡμϋρα εἶναι ἡ περιτομό· ἡ δὲ ὀγδόη ἡμϋρα εἶναι καὶ ἡ ἀνϊςταςισ· τῆσ δὲ 

ἀναςτϊςεωσ τύποσ εἶναι τὸ Βϊπτιςμα. Δϋςτε πῶσ ἀπὸ τὰ μικρὰ προοδεύουμε 

ςτὰ μεγαλύτερα, ἀπὸ τὰ ςωματικὰ ςτὰ πνευματικώτερα. Νὰ ἔλθουν λοιπὸν οἱ 

Ἰουδαῖοι κι αὐτοὶ καὶ νὰ προοδεύςουν. Γιατύ πρϋπει νὰ προοδεύςουν ἀπὸ τὰ 

ςαρκικὰ καὶ νὰ μὴν ἀρκεςτοῦν ς’ αὐτϊ. 

Λοιπὸν ὁ Κύριοσ ἡμῶν Ἰηςοῦσ Φριςτόσ, ὁ ὁποῖοσ δὲν ἦλθε νὰ καταλύςη τὸν 

νόμο, ἀλλὰ νὰ τὸν ἐκπληρώςη, περιετμόθη κι αὐτὸσ μαζὶ μὲ τοὺσ Ἰουδαύουσ. 

Λϋγει λοιπὸν ὁ Εὐαγγελιςτόσ: «υμπληρώθηκαν ὀκτὼ ἡμϋρεσ γιὰ τὴν περιτομό 

του καὶ τοῦ δόθηκε τὸ ὄνομα Ἰηςοῦσ, ὅπωσ ὠνομϊςτηκε ἀπὸ τὸν ἄγγελο 

προτοῦ νὰ ςυλληφθῆ ςτὴν κοιλιὰ τῆσ μητϋρασ του». Ἐμεῖσ δηλαδὴ παύρνουμε τὸ 

ὄνομα μετὰ τὴν γϋννηςύ μασ, ἐνῶ ὁ Ἰηςοῦσ παύρνει τὸ ὄνομϊ του προτοῦ νὰ 

γεννηθῆ. Γιατύ ὑπῆρχε καὶ προτοῦ νὰ ςυλληφθῆ. Ὠνομϊςτηκε δὲ Ἰηςοῦσ, ἐπειδὴ 

τὸ ἔργο του ἦταν ἔργο ωτῆροσ. 
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«Καὶ ὅταν ςυμπληρώθηκαν, λϋει, οἱ ἡμϋρεσ τοῦ καθαριςμοῦ τουσ ςύμφωνα 

μὲ τὸν νόμο τοῦ Μωυςϋωσ». Σύνοσ καθαριςμοῦ; Σῆσ Μαρύασ καὶ τοῦ Ἰωςόφ. 

Διϋταζε δηλαδὴ ὁ νόμοσ, ἡ γυναύκα ποὺ μόλισ εἶχε γεννόςει νὰ καθαρύζεται καὶ 

νὰ φυλϊγη τὶσ ἡμϋρεσ καὶ νὰ μὴν βγαύνη ἔξω. 

«Ὅταν λοιπὸν ςυμπληρώθηκαν οἱ ἡμϋρεσ τοῦ καθαριςμοῦ ςύμφωνα μὲ τὸν 

νόμο τοῦ Μωυςϋωσ» −καύτοι δὲν ὑφύςτατο τϋτοια ἀνϊγκη γιὰ τὴν Παρθϋνο, 

ἀλλ’ ὅμωσ ἐκπληρωνόταν ἔτςι ὁ νόμοσ− «τὸν ἀνϋβαςαν ςτὰ Ἱεροςόλυμα, γιὰ νὰ 

τὸν προςφϋρουν ςτὸν Κύριο, ὅπωσ ἔχει γραφῆ ςτὸν νόμο τοῦ Κυρύου». Ὅπου ὁ 

λόγοσ εἶναι γιὰ ςωματικὸ καθαριςμό, λϋει «ςύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ 

Μωυςϋωσ»· ὅπου γιὰ προςφορὰ τοῦ Ἁγύου, «ὅπωσ ἔχει γραφτῆ, λϋει, ςτὸν νόμο 

τοῦ Κυρύου». Ὄχι ὅτι ὁ νόμοσ τοῦ Μωυςϋωσ δὲν ἦταν νόμοσ τοῦ Κυρύου· διότι, 

ὅςα λϋει ἕνασ προφότησ κινούμενοσ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν τὰ λϋει μόνοσ, 

ἀλλὰ ὁ Κύριοσ του τὰ ὑπαγορεύει. Ἐπειδὴ ὅμωσ καὶ ὁ καθαριςμὸσ εἶχε 

χαρακτόρα ςωματικό, γι’ αὐτὸ λϋει «νόμο τοῦ Μωυςϋωσ». Ὅταν ὅμωσ 

προςφερόταν τὸ πρωτότοκο, λϋει «κατὰ τὸν νόμο τοῦ Κυρύου» τιμώντασ ἔτςι 

τὸ νεογϋννητο. 

«Ὅπωσ εἶναι γραμμϋνο ςτὸν νόμο τοῦ Κυρύου: κϊθε ἀρςενικὸ ποὺ διανούγει 

μότρα νὰ ὀνομαςθῆ ἅγιο καὶ ἀφιερωμϋνο ςτὸν Κύριο». Αὐτὴ λοιπὸν ἡ φρϊςισ 

καὶ ἡ διϊταξισ ὁλόκληρη καὶ ἡ ἀφορμὴ τῆσ διατϊξεωσ βϊλθηκε γι’ αὐτὸν ποὺ 

ἐπρόκειτο νὰ διανούξη μότρα. Γιατύ ὅλα τὰ πρωτότοκα τῶν ζώων καὶ τῶν 

ἀνθρώπων οὐδϋποτε διόνοιξαν μότρα, ἀλλὰ ἦταν ἁπλῶσ καὶ μόνο πρωτότοκα. 

Ἐκεῖνοσ ὅμωσ ποὺ γεννόθηκε ἀπὸ μητϋρα παρθϋνο, αὐτὸσ μόνο διόνοιξε μότρα. 

Κϊνε μου λοιπὸν τὴν χϊρι καὶ πρόςεξε ὅτι ἡ διατύπωςισ ὅλου αὐτοῦ τοῦ νόμου 

ἔγινε γιὰ Ἐκεῖνον μόνο ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γεννηθῆ ἀπὸ μητϋρα παρθϋνο. Πῶσ 

ὅμωσ νὰ τὴν κατανοοῦςαν οἱ Ἰουδαῖοι; Γιατύ ςὰν ςαρκικοὶ ποὺ εἶναι ἀπϋχουν 

πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ καταλϊβουν τὰ νοόματα τῆσ πνευματικῆσ διδαςκαλύασ. 

Ἔπειτα ἀνεβαύνουν «γιὰ νὰ προςφϋρουν θυςύα, ςύμφωνα μὲ αὐτὸ ποὺ λϋει 

ὁ νόμοσ τοῦ Κυρύου, ἕνα ζευγϊρι ἀπὸ τρυγόνια ἢ δύο νεοςςοὺσ ἀπὸ 

περιςτϋρια»[3]. Ἔγιναν δὲ καὶ αὐτὰ τυπικϊ, κατὰ τὸν νόμο, ὥςτε νὰ μὴν ὑπϊρχη 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ                                                                                             
 

Ιανοσάριος-Φεβροσάριος-Μάρηιος 2015-Τεύτος 5  Σελίδα 9 

 

καμμιὰ ἔλλειψισ ςτὴν πιςτὴ ἐκτϋλεςι τοῦ νόμου. Αὐτὰ εἶναι ςυγκεκαλυμμϋνα 

νοόματα τοῦ Μωςαώκοῦ νόμου. Ἂσ ἔλθουμε ὅμωσ ςτὴν ἐξόγηςι τοῦ Εὐαγγελύου. 

«Καὶ νϊ, ὑπῆρχε ἕνασ ἄνθρωποσ ςτὴν Ἱερουςαλὴμ ποὺ ὠνομαζόταν 

υμεών. Καὶ ὁ ἄνθρωποσ αὐτὸσ ἦταν δύκαιοσ καὶ εὐλαβὴσ καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ 

Θεοῦ ἦταν ἐπϊνω του. Αὐτὸσ εἶχε λϊβει ἀποκϊλυψι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅτι δὲν 

θὰ τελεύωνε τὴν ζωὴ τοῦ προτοῦ δὴ τὸν Φριςτὸ τὸν Κυρύου». Γϋροντασ ἦταν ὁ 

υμεὼν καὶ περύμενε τὴν ἐκπλόρωςι τῆσ ὑποςχϋςεωσ. Ἔμενε ςτὸν ναὸ μϋςα καὶ 

μονολογοῦςε: Ὅπου καὶ νὰ γεννηθῆ, ὁπωςδόποτε ἐδῶ θὰ παρουςιαςθῆ. 

«Αὐτὸσ ἦλθε κατ’ ἔμπνευςιν τοῦ Πνεύματοσ ςτὸν ναὸ» ἐκεύνη τὴν ὥρα ποὺ 

οἱ γονεῖσ ἔφερναν ἐκεῖ τὸ παιδύ. Διότι βϋβαια πολλὲσ φορὲσ ἐρχόταν, ἀλλὰ μὲ 

δικό του πρόθεςι. Σότε ὅμωσ ὁδηγημϋνοσ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ςτὴν κατϊλληλη 

ςτιγμό, ἔρχεται, γιὰ νὰ λϊβη τὴν ἐκπλόρωςι τῆσ ὑποςχϋςεωσ. 

«Αὐτὸσ δϋχτηκε ςτὴν ἀγκαλιὰ τοῦ τὸν Ἰηςοῦ καὶ εὐλόγηςε τὸν Θεὸ καὶ εἶπε: 

όμερα ἀφόνεισ ἐλεύθερο τὸν δοῦλο ςου, Δϋςποτα, νὰ πεθϊνη κατὰ τὸν λόγο 

ςου μὲ εἰρόνη». Ἀπὸ ποῦ τὸν ἀφόνεισ ἐλεύθερο; Ἀπὸ τὸν ςτύβο τῆσ ζωῆσ. Γιατύ 

εἶναι γεμϊτα λύπη τὰ βιοτικὰ πρϊγματα. Ἡ ζωὴ εἶναι φυλακό. Ἐκεῖνοσ λοιπὸν 

ἤθελε νὰ ἐλευθερωθῆ. Ἐὰν ὅμωσ κϊποιοσ τὴν ἀναχώρηςι ἀπὸ τὴν ἐδῶ ζωὴ τὴν 

θεωρῆ ζημύα αὐτὸσ δὲν εἶναι ἀκόμη τϋλειοσ ςτὴν πύςτι. 

Ἐκεῖνοσ ὅμωσ ἔλεγε: «όμερα ἀφόνεισ ἐλεύθερο τὸν δοῦλο ςου, Δϋςποτα, 

νὰ πεθϊνη κατὰ τὸν λόγο ςου μὲ εἰρόνη». Διότι αὐτὸσ ποὺ πρόκειται νὰ κϊμη 

εἰρόνη μὲ τὸν κόςμο ἔφθαςε· ὁ εἰρηνοποιὸσ ἔχει ἔλθει· ἐκεῖνοσ ποὺ ςυνδϋει τὸν 

οὐρανὸ μὲ τὴν γῆ καὶ μετατρϋπει τὴν γῆ ςὲ οὐρανὸ μὲ τὴν εὐαγγελικὴ 

διδαςκαλύα ἔχει καταφθϊςει. 

Ὁ υμεὼν φωνϊζει: «όμερα ἀφόνεισ ἐλεύθερο τὸν δοῦλο ςου, Δϋςποτα, νὰ 

πεθϊνη κατὰ τὸν λόγο ςου μὲ εἰρόνη, γιατύ εἶδαν τὰ μϊτια μου τὴν ςωτηρύα 

ςου», λϋει. Σύ εἶναι αὐτὸ ποῦ λϋει; Προηγουμϋνωσ δηλαδὴ πύςτευα μὲ τὴν 

διϊνοιϊ μου καὶ γνώριζα μὲ τὸν λογιςμό μου. Σώρα ὅμωσ εἶδαν καὶ τὰ μϊτια 

μου. Καὶ ἐκεῖνο ποὺ προςδοκοῦςα μὲ τὴν καρδιϊ μου, νὰ ποὺ τὸ εἶδαν τὰ μϊτια 

μου ἐκπληρωμϋνο. Καὶ ποιὸ εἶναι αὐτό; «Εἶδα, λϋει, τὴν ςωτηρύα ςου». Ποιὰ 
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ςωτηρύα; «Αὐτὴν ποὺ ἑτούμαςεσ ἐνώπιον ὅλων τῶν λαῶν». Ὄχι τοῦ λαοῦ τοῦ 

ἑνὸσ οὔτε τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰςραὴλ μόνο, ἀλλὰ «ἐνώπιον ὅλων τῶν λαῶν». Γιατύ 

αὐτὸσ ποὺ γεννόθηκε εἶναι διδϊςκαλοσ ὅλων τῶν ἀνθρώπων. 

«Υῶσ ποὺ θὰ εἶναι ἀποκϊλυψισ γιὰ τοὺσ ἐθνικοὺσ καὶ δόξα γιὰ τὸν λαό ςου 

τὸν Ἰςραόλ». Γιατύ φῶσ; Ἐπειδὴ ἀκριβῶσ οἱ ἐθνικοὶ βρύςκονταν ςτὸ ςκοτϊδι. 

Ἐπειδὴ τὰ ςκοτιςμϋνα εἰδωλολατρικὰ ἔθνη φωτύζονταν. 

«Υῶσ ποὺ θὰ εἶναι ἀποκϊλυψισ γιὰ τοὺσ ἐθνικοὺσ καὶ δόξα γιὰ τὸν λαό ςου 

τὸν Ἰςραόλ». Ἐδῶ ἡ δόξα καὶ ἐκεῖ ἡ ἀποκϊλυψισ. Ἐκεῖ ἡ ἀρχὴ τῆσ διδαςκαλύασ, 

ἐδῶ ἡ πρόοδοσ τῆσ μαθόςεωσ. 

«Δόξα γιὰ τὸν λαό ςου τὸν Ἰςραόλ». Ἀλλὰ ἐδῶ ςύγουρα θὰ ρωτόςη κϊποιοσ: 

Καὶ ποῦ εἶναι οἱ Ἰςραηλύτεσ; Ἔχεισ τὸν Πϋτρο, ἔχεισ τὸν Παῦλο, ἔχεισ τὸν Ἰωϊννη, 

ἔχεισ τὶσ τρεῖσ χιλιϊδεσ, ἔχεισ τὶσ πϋντε χιλιϊδεσ, ἔχεισ τὴν Ἐκκληςύα τῆσ 

Ἱερουςαλόμ, ἔχεισ αὐτοὺσ ποὺ πύςτεψαν ἀπὸ τὶσ τϊξεισ τῶν Ἰουδαύων. Γιατύ 

μϋςα ςτοὺσ πιςτοὺσ βριςκόταν τὸ ἔθνοσ. «Ἐὰν ὁ Κύριοσ τῶν Δυνϊμεων δὲν 

ἄφηνε γιὰ ςπόρο μύα μικρὴ μερύδα πιςτοῦ λαοῦ ἀνϊμεςϊ μασ, θὰ εἴχαμε γύνει 

ςὰν τὰ όδομα καὶ θὰ εἴχαμε ὅμοια τύχη μὲ τὰ Γόμορρα»[4]. Διότι λϋει ἐπύςησ ὁ 

Θεόσ: «Κρϊτηςα γιὰ τὸν ἑαυτό μου ἑπτὰ χιλιϊδεσ ἄνδρεσ, οἱ ὁποῖοι δὲν 

γονϊτιςαν νὰ προςκυνόςουν τὸν Βϊαλ»[5]. Ἔτςι μϋςα ςτὸν λαὸ φυλαγόταν τὸ 

ςπϋρμα τῆσ πύςτεωσ καὶ δὲν χϊθηκε ὁ λαὸσ −μὴ γϋνοιτο− οὔτε ἐξαχρειώθηκαν 

ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι. Ἀφοῦ καὶ τώρα, ς’ αὐτὴ τὴν μακϊρια κατϊςταςι καὶ κλῆςι τῶν 

Φριςτιανῶν πολλοὶ εἶναι οἱ καλεςμϋνοι, λύγοι ὅμωσ οἱ ἐκλεκτού. Ὁ Φριςτὸσ 

δηλαδὴ κϊλεςε ὅλη τὴν οἰκουμϋνη καὶ ἑτούμαςε τὸ ἅγιο τραπϋζι τοῦ 

Εὐαγγελύου. Ἀλλὰ ὅταν ἔλθη ςτὴ Δευτϋρα Παρουςύα, μπαύνει μϋςα καὶ κϊνει 

ξεδιϊλεγμα καὶ ἐξετϊζει μὲ προςοχὴ τοὺσ ςυνδαιτυμόνεσ. Κι ἂν βρῆ κανϋνα νὰ 

μὴ ἔχη ἔνδυμα κατϊλληλο γιὰ γϊμο τοῦ λϋει: «Υύλε, πῶσ μπῆκεσ ἐδῶ μϋςα χωρὶσ 

γαμόλιο ἔνδυμα;»[6] Καὶ θὰ τὸν βγϊλη ἔξω καθὼσ ἀκούςαμε ςτὰ Εὐαγγϋλια. 

Ὥςτε, ὅπωσ καὶ ἐκεῖ ἔγινε ἐκλογό, ἔτςι καὶ ἐδῶ θὰ γύνη ἐκλογό. Μόπωσ δηλαδό, 

ἐπειδὴ ἔχουμε κληθῆ, πρϋπει ςτὸ ἑξῆσ νὰ ἀλαζονευώμαςτε, ςὰν νὰ ἔχουμε, 

ἀλόθεια, ἐξαςφαλύςει τὴν τελειότητα; Λοιπόν, ἡ πτῶςισ ἐκεύνων ἂσ γύνη δικό 

μασ ἀςφϊλεια. Ἔτςι, ἀγαπητϋ, οὔτε ὁ λαὸσ χϊθηκε ὁλόκληροσ, οὔτε ὅλοσ 
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ἐξαχρειώθηκε, οὔτε ὅλοσ ἀπύςτηςε, οὔτε ὅλοσ κατεδύωξε τοὺσ Ἀποςτόλουσ, 

ἀλλὰ μὲ τὸ κόρυγμα τῶν Ἀποςτόλων πύςτευςαν ἀμϋςωσ τρεῖσ χιλιϊδεσ, χωρὶσ 

τὶσ γυναῖκεσ καὶ τὰ παιδιϊ. Καὶ ἔγινε ςτὴν Ἱερουςαλὴμ Ἐκκληςύα ἀναρύθμητη, 

ἐνῶ ἀκόμη δὲν εἶχε καταςτραφῆ ὁ Ναόσ, ἐνῶ ἀκόμη δὲν εἶχαν ἐκδιωχθῆ oι 

Ἰουδαῖοι, ἐνῶ ἀκόμη δὲν εἶχε γκρεμιςθῆ ἡ Ἱερουςαλόμ. Οἰκοδομόθηκε Ἐκκληςύα 

καὶ τὰ λόγια του Ἰωϊννη ἔγιναν ξεκϊθαρη ἀλόθεια: «Ἐκεῖνοσ πρϋπει νὰ 

μεγαλώνη, ἐγὼ δὲ νὰ μικραύνω»[7]. 

Ὁ υμεὼν λοιπὸν ποὺ εἶναι προφότησ λϋγει: «Δόξα γιὰ τὸν λαό ςου τὸν 

Ἰςραόλ». Γιατύ ἦταν δόξα γι’ αὐτοὺσ ποὺ προςδοκοῦςαν ἡ ςυνϊντηςισ ἐκεύνου 

τὸν ὁποῖο προςδοκοῦςαν. 

Καὶ ἀναλογύζονταν ὁ Ἰωςὴφ καὶ ἡ Μαρύα αὐτὰ ποὺ ἄκουγαν: Ὁ ἄγγελοσ 

ἔφερε τὴν εὐχϊριςτη εἴδηςι, οἱ μϊγοι τὸν ἐγνώριςαν, οἱ ποιμϋνεσ τὸν ἔμαθαν, οἱ 

ςτρατιὲσ τῶν ἀγγϋλων χόρευαν, τὸ ἀςτϋρι ἀπὸ πϊνω τὸν ἀνόγγειλε, ὁ υμεὼν 

προφητεύει, ἡ Ἄννα ἡ κόρη τοῦ Υανουὴλ προφητεύει, ἡ γῆ ἀγαλλόταν, ὁ 

οὐρανὸσ μύληςε μὲ τὸ ἀςτϋρι, οἱ μϊγοι ἀρνόθηκαν τὸν τύραννο, οἱ ποιμϋνεσ 

προςκύνηςαν τὸν ἀρχιποιμϋνα, ὅλα τὸν ἐγνώριςαν, ἡ μητϋρα ἤξερε, ὁ Ἰωςὴφ 

πληροφορόθηκε, ἔτρεμαν γιὰ ὅςα ἔγιναν, ὅμωσ κατϊλαβαν τὴν ἔκβαςι τῶν 

γεγονότων. 

«Καὶ ὁ υμεὼν τοὺσ εὐλόγηςε καὶ εἶπε ςτὴν Μαριὰμ τὴν μητϋρα του: Αὐτὸσ 

πρόκειται νὰ γύνη πτῶςισ καὶ ἔγερςισ γιὰ πολλοὺσ μϋςα ςτὸν Ἰςραὴλ καὶ ςημεῖο 

ἀντιλεγόμενο». Πτῶςισ γιὰ ποιούσ; αφῶσ γι’ αὐτοὺσ ποὺ ἀπιςτοῦν, αὐτοὺσ ποὺ 

ἀντιλϋγουν, αὐτοὺσ ποὺ τὸν ςταυρώνουν. Καὶ ἔγερςισ γιὰ ποιούσ; Αὐτοὺσ ποὺ 

τὸν ἀναγνωρύζουν καὶ τὸν ὁμολογοῦν μὲ εὐγνωμοςύνη. 

«Καὶ ςημεῖο ἀντιλεγόμενο». Ποιὸ ςημεῖο ἀντιλεγόμενο; Σὸ ςημεῖο τοῦ 

ταυροῦ, ποὺ ἡ Ἐκκληςύα τὸ θεωρεῖ ςωτηρύα τοῦ κόςμου, ποὺ οἱ Ἰουδαῖοι τὸ 

ἐχθρεύονται καὶ ποὺ πολλὲσ φορὲσ καὶ ὁ οὐρανὸσ τὸ διεκόρυξε. Ἀμφιςβητεῖται 

τὸ ςημεῖο, γιὰ νὰ νικόςη ἡ ἀλόθεια. Γιατύ χωρὶσ ἀντύλογο δὲν μπορεῖ νὰ γύνη 

ὁλοκληρωμϋνη νύκη. Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ ἐμφανιςθῆ ἡ ἀντιλογύα, γιὰ νὰ ἐκδώςη 

τὴν ἀπόφαςύ του ὁ δικαςτόσ, ἀφοῦ μακροθυμόςη μϋχρι τὸ τϋλοσ τῶν αἰώνων. 

Γι’ αὐτὸ λϋει «καὶ ςημεῖο ἀντιλεγόμενο». Ἀντιλϋγουν δὲ ἐκεῖνοι ποὺ ἀπιςτοῦν. 
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Καὶ ςύ, λϋει, θεωρεῖςαι μητϋρα. Ἄραγε λοιπὸν ἐςὺ θὰ μεύνησ ἐκτὸσ 

πειραςμοῦ, ἐπειδὴ ςυμφώνηςεσ νὰ γύνησ μητϋρα, ἐπειδὴ τὸν ἐγϋννηςεσ, ἐπειδὴ 

ἔκρινεσ καλὸ νὰ τοῦ δανεύςησ τὴν μότρα ςου; (Διότι ἡ κοιλιϊ ςου ἔγινε δοχεῖο 

τῆσ ἐνεργεύασ τοῦ Ἁγύου Πνεύματοσ). Ἄραγε λοιπὸν θὰ μεύνησ ἐκτὸσ πειραςμοῦ, 

ἐπειδὴ ἔγινεσ Θεοτόκοσ, ἐπειδὴ ςυνϋλαβεσ χωρὶσ πεύρα γϊμου, ἐπειδὴ 

καταςτϊθηκεσ Μητϋρα τοῦ Δημιουργοῦ ςου; Ἄραγε ἐςὺ θὰ μεύνησ ἐκτὸσ 

πειραςμοῦ; Οὔτε κι ἐςὺ θὰ μεύνησ ἐκτὸσ πειραςμοῦ, ἀλλὰ «κι ἐςϋνα τὴν ἴδια μύα 

ρομφαύα θὰ ςοῦ διαπερϊςη τὴν ψυχό». Γιατύ, Κύριϋ μου; ὲ τύ ἁμϊρτηςα; ὲ 

τύποτε δὲν ἁμϊρτηςεσ βϋβαια. Ὅταν ὅμωσ Σὸν δῆσ κρεμαςμϋνο ςτὸν ταυρό, 

ὅταν Σὸν δῆσ νὰ ὑποφϋρη γιὰ ὅλο τὸν κόςμο, ὅταν δῆσ ςτὸν ταυρὸ τὰ χϋρια 

Σου τρυπημϋνα καὶ καρφωμϋνα ςτὸ ξύλο, τότε θὰ ἀρχύςησ νὰ ἀμφιβϊλλησ καὶ 

νὰ λϋσ: Αὐτὸσ εἶναι ἐκεῖνοσ γιὰ τὸν ὁποῖο μοῦ μύληςε ὁ ἄγγελοσ; Αὐτὸσ εἶναι 

ἐκεῖνοσ ςτὸν ὁποῖο ἔγινε τὸ θαῦμα τῆσ ςυλλόψεωσ; Παρθϋνοσ ἤμουν καὶ 

γϋννηςα καὶ ἔμεινα πϊλι παρθϋνοσ. Γιατύ λοιπὸν αὐτὸσ ςταυρώνεται; 

«Κι ἐςϋνα τὴν ἴδια μύα ρομφαύα θὰ ςοῦ διαπερϊςη τὴν ψυχό». Ὥςτε, 

ςύμφωνα μὲ τὴν προφητεύα τοῦ δικαύου υμεών, κανϋνασ δὲν ἔμεινε ἐκτὸσ 

πειραςμοῦ. Ὁ Πϋτροσ, ὁ κορυφαῖοσ ἀπὸ τοὺσ μαθητϋσ, τὸν ἀρνόθηκε τρεῖσ 

φορϋσ. Οἱ ἄλλοι μαθητὲσ τὸν ἐγκατϋλειψαν καὶ ἔφυγαν. Οὔτε εἶχε ἄλλωςτε ὁ 

τςομπϊνοσ ἀνϊγκη ἀπὸ τὰ πρόβατα γιὰ νὰ τὸν προςτατεύςουν, ἐνόςω αὐτὸσ 

ἔδιωχνε τοὺσ λύκουσ, οὔτε ὁ ἀγωνιςτὴσ εἶχε ἀνϊγκη ἀπὸ βοηθούσ, ἀλλὰ ὅλοι 

τουσ ἔφυγαν. Καὶ ὁ Φριςτὸσ ἔμεινε μόνοσ κρεμαςμϋνοσ ςτὸν ταυρὸ ςὰν κριϊρι 

ἕτοιμο γιὰ θυςύα. Λοιπὸν καὶ αὐτῆσ τὴν ψυχὴ τὴν διεπϋραςε ἡ ρομφαύα: ὁ 

πειραςμὸσ δηλαδὴ καὶ ἡ ἀμφιβολύα. 

«Κι ἐςϋνα τὴν ἴδια μύα ρομφαύα θὰ ςοῦ διαπερϊςη τὴν ψυχό, ὥςτε νὰ 

ἀποκαλυφθοῦν ἀπὸ πολλὲσ καρδιὲσ οἱ λογιςμού». Πϊςχει λοιπὸν ὁ Ἰηςοῦσ, γιὰ 

νὰ ἐλϋγξη τὴν ἀπιςτύα καὶ γιὰ νὰ γεμύςη ἀπὸ εὐγνωμοςύνη τὶσ καρδιὲσ αὐτῶν 

ποὺ Σὸν πιςτεύουν. Ἀντιλϋγεται τὸ ςημεῖο, γιὰ νὰ ἐλεγχθοῦν αὐτοὶ ποὺ 

ἀντιλϋγουν ἀπὸ κακύα. Γιατύ, ἂν ἡ ἀλόθεια ἦταν ἀπὸ κϊθε ἄποψι ἀναντύρρητη 

γιὰ τοὺσ ἀνθρώπουσ, τότε ἡ εὐςϋβεια θὰ ἔμενε ἀδοκύμαςτη. Ὅμωσ μὲ τὸ νὰ 

γύνεται παραχώρηςισ ςτὴν ἀντιλογύα, δοκιμϊζεται ἡ ἐλεύθερη ἐκλογὴ τῆσ 

ἀλόθειασ. Ἀντιλϋγεται τὸ ςημεῖο. Γιατύ πῶσ ἀλλιῶσ θὰ δοκιμϊζονταν οἱ 
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μϊρτυρεσ ςτοὺσ διωγμούσ; Πῶσ θὰ ἀγωνύζονταν καὶ θὰ ἀναδεικνύονταν νικητὲσ 

μὲ τὴν καρτερύα τουσ; Δὲσ πόςο ὠφϋληςε ἡ ἀντιλογύα, ἀφοῦ ἔφτιαξε ὄχι 

πιςτοὺσ ἁπλῶσ, ὅπωσ θϊ ʼλεγε κανεύσ, ἀλλὰ καὶ μϊρτυρεσ ποὺ ἔφθαςαν μϋχρι 

τὰ βαςανιςτόρια καὶ τὸν θϊνατο καὶ παρουςύαςαν μύα ἀπόδειξι τῆσ χϊριτοσ τοῦ 

Φριςτοῦ μὲ τὴν καρτερύα τουσ. 

Ὅταν λοιπὸν ὁ υμεὼν λϋει «οὗτοσ κεῖται εἰσ πτῶςιν καὶ ἀνϊςταςιν πολλῶν 

ἐν τῷ Ἰςραὴλ καὶ εἰσ ςημεῖον ἀντιλεγόμενον», ἐννοεῖται ὅτι οὔτε τὴν πτῶςι τὴν 

προξενεῖ αὐτόσ, οὔτε τὴν ἀνϊςταςι τὴν προςφϋρει μὲ τὴν βύα, ἀλλὰ «κεῖται εἰσ 

πτῶςιν» αὐτῶν ποὺ ςκοντϊφτουν ςτὸν λύθο τοῦ προςκόμματοσ καὶ «εἰσ 

ἀνϊςταςιν» ἐκεύνων ποὺ πιςτεύουν μὲ τὴν ἀγαθό τουσ προαύρεςι. Διότι λϋει 

«κεῖται». ὰν νὰ ἔλεγε κανεύσ: Σὸ φῶσ ἀνατϋλλει γιὰ νὰ βλϋπουν οἱ ὑγιεῖσ, ἐνῶ 

αὐτοὶ ποὺ τοὺσ πονοῦν τὰ μϊτια νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀκόμη περιςςότερο ἀπὸ 

τὴν λϊμψι τοῦ φωτόσ. Γιατύ πῶσ ἀλλιῶσ θὰ ἦταν δυνατὸν οἱ πρῶτοι νὰ πϋςουν 

καὶ νὰ εἶναι ἀξιοκατϊκριτοι, ἐνῶ οἱ δεύτεροι νὰ ςηκωθοῦν μὲ χρηςτὲσ ἐλπύδεσ 

πού προϋρχονται ἀπὸ τὴν καλό τουσ προαύρεςι, ἂν δὲν ὑπῆρχε τὸ 

«ἀντιλεγόμενο ςημεῖο»; Γιατύ λϋει ὁ υμεὼν «καὶ εἰσ ςημεῖον ἀντιλεγόμενον»; 

Γιὰ νὰ μὴ προξενόςη ἡ ἀντιλογύα ἀπορύα ςτοὺσ πιςτούσ. Σὸ νὰ ἀμφιςβητεῖται δὲ 

καὶ ἡ ἀλόθεια τοῦ Θεοῦ, εἶναι φανερὸ ὅτι αὐτὸ γύνεται, ἐπειδὴ τὸ ἐπιτρϋπει ὁ 

Θεόσ. Κανϋνασ δηλαδὴ δὲν μπορεῖ νὰ προβϊλη καμμιὰ ἀντύρρηςι, ἂν δὲν τὸ 

ἐπιτρϋψη αὐτὸ ὁ Θεόσ. Εἶναι ὄντωσ ἀναγκαύα ἡ παραχώρηςι αὐτὴ ἐκ μϋρουσ τοῦ 

Θεοῦ, γιὰ νὰ φανερωθοῦν οἱ ἄξιοι. 

Θὰ ἔλθη ὅμωσ ἐποχὴ ποὺ δὲν θὰ ὑπϊρχη πιὰ καμμιὰ ἀντύρρηςισ. Ὅταν 

δηλαδὴ τὸ ςημεῖο τοῦ ταυροῦ θὰ λϊμψη ςὰν προϊγγελοσ τοῦ Κυρύου ἀπὸ τὸν 

οὐρανό, «τότε θὰ κλύνη κϊθε γόνυ ςτὰ ἐπουρϊνια καὶ ςτὰ ἐπύγεια καὶ ςτὰ 

καταχθόνια καὶ κϊθε γλώςςα θὰ ὁμολογόςη ὅτι ὁ Φριςτὸσ εἶναι Κύριοσ πρὸσ 

δόξαν τοῦ Θεοῦ Πατρὸσ»[8]. Ὅςο δηλαδὴ τὸ ςημεῖο αὐτὸ φαύνεται μόνο του καὶ 

εἶναι ἁπλὸ ςημεῖο καὶ δὲν φαύνεται πουθενὰ ὁ ςημαινόμενοσ, τὸ ςημεῖο θὰ 

ἀντιλϋγεται. Ὅταν ὅμωσ ὁ ἴδιοσ ὁ ςημαινόμενοσ ἀποκαλύψη τὸν ἑαυτὸ του κατὰ 

τὴν Δευτϋρα Παρουςύα, τότε πιὰ κανεὶσ δὲν θὰ τολμᾶ νὰ ἀντιλογόςη ςτὸ 

ςημεῖο, γιατύ ὁ ςημαινόμενοσ θὰ ἔχη καταφθϊςει μὲ ὁλοφϊνερη τὴν θεότητϊ 

του ἐναντύον ἐκεύνων ποὺ Σὸν ἀρνοῦνται. Σότε ἐκεῖνοι ποὺ προηγουμϋνωσ 
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εἶχαν δεχθῆ τὸ ςημεῖο θὰ δοξαςθοῦν ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἐκεῖνο ὑποδόλωνε, ἐνῶ 

ἐκεῖνοι ποὺ ἀμφιςβότηςαν τὸ ςημεῖο θὰ καταδικαςθοῦν ἀπὸ τὸν 

ὑποδηλωθϋντα. Καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι τότε τὸ τϋλοσ τῆσ ἀντιλογύασ, τὸ τϋλοσ τῆσ 

πλϊνησ, τὸ τϋλοσ τῆσ ἀμφιβολύασ, τὸ τϋλοσ τῆσ ἀπιςτύασ, ἡ ἀρχὴ δὲ τῶν 

βραβεύων καὶ τῶν ςτεφϊνων. Αὐτὰ μακϊρι ὅλοι μασ νὰ τὰ ἐπιτύχουμε μὲ τὴν 

χϊρι τοῦ Κυρύου ἡμῶν Ἰηςοῦ Φριςτοῦ, ςτὸν ὁποῖο ἀνόκει ἡ δόξα καὶ τὸ κρϊτοσ 

ςτοὺσ ἀτελεύτητουσ αἰῶνεσ. Ἀμόν. 

Πηγό: http://www.imaik.gr/ 
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ΜΗΝ ΞΕΦΝΑΣΕ  

ΠΩ ΦΡΕΙΑΖΟΜΑΣΕ ΣΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ Α  

ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΟΤΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΕΤΑΟΤΜΕ  

ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΘΕΟΤ. 

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑ  

ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΗΟΤΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 ΚΑΙ ΣΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑ  

ΣΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ  

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΗ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΟ ΒΤΡΩΝΟ! 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 

                                                  ΛΑΜΠΡΟΤ ΚΟΝΣΖΟΤ Θεολόγου Καθηγητού 

           Αποςτολό τησ αγύασ μασ Εκκληςύασ εύναι να προςκαλεύ κϊθε ϊνθρωπο ςτη 

ςωτηρύα, παρϋχοντασ όλα εκεύνα τα εφόδια, τα ςτοιχεύα και τουσ τρόπουσ, που 

εύναι απαραύτητα για την πραγματοπούηςό τησ. Αυτό ωσ ςτοργικό μητϋρα 

προςφϋρει ϊπειρεσ ευκαιρύεσ ςτα παιδιϊ τησ, προκειμϋνου να τα φϋρει κοντϊ 

τησ και να τα ςώςει. Ποια ϊλλωςτε φυςικό μητϋρα δε θα ϋκανε τα πϊντα 

προκειμϋνου να γλυτώςει τα παιδιϊ τησ από βϋβαιο κύνδυνο και αφανιςμό; Ο 

ενιαύςιοσ εορτολογικόσ  κύκλοσ τησ Εκκληςύασ μασ εύναι ϋνασ πολύ καλόσ 

τρόποσ να ειςϊγει τουσ πιςτούσ ςτο κλύμα τησ λυτρωτικόσ τησ διαδικαςύασ 

ώςτε να κατανοόςουν την αναγκαιότητα τησ εν Φριςτώ απολυτρώςεωσ. 

        Μια πολύ καλό τϋτοια ευκαιρύα, ύςωσ η καλλύτερη, εύναι η κατανυκτικό 

περύοδοσ του Σριωδύου, η οπούα προςφϋρει πλουςιότατο πεδύο πνευματικόσ 

δρϊςεωσ ςε όςουσ ϋχουν τη διϊθεςη να νοιώςουν το απύθμενο βϊθοσ του 

θεύου ελϋουσ και να αιςθανθούν το ϊμετρο μεγαλεύο τησ θεύασ κοινωνύασ με την 

ανθρώπινη ςχετικότητα και μηδαμινότητα. Εύναι μια μοναδικό πρόςκληςη ςε 

όςουσ θϋλουν να ςυμμετϊςχουν ςτην αγωνιςτικό διαδικαςύα αυτόσ τησ ιερόσ 

χρονικόσ περιόδου και να λϊβουν τα πνευματικϊ ϋπαθλα ωσ επιβρϊβευςη για 

την όποια προςπϊθειϊ τουσ. Ωλλωςτε, ςύμφωνα με τον ϊγιο Ιςαϊκ τον ύρο, 

«η ϊςκηςη εύναι η μητϋρα του αγιαςμού» (Λόγοσ ΙΣ΄).   

       Η ιερό περύοδοσ του Σριωδύου αποτελεύ το προπαραςκευαςτικό χρονικό 

διϊςτημα πριν το Πϊςχα, για την οντολογικό προετοιμαςύα ημών των πιςτών 

για την ύπατη και λαμπρότατη εορτό τησ Εκκληςύασ μασ. Για την 

ψυχοςωματικό μασ κϊθαρςη από όλουσ εκεύνουσ τουσ ρύπουσ, που μολύνουν 

την ύπαρξό μασ και μασ καθιςτούν οντότητεσ νοςηρϋσ, ϋκπτωτεσ από την 

αυθεντικότητϊ μασ. Η μετοχό μασ ςτη φωτοφόρο πανόγυρη των πανηγύρεων 

απαιτεύ προςωπικό ανακαύνιςη, ειδϊλλωσ  το ανϋςπερο αναςτϊςιμο φωσ θα 

καταδεύξει την ψυχικό μασ ρυπαρότητα και δε θα δυνηθούμε να γύνουμε 

κοινωνού του Αναςτϊντοσ Λυτρωτό μασ και θα μασ αφόςουν ανϋγγιχτουσ  οι 
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ϊρρητεσ δωρεϋσ τησ Αναςτϊςεωσ. Εύναι ανϊγκη, όπωσ μασ παροτρύνει ο 

απόςτολοσ Παύλοσ, να «μορφωθεύ ο Φριςτόσ» ςτην ύπαρξό μασ (Γαλ.4,19)  

       Η μακρϊ περύοδοσ του Σριωδύου εύναι για τη ζωό τησ Εκκληςύα μασ, και 

ιδιαύτερα για την ορθόδοξη παρϊδοςό μασ, το νοητό ςτϊδιο πνευματικού 

αγώνα.. Οι ϊγιοι Πατϋρεσ πόραν παραςτατικϋσ εικόνεσ από την θύραθεν 

πραγματικότητα για να εκφρϊςουν εκκληςιαςτικούσ όρουσ. Μια από αυτϋσ 

εύναι η εικόνα του ςταδύου, ϋνασ τόποσ προςφιλόσ ςτουσ αρχαύουσ, με ϋντονα 

παραβολικϊ και διδακτικϊ ςτοιχεύα. Όπωσ ςτα αθλητικϊ κοςμικϊ ςτϊδια δεν 

παύρνουν μϋροσ όλοι οι ϊνθρωποι, παρϊ μόνο οι αθλητϋσ, ϋτςι και ςτο νοητό 

ςτϊδιο αγώνα του Σριωδύου παύρνουν μϋροσ μόνο οι αθλητϋσ του Φριςτού, όλοι 

εκεύνοι που βρύςκονται αϋναα ςε εγρόγορςη και αγωνιςτικότητα και 

ειςϋρχονται ςτην αγύα αυτό περύοδο να ξεπερϊςουν τον αδύναμο πτωτικό 

εαυτό τουσ. Αντύθετα υπϊρχουν ϋξω από το πνευματικό ςτϊδιο πλόθοσ 

ανθρώπων οι οπούοι παύζουν το ρόλο των θεατών. Αυτού ποτϋ δε θα νοιώςουν 

τη χαρϊ τησ προκρύςεωσ και τισ τιμϋσ τησ νύκησ        

       Ο πνευματικόσ αγώνασ δεν εύναι αγώνασ χωρύσ κανόνεσ και μεθοδολογύα, 

όπωσ ακριβώσ και οι αγώνεσ ςτα κοςμικϊ ςτϊδια. Πνευματικόσ αγώνασ χωρύσ 

αρχϋσ, κανόνεσ και ςυγκεκριμϋνεσ μεθοδολογύεσ εύναι ανώφελοσ, ύςωσ και 

επιζόμιοσ. Οι ϊγιοι Πατϋρεσ δημιούργηςαν ςτο διϊβα των αιώνων 

προώποθϋςεισ γόνιμου πνευματικού αγώνα. Η αρχό εύναι όπια. Ϊτςι το χρονικό 

διϊςτημα από την Κυριακό του Σελώνου και του Υαριςαύου ϋωσ την Κυριακό 

τησ Συρινόσ ονομϊζεται προπαραςκευαςτικό περύοδοσ του Σριωδύου, διότι ϋχει 

χαρακτόρα ειςαγωγικό. Σα γεγονότα, οι εορτϋσ και οι λειτουργικϋσ ακολουθύεσ 

εύναι τϋλεια ςυνδυαςμϋνεσ ώςτε 

 να αποτελούν για τον αγωνιζόμενο πιςτό τον πολύτιμο κανονιςμό και 

ςύμβουλο ώςτε ο πνευματικόσ του αγώνασ να εύναι καρποφόροσ.  

       Η ανϊγνωςη τησ ομώνυμησ ευαγγελικόσ περικοπόσ την Κυριακό του 

Σελώνου και Υαριςαύου (Λουκ.18,10-14), διδϊςκει την αποφυγό του 

ψυχοκτόνου πϊθουσ τησ υπερηφϊνειασ και την ϊςκηςη τησ αρετόσ τησ 

ταπεύνωςησ. διότι κατϊ τον ϊγιο Μϊξιμο τον Ομολογητό: «αρχό πϊντων των 
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παθών εύναι η φιλαυτύα, τϋλοσ δε η υπερηφανύα» (Περύ αγϊπησ Κεφϊλαια 

Εκατοντϊσ Σρύτη, νζ΄). Αυτό ϋχει μεγϊλη ςημαςύα, διότι ο ϊνθρωποσ πρϋπει να 

ξεκινόςει από αυτό το ςημεύο του πνευματικού του αγώνα. Αν δεν αποβϊλει 

την υπερηφϊνεια δεν θα μπορϋςει ποτϋ να τελεςφορόςει ο αγώνασ του, όςο 

μεγϊλοσ και αν εύναι.         

       Αφού ο πιςτόσ αιςθανθεύ την ανϊγκη τησ ταπεινότητασ, το επόμενο ςτϊδιο 

εύναι να μϊθει για την ϊμετρη αγϊπη του Θεού. Ϊτςι την επόμενη Κυριακό 

διαβϊζεται ςτουσ ναούσ η περικοπό του αςώτου υιού (Λουκ.15,11-33). Η αύςθηςη 

τησ ϊμετρησ θεύασ αγϊπησ προώποθϋτει την προςωπικό ταπεύνωςη μπροςτϊ 

ςτο θεύο μεγαλεύο.  

        Μετϊ από αυτό πρϋπει να ςυνειδητοποιόςει ο πιςτόσ ότι ο Θεόσ δεν μόνο 

πολυϋλαιοσ, αλλϊ και δύκαιοσ. ‘Ϊτςι η Κυριακό των Απόκρεω εύναι αφιερωμϋνη 

ςτη Μεγϊλη Κρύςη και γι’ αυτό διαβϊζεται μϊλιςτα η ευαγγελικό περικοπό τησ 

φοβερόσ Δευτϋρασ Παρουςύασ του Κυρύου (Ματθ.25,31-46), για να καταλϊβει ο 

πιςτόσ πωσ η θύρα του Παραδεύςου θα ανούξει μόνο για εκεύνουσ που 

λαχταρούν τη ςωτηρύα και ϋχουν τη διϊθεςη να αγωνιςτούν γι’ αυτό. 

         Η επόμενη Κυριακό τησ Συρινόσ εύναι αφιερωμϋνη ςτην ενθύμηςη του 

φοβερού γεγονότοσ τησ εκδιώξεωσ των πρωτοπλϊςτων από τον παρϊδειςο 

τησ τρυφόσ. Διαβϊζεται η ευαγγελικό περικοπό που αναφϋρεται ςτη νηςτεύα, 

ςτην προςευχό και ςτον τρόπο διαχεύριςησ των υλικών αγαθών (Ματθ.6,19-22). 

Η ψυχοςωματικό νηςτεύα εύναι η εθελούςια αποχό από ψυχοκτόνα πϊθη και 

από βλαβερϋσ για το ςώμα τροφϋσ. Η ψυχοςωματικό κϊθαρςη για να εύναι 

θεϊρεςτη και επωφελόσ για τον αςκούμενο πιςτό, εύναι απαραύτητο να γύνεται 

με διακριτικότητα και χωρύσ επιδειξιμανύα. Η νηςτεύα εύναι αυςτηρϊ προςωπικό 

υπόθεςη και αφορϊ μόνο τον ύδιο. Σο ύδιο και η προςωπικό προςευχό. Η 

ςυςςώρευςη πλούτου, πϋρα από τισ πραγματικϋσ μασ ανϊγκεσ, εύναι παρϊγων 

αναςταλτικόσ για την πνευματικό μασ προαγωγό. Η προςκόλληςη ςτα υλικϊ 

αγαθϊ και η απολυτοπούηςό τουσ μπορεύ να μασ ςτερόςει τη ςωτηρύα. Σα 

πϊςησ φύςεωσ αγαθϊ ανόκουν ςτο Θεό και ωσ εκ τούτου εμεύσ εύμαςτε απλού 

διαχειριςτϋσ αυτών. Σα περιςςεύματα ανόκουν ςτουσ ςυνανθρώπουσ. Ο 
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πρώτοσ παρϊδειςοσ χϊθηκε εξ’ αιτύασ τησ κακόσ χρόςησ των υλικών αγαθών, ο 

δεύτεροσ παρϊδειςοσ μπορεύ να ανακτηθεύ με την καλό χρόςη αυτών! 

      Ειςερχόμενοι ςτην Αγύα και Μεγϊλη Σεςςαρακοςτό, ξεκινϊει πιο ϋντονοσ ο 

αγώνασ, με νηςτεύα, προςευχό, μελϋτη των αγύων Γραφών, περιςυλλογό και 

κυρύωσ μετοχό ςτη μυςτηριακό και λειτουργικό ζωό τησ Εκκληςύασ μασ. Δεν 

υπϊρχουν περιθώρια χαλϊρωςησ του αγώνα και υποχωρόςεισ μπροςτϊ ςτα 

μύρια εμπόδια που εςκεμμϋνα μασ βϊζει ςτο δρόμο μασ ο διϊβολοσ. Κατϊ τον 

ϊγιο Μακϊριο τον Αιγύπτιο: «Μύρια τω αντικειμϋνω πεπραγμϊτευται, τησ 

ελπύδοσ ημϊσ αποςπϊν και τησ εισ Φριςτόν αγϊπησ μηχανωμϋνω» (Εισ τουσ Ν΄ 

Λόγουσ, ρμζ¨)  Ο αγωνιςτόσ πιςτόσ γνωρύζει πωσ η όποια ψυχικό και ςωματικό 

κόπωςη εύναι παγύδα του πονηρού και πρϋπει να παραθεωρηθεύ. Η αγύα μασ 

Εκκληςύα μασ δεύχνει το δρόμο και μασ επικουρεύ. Πρϋπει να γνωρύζουμε πωσ «Α 

υποφϋροντεσ εν υπομονό πολλό, τονύζει ο ϊγιοσ υμεών ο νϋοσ Θοελόγοσ, 

μιμούμεθα του Φριςτού τα παθόματα, δοξϊζομεν δε δι’ αυτών τον Πατϋρα 

ημών και Θεόν, ωσ υιού αυτού χϊριτι και ςυγκληρονόμοι Φριςτού» (Κεφ. 

Πρακτικϊ και Θεολογικϊ, ρα΄). Αυτό εύναι η ουςύα τησ ορθοδόξου αςκόςεωσ.  

          Η Καθαρϊ Δευτϋρα, ωσ η πρώτη ημϋρα τησ Μεγϊλησ Σεςςαρακοςτόσ ϋχει 

χαρακτόρα αυςτηρότατησ νηςτεύασ, για να κατανοόςει ο πιςτόσ ότι ειςϋρχεται 

ςτην Μεγϊλη Σεςςαρακοςτό. Η αποχό από ζωικϋσ και λιπαρϋσ τροφϋσ εύναι 

απαραύτητη 

 ςτον πνευματικό αγώνα, διότι αυτϋσ προξενούν ςτον ανθρώπινο οργανιςμό 

υλόφρονα διϊθεςη και χαύνωςη, παρϊγοντεσ λύαν επιζόμιουσ ςτην ψυχικό 

καλλιϋργεια. «Καθαρθόναι ουν βουλόθητι δια πόνων» παραγγϋλλει ο όςιοσ 

Νικότασ τηθϊτοσ (Σρύτη Γνωςτικών Κεφαλαύων Εκατοντϊσ, η΄).   

      Η πρώτη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςε ϋνα πολύ ςημαντικό 

γεγονόσ για την Εκκληςύα μασ. Εορτϊζεται λαμπρϊ η αναςτύλωςη των Ιερών 

Εικόνων, η οπούα ςόμανε την οριςτικοπούηςη του Δόγματοσ και τον θρύαμβο 

τησ Ορθοδοξύασ. Καλεύται ο αγωνιζόμενοσ πιςτόσ να κατανοόςει πωσ ο 

πνευματικόσ του αγώνασ δεν εύναι αυτονομημϋνοσ από την αλόθεια και τη ζωό 
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τησ Εκκληςύασ. Πωσ η αποκαλυμμϋνη αλόθεια, όπωσ τη διαςώζει η Εκκληςύα, 

εύναι προώπόθεςη για τη ςωτηρύα του. 

     Η δεύτερη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςε μια μεγϊλη πατερικό 

μορφό τησ Εκκληςύασ μασ: τον ϊγιο Γρηγόριο τον Παλαμϊ, ο οπούοσ ϋζηςε και 

ϋδραςε ςε μια δύςκολη ιςτορικό περύοδο για την Εκκληςύα μασ. Ο ϊγιοσ 

Γρηγόριοσ  ςυνδύαςε δύο πρϊγματα: τον προςωπικό του αγώνα για κϊθαρςη 

και αγιότητα και τον εκκληςιαςτικό του αγώνα για τη διϊςωςη τησ ςώζουςασ 

αλόθειασ και παραδόςεωσ, από τουσ καινοτόμουσ δυτικούσ λεγομϋνουσ 

«βαρλαμιςτϋσ». Ο ϊγιοσ Γρηγόριοσ ο Παλαμϊσ προβϊλλεται, την αγύα αυτό 

περύοδο, ωσ πρότυπο αγωνιςτό αςκητό και υπεραςπιςτό τησ γνόςιασ 

αυτοςυνειδηςύασ τησ Εκκληςύασ του Φριςτού. 

      Η τρύτη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςτην προςκύνηςη του 

Σιμύου ταυρού και την ϊντληςη δύναμησ από αυτόν για τη ςυνϋχιςη του καλού 

αγώνα. Ο Σύμιοσ ταυρόσ, ο «τησ εγϋρςεωσ Φριςτού τασ αυγϊσ φωτοβολών», 

εύναι το κατ’ εξοχόν ςύμβολο του Φριςτού, το οπούο αγιϊζει τουσ πιςτούσ και 

ταυτόχρονα τουσ δεύχνει το δρόμο του αγώνα και του μαρτυρύου, ωσ τη μόνη 

ατραπό τησ ςωτηρύασ τουσ. Ο θρύαμβοσ τησ αναςτϊςεωσ προώποθϋτει 

απαραύτητα τη ςταύρωςη.       

      Η τετϊρτη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςε μια ϊλλη μεγϊλη 

αςκητικό προςωπικότητα τησ Εκκληςύασ μασ, τον ϊγιο Ιωϊννη το υγγραφϋα 

του περιφόμου βιβλύου «Κλύμαξ», το οπούο αποτελεύ για χύλια πεντακόςια 

περύπου χρόνια ωσ το ςπουδαιότερο εγχειρύδιο και οδηγόσ πνευματικού 

αγώνα. Ο μεγϊλοσ αςκητόσ με την καταπληκτικό ψυχογνωςτικό τϋχνη του 

ιεραρχεύ κλιμακωτϊ την απόκτηςη αρετών, οδηγώντασ ςταδιακϊ τον 

αγωνιζόμενο πιςτό ςε υψηλϊ πνευματικϊ δώματα. Ο νουσ μόνο «διϊ του 

ϊρματοσ των θεύων αρετών ανϋρχεται προσ αιθϋριον ύψοσ».  

    Η  πϋμπτη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςτο κατ’ εξοχόν 

ςύμβολο μετϊνοιασ, ςτην αγύα Μαρύα την Αιγυπτύα, την πρώην διαβόητη πόρνη 

του λιμανιού τησ Αλεξϊνδρειασ, η οπούα δια τησ ευλογημϋνησ μετανούασ όχι 

μόνο ξεπϋραςε το βόρβορο τησ αμαρτύασ, αλλϊ αξιώθηκε να φτϊςει ςε 
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αςύλληπτα ύψη αγιότητασ. Η ςεπτό και ϊγια μορφό τησ διδϊςκει τον κϊθε 

πιςτό πωσ η μετϊνοια εύναι ο θεόςδοτοσ τρόποσ να γύνει και ο πιο αμαρτωλόσ 

ϊνθρωποσ ϊγιοσ και κατϊ χϊριν Θεόσ!  

     Η Αγύα μασ Εκκληςύα μασ καλεύ όλουσ μασ να μπούμε ςτο νοητό ςτϊδιο του 

Σριωδύου και να αγωνιςτούμε. Δεν ϋχει ςημαςύα αν θα πρωτεύςουμε ό όχι. 

ημαςύα ϋχει ότι θα τρϋξουμε τον τραχύ και δύςκολο δρόμο των αρετών, 

ανεξϊρτητα από το αποτϋλεςμα. Ασ εύναι ϋςτω αυτό μόνο η αρχό. Η ςυμμετοχό 

μασ όμωσ προώποθϋτει την ϋκδυςη του φορτικού και ρυπαρού κοςμικού μασ 

χιτώνα. Πρϋπει με ϊλλα λόγια να αποβϊλλουμε την κοςμικό μασ βιωτό και 

νοοτροπύα, διότι αυτϋσ ποδηγετούν την πνευματικό μασ πορεύα και 

αναςτϋλλουν κϊθε διϊθεςη για αγώνα. Εύναι ανϊγκη να αποκωλυθούμε από 

τον όζοντα βϊλτο τησ αμαρτωλόσ ζωόσ και να βαδύςουμε το 

 δρόμο τησ αρετόσ. Δεν εύναι εύκολη αυτό η απόφαςη, διότι οι αμαρτωλϋσ μασ 

ϋξεισ ϋχουν αποκτόςει βαθιϋσ ρύζεσ ςτον κοςμικό τρόπο ζωόσ, ο οπούοσ 

αντιςτρατεύεται το θϋλημα του Θεού και κατϊ ςυνϋπεια το πραγματικό 

ςυμφϋρον μασ. Κατϊ τον ϊγιο 

 Ιςαϊκ το ύρο: «ο κόςμοσ μοιϊζει με πόρνη, η οπούα δια του κϊλλουσ τησ ϋλκει 

ςτον πόθο τησ και παγιδεύει όλουσ εκεύνουσ που προςβλϋπουν προσ αυτό» 

(Λόγοσ ΠΕ΄).  Όμωσ με προςευχό και ατςαλϋνια θϋληςη μπορούμε να κϊνουμε 

την πιο μεγϊλη υπϋρβαςη και επανϊςταςη ςτη ζωό μασ: Να χαρϊξουμε την νϋα 

ουρανοδρόμο πορεύα μασ. Αυτό την ευκαιρύα μασ προςφϋρει αυτό η 

ευλογημϋνη περύοδοσ του Σριωδύου. Ασ την εκμεταλλευτούμε…              
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την ανηφοριά... 

 

Όςο προχωρϊσ πιο πολύ ςτην αρετό ύςωσ καταλϊβεισ ότι δεν ςε 

ακολουθούν και πολλού. Μπορεύ να καταλόξεισ και μόνοσ. 

Δεν νιώθεισ όμωσ μόνοσ κι ασ εύναι ο δρόμοσ ςου για λύγουσ. Δεν νιώθεισ 

μόνοσ γιατύ δεν εύςαι. 

Μπορεύ η ανηφοριϊ να ςε προκαλεύ πόνο. Μπορεύ η ανηφοριϊ να ζορύζει 

την καρδιϊ ςου.Όμωσ δεν εύςαι μόνοσ. 

Ϊχεισ μαζύ ςου φύλουσ καθϊριουσ, ταπεινούσ. Υύλουσ που μπορεύ να μην 

βλϋπεισ όμωσ ακούσ το κϊλεςμα τουσ. Ϊνα κϊλεςμα που ϋρχεται από πιο ψηλϊ. 

ε καλούν να μην διςτϊςεισ τώρα. ου λϋνε να μην κοιτϊξεισ πύςω. ου δύδουν 

αερϊκι δροςερό, νερό καθϊριο. ου ςκαλύζουν ςκαλοπϊτια ςτουσ βρϊχουσ των 

πειραςμών. 

Και ϋτςι ςυνεχύζεισ. 

υνεχύζεισ να ανεβαύνεισ με μπαςτούνι την ταπεύνωςη, με ϋνδυμα την 

ϊςκηςη, με πνεύμονεσ γεμϊτουσ πνοϋσ «ευχόσ», με μϊτια ποτιςμϋνα με την 

http://www.agioritikovima.gr/perizois/item/51667-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC
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αλμύρα των δακρύων ςου, με μια ςαρϊβαλη καρδιϊ χτυπημϋνη με ϋρωτεσ και 

«θϋλω», με ρυτύδεσ μιασ παιδικόσ αθωότητασ που εγύνηκε πεύρα ςτα ςοκϊκια 

των ψεύτικων υποςχϋςεων. 

Βαδύζεισ ςτην ανηφοριϊ προσ το ςπύτι τησ Αγϊπησ...και όμωσ δεν θα την 

βρεισ εκεύ. 

ε βρόκε Αυτό ςτον δρόμο... Αυτό ςε οδηγεύ, Αυτό εύναι η ανηφοριϊ, Αυτό 

εύναι που κϊνει την μοναξιϊ ςου να μοιϊζει με πανηγύρι κοινωνύασ... 

Και βαδύζεισ ςτην ανηφοριϊ. Και βαδύζεισ ςτα δύςκολα μονοπϊτια τησ Αγϊπησ. 

Δεν ςε αναγκϊζει κανεύσ. Εςύ «ανϊγκαςεσ» την ζωό να ςου κϊνει την χϊρη και 

να ςου την γνωρύςει. Να ςου γνωρύςει την ανηφοριϊ που οδηγεύ ςτην Λευτεριϊ 

ςου, που εύναι η Λευτεριϊ ςου...που εύναι η Αγϊπη ςου, κι ασ χϊςεισ τα πϊντα, κι 

ασ χαθεύσ γιατύ τότε ξϋρεισ ότι θα ςου χαριςτούν τα πϊντα δια πϊντα. 

Κι αν ςκεφτεύσ τύ θα βρεισ ςτο τϋλοσ τησ ανηφοριϊσ, μην το ςκεφτεύσ. Γιατύ το 

τϋλοσ τησ κανεύσ δεν το βρόκε και ούτε θα το βρεύ... 

αρχιμ.Παύλοσ Παπαδόπουλοσ 

 

 

 

 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ                                                                                             
 

Ιανοσάριος-Φεβροσάριος-Μάρηιος 2015-Τεύτος 5  Σελίδα 24 

 

 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ                                                                                             
 

Ιανοσάριος-Φεβροσάριος-Μάρηιος 2015-Τεύτος 5  Σελίδα 25 

 

Smartphones και tablets προκαλούν... 

 

 

Οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι το ςυνεχϋσ ςκύψιμο πϊνω από την 

οθόνη χαλαρώνει το δϋρμα και ςακουλιϊζει τα μϊγουλα 

Ρυτύδεσ γύρω από το λαιμό και ςακούλιαςμα του δϋρματοσ ςτα μϊγουλα, 

από το ςυνεχϋσ ςκύψιμο πϊνω από τισ οθόνεσ, προκαλεύ η ςυχνό χρόςη 

«ϋξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) και υπολογιςτών - ταμπλετών 

(tablets), όπωσ υποςτηρύζουν Βρετανού δερματολόγοι, πρϊγμα που δεν θα 

ευχαριςτόςει τισ νεαρϋσ γυναύκεσ. Η νϋα προειδοπούηςη ακολουθεύ ϊλλεσ ότι οι 

φορητϋσ ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ, ιδύωσ όταν χρηςιμοποιούνται τα βρϊδια, 

δυςκολεύουν τον ύπνο. 

Οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι το ςυνεχϋσ ςκύψιμο πϊνω από την 

οθόνη χαλαρώνει το δϋρμα και ςακουλιϊζει τα μϊγουλα, δημιουργώντασ ιδύωσ 

μια χαρακτηριςτικό ρυτύδα πϊνω από την κλεύδα. Η κατϊςταςη αυτό 

ςυναντϊται κυρύωσ ςε ϊτομα 18 ϋωσ 39 ετών, που διαθϋτουν κατϊ μϋςο όρο 

τρεισ ψηφιακϋσ ςυςκευϋσ και ςκύβουν πϊνω από την οθόνη τουσ γύρω ςτισ 150 

φορϋσ την ημϋρα. 

Ο δερματολόγοσ δρ Κρύςτοφερ Ρόουλαντ τησ Κλινικόσ του Λονδύνου, 

ςύμφωνα με τη βρετανικό «Σϋλεγκραφ», δόλωςε ότι «το πρόβλημα των 

http://www.agioritikovima.gr/ugeia/item/51651-smartphones-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-tablets-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD
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ρυτύδων και το ςακούλιαςμα ςτα μϊγουλα και τον λαιμό κϊποτε ϊρχιζε ςτο 

τϋλοσ τησ μϋςησ ηλικύασ, όμωσ κατϊ την τελευταύα δεκαετύα ϋχει γύνει πια 

πρόβλημα μιασ γενιϊσ νϋων γυναικών». 

Ενώ παλιότερα οι γυναύκεσ ανηςυχούςαν κυρύωσ για τισ ρυτύδεσ από το 

ςτόμα τουσ και πϊνω, οι δερματολόγοι επιςημαύνουν ότι, εξαιτύασ τησ νϋασ 

τεχνολογύασ, το πρόβλημα ϋχει πια επεκταθεύ ςτο κϊτω μϋροσ του προςώπου, 

ςτον λαιμό και ςτο πϊνω μϋροσ του ςτόθουσ. Η ςυχνό χρόςη οθονών ϋρχεται 

να προςτεθεύ ςτην φυςιολογικό φθορϊ, ςτην μεύωςη τησ ελαςτικότητασ και 

ςτη χαλϊρωςη του δϋρματοσ με το πϋραςμα του χρόνου. 

Όπωσ εύπε ο Κρύςτοφερ Ρόουλαντ, οι γυναύκεσ ςυνόθωσ εςτιϊζουν την 

προςοχό τουσ ςτο πρόςωπό τουσ και όχι ςτην περιοχό του λαιμού τουσ, όμωσ η 

τελευταύα, εκτόσ του ότι εύναι ςυνεχώσ εκτεθειμϋνη ςτον όλιο (λόγω και τησ 

μόδασ), δϋχεται επύςησ πρόςθετεσ πιϋςεισ, όςο περιςςότερο μια γυναύκα 

κοιτϊζει χαμηλϊ ςε κϊποια οθόνη. 

Μϊλιςτα, η εταιρεύα καλλυντικών Ιβ εν Λορϊν ιςχυρύζεται ότι δημιούργηςε 

την πρώτη κρϋμα (Yves Saint Laurent Forever Youth Liberator Y.Shape 

Concentrate) που εύναι κατϊλληλη για το νϋο «τεχνολογικό» πρόβλημα του 

δϋρματοσ, περιϋχοντασ ϋνα νϋο μόριο που βοηθϊ το δϋρμα να διατηρόςει την 

ελαςτικότητϊ του. Σο δϋρμα γύνεται ολοϋνα λιγότερο ελαςτικό όςο περνϊει ο 

χρόνοσ, καθώσ μειώνεται η παραγωγό κολλαγόνου. 
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ΦΑΙΡΕ ΝΤΜΥΗ ΑΝΤΜΥΕΤΣΕ 

Πωσ δημιουργήθηκε ο "Ακάθιςτοσ Ύμνοσ"; 

Ακϊθιςτοσ ύμνοσ επικρϊτηςε να λϋγεται ϋνασ ύμνοσ «Κοντϊκιο» τησ 

Ορθόδοξησ Εκκληςύασ, προσ τιμόν τησ Τπεραγύασ Θεοτόκου, από την όρθια 

ςτϊςη, που τηρούςαν οι πιςτού κατϊ τη διϊρκεια τησ ψαλμωδύασ του.  

Οι πιςτού ϋψαλλαν τον Ακϊθιςτο ύμνο όρθιοι, υπό τισ ςυνθόκεσ που 

θεωρεύται ότι εψϊλη για πρώτη φορϊ, ενώ το εκκληςύαςμα παρακολουθούςε 

όρθιο κατϊ την ακολουθύα τησ γιορτόσ του Ευαγγελιςμού, με την οπούα 

ςυνδϋθηκε ο ύμνοσ.  

Χϊλλεται ενταγμϋνοσ ςτο λειτουργικό πλαύςιο τησ ακολουθύασ του Μικρού 

Αποδεύπνου, ςε όλουσ τουσ Ιερούσ Ναούσ, τισ πϋντε πρώτεσ Παραςκευϋσ τησ 

Μεγϊλησ Σεςςαρακοςτόσ, τισ πρώτεσ τϋςςερισ τμηματικϊ, και την πϋμπτη 

ολόκληροσ. 

Εύναι ϋνασ ύμνοσ που αποτελεύται από προούμιο και 24 ούκουσ (ςτροφϋσ) ςε 

ελληνικό αλφαβητικό ακροςτιχύδα, από το Α ωσ το Ψ (κϊθε ούκοσ ξεκινϊ με το 

αντύςτοιχο κατϊ ςειρϊ ελληνικό γρϊμμα), και εύναι γραμμϋνοσ πϊνω ςτουσ 

κανόνεσ τησ ομοτονύασ, ιςοςυλλαβύασ και εν μϋρει τησ ομοιοκαταληξύασ.  

Θεωρεύται ωσ ϋνα αριςτούργημα τησ βυζαντινόσ υμνογραφύασ, η γλώςςα 

του εύναι ςοβαρό και ποιητικό και εύναι εμπλουτιςμϋνοσ από κοςμητικϊ 

επύθετα και πολλϊ ςχόματα λόγου (αντιθϋςεισ, μεταφορϋσ, κλπ). 

Σο θϋμα του εύναι η εξύμνηςη τησ ενανθρώπιςησ του Θεού μϋςω τησ 

Θεοτόκου, πρϊγμα που γύνεται με πολλϋσ εκφρϊςεισ χαρϊσ και αγαλλύαςησ, οι 

οπούεσ του προςδύδουν θριαμβευτικό τόνο  

Κατϊ το ϋτοσ 626 μ. Φ., και ενώ ο Αυτοκρϊτορασ Ηρϊκλειοσ μαζύ με το 

βυζαντινό ςτρατό εύχε εκςτρατεύςει κατϊ των Περςών, η Κωνςταντινούπολη 

πολιορκόθηκε αιφνύδια από τουσ Αβϊρουσ. Οι Ωβαροι απϋρριψαν κϊθε 

πρόταςη εκεχειρύασ και την 6η Αυγούςτου κατϋλαβαν την Παναγύα των 

Βλαχερνών. ε ςυνεργαςύα με τουσ Πϋρςεσ ετοιμϊζονταν για την τελικό 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ                                                                                             
 

Ιανοσάριος-Φεβροσάριος-Μάρηιος 2015-Τεύτος 5  Σελίδα 28 

 

επύθεςη, ενώ ο Πατριϊρχησ ϋργιοσ περιϋτρεχε τα τεύχη τησ Πόλησ με την 

εικόνα τησ Παναγύασ τησ Βλαχερνύτιςςασ και ενθϊρρυνε το λαό ςτην 

αντύςταςη.  

 

Ση νύχτα εκεύνη, φοβερόσ ανεμοςτρόβιλοσ, που αποδόθηκε ςε θεώκό 

επϋμβαςη, δημιούργηςε τρικυμύα και κατϊςτρεψε τον εχθρικό ςτόλο, ενώ οι 

αμυνόμενοι προξϋνηςαν τερϊςτιεσ απώλειεσ ςτουσ Αβϊρουσ και τουσ Πϋρςεσ, 

οι οπούοι αναγκϊςτηκαν να λύςουν την πολιορκύα και να αποχωρόςουν 

ϊπρακτοι.  
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τισ 8 Αυγούςτου, η Πόλη εύχε ςωθεύ από τη μεγαλύτερη, ωσ τότε, απειλό 

τησ ιςτορύασ τησ. Ο λαόσ, θϋλοντασ να πανηγυρύςει τη ςωτηρύα του, την οπούα 

απϋδιδε ςε ςυνδρομό τησ Θεοτόκου, ςυγκεντρώθηκε ςτο Ναό τησ Παναγύασ 

των Βλαχερνών. Σότε, κατϊ την παρϊδοςη, όρθιο το πλόθοσ ϋψαλλε τον από 

τότε λεγόμενο «Ακϊθιςτο Ύμνο», ευχαριςτόρια ωδό προσ την υπϋρμαχο 

ςτρατηγό του Βυζαντινού κρϊτουσ, την Παναγύα, αποδύδοντασ τα «νικητόρια» 

και την ευγνωμοςύνη του «τῇ ὑπερμϊχῳ ςτρατηγῷ».  

Κατϊ την επικρατϋςτερη ϊποψη, δεν όταν δυνατό να ςυνετϋθη ο ύμνοσ ςε 

μύα νύκτα. Μϊλλον εύχε ςυντεθεύ νωρύτερα και μϊλιςτα θεωρεύται ότι 

ψαλλόταν ςτο ςυγκεκριμϋνο ναό, ςτην αγρυπνύα τησ 15ησ Αυγούςτου κϊθε 

χρόνου. Απλώσ, εκεύνη την ημϋρα ο ύμνοσ εψϊλη «ὀρθοςτϊδην», ενώ 

αντικαταςτϊθηκε το ωσ τότε προούμιο («Σὸ προςταχθὲν μυςτικῶσ λαβὼν ἐν 

γνώςει»), με το ωσ ςόμερα χρηςιμοποιούμενο «Σῇ ὑπερμϊχῳ ςτρατηγῷ τὰ 

νικητόρια», το οπούο ϋδωςε τον δοξολογικό και εγκωμιαςτικό τόνο, ςτον ωσ 

τότε διηγηματικό και δογματικό ύμνο. 

ύμφωνα, όμωσ, με ϊλλεσ ιςτορικϋσ πηγϋσ, ο Ακϊθιςτοσ Ύμνοσ ςυνδϋεται 

και με ϊλλα παρόμοια γεγονότα, όπωσ τισ πολιορκύεσ και τη ςωτηρύα τησ 

Κωνςταντινούπολησ επύ των Αυτοκρατόρων Κωνςταντύνου του Πωγωνϊτου 

(673), Λϋοντοσ του Ιςαύρου (717-718) και Μιχαόλ Γ΄ (860). 

Δεδομϋνων των τότε ιςτορικών ςυνθηκών (εικονομαχικό ϋριδα, κλπ.), δεν 

θεωρεύται απύθανο, η Παρϊδοςη να ϋχει αλλοιώςει την ιςτορικό 

πραγματικότητα, με αποτϋλεςμα να καθύςταται πολύ δύςκολο να λεχθεύ μετϊ 

βεβαιότητασ ποιο όταν το ιςτορικό περιβϊλλον τησ δημιουργύασ του Ύμνου.  

ε όλη τη χειρόγραφη παρϊδοςη, ο ύμνοσ φϋρεται ωσ ανώνυμοσ, ενώ ο 

υναξαριςτόσ που τον ςυνδϋει με τα γεγονότα του Αυγούςτου του 626 δεν 

αναφϋρει ούτε το χρόνο τησ ςύνθεςόσ του, ούτε τον μελωδό του. Σο 

περιεχόμενό του πϊντωσ απηχεύ τισ δογματικϋσ θϋςεισ τησ Γ΄ Οικουμενικόσ 

υνόδου, που ςυνόλθε ςτην Ϊφεςο, ςτη βαςιλικό τησ Θεοτόκου, το 431 από 

τον Αυτοκρϊτορα Θεοδόςιο Β΄. 
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ε αυτόν ςυμμετεύχαν 200 επύςκοποι, ανϊμεςα ςτουσ οπούουσ ο Ωγιοσ 

Κύριλλοσ Αλεξϊνδρειασ. Καταδύκαςε τισ διδαχϋσ του Αρχιεπιςκόπου 

Κωνςταντινουπόλεωσ Νεςτόριου, ο οπούοσ υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύςη 

του Ιηςού ϋναντι τησ θεύασ, υποςτηρύζοντασ ότι η Μαρύα γϋννηςε τον ϊνθρωπο 

Ιηςού και όχι τον Θεό. Η ύνοδοσ διακόρυξε ότι ο Ιηςούσ εύναι τϋλειοσ Θεόσ και 

τϋλειοσ ϊνθρωποσ, με πλόρη ϋνωςη των δύο φύςεων και απϋδωςε επύςημα 

ςτην Παρθϋνο Μαρύα τον τύτλο «Θεοτόκοσ». 

Επομϋνωσ, η χρονολογύα ςύγκληςόσ τησ, το 431, αποτελεύ μύα ςταθερό 

ημερομηνύα, καθώσ εύναι ςύγουρο ότι ο ύμνοσ δεν εύχε ςυντεθεύ νωρύτερα. Από 

την ϊλλοι, κϊποιοι ερευνητϋσ θεωρούν ότι από το περιεχόμενό του ςυνϊγεται 

ότι ο ύμνοσ αναφϋρεται ςε κοινό εορταςμό του Ευαγγελιςμού και των 

Φριςτουγϋννων, εορτϋσ οι οπούεσ χωρύςτηκαν κατϊ τη βαςιλεύα του 

Ιουςτινιανού (527-565), πρϊγμα που, αν ιςχύει, αφενόσ ςημαύνει ότι ο ύμνοσ 

γρϊφτηκε το αργότερο επύ Ιουςτινιανού, αφετϋρου ενιςχύει την ϊποψη ότι 

προώπόρχε των γεγονότων του 626. 

Η παρϊδοςη, όμωσ, αποδύδει τον Ακϊθιςτο ύμνο ςτο μεγϊλο βυζαντινό 

υμνογρϊφο του 6ου αιώνα, Ρωμανό τον Μελωδό. Σην ϊποψη αυτό 

υποςτηρύζουν πολλού ερευνητϋσ, οι οπούοι θεωρούν ότι οι εκφρϊςεισ του 

ύμνου, η γενικότερη ποιητικό του αρτιότητα και δογματικό του πληρότητα δεν 

μπορούν παρϊ να οδηγούν ςτον Ρωμανό.  

Ακόμη, ςε κώδικα του 13ου αιώνα υπϊρχει μεταγενϋςτερη ςημεύωςη, του 

16ου αιώνα, η οπούα αναφϋρει τον Ρωμανό ωσ ποιητό του ύμνου. Όμωσ, η 

ϊποψη αυτό αντικρούεται από πολλούσ μελετητϋσ, που βρύςκουν ςτη δομό, 

ςτο ύφοσ και το περιεχόμενό του πολλϊ ςτοιχεύα μετϊ την εποχό του 

Ρωμανού. 

Κατϊ μύα ϊποψη, ο ύμνοσ ψϊλθηκε καλοκαύρι, ςτη γιορτό τησ Κοιμόςεωσ 

τησ Θεοτόκου, και μϊλλον αργότερα μεταφϋρθηκε ςτο ϊββατο τησ Ε΄ 

εβδομϊδοσ των νηςτειών, ύςωσ από τουσ εικονόφιλουσ μοναχούσ του τουδύου. 

Ϊτςι πληςύαςε τη γιορτό του Ευαγγελιςμού. Εύναι, δε, ενδεχόμενο ςε αυτό τη 

μεταφορϊ, και πϊλι για λόγουσ ςχετικούσ με την Εικονομαχύα, να αλλοιώθηκε 
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και το ιςτορικό του υναξαριςτό, και από το 728, που αυτοκρϊτορασ όταν ο 

εικονομϊχοσ Λϋων Γ΄ Ίςαυροσ, να μεταφϋρθηκε ςτο 626, ςτα χρόνια του 

Ηρακλεύου, ο οπούοσ πολεμούςε τουσ Πϋρςεσ για να επανακτόςει τον Σύμιο 

ταυρό. Επιπλϋον υπϊρχουν και ϊλλεσ δύο εκδοχϋσ για το πρόςωπο του 

μελωδού του Ακϊθιςτου Ύμνου.  

Η μύα εκδοχό αναφϋρει το όνομα του Πατριϊρχη Κωνςταντινουπόλεωσ 

Γερμανού Α΄ (715-730), ο οπούοσ ϋζηςε τα γεγονότα τησ θαυμαςτόσ λύτρωςησ 

τησ Κωνςταντινούπολησ από την πολιορκύα τησ από τουσ Ωραβεσ το 718, επύ 

Αυτοκρϊτοροσ Λϋοντοσ του Ιςαύρου.  

Η εκδοχό αυτό βαςύζεται ςτο γεγονόσ, ότι μύα λατινικό μετϊφραςη του 

ύμνου, η οπούα ϋγινε γύρω ςτο 800 από τον επύςκοπο Βενετύασ Φριςτόφορο, 

τον αναφϋρει ωσ δημιουργό του ύμνου. Η ϊλλη εκδοχό που υποςτηρύζεται 

βαςύζεται ςε μια παλαιϊ αχρονολόγητη εικόνα του Ευαγγελιςμού ςτο 

παρεκκλόςιο του Αγύου Νικολϊου τησ ονομαςτόσ μονόσ του Αγύου ϊββα ςτα 

Ιεροςόλυμα, όπου εικονύζεται και ϋνασ μοναχόσ, ο οπούοσ κρατϊει ϋνα 

ειλητϊριο που γρϊφει «Ἄγγελοσ πρωτοςτϊτησ οὐρανόθεν ἐπϋμφθη» (αρχό του 

α΄ ούκου του Ακϊθιςτου ύμνου). 

το κεφϊλι του μοναχού αυτού γρϊφει «ο ϊγιοσ Κοςμϊσ». Πρόκειται για τον 

Κοςμϊ τον Μελωδό, ο οπούοσ ϋζηςε και αυτόσ τα γεγονότα του 718, καθώσ 

απεβύωςε το 752 ό 754. Ωλλεσ, λιγότερο πιθανϋσ απόψεισ θεωρούν ωσ μελωδό 

του ύμνου τον Πατριϊρχη ϋργιο, τον ιερό Υώτιο, τον Απολινϊριο τον 

Αλεξανδρϋα, τον Μητροπολύτη Νικομόδειασ Γεώργιο ικελιώτη, τον Γεώργιο 

Πιςύδη, και ϊλλουσ, που ϋζηςαν από τον Ζ΄ μϋχρι τον Θ΄ αιώνα. 

Βϋβαιο, εύναι πϊντωσ, ότι οι ειρμού του Κανόνα του Ακϊθιςτου Ύμνου εύναι 

ϋργο του Ιωϊννου Δαμαςκηνού (676-749), ενώ τα τροπϊρια του Ιωςόφ Ξϋνου 

του Τμνογρϊφου. Γενικό θϋμα του ύμνου εύναι ο Ευαγγελιςμόσ τησ Θεοτόκου, ο 

οπούοσ πηγϊζει από την Αγύα Γραφό και τουσ Πατϋρεσ τησ Εκκληςύασ και 

περιγρϊφει τα ιςτορικϊ γεγονότα, αλλϊ προχωρεύ και ςε θεολογικό και 

δογματικό ανϊλυςό τουσ.  
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Ο πρώτοι δώδεκα ούκοι του (Α-Μ) αποτελούν το ιςτορικό μϋροσ. Εκεύ 

εξιςτορούνται τα γεγονότα από τον Ευαγγελιςμό τησ Θεοτόκου μϋχρι την 

Τπαπαντό, ακολουθώντασ τη διόγηςη του Ευαγγελιςτό Λουκϊ. Αναφϋρεται ο 

Ευαγγελιςμόσ (Α, Β, Γ, Δ), η επύςκεψη τησ εγκύου Παρθϋνου ςτην Ελιςϊβετ (Ε), 

οι αμφιβολύεσ του Ιωςόφ (Ζ), η προςκύνηςη των ποιμϋνων (Η) και των Μϊγων 

(Θ, Ι, Κ), η Τπαπαντό (Μ) και η φυγό ςτην Αύγυπτο (Λ), η οπούα εύναι η μόνη που 

ϋχει ωσ πηγό το απόκρυφο πρωτευαγγϋλιο του Χευδο-Ματθαύου.  

Οι τελευταύοι δώδεκα (Ν-Ψ) αποτελούν το θεολογικό ό δογματικό μϋροσ, 

ςτο οπούο ο μελωδόσ αναλύει τισ βαθύτερεσ θεολογικϋσ και δογματικϋσ 

προεκτϊςεισ τησ Ενανθρώπιςησ του Κυρύου και το ςκοπό τησ, που εύναι η 

ςωτηρύα των πιςτών. 

Ο μελωδόσ βϊζει ςτο ςτόμα του αρχαγγϋλου, του εμβρύου Προδρόμου, 

των ποιμϋνων, των μϊγων και των πιςτών τα 144 ςυνολικϊ «Φαῖρε», τουσ 

Φαιρετιςμούσ προσ τη Θεοτόκο, που αποτελούν ποιητικό εμπλουτιςμό του 

χαιρετιςμού του Γαβριόλ («Φαῖρε Κεχαριτωμϋνη»), που αναφϋρει ο 

Ευαγγελιςτόσ Λουκϊσ (Λουκ. α΄ 28).  

τα μοναςτόρια, αλλϊ και ςτη ςημερινό ενορύα και παλαιότερα κατϊ τα 

διϊφορα Συπικϊ, υπϊρχουν και ϊλλα λειτουργικϊ πλαύςια για την ψαλμωδύα 

του ύμνου. Η ακολουθύα του όρθρου, του εςπερινού, τησ παννυχύδοσ ό μιασ 

ιδιόρρυθμησ Θεομητορικόσ Κωνςταντινουπολιτικόσ ακολουθύασ, την πρεςβεύα. 

ε όλεσ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, ςε ϋνα οριςμϋνο ςημεύο τησ κοινόσ ακολουθύασ 

γύνεται μια παρεμβολό. Χϊλλεται ο κανών τησ Θεοτόκου και ολόκληρο ό 

τμηματικϊ το κοντϊκιο και οι ούκοι του Ακαθύςτου.  

Ο Ακϊθιςτοσ Ύμνοσ ςυνδϋθηκε με τη Μεγϊλη Σεςςαρακοςτό, προφανώσ, 

εξ αιτύασ ενόσ ϊλλου καθαρώσ λειτουργικού λόγου. Μϋςα ςτην περύοδο τησ 

Νηςτεύασ εμπύπτει πϊντοτε η μεγϊλη γιορτό του Ευαγγελιςμού τησ Θεοτόκου. 

Εύναι η μόνη μεγϊλη γιορτό, που λόγω του πϋνθιμου χαρακτόρα τησ 

Σεςςαρακοςτόσ, ςτερεύται προεορτύων και μεθεορτύων. Αυτόν ακριβώσ την 

ϋλλειψη ϋρχεται να καλύψει η ψαλμωδύα του Ακαθύςτου, τμηματικϊ κατϊ τα 
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απόδειπνα των Παραςκευών και ολόκληροσ κατϊ το ϊββατο τησ Ε΄ 

εβδομϊδασ.  

Σο βρϊδυ τησ Παραςκευόσ και το ϊββατο εύναι μϋρεσ που μαζύ με την 

Κυριακό εύναι οι μόνεσ μϋρεσ των εβδομϊδων των Νηςτειών, κατϊ τισ οπούεσ 

επιτρϋπεται ο γιορταςμόσ χαρμόςυνων γεγονότων, και ςτισ οπούεσ, 

μετατύθενται οι γιορτϋσ τησ εβδομϊδασ.  

ύμφωνα με οριςμϋνα Συπικϊ, ο Ακϊθιςτοσ Ύμνοσ ψαλλόταν πϋντε μϋρεσ 

πριν τη γιορτό του Ευαγγελιςμού και κατϊ ϊλλα τον όρθρο τησ μϋρασ τησ 

γιορτόσ.  

 

Κοντάκιο: Σῇ ὑπερμάχῳ ςτρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡσ λυτρωθεῖςα τῶν 

δεινῶν εὐχαριςτήρια, ἀναγράφω ςοι ἡ Πόλισ ςου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡσ ἔχουςα τὸ 

κράτοσ ἀπροςμάχητον ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωςον, ἵνα κράζω ςοι• 

Φαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε».  

Πηγέσ: Υουντούλη, Ι., Λογικό Λατρεύα (Αποςτολικό Διακονύα Εκκληςύασ 

Ελλϊδοσ, 1997)˙ 

Ίδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμού˙  

Ιςτότοποσ Εκκληςύασ Ελλϊδοσ. τησ Δρ Ελϋνησ Ρωςςύδου-Κουτςού, 

Υιλολόγου-Βυζαντινολόγου. 
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ΕΝΟΡΙΑΚΕ ΣΙΓΜΕ 

 

 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 2015 
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ΙΕΡΑ ΑΓΡΤΠΝΙΑ ΣΗ ΕΟΡΣΗ ΣΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2015 
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ΚΑΙ ΣΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ 

 

Ευχαριςτούμε θερμα τον εβαςμιώτατο Ποιμενϊρχη μασ κ.κ. 

Δανιήλ, που από την πρώτη ςτιγμό αγκϊλιαςε και ςτόριξε την 

ϋκδοςη του Χηφιακού Περιοδικού τησ Ενορύασ μασ.   


