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“ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὑρήματα” (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)



ἡ Παναγιά στό κατώϊ1
Στά παλιά τά χρόνια κάθε Κυριακή καί γιορτάσιμη μέρα, νέοι, γέροι, παιδιά,
γυναῖκες, πλημμύριζαν τούς ναούς, γιά νά παρακολουθήσουν τή
θεία λειτουργία μέ ἀληθινή κατάνυξη καί πίστη. Κι αὐτοί ἀκόμη
πού δέν μποροῦσαν νά πᾶνε, οἱ ἄρρωστοι δηλαδή, παράγγελναν
στούς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας τους, νά τούς ἐπισκεφθοῦν ἀργότερα.
Σέ ὅλο τό διάστημα πού οἱ ἱερεῖς ἔψελναν, οἱ πιστοί εἶχαν
σταυρωμένα τά χέρια τους καί δέ μιλοῦσαν. Ἀκόμη καί οἱ ζητιάνοι
πού στέκονταν ἔξω ἀπό τούς ναούς, ἀπαγορευόταν νά ποῦν λέξη.
Ἀλλά μόλις τέλειωνε ἡ λειτουργία, ὅλο ἐκεῖνο τό πλῆθος
ξεχυνόταν στούς δρόμους μέ χαρούμενες φωνές, ἐνῶ οἱ καμπάνες
χτυποῦσαν ἀπ’ ὅλα τά σημεῖα τῆς πόλης.
Ἀντίθετα, ὅταν ἡ Ἑλλάδα σκλαβώθηκε καί οἱ κατακτητές
ἔκλεισαν τίς ἐκκλησίες καί ἀπαγόρευσαν τή Θεία λειτουργία, οἱ
Χριστιανοί, γιά νά μή χάσουν τό θρησκευτικό τους αἴσθημα,
μετέβαλαν τά ὑπόγεια τῶν σπιτιῶν τους σέ μυστικούς ναούς,
ὅπου ἐκτελοῦσαν τή νύχτα τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, γιά νά μήν τούς πάρει
εἴδηση ὁ Τοῦρκος κατακτητής.
Ἀπό τή σκοτεινή, λοιπόν, ἐποχή τῆς σκλαβιᾶς ἔμεινε ὡς τά χρόνια μας καί τό
γνωστό:
«Κάτου στό κατώϊ, εἶναι ἡ Παναγιά,
ἔγια μόλα γιά
1

Κατώϊ ἤ κατώγι: χῶρος ὑπόγειος ἤ ἡμιυπόγειος [ἀρχικά κατώγαιον: κάτω ἀπό τή γῆ], ἀποθήκη τῶν
παλαιῶν κατοικιῶν ὅπου στεγάζονταν ἐργαλεῖα, τό κρασί καί ἄλλα διατηρημένα τρόφιμα ἤ
ἀντικείμενα δεύτερης ἀνάγκης. Κάποτε καί τά κελλιά εἶχαν κατώγαιο, ὅπως ὅταν κάποιος ἐν μετανοίᾳ
ζήτησε νά κλειστεῖ στό κατώγαιο ἑνός γέροντα γιά ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του (Παύλου Μονεμβασίας,
Διηγήσεις ψυχωφελεῖς, 7)
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κι ἀπό πάνου παίζουν κόκκινα τά φέσα,
ἔγια, ἔγια λέσα».2


Ἡ ἱστορία δέν θά πάψει νά ἐπαναλαμβάνεται.
Τουρκοκρατία ἤ Φραγκοκρατία δέν κάνει διαφορά.
Κάποτε δινόταν ἀπό ἐπίσημα χείλη τό σύνθημα γιά τήν κατάδυση στά κατώϊα. Ὁ
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός ὁ Β΄ (1222-1240),3 ἕνας ἀπό τούς πιό
δραστήριους καί λόγιους πατριάρχες, τόν καιρό τῆς Φραγκοκρατίας τό δήλωσε στό
ποίμνιο κατηγορηματικά:
«Δίνω ἐντολή σέ ὅλους τούς λαϊκούς, ὅσοι εἶστε τέκνα γνήσια
τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, νά φεύγετε τό γρηγορότερο ἀπό τούς ἱερεῖς
πού ἔχουν ὑποκύψει στή λατινική ὑποταγή, καί οὔτε σέ ἐκκλησία νά
συναθροίζεστε μαζί τους, οὔτε εὐλογία ὁποιαδήποτε ἀπό τά
χέρια τους νά παίρνετε· διότι εἶναι καλύτερο νά προσεύχεσθε
στό Θεό μόνοι σας στά σπίτια σας, παρά νά συμμετέχετε μέ τούς
λατινόφρονες στήν ἐκκλησία· διαφορετικά, θά ὑποστεῖτε τήν ἴδια μέ
αὐτούς κόλαση».4
Βαρύς ὁ λόγος ἀλλά ἀληθινός!
Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ρίχνει βάλσαμο:
«Ὁ Θεός δέν χρειάζεται ἄψυχη ὕλη, ἀλλά πνευματική εὐκοσμία. Μή νομίσετε
ἀπογυμνωμένο ἀπό δόξα τόν ναό, ἐπειδή θά τοῦ λείψει τυχόν τό χρυσάφι καί τό ἀσήμι
καί ἡ λαμπρότητα τοῦ πλούτου· δέν τά χρειάζομαι αὐτά, λέει (γιατί “δικό μου εἶναι ὅλο
τό ἀσήμι, δικό μου καί ὅλο τό χρυσάφι, λέγει ὁ Κύριος Παντοκράτωρ”), ἀλλά ζητῶ
μᾶλλον γνήσιους προσκυνητές, γιατί μέ τή λαμπρότητα αὐτῶν θά καταχρυσώσω τόν
ναό μου».5
Τά φέσια καί οἱ τιάρες ἄς χορεύουν στούς πάνω ναούς.
Ὅλα τά στολίδια κατέβηκαν στό Κατώϊ!
Ἐκδότης: Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν &
πάσης Ἑλλάδος Μακάριος
Ἐπικοινωνία: archbishopmakarios@gmail.com
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