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Άγιος Αμβρόσιος, ο Μεδιολάνων 

Στις 7 του η Χριστιανική 
Εκκλησία τιμά τη μνήμη ενός μεγάλου 

· του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου 
Μεδιολάνων. 

Οι κάτοικοι του Αγίου Αμβροσίοu της 

Κερuνειας, σκορπισμένοι σ' όλα τα μέρη 

της Ελεύθερης Κύπρου, θα ταξιδέψουν 

ξανά με τα φτερό της μνήμης και του 

πόθου στο πανέμορφο και αξέχαστο 
τους, για να γιορτάσουν και να τιμή

σουν τον Προστάτη τους Άγιο Αμβρόσιο. 

Με τη θρησκευτικότητα που τους 
νει θα κατακλύσουν τη μεγαλόπρεπη 

εκκλησια τους για να παρακολουθήσουν 
νοερά τη Θεία Λειτουργ[α και στ' αυτιά 

τους Θα aντηχήσει γλυκό το τροπάριο του 
τιμωμένου Αγίου. 

"Τον της Αμβροσίας επώνυμον και -rης 

Ιταλίας διδόσκαλον, τον προστάτην της 

Χριστού Εκκλησiας και Μεδιολάνων τον 
Πρόεδρον, τον του Επάρχου υιόν και 

των πτωχών aντιλήπτορα μέγιστον, 
Αμβρόσιον τον ένδοξον ιερόρχην 

πάντες Πρεσ6εuειγαρ 
ελεηθήvαι rας ψυχός ημών". 

Και μέσα από την ιερή τούτη μυσταγωγία 

θα αντλήσουν πιστη, δuvαμη και υπομονή 
για τον ένα και μοναδικό σκοπό της ζωής 

τους την Επιστροφή. 

Ο ΜΕΓΑΣ 

Ο Ά. γιος Αμβρόσιος, η αξιόλογη αυτή 
εκκλησιαστική φuσιογνωμiα, γεννήθηκε 

στους Τρε6ήροuς της Γερμανiaς το 340 
μ.Χ. Ο πατέρας του, που λεγόταν και 
αυτός Αμβρόσιος ήταv έπαρχος πολλών 
χωρών του Ρωμαϊκού Κράτους στην 

Κεντρική και Νότια Ευρώπη. 

Όταν ο Αμβρόσιος ήταν νήπιο και ενώ 

κοιμόταν στην αυλή του παλατιού, σμήνος 

μελισσών έμπαιναν και έβγαιναν στο 

στόμα του χωρίς να το βλάψουν. Ο πατέ-

Αφιέρωμα εφημ. 'Ό Ayώv" 

ρας του, nou παρακολουθούσε με . κομ
μένη θυμήθηκε τον Κικέρωνα που 

αναφέρει κάτι παρόμοιο με τον Πλάτωνα 
και είπε; 

-Αν αuτό το παιδί ζr'jσει, θα γίνει μέγας. 

Δuστυχώςδεν aξιώθηκε να ζήσει και να 
δει αυτό που rιροαισθάνθηκε η ηατρική 
του καρδιά. nteαvε όταν ο μικρός Αμβρό
σιος ήταν δέκα χρόνων. 

Προικισμένος με πλοι:ισια πνευματικά 

χαρισματα ο σπούδασε ρητο
ρική, φιλοσοφία και νομικά. Ασχολήθηκε 

ιδιαιτερα με την εκμάθηση της Ελληνικής 

γλώσσας γιο να μπορd να μελετήσει τοuς 
Έλληνες Πατέρες, φιλοσ.όφοuς, ποιητές, 

δραματικοuς και ιστορικούς. Η βαθειό 
γνώση του της Ελληνικής γλώσσας μαρ
τuρε!τaι από το ότι, ενώ έγραψε 

στη Λατινική, τα συγγράμματα του διανθί-

ζονται από λέξεις, και 
σκέψεις Ελληνικές. 

Όταν τέλειωσε τις τοu στη 
Ρώμη, στα Μεδιόλανα, το ρημερινό 
Μιλάνο και αοκοι)σε το επάγγελμα του 

δικηγόρου, που την εποχή εκείνη ήταν 
προνόμιο των ολίγων. Τόσο πολύ δε διέ
πρεψε σον δικηγόρος και νομο41αθής 
ώστε διορίστηκε της Ιταλ!ος με 
έδρα τοv τq ΜεδΙόλανα. 

ΕΠΙΣΚ.ΟΠΟΣ 

Κατά την περίοδο αυτή της διοι
κησης, ο Αμβρόσιος κέρδισε με την καλω
σύyη και δραοτηριότητα του, την αγάπη 
όλων. Όμως τη γαλήνη και την ευτυχία 
των πολιτών συγκλόνισε ένα εκκλησια
στικό ζήτημα, με αφορμή τη διαδοχή του 
Επισκοπικού θρόνου των Μεδιολάνων. Το 
ζήτημα μεγάλες διαστάσεις, γιοτ! και 
οι δυο μερ!δες, ορθόδοξοι και Αρειaνοι 
ήταν εξ' ίσου ισχυρές και καμιά δεν υπο
χωρούσε;. Ο Αμβρόσιος, σαν υπεύθυνος 
άρχοντας πήγε στον καθεδρικό ναό και 
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μίλησε στο πλήθος και των δυο παρατό

ξεων. Την ώρα που μιλούσε με τόση γλυ

κύτητα, δύναμη λόγου και σύνεση, ένα 

δεκόχρονο αγόρι φώναξε μέσα από το 
πυκνό εκκλησίασμα: Τ ον Αμβρόσιον Επί

σκοπο, Τ ον Αμβρόσιο. Σαν να επρόκειτο 

περί συνθήματος, όλο το πλήθος, Ορθό

δοξοι και Αρειανοι φώναξαν με μια φωνή: 

Άξιος, όξιος, ο Αμβρόσιος Επίσκοπος. 

Ένας μόνο από τους παρόντες διαφωνεί 

για την υπόδειξη, ο ίδιος ο Αμβρόσιος. 

Αυτός, ο διοικητής των Μεδιολόνων, ο 

λατρευτός όρχοντας ολόκληρης της Ιτα

λίας, διαμαρτύρεται και απορρίπτει την 

εκλογή του ως Επισκόπου. Αναλογίζεται 
το βαρύ φορτίο του ιερού αξιώματος, σε 

μια διαιρεμένη εκκλησία. Επικαλείται το 
σοβαρό επιχείρημα ότι είναι ακόμη κατη

χούμενος και αβόπτιστος, αλλό οι θαυμα

στές του δεν πείθονται και δεν υποχω
ρούν. 

Αποφόσισε λοιπόν να δραπετεύσει και να 
κρυφτεί σε όγνωστο μέρος. Όλη τη νύκτα 

περπατούσε, όμως το πρω1' της όλλης 

μέρας, τα πλήθη που τον αναζητούσαν, 

τον βρήκαν στο μέρος που ξεκίνησε. 

Κατόλαβε τότε πως η εκλογή του ήταν 

θέλημα Θεού και την αποδέχτηκε. 

Δέχτηκε το Άγιο Βόπτισμα στις 30 Νοεμ
βρ!ου και μετό 8 μέρες, στις 7 Δεκεμβρίου 
του 374 μ.Χ χειροτονήθηκε διαδοχικό 

μέχρι του Επισκοπικού βαθμού, όπως 

συνέβηκε και με τον μεγάλο Πατριόρχη 

Κωνσταντινουπόλεως, τον ιερό Φώτιο. 

Την ημέρα της χειροτονίας του ήταν 

παρών και ο αυτοκρότορας, ο οποίος εδο

ξολόγησε το Θεό λέγοντας: Χάρις Σοι, 

Δέσποτα Παντοκράτορ και Σώτερ ημέ

τερε, ότι τώδε τω ανδρi εγώ μεν ενεχεί
ρησα σώματα, Συ δε ψυχός. 

Μόλις ο Αμβρόσιος ανήλθε στο θρόνο 

των Μεδιολόνων εμοίρασε τη μεγόλη 
περιουσία του στους φτωχούς και έγινε 

θεληματικό φτωχός, ζώντας με αυστηρή 

νηστεία, περιορισμούς και όσκηση. 
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Την απέραντη αγάπη του στον άνθρωπο, 
ο 1φός Αμβρόσιος έδeι.ξε κατίJ τη μεγάλη 
εmδρομή των r ότθων το 378 μ. Χ. Χιλιά
δες αιχμάλωτοι μετοφtρτηκαν στα Μεδιό
λανα και τους πουλούσαν στα σκλαβ(mά

ζαρα σαν δούλους και υποζύγια. Η 
χριστιανική ουνιιδηοη του Αμβροσιου 
επαναστάτησε. Αιιοφlιαιοε λοιιr6-ν · νο 
εξβyοριtοει τouc; οιpΜιτΟuς και νο 
τouc; cιrιoκoτacm}oεt στην κοινω-νtα. 
Εrιει&'r δu εlχε δlίCt\ τοu rιεριοuσfα, lιt
ταξε -να ρςuΟ'fοnοιηΙοΔ-ν ωσ ··· 0.0 σε 
άργuρο, χρυσάφι και ttολ6τιμα πετp6διο 
εiχeν σφιερωβεf oτouc; ναο6c;. Στοuc; ιwι
κριτtc; τοu, για την τολμqρή οuτή nρόξη 
τοu, ότι γuμνΦνιι τους νσοΔς, αnaντηοε 
nωc; εlναι κσ16τφσ να γuμνωlο6ν οι 
εκκλησίες και να ντuΙοΔν οι ψUχίς. 

Αξιόλογος υπήρξε ο αγώνας του ιερού 
Αμβρόσιου uπtρ της Ορθοδοξίας. Σε διά
στημα μιας δeκαετιας κατόρθωσε να εξα
φaνισει την αtρεση του Αρειανtσμού. 
Έγιναν όλοι Ορθόδοξοι, εκτός από ελάχι
στους Θυμφεροvτολόγους παλατιανούς 
του ΟυΛεντιανού του 8'. 

Η aρειανή μητtρο του αυτοκράτορα Ιοu
ατiνη. για να βοηθήσει τους Αρειανούς 
θέλησε να τοποθετήσει σε μια χηρεύουσα 
Εmσκοπή Αρeιανό. Επισκοπο. Ο .Αμβρό· 
σιος έτρεξε eψέσως για να ματαιΦσει το 
σκοπό της Ιουστtνης. Στη συζήτηση που 
ακολούθησε, μια aρειανή κόρη όρμησε 
εναντιον του Αμβρόσ:ιου με σκοπό να τον 
σύρει δια της βiας προς το μέρος των 
φανστισμtνων γυναικών για νσ τον κοιcο
ποιήσουν. Τότε ο Επίσκοπος Μεδιολάνων 
της είnε. Γνωρlζω ότt και εγώ δεν εtμαι 
άξιος του μεγαλείου της ιερωσύνης. Σε 
σένα όμως δεν ταιριάζει ούτε να αγ'f{ζsις 
με τα χέρια σου ιερέα. eισαι παρθένα 
κόρη και οφείλεις να δείχνεις ευσέβεια και 
φόβο στην κρtση του Θεού, για να. $.111 .. σου 
συμβε( κανένα κακό. Την άλλη μέρα όλη η 
πόλη πληροφορήθηκε το θάνατό της 
κόρης. Ο Αμβρόσιος παραβρέθηκε στη 



νεκρώσιμη ακολουθία και παρακάλεσε το 

Θεό να συγχωρέσει όλα τα αμαρΊήματα 
της κόρης. 

ο ιερός Αμβρόσιος ασκούσε πάντοτε 

μεγάλη επίδραση πάνω στους άρχοντες 

και τους ισχυρούς του κράτους. Τη 

δύναμη του δε αυΊή χρησιμοποίησε απο
κλειστικά και μόνο για να εξυπηρεΊήσει 

τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο. Έτσι βοή

θησε και έσωσε πολλούς, ακόμη και από 

θανατική καταδίκη. Σ' aυτόν οφείλεται και 
σειρά νόμων, τους οποίους ψήφισαν οι 

aυτοκράτορες, για να αντικατασταθούν 
προηγούμενοι σκληροί, άδικοι και aπάν

θρωποι πολλές ψuΙJ<;,•..;. 

Αξιοσημείωτη είναι η σύγκρουση του με 

τον αυτοκράτορα Θεδόσιο το Μεγάλο. Σε 

κάποιες ιπποδρομ!ες στη Θεσσαλονίκη 
ξέσπασε στάση και ο όχλος σκότωσε 

μερικούς αξιωματικούς. Ο aυτοκράτορας, 
για να εκδικηθεί το θάνατο των αξιωματι

κών, οργάνωσε νέες ιπποδρομίες στον 

lδιο χώρο. Κι όταν το ανύποπτο πλήθος 
συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει 

τους αγώνες, οι στρατιώτες με γιJμνό 

σπαθιά όρμησαν στον και 
κατάσφαξαν επτά χιλιάδες αθώους. 

ΑΙΜΑΑΘΩΩΝ 

Ο Αμβρόσιος πληροφορήθηκε το τραγικό 

γεγονός με αισθr'jματα βαθύτατης θλίψης 

και aποτροπιασμού. 

Όταν δε ο aυτοκράτορας περιοδεύοντας 

στην Ιταλlα, θέλησε να επισκεφθεί τον 
Αμβρόσιο την που ιερουργούσε στο 

μητροπολιτικό ναό, αντί της θερμής υπο
δοχής, βλέπει τον Επίσκοπο στα προαύ

λια του ναού να του φράσσει την είσοδο. 

Τ ο σταματά και του απευθύνει τα ακό
λουθα καυστικό λόγια: 

- Στάσου αμαρτωλέ. Δεν αντιλαμβάνε

σαι και δεν κατανοείς το μέγεθος του 
εγκλήματος σου; Μήπως η εξουσία και το 

στέμμα σου φούσκωσαν τα μυαλά για να 

αντιληφθεlς την αμαρτία σου; Πώς τολμας 
να ειοέλθεις στο ναό του Κυρίου, όταν τα 
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χέρια σου στάζουν ακόμα αίμα τόσων 
αθώων πολιτών; Φύγε και μη δοκιμάσεις 
να αυξήσεις την πρώτη σου aνομία με μια 
δεύτερη. 

Ο Θεοδόσιος υηενθuμίζει στον αυστηρό 
κριτή τοu, του Δαβίδ την αμαρτία, αλλά ο 
Αμβρόσιος με ετοιμότητα πνεύματος του 

απαντά: Κaθ4>ς λοιπόν εμιμήθηκες του 
Δαβίδ την αμαρτlαν, να μιμηθeίς και την 
μετάνοιοv 1ΌU. 

Με δάκρυα ι:ηα μάτια έφυγε ο Θεοδόσιος 
και γιο οκτώ ολόκληρους μήνες υποβλή
θηκε στους κανόνες της μετάνοιας για να 
το συγχωρέσει ο Άγιος Αμβρόσιος. 

Προικισμένος αηό τη φύση και το Θεό με 

εξαίρετα τάλαντα, ο ιερός Αμβρόσιος τα 
επολλατιλασ!ασε με τη φιλοηονια και την 
ευσέβεια και διακρίθηκε άριστος διοικητής 
και Ποιμένας, Κατό την τέλεση της 
Λειτουργίας, η βοθειά του πίστη και κατά

νυξη ϊοuς εκκλησισ.ζομένοuς, 
γιατι και αγγέλους είχε συλλειτουργοu
ντaς. 

ο 
πέθανε το μΧ. σε 57 χρόνιον. Η 
μνήμη τοu τιμάται στις 7 Δεκεμβρίου επέ
τειο της χειροτονίας του, το γεγο

νός αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερη εuλογια για 
την Εκκλησια και κατατάχθηκε ανάμεσα 
στους μεγάλους πατέρες και τους διάση
μους όνδρες της Παγκόσμιας Ιστορίας. 

Αυτό τον εκλεχτόν Άγιο, το μεγάλο 
Δάσκαλο και πατέρα, τον υπέροχο 
Ανθρωπιστή, διάλεξαν οι κάτοικοι του 
ΑγίοuΑι.ιβροσιοu για προστάτη και βοηθό 
·τους. 'ΕΞδωσαν στο χωριό τους το όνομα 
του και του αφιέρωσαν 
εκκλησία, δημιοuργημα της πιστης και του 
ιδρώτα τους. 

ΟΙΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Με τις του προστάτη 

τους, με την αγνή και ανόθευτη πίστη 
τους, με σκληρή δουλειά και ιδρώτα, 

έκαναν το μικρό και άσημο χωριό τους, 
μεγόλη και πλούσια κωμόπολη, όnou 


