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Οι Αγιοι 
Μάρτυρες 
Σέργιος και 

Βάκχος 

Του Γεωργίου Α. Κάκκουρα, Θεολόγου 

•Φiλος πιστός q:iάp· 

μακον ζωης καΙ οΙ φο

βούμενοι τόv Κύριον 

είιρήσουσιν αύτόν•. 

tΣnφ, Σειράχ στ. 16) 

·Η τον ή ~ποχιΊ ηί:ιν διωγμων, τέ
λος τοϋ 3ou μ.Χ:αlώνο. Τό άψα 
τών Χριστιανών χυνόταν δφθ,ονο 
όηό τά μαρτύριο κο! άγιόζοvraν 
οΙ ψυχές καΙ πλουτιζόταν ή Έκ
κλησfο τοϋ Θεοϋ. 

Σ· αύτή τήν έπο χ ή - η'! ν έποχή 
niiv μαρτύρων - lζησον ιωΙ οΙ 
άγιοι Σtργιος καΙ Βάκχος. 

·Η τον στροτιωτικοl καΙ μάλιστα 

όπό τούς πιό ξω:ουστοιίς καΙ δο
ξασμένους δν καΙ νέοι στι'jν ήλι

κ/α. Tft φήμη καΙ τήν Ικανότητα 
τους έκτlμηοε καΙ ό οίιτοκρό
τορaς Μαξιμιανός, ώστε τόν 
Ηργιο τόν όνόμασε •πριμικήρι
ον•, δηλ. διοι~~;ητή, καΙ τόν Βάκχο 
•σεκauνδοκήριον•, ύnοδιοικητl'ι, 
τι'jς στρατιωηκfjς σχολίjς τών 

•κινηλιων•. 

Τούς δύο νέούς δ μ ως δtν f:vω. 
νε τόσο ή θέση καΙ τό όξlωμό 
τους. ΑιΊτό πού i:κτψοϋσαν ήταν 
ή Φιλfα πού Uπί'jρχε μεταξύ τους. 
Μιό γνήσια όληθινή φιλfσ πού 
στηριζόταν οτι1ν πνευματική 
Uευθερlο καΙ κορύφωμα της 

ήταν ή .εν Χριστώ• φιλfσ. · Ενω
τικός της κρlκος ήταν ό Μεγάλος 
ΦΙλος Χριστός. 

Μ ιό τέτοια φιλfσ έπεδfωκε τήν 

όληθινή όγόπη πού δέν ·ζητεί τό 
i;aurιjς• όλλό μέ τσπεlνωση βοη
θούσε στήν πρόοδο τοϋ όλλου. 
Μέ τέτοιο τρόπο συνδ!ονταν οΙ 
δύο ψυχές καΙ i:ν!σχυε κο! i:ν
θόρρuνε ή μtό τήν όλλη στόν 
όγώνο της όρετης καΙ τιjς τελεlω

σης. ΚαΙ όπως γράφει ό ύμνογρό
φος • · Αδελφικtrσυνδούμενοι τη 
στοργήκαf τή πlστει, of όθλοφό. 
ροι Μόρτuρες. Σέργιος ό Θεό
φρωv, καΙ Βάκχος ό όοlδψος ... • 
ι έξσποστειλό ριοv). 

Αύτή λοιπόv ή ζωή των δύο νέ-

ωνφlλωνόξιωματικων, πού ήrav 
άντlθετη μέ τό ·εΙδωλολατρικό 
ήθη, ~βαλε σέ ι)nοψ/α rol)ς γύρω 
τους ότι ό Σέργιος 1(0/ ό Βάκχος 
ήταν Χριστιαvοf. 

Ύστερα λοιnόv όπ.ό καταγγε
λfες i:χθρώv τους πρός τόv Μαξι
μιανό αιΊτός θέλησε νό i:λtγξει ό'>' 
πραγματικό έτσι συμβσlνει. Κά
λεσε λοιπόν όλους rούς όξιωμσ. 
τουχοuς του aτόν εlδωλολατριιι:ό 
ναό γιό θυσlα στά {ιόωλο. 

Ό Σέργιος καΙ ό Βάκχος δχι 
μόνο δέ θuσlοσαν όλλό ούτε κόν 
πσραβρέθηκαv. Αύτό ήτανάρκε
τό γιό νό έξοργlσειτόν αύτοιφό
τορα κai νόδωτι"1ξΘ vό τούς φt
ρουν μt βΙα μπροστά ταu. 

οι δύο χριστιοvοl όξιωματικοι 
παρουσιόζοvτσι τότε ιω/ μέ θάρ
ρος όμολογοΟv τήν nlστη τους 
πρός τόν Χριστό. 

Τήνίδιο ότιγμή τούς όφοφοΟv 
ιtάθε διακριτικό τΟΟ όξιιί;μοτός 
τοuς καΙ γιό μ,εγσλύτερο έξεuτε
λισμό τούς vτύνοuv γυναικεία 
φορ!μοτο, nεριφ!ροντάς τοuς 
όn · έδώ καΙ όπ" έκεί, γιά νά τούς 
εiρωνεuθοΟν κο! τούς έμnα/ξουν. 

Κατόπιν τούς ατtλλει ατό δού
κα τijς · Ανατολης · Αντ/οχο, 
όνομσστό γιό τή βαρβαρότητα 
I(OI τ ή σκληρότητα του ~νavτ'lov 

τώv Χρι_ατιανων. Κλεισμένοι ατή 
φυλακή οΙ δύο όχώρισται • ότι'iν 
'"'ιολεξ/σ- φ!λοι ~ιαχύειό Ινος 

4-: v όλλο aτόν όγώνσ του ιcol ατό 
1: .'nερχόμενο μαρτύριο. • Ολη τ ή 
1νύκτα προοεύχαVfοι Ι( Ο( ένώ κοι
μούνται "Αγγελος Kuplαu ιμφο. 
νlζεrοι "'α! τούς δlνει τή διοβε
βα/ωση ότι ό Κύριος •μεθ' ύμών 
ιστl καΙ όντιλήnτωρ ύμών-. 

Κσf ένιlι τήν όλλη μέρα ό 'Αν
τlοχος τούς "'αλεi νό όρνηθοϋν 
τήν πfστη τους οΙ δγιοι I(QJ πόλι μι 
μιό ψυχή όμσλογοΟν τόν Χριστό 
I(Q/ δtχονται γι" Αύτόν τό μορτύ· 
ριο. 

Πρίίirα όρχ/ζουν μ! τό Βάκχο. 
τ όν κτυπούν μt ράβδους ιι;ο! βού
νευρu. ΟΙ πόνοι όβόσrοκτοι. Τό 

ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 
dιμα noλd. Τtι σΦμα ~ 
'Η ΨUΧ:ι'ι όμw.,. ιcαθορη, \W1f11Wit 
καΙ άθλ'ΟΦ6ρος άwβοfνιι ~ 
στόν Κύριό τrκ;. 

·Η atιρό τσΟ Σtρyιοu τWρα. 
τ οϋ φοροΟν σιδtρtνια tmo6ι\μa· 

τα μt r.αpΦΙ.δ μtαα ιςαf r6ν bναιι· 
κ όζουν νd τρ(§tι. Γιd Πιν Xpt016 
ό Ηρyιοςδχι μόνο αότd όMtt· μι 
μ ιό λtξη. • τd π6Υι;α θd μn0ροΟ.ι 
νό ύπομε/w.ι. ·~τσι, όφοΟ δίν 
Ι(άμmεισι μt 1Ιποτε, μι ξlφοςτοΟ 

κόβοuντήν κεφαλή. ·Η φuχι'ι του 
τρέχει νό συναντιΊσcι aτούς ού-· 
ρονούς ταν φlλο του Βdκχο, yιό 
νό εΤνοι ΥΙό πό~α μοζ/ κοντό στd 
Θεό πού τόσο όγόπφαv . .0~ 
γόρ Ιι φύσις σσρl(ιιι:ούς Μελ· 
ΦΟύς ούκ tγνώρισε, τοl)rοι.ις: ή 
nlστις άδελφd φpονtfν μιχρι dι
μστος "'ατηνόyιι.:ασεν ... • (Στιχηρό 
ο"""') 
·Η ταν Ί'ότt .. 7 'Oktωβρlou τd" 

296 μ.Χ. 
Σήμερ<;ι. θ6 λtyα_με δη ιfναι 

πολύ Μσκολο νd βρεθοΟντtτοι
οι •Φfλοι•, 'Η σύvχρονη -"lσ 
στηρ/ζεται κόπου όλλοΟ, 'σως 
ατό ΧΡt'ιμα, στd αuμφtρο. aτήν 
χολαιcεlα στήν όuαρτlα ... 

Ε"ιδ.ομε οιούς δύο νιους μdρ
τυρες πώς προϋnόθf:ση τ/'jς όλη
θινi\ς φιλfας ήταν ή όριτή. και 
nροσόvτα ή πlστη nρός. τό θεό 
καΙ ή nισrότφα·μεrαξύ ιοuς. 

·Ο Σοφός Σεφdχ γρdφει: .φι. 
λος· nιtττ6fi·σktnη ιφαταιd,< ό δί 
εύρών· αύτόν· εδρι: θηοόυρόνt. 
Φlλου πιό"τοΟ "(lδ"Jc tσην άντ6λ

λογμα. ΦΙλοs nιστός ψό_ροοκΟΥ 
ζαιής και ο φοβοίιμενος_ τον Κύ

ριον είιρι'ισουσιν αiίτόν (Ιτ', 
14-16} ΤαΟτο lylνε πρdξη ι:α/ 
βlωμα aτούς δύο νrοuς Σtρyιο 
ιcα/ Βόκχο. 

'Ε μεΙς; 

Μ ιό καΙ ατή σημερινή !Jας κο· 
ταναλωrιι:ή tnαxfι ό φΙλος, δν καΙ 
δύσκολο νό βρεθεi όλλd όμως εΙ· 
ναι όπαρο/rητος ιtο/ όποrελεi πλή
ρωση ψυχι"'Ι\ς όνόγκης, γιά νδ· 
μσστε σlγουροι δη βαδfζοuμι 
σωαrό νδχουμε φ/λους μας Φl· 

λους τοίi ΘεοΟ. ΚαΙ τέτοιοι σ/
γουρα Φlλοι Tou εfνοι οΙ Άγιοι 
Του. 

Σημ.: Πρόςτψfι τWνδύο 
άγΙων κτ/στφιανστι'ιν Κύ· 
προ 2 Έκκλησ/eς. Ή μιά 
εΙναι βυζαντινό κτ/σμα 
tοϋ 13-14ou αΙώνα καΙ 
βρlσκετσι ατό χωριό • Αγ. 
Σt;ρyιος της ι:παρχlας 
'Αμμοχώστου. ·Η διύτε· 
ρη νειίηtρη βρ/σκεται ατό 

χωριό Ταύροv της Κσρ
πασlας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ 
θΕΟΛΟΓΟΣ 


