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ΚΥΠΡΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ! 

Ενδιαφέροντα στοιχεία παραθέτει ο 

Παπα-Νικ;ολαος Χρ. Παναγnς σε όρθρο 

του που μας έστειλε για να στnρfξει τnν 

υπόθεσn ότι ο Μέγας Μέξανδρος nταν 

Κύπριος! 

Αναφέρει στο όρθρό του: 

Η απόντnσn δίνεται από τον Επιφό

νιο, Επίσκοπο Σαλαμίνας Κύπρου. 

ιιΤn 12n του μnνός ΜαίΌυ. του εν 
αγίοις Πατρός nμών Επιφανίου. αρχιεπι

σκόπου Κωνσταντίας Κύπρου. Ούτος ο 

μέγας και θαυμαστός Επιφόνιος, χώρας 

γέγονε Φοινίκnς. εκ περιοικίδος Ελευθε

ρουnόλεως. Εν μεν γαρ τοις παρελθούσιv 

ασκnτικnν διαγωγn. πλι'Ιθn θαυμότων, και 

θεραπείαν πολλών aσθενούντων ειργόσα

το. Εν δε τοις μετό τnν ιερωσύνn, αυτό τε 

ταύτα, και διδασκαλίαν ορθnν, και συγ

γραμμότων πλι'Ιθει πόντος επαίδευσεν>>. 

Μνnμολόγιο Μnνός ΜαίΌυ ΙΒ' 

Ο Επιφόνιος γεννnθnκε γύρω στο 

315 μ.Χ. σε ένα χωριό κοντό στnν Ελευθε
ρούπολn τnς Ιουδαίας. Ο Σωζόμενος 

( εκκλ. Ιστ. νι. 32) αναφέρει το χωριό Βn
σανδούκn. γπόρχουν πλnροφορίες για 

χριστιανικn καταγωγn και ανατροφn του. 

Ο Ιερώνυμος με θαυμασμό τον αποκαλεί 

πεντόγλωσσον (ADV. RUF, 2, 22, 3, 6). Γνώ
ριζε εβραϊκό. ελλnνικό, συριακό. κοπτικό 

και λατινικό. 

Στn μονn που ίδρυσε ο ίδιος (κατό 

πόσα πιθανότnτα στο χωριό Βuσανδούκn). 

έμεινε περίπου 30 χρόνια και ασχολι'Ιθnκε 
με τn διαποίμανσn των μοναχών, τnν προ

σευχn και τn μελέτn. Κατό το διόστnμα 

αυτό εισι'Ιλθε και στnν τόξn του κλι'Ιρου. 

tτ. Νικόλαος Χρ. Παναγής 

Η αγιότnτα και n μόρφωσn του γίνο
νταν μέρα με τn μέρα και πιο γνωστές και 

το 367 μ.Χ. περίπου καλείται να αναλόβει 
τn Μnτρόπολn Κύπρου Κωνσταντία (παλιό 

Σαλαμίνα). Κατό τn διόρκεια των 36 χρό
νων που παρέμεινε στον επισκοπικό θρόνο 

έδειξε ακαταπόνnτο ζnλο για τnν προό

σπισn τnς Ορθοδοξίας - ιδίιι..,'ς κατό του 

Αρειανισμού - και τnν ενίσχυσn του μοναχι

σμού. Το ενδιαφέρον του για το μοναχισμό 

δείχνουν και τα ταξίδια του στnν Καρία και 

τn Συρία. 

Έλαβε μέρος στn Δευτέρα Οικουμε

νικn Σύνοδο που έγινε στnν Κωνσταντινού

πολn ΤΟ 381 μ.Χ. 

Ο Επιφόνιος διακρινόταν για το ζnλο 

του, τn σταθερότnτα και τnν ακεραιότnτα 

του χαρακτnρα του. Η προσφορό του. 

ιδίως λόγω τnς πολεμικnς που όσκnσε 

εναντίον των αιρέσεων. είναι ανεκτίμnτn. 

Πρόσφερε ακόμn πολλό στn θεολογικn 

έρευνα και γενικότερα στnν ιστορία του 

χριστιανισμού μέσω των πολλών πλnροφο

ριών τις οποίες διέσωσε στα έργα του. 

Μαζί με τον Ειρnναίο και τον Ιππόλυτο 

είναι ένας από τους μεγαλύτερους αντιαι

ρετικούς συγγραφείς τnς αρχαίας εκκλn

σίας και n επίδρασn που όσκnσε στους 
συγχρόνους του nταν τερόστια. Απεβίωσε 

το403 μ.Χ. 

Η μνnμn του εορτόζεται στις 12 
Μαϊου. Ο κανόνας τnς εορτnς του γρό

φτnκε από τον Ιωόννn τον Δαμασκnνό και 

περιέχει τnν ακροστοιχίδα: 

ιιΕπιφανίου το κύδος έπλnσε χθόνα)) 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

(«Η τιμn και n δόξα του Επιφανίου απλώ
θnκαν παντού))). 

Η φnμn του οφείλεται τόσο στnν 

αγιότnτό του, όσο και στο πλnθος των 

συγγραμμότων του. 

Στο έργο του <<Πανόριον n Κατό Αι
ρέσεων- Κιβώτιον)) (PG 41.173- 1200) πε
ριλαμβόνεται το σχετικό κείμενο που απο

δεικνύει τnν ελλnνοκυπριακn καταγωγn 

του Μ. Αλεξόνδρου. 

Το κείμενο παρατίθεται αυτούσιο. 

Ποντί δε τώ δnλον έστι ( 11 ), ότι Κί

τιον n Κυπρίων νnσος καλείται· Κίτιοι γαρ 

Κύπριοι και Ρόδιοι. αλλό και εν τn Μακεδο

νία το γένος κατώκnσε Κυπρίων τεκαι Ρο

δίων. Όθεν δn και Αλέξανδρος ωρμότο ο 

Μακεδών. Και τούτου ένεκα εμφέρεται εν 

τοις Μακκαβαίοις, ότι εξnλθε σπέρμα εκ 

γnς Κιτιέων. Και γαρ εκ σπέρματος των Ελ

Μνων Αλέξανδρος ο Μακεδών. 

(PG 41.173 -1200) 

Σ' ελεύθερn μετόφρασn: Εfναι σ' 

όλους φανερό ότι Κίτιο ονομόζεται n 
νnσος των Κυπρίων. Κίτιοι είναι δnλαδn οι 

Κύπριοι και οι Ρόδιοι. Αλλό και στn Μακε

δονία κατοίκnσε το γένος των Κυπρίων και 

των Ροδίων. 

Από όπου λοιπόν καταγόταν και ο 

Αλέξανδρος ο Μακεδών. Και ένεκα τούτου 

μαρτυρείται στο βιβλίο των Μακκαβαίων 

ότι προnλθε από τn χώρα των Κιτιέων (Κυ

πρίων). Και έτσι βέβαια από το γένος των 

Ελλnνων (Κυπρίων) καταγόταν ο Αλέξαν

δρος ο Μακεδών. 

Ο Άγιος Επιφόνιος αναφέρεται στο 

βιβλίο τnς ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ (Π.Δ.). 

Α' Μακκαβαίων α', Ι το οποίο έχει ως 

εξr'Ίς <<Και εγένετο μετό το πατόξαι Αλέ-
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ξανδρον τον Φίλιππον, τον Μακεδόνα ος 

εξnλθε εκ τnς γnς Χεπειείμ)). 

Η λέξn <<ΧΕΠΕΙΕΜ)) όπως αναφέρει ο 

αείμνnστος Αρχ. Ιωr'Ίλ Γιαννακόπουλος 

είναι μεταγραφn του εβραϊκού <<ΚΙΠΙΜ)) το 

οποίον σnμaίνει τnν πόλιν Κίπιον τnς Κύ

πρου, κατόπιν σnμαίνει τnν νnσον Κύπρο ... 
εδώ δε σnμαίνει τnν Μακεδονίαν. (ίδε Γεν. 

10Α (οι Κίτιοι και οι Ρόδιοι είναι απόγονοι 

του Ιόφεθ υιού του Νώε) και Ησαία 23, Ι 

(Ολολύξατε πλοία Καρχnδόνος ότι απώλε

το και ουκέτι έρχονται εκ γnς Κιτιέων). 

Συμπερασματικό από το κείμενο των 

Μακκαβαίων προκύπτει ταύτισn λέξεων 

Μακεδονίας-Κύπρου και καθίσταται 

αδιαμφισβnτnτn n ελλnνικn καταγωγι'Ί του 
Μεγόλου Αλεξόνδρου και δn n ΕΛΛΗΝΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ. 

Αυτό ας προβλnματίσουν όσους αμ

φισβnτούν τnν ελλnνικότnτα ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
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