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Η ώρα
της Μεταμόρφωσης
ζυγώνει!
l Του Ανδρέα Γ. Πιτσιλλίδη
Διευθυντή Εκκλησιαστικής Διακονίας
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Αυγούστου 1945, ώρα 8:15 το
πρωί. Ένα ιλλιγιώδες ωστικό κύμα, αποτέλεσμα αλυσιδωτής αντίδρασης ουρανίου,
εγκαινιάζει την ατομική εποχή, εξαπολύοντας τρομακτική εκρηκτική
ισχύ, και βίαιο θάνατο στη Χιροσίμα.
Σύντομα ο πλανήτης μας θα πεθάνει.
Είτε λόγω ακαριαίου πυρηνικού ολέθρου είτε εξαιτίας μη αναστρέψιμης
οικολογικής ανατροπής.
Η 6η Αυγούστου όμως, κομίζει
συνάμα και ένα συναρπαστικά ελπιδογενές μήνυμα. Τη στιγμή που
ο Χριστός οδηγεί τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη στη βιωματική
ψηλάφηση της Μεταμόρφωσης, ξεκινά ταυτόχρονα και μια καινούργια
αλυσίδα φωτός επάνω στη γη, που
θα κρατήσει όσο κρατά η ιστορία.
Και αυτό γιατί η ακατέργαστη ακόμα
εμπειρία της Μεταμόρφωσης υπήρξε
ένα παράθυρο στον κόσμο της βασιλείας του Θεού. Δεν μεταμορφώνεται ουσιαστικά ο Κύριος. Αυτός είναι
αναλλοίωτος «ο αυτός και εις τους
αιώνας» (Εβρ 13:8). Τα μάτια των
μαθητών άνοιξαν λίγο πιο πέρα από
το περιορισμένο φάσμα της ανθρώπινης όρασης για να δουν τον Βασιλιά
Χριστό, άρα και τη βασιλεία. Και δεν
αντίκρυσαν οι μαθητές θάνατο αλλά
ζωή. Όσο ζώντες και παρόντες ήσαν
οι τρεις, άλλο τόσο ήσαν ζώντες και
παρόντες οι «συλλαλούντες τω Ιησού» Μωυσής και Ηλίας.
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Η Μεταμόρφωση είναι προανάκρουσμα της ανάστασης! Με την
ανάσταση κάθε τάφος σαρώθηκε, και
κάθε κόλαση τερματίστηκε. Υπάρχει
μόνο ο αποχωρισμός κι ο πόνος του
αποχωρισμού εδώ στη γη, δεν υπάρχει όμως ο αποχωρισμός από τον Θεό,
την ώρα του θανάτου. Και αυτό διότι
ο Θεός πια «σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Ο προσδοκώμενος
και προφητευόμενος Μεσσίας έγινε
πια ιστορικό πρόσωπο.
Όλα κατακλύζονται με το φως
της παρουσίας Του. Όπως το σκοτάδι σαν ανάβουμε το φως. Είναι ο
θάνατος πια σαν κεντρί χωρίς δηλητήριο, σαν ξεδοντιασμένο λιοντάρι
που μόνο βρυχάται. Η μάχη έχει
κριθεί. Το τέλος του δρόμου ξέρουμε
που οδηγεί. Βρισκόμαστε σε πορεία
συνάντησης με τον αναστημένο
Χριστό και ανυπομονούμε να φτάσουμε σ’ Αυτόν.
Αυτός είναι ο διαχρονικός απόηχος της Μεταμόρφωσης, μια συγκλονιστική αναμέτρηση του φωτός με το
σκότος. Το εκρηκτικό στοίχημα που
κάποτε κυλούσε σαν τον χείμαρρο
στις καρδιές των χριστιανών, είναι
αν θα αφήσουμε τον πιο ισχυρό νευρώνα του ευαγγελίου σε παραλησία
ή αν θα ξαναγίνουμε σκυταλοδρόμοι
του φωτός της ανάστασης στα πέρατα της οικουμένης μέχρι να μεσουρανήσει στα έσχατα της ιστορίας ο
Μεταμορφωθείς Σωτήρας. 
■



Ενατενίσεις
Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας
Τεύχος 5, Μάιος – Αύγουστος 2008
ISSN: 1450-4472
ΕΚΔΟΤΗΣ
Εκκλησιαστική Διακονία Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
Μετόχιο Κύκκου, Τ.Θ. 24850, 1304 Λευκωσία
Τηλ. 22390647-22390648, Fax: 22390795
Email: imktdiakonia@yahoo.com
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Διευθυντής Εκκλησιαστικής Διακονίας Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
Έρικ Σεργίου
Θεολόγος Εκκλησιαστικής Διακονίας Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
Χρίστος Χριστοφόρου
Θεολόγος Εκκλησιαστικής Διακονίας Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ ΣιόκκουροςΗγούμενος Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα,
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κυκκώτης,
Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Οικονόμου,
Μάριος Μπέγζος-Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Στυλιανός Περδίκης-Διευθυντής
Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου, Κωστής
Κοκκινόφτας-Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Δρ. Χαράλαμπος
Χοτζάκογλου-Αρχαιολόγος-Βυζαντινολόγος,
Δρ. Σίμος Κυριακίδης-Ιατρός, Δρ. Φωτεινή
Νταντάλια-Δράκου, Γεώργιος ΚόκκινοςΛειτουργός Γραφείου Πρόληψης ΥΚΑΝ,
Λουκάς Παναγιώτου-Διευθυντής Ραδιοσταθμού «Λόγος», Μιχάλης Μιχαήλ-Θεολόγος,
Αγιογράφος, Γεώργιος Κουννούσης-Θεολόγος Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής,
Ανδρέας Ιωάννου-Θεολόγος, Φίλιππος Γεωργιάδης-Υγειονομικός Επιθεωρητής, Ιωάννης Αντωνίου-Οικονομολόγος, Στρατιωτικός,
Κατερίνα Γεωργάκη-Σύμβουλος Κέντρου
Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς
Μονής Κύκκου, Αγγελίνα Φούρναρη-Ψυχολόγος, Λειτουργός  Κέντρου Κοινωνικής και
Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου,
Γιώργος Πέτρου-Κοινωνιολόγος-Λειτουργός  Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής
Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου, Δρ. Ιωάννης
Μελιφρονίδης-Γεωπόνος, Εντομολόγος,
Χρίστος Μουζούρης-Γεωπόνος, Χρύσω
Κουζαπά-Ψυχολόγος, Μίκης Παπαϊωάννου-Καθηγητής Πληροφορικής, Ελένη
Χατζημπέη-Διαιτολόγος, Διατροφολόγος,
Δημήτρης Πετρίδης, Εκπαιδευτικός, Ρένος
Κυριακίδης-Φυσιογνώστης, Καλομοίρα
Χατζηλοΐζου, Μύρια Κωνσταντινίδου-Εκπαιδευτικός, Παναγιώτα Κατσαρά-Θεολόγος,
Χάρης Γεωργάκης, Πολυξένη Δημοσθένους, Ρένος Κωνσταντίνου-Θεολόγος Ιεράς
Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Μαίρη Κωνσταντίνου, Άντρη Χριστοδουλίδου
ΣΕΛΙΔΩΣΗ-KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Άντρη Κωνσταντίνου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: andri.con@hotmail.com
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δήμος Βρυωνίδης-φιλόλογος-ανώτερος ερευνητής
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τυπογραφεία Ι.Γ. Κασουλίδης και Υιός Λτδ.

8

περιεχόμενα
8
10
14
22
26
28
32

38
40
42

Μητέρα - Θεοτόκος
- Παναγία
Φύση και Σχέση
Η Γυναίκα στην Ορθόδοξη
Εκκλησία της Κύπρου
Μουσείο Ιεράς Μονής
Κύκκου
Η περιοχή του Πλατύ και
η Μονή της Αγίας Αρκάς
Το «εγώ» και ο «άλλος»
Το οικολογικό πρόβλημα
υπό την προοπτική της
Ορθόδοξης Θεολογίας
Ρύπανση θαλασσών
Το φαινόμενο του
Θερμοκηπίου
Αξιοποίηση ενδημικών
ειδών ως καλλωπιστικών
φυτών κήπου

44 Απόσταξη ροδοστάγματος
και ροδελαίου στο χωριό
Μηλικούρι
46 Κατάθλιψη στους έφηβους
και τα παιδιά
48 Ο θεσμός της οικογένειας
50 Παιδί και διαζύγιο
52 Φόβος αποτυχίας
54 Καλοκαίρι και περιττά κιλά
56 Η ασθένεια της εποχής
-Παχυσαρκία
58 Σήμανση τροφίμων
62 Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες  
στην Κύπρο
66 Η Τρίτη Ηλικία
68 Παγκόσμια ημέρα ενάντια
στα ναρκωτικά
70 Οι Έλληνες Καληδόνες
74 Λουλούδι στο χιόνι

Οι συγγραφείς των άρθρων φέρουν την απόλυτη ευθύνη των απόψεων που εκφράζουν.





Eνατενίσεις

150

52

32

48
102
76

Όψεις και πράξεις μιας
συνεχιζόμενης καταστροφής
80 Κατεχόμενες κοινότητες Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και
Τηλλυρίας

98
100

ΕπικαιρΟτητα
82

84
86

90

92
94

Εγκαίνια γραφείων Ιεράς
Μητροπόλεως Ταμασού
και Ορεινής
Εκλογή και χειροτονία
Χωρεπισκόπου Μεσαορίας
Εορταστικές εκδηλώσεις για
την ανασύσταση της Ιεράς
Μητροπόλεως Κωνσταντίας
- Αμμοχώστου και τη μνήμη
του Αγίου Επιφανίου
Τέταρτη ασιατικο-ευρωπαϊκή
συνάντηση διαθρησκευτικού
διαλόγου
Δ’ Διεθνές Κυπρολογικό
Συνέδριο
Πρώτη μουσική εκδήλωση
του φιλανθρωπικού και ιερα-

Eνατενίσεις



102

114

120

130

ποστολικού Ομίλου «Απόστολος Βαρνάβας»
Αντίγραφο της Παναγίας
του Κύκκου στο Μαργκέητ
Τελική γιορτή Δημοτικού
Σχολείου Κάμπου
Τσακκίστρας
Απονεμήθηκε στο Κέντρο
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου το βραβείο «Τεύκρου
Ανθία - Θοδόση Πιερίδη»
Φωτογραφική Έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις Βρυξέλλες
Φωτογραφική Έκθεση
στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Αναγόρευση Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου
σε Επίτιμο Διδάκτορα της
Θεολογικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

66

130

ΧΧ






Eνατενίσεις

Eνατενίσεις









Eνατενίσεις

Eνατενίσεις





Μητέρα Θεοτόκος Παναγία
l Του Αρχιμανδρίτη
Επιφάνιου Οικονόμου

Σ

τη συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας η
Παρθένος Μαρία κατέχει ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση, που είναι καρπός
άδολης και καρδιακής αγάπης
του λαού του Θεού προς το πρόσωπό της. Η θέση αυτή δεν την
αυτονομεί, δεν την εξυψώνει
υπερβαλλόντως και αναρμόστως,
προκαλώντας εσωτερικές αμφιβολίες και αντεγκλήσεις, αλλά την
καθιστά αυτή που ακριβώς είναι,
σε σχέση πάντα με τον Ιησού
Χριστό, τον Υιό και Θεό της. Γι’
αυτό «η τιμή που δείχνουμε στη
Θεοτόκο όχι μόνο δε μειώνει τη
λατρεία μας προς τον Θεό, αλλά,
ακριβώς, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: όσο περισσότερο τιμούμε
τη Θεοτόκο, τόσο περισσότερο
συνειδητοποιούμε τη μεγαλειό



τητα του Υιού της, επειδή τιμούμε τη Μητέρα ακριβώς λόγω του
Υιού» (Μητροπολίτης Διοκλείας
Κάλλιστος Γουέαρ).
Η Ορθόδοξη Θεολογία, λοιπόν, έρχεται να συνεχίσει και
να εμπλουτίσει την Ορθόδοξη
παράδοση, μια παράδοση που, το
ένα και μοναδικό πρόσωπο της
Υπεραγίας Θεοτόκου, το πολλαπλασιάζει και το μετασχηματίζει, αποδίδει σ’ αυτό ονόματα και
ιδιότητες, ανάλογα με την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα κάθε
περιοχής, χωρίς να καταστρέφει,
όμως, ούτε στιγμή τη μοναδικότητά του. Και ενώ θα περίμενε
κανείς αυτή η πολυδιάσπαση
του προσώπου, από τη Μεγαλόχαρη στην Εικοσιφοίνισσα, από
την Ξενία στη Χοζοβιώτισσα,
από τη Γλυκοφιλούσα στη Γορ-

γοϋπήκοο, από τη Σουμελά στην
Ελευθερώτρια κ.ο.κ. να προκαλεί σύγχυση, εντούτοις, αποκαλύπτει τη χωρίς μέτρο αγάπη
των πιστών, τον ασίγαστο και
διαχρονικό πόθο των παιδιών να
δουν και να μιλήσουν στη Μητέρα τους, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, προϋποθέσεις και ιδιαιτερότητες.
Και στο σημείο αυτό η Θεολογική συνείδηση και εμπειρία,
όπως διαμορφώθηκε Συνοδικά στους αιώνες, μέσα από τον
πλούτο της γνώσης και της σοφίας των Αγίων Πατέρων, έρχεται να δογματίσει για τη Μαρία
και να την εγκαταστήσει στην
καθημερινή ζωή της Εκκλησίας
ως Μητέρα, ως Θεοτόκο και ως
Παναγία.
Η Μαρία κατέκτησε τη ΜηEνατενίσεις

τρική ιδιότητα και αναγνώριση
γιατί αναδέχθηκε την εξωπραγματική, για τα ανθρώπινα μέτρα,
αποστολή να γίνει το σκεύος της
εκλογής, το δοχείο της Χάριτος,
διά του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ήταν το πρόσωπο εκείνο που
επικέντρωνε πάνω του όλα τα χαρίσματα και τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις, για να φέρει στους φθαρτούς και θνητούς κόλπους της
τον Άχρονο, να κυοφορήσει τον
Αχώρητο, να γεννήσει τον Θεάνθρωπο. Υπήρξε το πρόσωπο «κλειδί» στην ανθρώπινη ιστορία, που
έβγαλε ασπροπρόσωπο το ανθρώπινο γένος και, με την έμφυτη ταπείνωση, την ευλογημένη υπακοή, τη θαυμαστή αγνότητα,
την άδολη παιδικότητα, έγινε
η Μητέρα του Ενανθρωπήσαντος Ιησού, δίνοντας στον πληγιασμένο και τετρωμένο από
την αμαρτία άνθρωπο το δώρο
της ελπίδας, της λύτρωσης και
της σωτηρίας. Την ίδια στιγμή
έγινε η μόνη και αληθινή μητέρα όλων των ανθρώπων, εκείνη
που μετουσιώνει διαρκώς τις
ελπίδες και τους πόθους του
ανθρωπίνου γένους, εκείνη που
λειτουργεί ως μεσολαβητής και
πρεσβευτής των ανθρωπίνων
δεήσεων και παρακλήσεων, «η
μεταβολή των θλιβομένων, η
απαλλαγή των ασθενούντων,
η προστάτις των αδικουμένων,
των πενομένων η τροφή, ξένων
η παράκλησις και βακτηρία τυφλών, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις και ορφανών
βοηθός…»
Η Μαρία είναι Θεοτόκος, γιατί δεν γέννησε άνθρωπο κοινό,
φθαρτό, κτιστό και θνητό. Δεν
γέννησε έναν από τους μεγάλους μύστες της ανθρωπότητας,
όπως ομολογούν άλλες θρησκείες και δοξασίες, δεν γέννησε
έναν κορυφαίο Προφήτη και
Διδάσκαλο σαν και πολλούς άλλους που έκαναν την εμφάνισή
τους στην ιστορία, αλλά γέννησε «Χριστόν, τον Υιόν του Θεού
Eνατενίσεις



τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων
των αιώνων». Γέννησε Χριστόν,
Παθόντα, Σταυρωθέντα και ενδόξως Αναστάντα. Η βασική
αυτή δογματική αλήθεια της
Ορθοδόξου Εκκλησίας, πολεμήθηκε συστηματικά στη διάρκεια
και εξέλιξη της Χριστιανικής
ιστορίας, αλλά και παραποιήθηκε μέσα στους κόλπους και
αυτής της Χριστιανικής Εκκλησίας, όπου άλλες Ομολογίες
ανυψώνουν τη Μαρία υπερβαλλόντως και αυθαιρέτως, αποδίδοντας στο πρόσωπό της ιδιότητες που δεν έχει και άλλες την
υποβιβάζουν, απογυμνώνοντάς

την από τη βασική της ιδιότητα,
αυτήν της Θεοτόκου. Και προς
όλους εκείνους που αρνούνται
ότι η Παρθένος Μαρία είναι
Θεοτόκος ο Άγιος Γρηγόριος ο
Θεολόγος φέρεται με ιδιαίτερη
αυστηρότητα και επιτιμητική
διάθεση, χαρακτηρίζοντάς τους
«αθέους»: «Ει τις ου Θεοτόκον
την Μαρίαν υπολαμβάνει, χωρίς
εστί της Θεότητος. Ει τις διά σωλήνος της Παρθένου διαδραμείν,
αλλά μη εν αυτή διεπλάσθαι
λέγοι θεϊκώς άμα και ανθρωπι-

κώς – θεϊκώς μεν, ότι χωρίς ανδρός, ανθρωπικώς δε, ότι νόμω
κυήσεως – ομοίως άθεος», δηλ.
«Όποιος δε θεωρεί Θεοτόκο την
αγία Μαρία, είναι άσχετος με
τη θεότητα. Όμοια άθεος είναι
όποιος λέγει ότι ο Χριστός πέρασε από την Παρθένο σαν από
σωλήνα και δεν διαμορφώθηκε
μέσα σε αυτήν συνάμα ως Θεός
και ως άνθρωπος (ως Θεός επειδή δεν μεσολάβησε άνδρας, ως
άνθρωπος διότι συμμορφώθηκε
στον νόμο της κυήσεως)» (PG
37, 177 C).
Η ιδιότητα της Μαρίας ως Θεοτόκου την καθιστά αυτοδικαίως
και Παναγία ή Υπεραγία, δηλ.
πάνω από όλους τους Αγίους,
τους Οσίους, τους Μάρτυρες
και Ομολογητές της Εκκλησίας μας. Στην αγιότητα δεν
ξεχωρίζουν ούτε οι Δώδεκα
Απόστολοι, ούτε ο Τίμιος Πρόδρομος, που στάθηκε, κατά τον
λόγο του Χριστού, «ο εν γεννητοίς γυναικών μείζων». Αλλά,
όπως γλαφυρά περιγράφει ο
γνήσιος Έλληνας και Ορθόδοξος λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου, «Εσύ Θεοτόκε, τιμήθηκες περισσότερον από όλους
και αξιώθηκες να δανείσεις
σάρκα από τη σάρκα σου εις
τον Υιόν του Θεού και διά τούτο εξαιρέτως λέγεσαι Παναγία
και Υπεραγία και, παρότι είσαι
άνθρωπος γεννημένος από ανθρώπους, είσαι, όμως, κατά τα
λόγια του αγγέλου “τιμιωτέρα
των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ”»
(«Παναγία και Υπεραγία», εκδόσεις «Αρμός», σελ. 17)
Αυτό το μοναδικό πρόσωπο
τιμούμε και γιορτάζουμε τον
Δεκαπενταύγουστο. Στις Εκκλησιές και στα Μοναστήρια
της χτυπά η καρδιά όλων ημών
των Ορθοδόξων Ελλήνων. Στην
εικόνα της κατατίθενται οι πόνοι, οι καημοί και τα βάσανά μας
έχοντας βεβαία την ελπίδα της
αγάπης και της μεσιτείας της. ■


Φύση

&σχΕση

Θεομητορικός σχολιασμός του Δεκαπενταυγούστου
l Του Μάριου Π. Μπέγζου,
Kαθηγητή Φιλοσοφίας της Θρησκείας Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ

ια να αισθανθούμε το θεολογικό νόημα του
Δεκαπενταύγουστου, αρκεί μόνο να προσέξουμε τις δυο τελευταίες φράσεις του ευαγγελικού αναγνώσματος που διαβάζεται
στον Παρακλητικό Κανόνα κάθε κατανυκτικό απόβραδο στο ευλογημένο πρώτο δεκαπενθήμερο του
αυγουστιάτικου μήνα. Το ίδιο αυτό βιβλικό κείμενο
είναι η ευαγγελική περικοπή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την οποία ακούμε στην εκκλησία
κατά τη φερώνυμη πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αφηγείται ότι μια γυναίκα από το πλήθος, ακούγοντας τον Κύριο να διδάσκει, ύψωσε φωνή μεγάλη, γεμάτη από θαυμασμό
και δοξολογία, για να βροντοφωνάξει στον Ιησού:
“Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε, και μαστοί,
ους εθήλασας” (Λουκ. 11, 27).
Η απόκριση του Χριστού σε αυτόν τον αυθόρμητο
κι έντονο ευφημισμό Του υπήρξε ακαριαία και πάρα
πολύ διδακτική:
“Μενούνγε, μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του
Θεού και φυλάσσοντες αυτόν” (Λουκ. 11, 28)
Αν προσέξουμε την ευαγγελική αυτή μαρτυρία,
θα ανακαλύψουμε μια σημαντική λεπτομέρεια. Δυο
πράγματα διακρίνονται, συγκρίνονται και ιεραρχούνται διαφορετικά. Από τη μια πλευρά, είναι η φύση
την οποία υπογραμμίζει η απλή γυναίκα του λαού
μακαρίζοντας τη μάνα που Τον γέννησε (“Χαρά στη
μάνα που σε γέννησε και σε θήλασε”, μεταφράζουν
σύγχρονοι νεοέλληνες θεολόγοι το χωρίο Λουκ. 11,
27). Από την άλλη πλευρά είναι η σχέση του πιστού
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με τον Θεό την οποία αντιπροβάλλει ο Κύριος: “
Πιο πολύ χαρά σ’ εκείνους που ακούνε το λόγο του
Θεού και τον εφαρμόζουν!” (Λουκ. 11, 28 στην ίδια
μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, του
1997).
Η φύση εκφράζεται με τη μητρική προέλευση και
τη γέννηση. Τα δυο αναγνωριστικά σημάδια είναι η
“κοιλία” και οι “μαστοί”, δηλαδή η κυοφορία που καταλήγει στη γέννηση και μετά ο θηλασμός που εγγυάται την επιβίωση του αρτιγέννητου βρέφους. Αυτή
τη φύση εξυμνεί η απλή γυναίκα του λαού η οποία
θαυμάζει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για να αποδώσει στη φυσική γέννηση καθετί καλό κι ωραίο που
ανακαλύπτει σε Αυτόν.
Εκείνος όμως παραπέμπει αλλού και ο Ευαγγελιστής Λουκάς επιμένει σε αυτήν την παραπομπή, γι’
αυτό άλλωστε τη σημειώνει στο κείμενό του. Ο Χριστός αποποιείται τη φύση και παραπέμπει στη σχέση. Μακάριοι είναι όσοι ακούνε τον λόγο του Θεού
και τον εφαρμόζουν. Η σχέση μας με τον Θεό και τον
λόγο Του, τόσο στη θεωρητική εκδοχή (“οι ακούοντες
τον λόγον του Θεού”) όσο και στην έμπρακτη πτυχή του (“και φυλάσσοντες αυτόν”), είναι που προέχει
κατά τον Ιησού και όχι η φύση μας.
Η σχέση και η φύση είναι το δίδυμο ζεύγμα
εννοιών, το οποίο δηλώνεται στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της θεομητορικής πανηγύρεως. Φύση και
σχέση διακρίνονται, συγκρίνονται και διαβαθμίζονται αλλοιώτικα. Προηγείται η σχέση και έπεται η
φύση. Δεν αντιπαρατίθεται η μία στην άλλη, αλλά
Eνατενίσεις

διαφοροποιείται - αισθητά έως ριζικά - η φύση από
τη σχέση. Η διάκριση δεν σημαίνει διάσπαση, δηλώνει όμως διαφορά. Η προτίμηση δεν δηλώνει καμιά
προνομιακή μεταχείριση ούτε συνεπάγεται κάποια
δήθεν μονομέρεια ή απολυτότητα, αλλά υποδεικνύει μια κάποια προτεραιότητα με διακριτικότητα κι
αποφασιστικότητα.
Ας δούμε κάπως σύντομα τις συνέπειες αυτής της
διάκρισης ανάμεσα στη φύση και τη σχέση, για να
συνειδητοποιήσουμε τη θεομητορική ανθρωπολογία
που αρδεύει απόρρητα την ορθόδοξη θεολογία.
1. Η φύση αναφέρεται στην ανάγκη και η σχέση
παραπέμπει στην ελευθερία. Η γέννηση του ανθρώπου είναι φυσικό γεγονός που υπόκειται στην ανάγκη. Κανείς άνθρωπος δεν διάλεξε να γεννηθεί ή όχι,
ποτέ δεν ερωτήθηκε για τη γέννησή του και σε καμμιά περίπτωση δεν επέλεξε τις συνθήκες της γέννησής του, ούτε καν τον κόσμο τον οποίο αντίκρυσαν τα
δυό του μάτια βγαίνοντας από τον μητρικό κόλπο κι
αργότερα εγκαταλείποντας τους μητρικούς κόλπους
στην ενηλικίωσή του. Έτσι λοιπόν η γέννηση συρράπτεται με την ανάγκη.
Αντιθέτως, η ελευθερία συνδέεται με τη σχέση. Σε μας εναπόκειται να επιλέξουμε συνειδητά κι
ελεύθερα τις ανθρώπινες σχέσεις μας, να διαλέξουμε
αβίαστα κι ανεμπόδιστα τον δρόμο του Θεού ή όχι,
την ατραπό της αρετής ή της κακίας, την οδό του Χριστού ή του Αντιχρίστου. Η σχέση μας με τον λόγο
του Θεού, θεωρητικά και έμπρακτα (“ακούοντες”,
“φυλλάσοντες”), είναι ζήτημα ελευθερίας, δικής μας
επιλογής, κι όχι υπόθεση ανάγκης, βίας, πειθαναγκασμού ή εξαναγκασμού. Επειδή η ελευθερία είναι ανώτερη από την ανάγκη, γι’ αυτό η σχέση προτιμάται
αντί για τη φύση.
2. Η φύση ανήκει στο παρελθόν και η σχέση αναφέρεται στο μέλλον. Κάθε φυσική κατάσταση απορρέει από το παρελθόν. Η γέννηση είναι υπόθεση του
χθες, γι’ αυτό η φύση έχει αναπόφευκτα μια κάποια
δόση μοιρολατρείας, παρελθοντολογίας και κλειστότητας. Το χθες μοιάζει κλειστό, τελειωμένο (άν και
όχι τέλειο), περαιωμένο και πεπερασμένο, περίκλειστο και περιφραγμένο από σωρό γεγονότων ανεξάρτητων από τη θέλησή μας και τις προτιμήσεις μας.
Έτσι λοιπόν η φύση, εξ’ αιτίας της κλειστής υφής
της, μοιάζει μελαγχολική, ίσως καταθλιπτική, και
το χρώμα της φαντάζει “γκρίζο”. Η βίωση της ανάγκης κάνει τη φυσικότητα συνώνυμη της κλειστότητας. Όμως, η σχέση σημαίνει την ανοικτότητα
και τη δυνατότητα. Το αύριον μένει πάντα ανοικτό,
εξαρτάται από μας και την ελεύθερη βούλησή μας το
τι θα κάνουμε, τι θα πράξουμε, τι θα προτιμήσουμε,
τι θα κρατήσουμε και τι θα παρατήσουμε, με ποιούς
θα πάμε και ποιούς θα αφήσουμε, αν πορευθούμε τον
Eνατενίσεις



ένα ή τον άλλο δρόμο, του καλού ή του κακού, του
Χριστού ή του Αντιχρίστου. Το μέλλον είναι πλήρες
δυνατοτήτων και κενό αναγκαιοτήτων. Το αύριο είναι ανοικτό σαν τον ορίζοντα του ουρανού, που όσο
κι αν τον πλησιάζεις ποτέ δεν τον φθάνεις κι ούτε
ποτέ τον κλείνεις! Το μέλλον σε αγκαλιάζει χωρίς να
σε σφίγγει, σε περιβάλλει δίχως να σε περικλείει.
Η σχέση λοιπόν φέρει τον ανοικτό ορίζοντα των
πολλών δυνατοτήτων που ελευθερώνουν τον άνθρωπο, τον εμπνέουν και τον ενθουσιάζουν. Έτσι
η σχέση ενέχει την αισιοδοξία και τον οπτιμισμό,
την ελπίδα και τον ενθουσιασμό, την έμπνευση και
την ενεργητικότητα, αντί για την παθητικότητα,
την απαισιοδοξία, την απελπισία, τη μοιρολατρία,
τον πεσιμισμό, την κατάθλιψη και τη μελαγχολία
της φύσης εξ αιτίας της κλειστότητας και της αναγκαιότητας.
1. Η φύση αφορά στη γέννηση και η σχέση αναφέρεται στην αναγέννηση. Ο άνθρωπος χρωστά τη
γέννησή του με όλους τους περιορισμούς της κτιστότητας ( ασθένεια, αναπηρία, γηρατειά, θάνατος,
αμαρτία ) στη φύση, η οποία ενσαρκώνεται στη μητέρα του με την κυοφορία (“κοιλία”) και την επιβίωση (“μαστοί”). Η μητρική προέλευση είναι φυσική
γέννηση με όλα τα συνεπακόλουθα: κλειστότητα,
αναγκαιότητα, παρελθοντολογία.
Αντιθέτως, η σχέση του ανθρώπου συνεπάγεται
την πνευματική αναγέννηση. Εκτός από τη γέννηση
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έχουμε την αναγέννηση! Αν η γέννηση είναι φυσική,
η αναγέννηση είναι πνευματική. Κάθε χριστιανός
έχει τη φυσική του μητέρα, στην οποία οφείλει τη
γέννησή του (“κοιλία”, “μαστοί”), αλλά επιπλέον, αν
όχι κατ’ εξοχήν, έχει και τον πνευματικό του πατέρα,
τον “γέροντά” του, τον “πνευματικό” του, τον εξομολόγο του, στον οποίο χρωστά την πνευματική του
αναγέννηση. Η αναγέννηση σημαίνεται με τη σχέση: “ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλλάσοντες
αυτόν” (Λουκ. 11, 28 )
Ο Χριστός μακαρίζει τη σχέση κι όχι απλώς τη
φύση, μας παραπέμπει στην πνευματική αναγέννηση, δηλαδή στην ελευθερία και στη δυνατότητα, στη
μελλοντολογία και στην ανοικτότητα, στη δημιουργικότητα και στην αισιοδοξία, στον οπτιμισμό και στην
ελπίδα, στην ζωή και στην ανάσταση! Ο Κύριος δεν
αρκείται κι ούτε συμβιβάζεται με την απλή φυσική
γέννηση, που σημαίνει την ανάγκη και την ανελευθερία, την απουσία επιλογής, την αδυναμία θέλησης
και την ανυπαρξία ελεύθερης βούλησης, με συνεπακόλουθα την κλειστότητα και την αναγκαιότητα,
τη μελαγχολία και την απαισιοδοξία, τον πεσιμισμό
και τον φαταλισμό, την αιτιοκρατία και τη μοιρολατρία, τη νομοτέλεια και τον εξαναγκασμό, δηλαδή τον
πνευματικό θάνατο του ανθρώπου ως καρπό ατελούς
ενηλικίωσης και ανολοκλήρωτης ωρίμανσης.
Δεν θα συνεχίσουμε άλλο την αναφορά μας σε
παραπέρα, ακόμα πιο ενδιαφέρουσες θεολογικές και
ανθρωπολογικές συνέπειες της διαφοράς φύσης και
σχέσης στη Θεομητορική αντίληψη της Ορθοδοξίας,
που διατυπώνεται με συντομία και ενάργεια σε δυο
μονάχα στίχους του ευαγγελικού λόγου, τον οποίο
πάρα πολύ σοφά η εκκλησία μας έχει φροντίσει να
συμπεριλάβει εμβόλιμα στο βιβλικό ανάγνωσμα του
Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα και στην Εορτή της
12



Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μας αρκεί ως κατακλείδα
η δειγματοληπτική προσεπιμαρτυρία της υμνογραφίας μας από την ίδια αυτή παμμέγιστη θεομητορική
εορτή της εκκλησίας μας.
“Νενίκηνται της φύσεως οι όροι εν σοι, Παρθένε
άχραντε. Παρθενεύει γαρ τόκος, και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετά τόκον Παρθένος και μετά
θάνατον ζώσα, σώζοις αεί, Θεοτόκε, την κληρονομίαν
σου” (Όρθρος, Ωδή Θ’). Τι να πρωτοθαυμάσεις; Την
υμνολογική σύνθεση ή τη θεολογική έμπνευση; Τα
ζεύγματα των αντιθέσεων είναι εύγλωττα: “παρθενία” - “τόκος” (γέννηση), “θάνατος” (Κοίμηση της
Θεοτόκου) - “ζωή” (προμνηστεία της ζωής). Η ρητή
και κατηγορηματική δήλωση της θεολογίας διά στόματος της υμνολογίας εξαρκεί οπωσδήποτε και υπερκαλύπτει το θεομητορικό μας σχόλιο: “νενίκηνται
της φύσεως οι όροι”! Με την Κοίμηση της Υπεραγίας
Θεοτόκου κατανικώνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
τα όρια, τα σύνορα, οι φραγμοί και οι φυλακισμοί του
ανθρώπου μέσα στη φύση.
Αυτό κατορθώνεται χάρη στη σχέση μας, δηλαδή
στη σχέση μας με τον Θεό: “ακούοντες τον λόγον του
Θεού και φυλλάσοντες αυτόν” (Λουκ. 11, 28 ), στη
σχέση μας με τον Θεάνθρωπο Κύριο ημών Ιησού Χριστό, στη σχέση μας με τη Μητέρα Εκκλησία, η οποία
σημαίνεται διά των μυστηρίων και μάλιστα της Θείας
Ευχαριστίας που τελείται από τον επίσκοπο “εις τόπον και τύπον Χριστού”, και, τέλος στη σχέση μας με
τον πνευματικό μας πατέρα που συγκεκριμενοποιεί
και εξειδικεύει το προσωπικό οδοιπορικό μας απο τον
θάνατο στην ζωή και από την ζωή στην ανάσταση,
ενσαρκώνοντας τη μετάβαση από τη φύση στη σχέση με όλα τα συνεπακόλουθα που προσπαθήσαμε να
επισημειώσουμε παραπάνω, εξ’ αφορμής της θεομητορικής μεγαλογιορτής του θέρους. 
■
Eνατενίσεις

Ύφασμα με τη σκηνή της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το
οποίο φυλάσσεται στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Eνατενίσεις
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Η Γυναίκα
στην
Ορθόδοξη
Εκκλησία
της Κύπρου*
l Του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Κυκκώτη

Μέλη της Εκκλησίας της Κύπρου
Μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα κρίσης των θεσμών και αναξιοπιστίας στις αξίες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε
τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας στην Ορθόδοξη
Εκκλησία της Κύπρου. Για καλύτερη μελέτη μεθοδικά θα ορίσουμε πρώτα το κανονικό πλαίσιο, δηλαδή πώς θεσμοθετείται η γυναίκα στο εκκλησιαστικό
σώμα στην Κύπρο και στη συνέχεια να διακρίνουμε
ποια δικαιώματα, υποχρεώσεις και δραστηριότητες
απορρέουν από τη σχετική θεσμοθέτηση. Φυσικά
οι κανόνες προσπαθούν να ορίσουν το πλαίσιο της
εμπειρίας του θεού στην εκκλησία, αλλά από την
άλλη δεν είναι απόλυτοι αφού τα όριά τους βρίσκονται στην υπηρεσία του πιστού και στη διακριτική
ευχέρεια του πνευματικού καθοδηγητή.
Σύμφωνα λοιπόν με τον καταστατικό χάρτη της,
η Εκκλησία της Κύπρου θεωρεί ως μέλη της όλους
τους ορθοδόξους χριστιανούς που έχουν γεννηθεί
στην Κύπρο είτε ζουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.¹

Γέννηση-βρεφική ηλικία
Μετά τη γέννηση του παιδιού, η μητέρα συνήθως περιορίζεται στο σπίτι για 40 μέρες. Την πρώτη κιόλας μέρα της γέννησης του παιδιού, ο ιερέας
επισκέπτεται το μέρος όπου βρίσκεται η μητέρα με
το βρέφος και διαβάζει τη σχετική ευχή για την πρώτη μέρα.2 Την όγδοη μέρα, κατά την οποία δίνεται το
όνομα, το βρέφος παρουσιάζεται στις πύλες του Ναού
* Το άρθρο αυτό αποτελεί διασκευασμένο τμήμα της εισήγησης
«Frauenrollen und Frauenrechte in der Kirche von Zypern», που παρουσιάσθηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Βλ.
Crhysostomos Papathomas, Frauenrollen und Frauenrechte in der
Kirche von Zypern, Frauenrollen und frauenrechte in der Europäischen
Orthodoxie, Kanon XVI Jahrbuch der Geselschaft für das Recht der
Ostkirchen, Edited by Eva M. Synek, Wien 2005, s.95-110.

¹ Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:7.
2
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Μικρόν Ευχολόγιον, 2004:33-37.
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από κάποιο πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Ο ιερέας διαβάζει την ευχή: Εις το κατασφραγίσαι παιδίον, λαμβάνον όνομα τη ογδόη ημέρα
από της γεννήσεως αυτού.3 Η πράξη αυτή στην Κύπρο
χαρακτηρίζεται ως «εκκλησίασμα».4 Επίσης υπάρχει
ελαστικότητα στο θέμα της ημέρας της προσαγωγής
του βρέφους στον Ναό. Χωρίς να θέλουμε να θεωρηθεί
ως διαφυλική διάκριση, συνήθως εάν το βρέφος είναι
αρσενικό προσάγεται στον ναό ακόμη και την έβδομη
μέρα, ενώ εάν το βρέφος είναι θυληκό δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα εάν περάσει και η όγδοη μέρα.
Στις σαράντα μέρες το βρέφος μεταφέρεται από
τη μητέρα συνοδευόμενη από την/τον ανάδοχο στο
Ναό, όπου ο ιερέας διαβάζει τις ανάλογες ευχές.5 Η
σχετική ακολουθία τελείται στον νάρθηκα και κατά
την εξέλιξή της ο ιερέας παραλαμβάνει το βρέφος και
το εισάγει στον κυρίως Ναό.6 Το αρσενικό βρέφος εισάγεται από τον ιερέα στο ιερό βήμα ενώ το θηλυκό βρέφος παραμένει μπροστά από την ωραία πύλη
όπου και στις δύο περιπτώσεις τελείται η απόλυση
της ακολουθίας.
Μέχρι να ορισθεί η ημερομηνία της βάπτισης η
μητέρα εάν έχει τη δυνατότητα να εκκλησιάζεται
μαζί με το βρέφος, μένει καθ’ όλη τη διάρκεια της
Θείας λειτουργίας στο Νάρθηκα, όπου είναι ο χώρος
για όσους ανήκουν στην τάξη των κατηχουμένων.
Δεν δίνεται θεία κοινωνία στο αβάφτιστο βρέφος είτε
είναι αρσενικό είτε είναι θηλυκό.
Σε περίπτωση που το βρέφος μόλις γεννηθεί παρουσιάσει πρόβλημα υγείας και κινδυνεύει να πεθάνει, αμέσως βαπτίζεται με το «βάπτισμα της ανάγκης»
το λεγόμενο αεροβάπτισμα.7 Το αεροβάπτισμα μπορεί
να τελέσει όποιος δήποτε ορθόδοξος Χριστιανός ανεξάρτητα φύλου ή συγγένειας προς το βρέφος. Μετά
το αεροβάπτισμα το βρέφος θεωρείται βαπτισμένο
και κανονικό μέλος της Εκκλησίας. Στην ευτυχή περίπτωση που το βρέφος ζήσει οδηγείται στην εκκλησία για τις ευχές του βαπτίσματος και αμέσως για το
χρίσμα και τη θεία μετάληψη.
Όταν το βρέφος πεθάνει αβάπτιστο, τότε δεν κηδεύεται στην εκκλησία σύμφωνα με την εξόδιο ακολουθία και δεν του τελείται μνημόσυνο. Όσον αφορά την ταφή του, το αβάπτιστο βρέφος θάβεται σε
μια άκρη του κοιμητηρίου χωρίς καμία ακολουθία.8
Η ακολουθία του αγίου βαπτίσματος είναι η ίδια στα
αγόρια και στα κορίτσια.9
Κατά τη διάρκεια της βάπτισης η μητέρα δεν προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια. Είναι τοπικό έθιμο αυ3

Σε περίπτωση που συμβεί διακοπή της κύησης τότε υπάρχει άλλη ευχή.
Βλ. Μικρόν Ευχολόγιον, 2004:51-53.
4
Μικρόν Ευχολόγιον, 2004:39-42. Στο ευχολόγιο ως εκκλησιασμός του βρέφους χαρακτηρίζεται η παρουσία του στον Ναό στις σαράντα μέρες από την
γέννησή του. Στην Κύπρο όμως ο σαραντισμός του βρέφους δεν οναμάζεται
“εκκλήσιασμα” αλλά “ποσαράντωμα”, αφού ως “εκκλήσιασμα” ονομάζεται η παρουσία του βρέφους στις πύλες του Ναού κατά την όγδοη μέρα.
5
Μικρόν Ευχολόγιον, 2004:43-50. Στην περίπτωση που το βρέφος πεθάνει,
ο ιερέας διαβάζει τις ανάλογες ευχές σ.42-46.
6
Σε ναούς όπου είναι εμφανής η τριμερής διάκριση σε α) Νάρθηκα, β) Κυρίως Ναό, γ) Ιερό Βήμα, η σχετική πρακτική γίνεται πιο κατανοητή.
7
Επειδή δεν υπάρχει χρόνος να τελεσθεί η βάπτιση σύμφωνα με την ακολουθία του
βαπτίσματος, τότε ένα λαϊκό μέλος, αδιάκριτα εάν είναι ο γιατρός ή η νοσοκόμα, ή
κάποιος άλλος, μπορεί να σηκώσει το βρέφος ψηλά στον αέρα και να σχηματίσει τρεις
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τός που αναδέχεται το βρέφος να είναι για το πρώτο
παιδί, ο πρώτος κουμπάρος ή η σύζυγός του, για το
δεύτερο παιδί να είναι η πρώτη κουμπάρα. Για το τρίτο παιδί κάποιο από τα μέλη της οικογένειας ή φιλικό
οικογενειακό πρόσωπο. Φυσικά η σειρά αλλάζει όταν
ο κατά την τάξη ανάδοχος δεν προβάλει αυτό του το
δικαίωμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατήχησης και
του βαπτίσματος το βρέφος βαστάζει ο/η ανάδοχος.
Η μητέρα παλαιότερα στεκόταν έξω από την εκκλησία ή ακόμα στο σπίτι της περιμένοντας να τελειώσει η βάπτιση για να παραλάβει το παιδί. Κανονικά θα πρέπει να βάλει μετάνοια προς τον/την ανάδοχο, να φιλήσει το χέρι του/της και να πάρει το παιδί
της. Κατά την παράδοση του παιδιού στη μητέρα, ο
ιερέας τη συμβουλεύει και την καθιστά υπεύθυνη
για την ανατροφή του παιδιού λέγοντάς της: «Λάβε
μήτερ το παιδίον βαπτισμένον, μυρωμένον του Θεού
τελειωμένον, Να το φυλάττεις από κάθε κακό, από
φωτιά και νερό έως νόμου ηλικία. Ότι κάνεις μ’ αυτό
θα κάνει και ο Θεός με την ψυχή σου».10 Στη συνέχεια οι γονείς δέχονται συγχαρητήρια και δεξιώνονται τους καλεσμένους. Συνήθως οι γονείς ή η γιαγιά
φροντίζουν για τον συχνό εκκλησιασμό και τη θεία
κοινωνία των παιδιών τους, σε συνεργασία πάντοτε
με την/τον ανάδοχο.

Παιδική-Εφηβική ηλικία
Όταν τα παιδιά έχουν την ωριμότητα να πηγαίνουν στο σχολείο, μπορούν εάν θέλουν να συμμετέχουν στην κατηχητική κίνηση της ενορίας τους.
Μέχρι την ηλικία των 11 χρονών τα παιδιά, αγόρια
και κορίτσια είναι μαζί στο κατηχητικό. Συνήθως
από την ηλικία των 12 ετών, όπου υπάρχει η δυνατότητα, τα κορίτσια δημιουργούν το δικό τους κύκλο
(δηλαδή ομάδα) κατηχητικού και τα αγόρια τον δικό
τους αντίστοιχο. Κατά τη θεία λειτουργία τα αγόρια
μπορούν να εισέρχονται στο ιερό βήμα για να βοηθήσουν τον ιερέα ενώ για τα κορίτσια η είσοδος στο ιερό
βήμα απαγορεύεται. Φυσικά με βάση τους κανόνες
μόνο σε όσους έχουν ένα από τους τρεις βαθμούς της
ιεροσύνης επιτρέπεται η είσοδος στο ιερό βήμα.11
Σε περίπτωση γάμου εφήβων κάτω του ορίου της
ηλικίας των 16 ετών για τα κορίτσια, και 18 ετών για
τα αγόρια, χρειάζεται η συγκατάθεση των γονιών και
επικυρώνεται εγγράφως με την υπογραφή τους.12 Σε
περίπτωση διαφοράς ηλικίας, ο άνδρας δεν πρέπει
να υπερβαίνει τη γυναίκα περισσότερο από δώδεκα
φορές το σημείο του σταυρού λέγοντας κάθε φορά «Βαπτίζεται ο/η δούλος/η του θεού
(δίνει το όνομα) εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
8
Είναι καθήκον των συγγενών και των παρισταμένων στον τοκετό να φροντίσουν για το βάπτισμα-αεροβάπτισμα του νεογέννητου.
9
Βλ. Μικρόν Ευχολόγιον, 2004:54-91. Στη βάπτιση του βρέφους διαβάζονται οι
ευχές εις το ποιήσαι κατηχούμενον (σ.54-64), αρχίζει η ακολουθία του αγίου βαπτίσματος (σ.54-91) κατά την διάρκεια της οποίας δίνεται στο νεοβάπτιστο βρέφος το χρίσμα και η θεία κοινωνία. Η τριπλή αυτή διάσταση βάπτισμα-χρίσμαμετάληψη ανθρωπολογικά είναι λογική διότι το βρέφος όταν γεννηθεί (βάπτισμα)
παίρνει πνοή ζωής (χρίσμα) και αμέσως τροφή (θεία μετάληψη) για να ζήσει.
10
Τα λόγια αυτά του ιερέα φανερώνουν τη μεγάλη ευθύνη που έχει η μητέρα
προς το παιδί αλλά και προς το Θεό.
11
Κανόνας 39 της Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου.
12
Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:83.
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χρόνια, ενώ αντίθετα η γυναίκα δεν πρέπει να υπερβαίνει τον άνδρα πάνω από έξι χρόνια. Εάν υπάρχει
μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας, μόνο ο οικείος Επίσκοπος μπορεί να δώσει άδεια για το γάμο.

Το μάθημα των θρησκευτικών
στην Εκπαίδευση
Το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται εβδομαδιαία στη δημοτική εκπαίδευη σε δύο διδακτικές
περιόδους από τους δασκάλους ή τις δασκάλες και σε
δύο διδακτικές περιόδους στη μέση εκπαίδευση.13
Τα ιδιωτικά Σχολεία έχουν το δικό τους πρόγραμμα αναφορικά με τη διδασκαλία και τα εγχειρίδια
του μαθήματος των θρησκευτικών. Ο διορισμός των
καθηγητών και καθηγητριών Θεολογίας γίνεται από
την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας14 εφόσον:
α) οι υποψήφιοι/ες κατέχουν Πτυχίο Θεολογίας Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και β) συμπληρώσουν
με επιτυχία το μονοετές πρόγραμμα προϋπηρεσιακής
κατάρτισης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Το Κατηχητικό σχολείο
Τα κατηχητικά Σχολεία λειτουργούν αντίστοιχα
για τα παιδιά της Κατώτερης, Μέσης και Ανώτερης
Εκπαίδευσης.15 Οι κατηχητές/τριες εκπαιδεύονται
για το έργο αυτό στα ειδικά φροντιστήρια για τους
κατηχητές. Συγκεκριμένα τα πρόσωπα αυτά προτείνονται από τον ιερέα της ενορίας και εγκρίνονται
από τον οικείο Επίσκοπο. Τα κατηχητικά σχολεία λειτουργούν κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες ενώ
το Σάββατο και την Κυριακή πρωί μετά από τη θεία
Λειτουργία. Το κατηχητικό σχολείο στηρίζεται σε
καθαρώς εθελοντική βάση και δεν παρέχεται μισθός.
Τα κατηχητικά σχολεία είναι πλούσια σε θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.

Γάμος-Οικογένεια
Από την ηλικία των 18 ετών, μόλις οι έφηβοι τελειώσουν το λύκειο, τα περισσότερα κορίτσια θα συνεχίσουν τις σπουδές τους ενώ οι άνδρες θα πρέπει να
εκτελέσουν τη στρατιωτική τους θητεία.16
Οι κοπέλες από αυτή την άποψη είναι περισσότερο προνομιούχες διότι από την ηλικία των 18 ετών
13
Στο Γυμνάσιο το μάθημα διδάσκεται σε δύο περιόδους ενώ ανάλογα α) στο
Λύκειο σε δύο και στην Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση σε μία ή καμία.
14
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είναι ανεξάρτητη Επιτροπή που
διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με εξαετή θητεία.
15
Το γραφείο θρησκευτικής διαφώτισης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των
κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων οργανώνουν την κατηχητική τους κίνηση καταρτίζοντας το σχετικό πρόγραμμα.
16
Λόγω του πολιτικού προβλήματος η θητεία στον στρατό για τους άνδρες είναι
26 μήνες. Οι γυναίκες αντίστοιχα συμμετέχουν στην πολιτική άμυνα. Όσοι άνδρες
επιθυμούν να γίνουν κληρικοί μπορούν: α) να χειροτονηθούν αφού εκπληρώσουν
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις β) να αποφοιτήσουν από την Ιερατική Σχολή
«Απόστολος Βαρνάβας» και μετά να χειροτονηθούν, και γ) να αποφοιτήσουν από
Θεολογική Σχολή της Ελλάδας και να χειροτονηθούν. Σε περίπτωση που οι άνδρες
θελήσουν να ακολουθήσουν τον έγγαμο βίο, θα πρέπει να συνάψουν γάμο και στη
συνέχεια γίνεται η χειροτονία τους. Όταν για οποιοδήποτε λόγο πάψει να ισχύει η
αιτιολογία της αναστολής στράτευση τότε θα πρέπει ο υποψήφιος να υπηρετήσει τη
στρατιωτική του θητεία, εκτός και αν πετύχει απαλλαγή στράτευσης.
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μπορούν να συνεχίσουν αμέσως τις σπουδές τους και
στη συνέχεια να καταλάβουν γρηγορότερα μια θέση
εργασίας.
Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας
της Κύπρου, δεν τελείται πλέον η ιερολογία του αρραβώνα. Η εκκλησία πήρε αυτή την απόφαση διότι
διαπίστωσε πως οι πιστοί που τελούσαν μνηστεία,
δηλαδή αρραβώνες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών, οι σχέσεις δεν ήταν μόνο πνευματικής
αλληλογνωριμίας αλλά σχέσεις συζυγικές, οι οποίες
ευλογούνται μόνο μέσα στο μυστήριο του γάμου.17
Κοινωνικά δηλαδή υπήρχε η αντίληψη ότι οι δύο
νέοι μπορούσαν να ζουν με τον ίδιο τρόπο που ζουν
οι παντρεμένοι και μάλιστα με την ευλογία της Εκκλησίας. Με την έννοια αυτή ο γαμπρός συνήθως
μεταφέρεται στο σπίτι του πεθερού και ζει εκεί με
την αρραβωνιαστικιά του μέχρι την ημέρα του γάμου του. Μέχρι της καταργήσεώς της η μνηστεία,
δηλαδή ο αρραβώνας, ετελείτο σύμφωνα με το άρθρο
218 του Καταστατικού18 και για να λυθεί χρειαζόταν
η απόφαση του Εκκλησιαστικού δικαστηρίου.19
Μέχρι το 1973 απαραίτητη προϋπόθεση για τη
σύναψη μνηστείας/ γάμου ήταν η σύνταξη προικοσυμφώνου στην παρουσία του ιερέα ο οποίος το συνυπόγραφε. Φαίνεται ότι η γυναίκα και η οικογένειά
της βρισκόταν σε μειονεκτική θέση διότι έπρεπε να
δώσει προίκα.20
Εκτός από γάμους μεταξύ ορθοδόξων επιτρέπεται και η σύναψη μικτών γάμων, δηλαδή γάμων
όπου το ένα μέλος είναι ορθόδοξο και το άλλο ετερόδοξο υπό τον όρο ότι ανήκει σε δόγμα όπου αναγνωρίζεται το βάπτισμα και προσκομίζει γι’ αυτό
πιστοποιητικό βαπτίσεως.21 Αντίθετα απαγορεύεται απόλυτα ο γάμος Ορθοδόξου Χριστιανού με
αλλόθρησκο μέλος άλλης Χριστιανικής ομολογίας
που δεν αποδέχεται τα βασικά δόγματα και μυστήρια του Χριστιανισμού.22
Επίσης απαγορεύεται ο γάμος κληρικών μετά
τη χειροτονία τους όπως και ο γάμος των μοναχών.23
Εάν χηρέψει ο κληρικός, δεν μπορεί να τελέσει άλλο
γάμο. Αντίθετα εάν χηρέψει η σύζυγος του κληρικού
δικαιούται να τελέσει νέο γάμο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση του γάμου είναι η έκδοση της άδειας γάμου. Για την απόκτηση της άδειας αυτής ο ιερέας της ενορίας του κάθε
17

Η σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου ανακοινώθηκε σε όλους τους
ιερείς της Κύπρου στις 4 Αυγούστου 1999, και απαγορεύει να ορίζεται τέλεση και ιεροτελογία μνηστείας.
18
Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:2.
19
Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:88.
20
Σε περίπτωση που οι υποσχέσεις του προικοσυμφώνου δεν τηρούνταν, μπορούσε είτε να διαλυθεί ο γάμος είτε οι συμβαλλόμενοι να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.
21
Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:83-84.
22
Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:83-84. Το άρθρο 220
2γ αναφέρει: Κωλύτεται απολύτως η μνηστεία ή ο γάμος Ορθοδόξου Χριστιανού μετ’αλλοθρήσκου ή μετά μέλους άλλης Χριστιανιής ομολογίας, μη
αποδεχομένης τα βασικά του Χριστιανισμού δόγματα και μυστήρια».
23
Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:83-84. Το σχετικό άρθρο 220 2δ αναφέρει: «Κωλύεται ο γάμος των κληρικών μετά την χειροτονίαν και των μοναχών».
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μέλους εκδίδει το πιστοποιητικό ελευθερίας.24 Ο οικείος Επίσκοπος επικυρώνει το πιστοποιητικό αυτό.
Ο γάμος πρέπει να τελεστεί στην ενορία της νύμφης.
Εάν υπάρχει ανάγκη να τελεστεί αλλού τότε καταβάλλονται τα δικαιώματα στην ενορία της νύμφης.
Με τη γέννηση παιδιού το ανδρόγυνο περνά στη
φάση της οικογένειας.

Διαζύγιο
Οι πρόνοιες του άρθρου 225, α-ι ενδεχομένως να
δίνουν την εντύπωση ότι μεροληπτούν υπέρ του
άνδρα. Συγκεκριμένα στους λόγους που μπορεί να
επικαλεστεί κάποιος για να ζητήσει διαζύγιο, ο άνδρας δικαιούται να ζητήσει διαζύγιο εάν η γυναίκα
του διανυκτερεύσει αδικαιολόγητα σε μη συγγενικό οίκο χωρίς τη συγκατάθεση του συζύγου, η
οποία διανυκτέρευση γεννά εύλογες υποψίες καταπρόδοσης της συζυγικής πίστης.25 Η συνέχεια όμως
του σχετικού άρθρου 225 β2 αναφέρει: «Η κατηγορία του συζύγου κατά της συζύγου ενώπιον Δικαστηρίου επί μοιχεία, ήτις δεν απεδείχθη», της δίνει
το δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο.
Με τη σύναψη εκκλησιαστικού γάμου η γυναίκα
παίρνει το επίθετο του συζύγου το ίδιο και τα τέκνα
ενώ στο πολιτικό γάμο της δίδεται το δικαίωμα επιλογής είτε να κρατήσει το δικό της επίθετο όπως και
τα τέκνα της να πάρουν το δικό της επίθετο.26

Πολιτικός γάμος-διαζύγιο
Εάν ο γάμος δεν θα γίνει στην Εκκλησία αλλά
στο δημαρχείο οι μελλόνυμφοι εξασφαλίζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τον πρόεδρο της κοινότητας. Αυτό ισχύει από την τροποποίηση του άρθρου
111 του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας
από το 1990.27
Ο Πολιτικός και ο Εκκλησιαστικός γάμος είναι
ισόκυροι απέναντι στον νόμο του Κράτους. Αντίθετα
όσον αφορά το διαζύγιο για το κράτος μόνον τα διαζύγια που εκδίδονται από το οικογενειακό δικαστήριο
(πολιτικό δικαστήριο) αναγνωρίζονται. Για την εκκλησία εξακολουθεί να αναγνωρίζεται μόνο ο εκκλησιαστικός γάμος ενώ ο πολιτικός δεν γίνεται δεκτός.
Ο νόμος της πολιτείας αποδέχεται ως λόγους διαζυγίου όσους λόγους αποδέχεται και η εκκλησία,
εισάγει δε επιπλέον τούτων και τον του ισχυρού κλονισμού της εγγάμου σχέσεως.

Ιερωσύνη και Μοναχισμός
Για τις γυναίκες στην ορθόδοξη εκκλησία της
Κύπρου, όπως και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, δεν τί-
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Το πιστοποιητικό ελευθερίας αναγράφεται ότι το πρόσωπο το οποίο θα
συνάψει γάμο δεν είναι ήδη παντρεμένο.
25
Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για τη γυναίκα αφού δεν αναφέρεται αντίστοιχη περίπτωση για τον άνδρα και ούτε γίνεται αναφορά στην περίπτωση που ο άνδρας κοιμηθεί σε άλλο χώρο εκτός από το σπίτι του έστω και
αν υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι καταπρόδοσε τη συζυγική πίστη, δηλαδή
απάτησε τη σύζυγό του.
26
Ν.216/90 παραγρ. 3β2.
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θεται θέμα ιερωσύνης με την έννοια της χειροτονίας.
Όσες κοπέλες θέλουν να ασπαστούν το μοναχικό βίο
πάνε σε γυναικείο μοναστήρι. Στην Κύπρο κανένα
μοναστήρι γυναικείο δεν είναι άβατο σε αντιδιαστολή με το μοναδικό ανδρικό άβατο μοναστήρι που είναι το Σταυροβούνι.28
Ως νόμιμο όριο ενηλικίωσης θεωρείται το δέκατο
όγδοο έτος. Όταν ένας έφηβος ή μια έφηβη κλείσουν
το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους έχουν το δικαίωμα της ψήφου, και είναι ελεύθεροι στις επιλογές
τους. Σε περίπτωση ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ, οι
γονείς έχουν το δικαίωμα να συνοδευτούν στο μοναστήρι με αστυνομικούς και με δικαστικό ένταλμα
και να πάρουν πίσω το παιδί τους.
Σε παλαιότερα χρόνια όταν υπήρχε πείνα οι ίδιοι οι
γονείς, όταν δεν μπορούσαν να θρέψουν τα παιδιά τους,
τα έπαιρναν οι ίδιοι στα μοναστήρια ήδη από το δέκατο
τρίτο έτος της ηλικίας τους. Στις περιπτώσεις αυτές το
παιδί μπορούσε να σπουδάσει και στα δεκαοκτώ του να
αποφασίσει για την παραμονή του στη μονή ως μοναχός. Τώρα το φαινόμενο αυτό έχει εκλείψει.
Κάθε μοναστήρι ανδρικό ή γυναικείο έχει το δικό
του εσωτερικό κανονισμό. Τα γυναικεία μοναστήρια διαθέτουν την ηγουμένη, το συμβούλιο και τις
λοιπές μοναχές. Κάθε μοναχή έχει το διακόνημά της.
Συνήθως στην Κύπρο οι μοναχές αγιογραφούν, κεντούν ή ράβουν άμφια, φτιάχνουν λιβάνι ή ωραία νόστιμα γλυκά. Επίσης έχουν γεωργικές ασχολίες και
παράγουν τα δικά τους προϊόντα από τα οποία μερικά
τα διαθέτουν προς πώληση. Αυτά αποτελούν και ένα
έσοδο για τη μονή.
Η θεία λειτουργία και γενικά όλες οι ακολουθίες
για τις οποίες προβλέπεται η παρουσία του ιερέα στη
γυναικεία Μονή καθορίζεται από τον οικείο Μητροπολίτη. Συνήθως προτιμάται η αποστολή ενός ηλικιωμένου εγγάμου ιερέα από γειτονικό χωριό. Για την
πνευματική τους καθοδήγηση, κάθε συνοδεία μπορεί
ελεύθερα να επιλέξει τον πνευματικό της. Συνήθως
τέτοιο έργο αναλαμβάνουν οι ηγούμενοι των ανδρικών μονών ή οι ίδιοι οι Μητροπολίτες.
Τόσο γυναίκες στις ενορίες όσο μοναχές στα γυναικεία μοναστήρια, μπορούν να εισέρχονται στο ιερό
βήμα κατά την τέλεση μυστηρίων. Αυτές οι γυναίκες
έχουν ειδική ευχή από τον επίσκοπο αλλά δεν φορούν οποιοδήποτε διακριτικό όπως γινόταν σύμφωνα
με την παλαιότερη τάξη των διακονισσών. Συνήθως
επιλέγονται για το σκοπό αυτό γυναίκες προχωρημένης ηλικίας.

Γυναικεία ενοριακή δράση
Αρκετές κύπριες σπουδάζουν θεολογία στην Ελ-
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Βλ. Ν.21/90 Παράρτημα Πρώτο της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, Αρ.2485 της 2ας Μαρτίου 1990.
Επίσης βλ. Ν.22/90 Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 22 του 1990.
28
Η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου ενεργοποίησε τον θεσμό του Αβάτου το
1987.
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λάδα. Όσες επιλέγουν τον κλάδο αυτό γνωρίζουν ότι
υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να παντρευτούν
κάποιον ο οποίος στη συνέχεια θα γίνει κληρικός.
Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ βοηθητικός για το
έργο του ιερέα στην ενορία, γιατί ενώ ο ιερέας τελεί
τα μυστήρια και έχει την ποιμαντική φροντίδα, μια
πολύ δυναμική και ενεργητική πρεσβυτέρα μπορεί
να οργανώνει τις γυναίκες της ενορίας υποβοηθώντας έτσι το όλο έργο.
Αρκετές γυναίκες είναι μέλη σε εκκλησιαστικές
επιτροπές. Το δικαίωμα αυτό δόθηκε στις γυναίκες
με το άρθρο 161 του καταστατικού χάρτη του 1980.
Μέχρι δηλαδή το 1979, οι γυναίκες αποκλείονταν να
εκλέγονται ως Εκκλησιαστικοί Επίτροποι.29
Ως προς τον θεσμό των ψαλτών, αυτός είναι ανδροκρατούμενος. Στις γυναίκες συνήθως δεν επιτρέπεται να ψάλλουν κατά τη διάρκεια της δημόσιας
λατρείας. Εξαίρεση μπορεί να χαρακτηρισθεί ο χορός
των μοναζουσών στα γυναικεία μοναστήρια, όπως
επίσης και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις γυναίκων που ψάλλουν σε ενοριακούς ναούς αφούν δεν
υπάρχουν άνδρες ψάλτες. Επίσης τη μεγάλη Παρασκευή οι γυναίκες μετέχουν σε χορούς που ψάλλουν
τα εγκώμια στον Επιτάφιο.
Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες διατηρούν και
φυλάσσουν τον ναό με την ίδια φροντίδα και περιποίηση όπως το σπίτι τους. Είναι παρούσες σχεδόν σε
όλες τις ακολουθίες και μπορούν να αναπληρώσουν
τον άνδρα νεωκόρο όπου χρειαστεί. Κάθε ενορία έχει
τη δική της δράση ανάλογα με το βιοτικό και πνευματικό επίπεδο των ενοριτών, τα ενδιαφέροντά τους και
την ιδιαίτερη διακονία τους.
Οι γυναίκες στο σημείο αυτό διαδραματίζουν
πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο. Η δράση του
ιερέα στην Κύπρο εξαρτάται σχεδόν από τις αποφάσεις της επιτροπής του Ναού του, και αρκετές φορές
δυστυχώς, η επιτροπή αυτή επεμβαίνει και σε θέματα που αφορούν το λειτούργημα ή την ποιμαντική
δράση και διακονία του ιερέα.
Η εκκλησιαστική επιτροπή μπορεί να δεχτεί ή να
απορρίψει τον κληρικό της εάν η σχέση τους καταντήσει προβληματική. Αρκετές γυναίκες είναι μέλη
σε εκκλησιαστικές επιτροπές. Οι γυναίκες είναι αυτές που θα διατηρήσουν τον ναό καθαρό, και σε τάξη.
Θα συναντηθούν στις ακολουθίες, ιδιαίτερα κατά
την περίοδο της Μεγάλης εβδομάδας και θα επιδείξουν το ενδιαφέρον τους και τη συμβολή τους όσον
αφορά στην αισθητική του ναού.
Θα ενημερώσουν τον ιερέα για τυχόν προβλήματα στην ενορία κυρίως κοινωνικά για τα οποία ο ιερέας καλείται να λύσει. Θα διοργανώσουν φιλανθρωπικές αγορές ή λαχειοφόρους για να διαθέσουν τα
29

Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:68. Το σχετικό άρθρο
αναφέρει: Εκλεξιμοι ως μέλη της Ενοριακής Επιτροπής είναι οι Ορθόδοξοι
κάτοικοι της ενορίας, ανεξαρτήτως φύλου, οι έχοντες συμπεπληρωμένον
το 25ον έτος της ηλικίας αυτών και όντες εγγεγραμένοι εν τω εκλογικώ
καταλόγω της ενορίας.
30
Τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια για την αρχιεπισκοπική περιφέρεια και για όλες τις άλλες Μητροπολιτικές περιφέρειες τα έχω αντλήσει από το «Εορτολόγιον, Τυπικαί Διατάξεις Ιερών Ακολουθιών 2008, εκδ.
Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Κύπρου, Λευκωσία 2008.», το οποίο εκδίδεται
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έσοδα για τις ανάγκες του ναού. Συγκεντρώνονται
σε κύκλο μελέτης αγίας Γραφής και διοργανώνουν
προσκυνηματικές εκδρομές κυρίως σε μοναστήρια.
Όσοι ναοί διαθέτουν γειτονική αίθουσα, οι γυναίκες θα ετοιμάσουν σ’ αυτή τον καφέ και το κέρασμα. Επίσης διευκολύνουν τη μετακίνηση του ιερέα
και γενικά του προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια ή
υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση του
εκκλησιαστικού και του ποιμαντικού του έργου.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ30
Μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για διεύρυνση των μελών της
με σκοπό την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη ποιμαντική διακονία του λαού, σήμερα η αυτή απαριθμεί
σε δεκαεπτά μέλη.31 Στις δέκα Μητροπολιτικές (εννέα
μητροπολικές και μία αρχιεπισκοπική περιφέρεια),
περιφέρειες32 παρουσιάζονται τα εξής δεδομένα:
Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Το γραφείο της Θρησκευτικής Διαφώτισης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και τα άλλα ανάλογα γραφεία των
υπόλοιπων Μητροπόλεων είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία Κατηχητικών Σχολείων σε όλες σχεδόν της
ενορίες και κοινότητες της Κύπρου. Στα Κατώτερα,
Μέσα και Ανώτερα Κατηχητικά Σχολεία διδάσκουν
ειδικώς εκπαιδευμένοι για τον σκοπό αυτό ιερείς και
λαϊκοί κατηχητές και Κατηχήτριες.
Στις περισσότερες ενορίες και κοινότητες γίνονται συγκεντρώσεις ανδρών και γυναικών ξεχωριστά για μελέτη της Αγίας Γραφής. Για το θέμα αυτό
καθορίζεται να διδάσκουν κληρικοί ή λαϊκοί άνδρες
και γυναίκες που είναι ειδικώς καταρτισμένοι.
Κατά το διάστημα του καλοκαιριού λειτουργούν
Χριστιανικές Κατασκηνώσεις για τα παιδιά Μέσων
και Ανωτέρων Κατηχητικών Σχολείων, αρρένων και
θηλέων, για τους νέους και νέες, καθώς και για τα
μέλη των Χριστιανικών συνδέσμων Γυναικών και
τα Στελέχη, σε ιδιόκτητα οικήματα της Αρχιεπισκοπής και της κάθε Μητρόπολης.
Επίσης λειτουργούν ως Χριστιανικά Σωματεία οι
Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών. Σκοπός των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών είναι η χριστιανική, εθνική, πνευματική, πολιτιστική, αντιαιρετική
και φιλανθρωπική προσφορά των μελών τους στην
κοινωνία και η ζωντανή μαρτυρία των χριστιανικών
αξιών εντός της με κέντρο την ενορία κάτω από την
εποπτεία του ιερατικώς προϊσταμένου. Για τις συλλογικές εκδηλώσεις όλων των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών λειτουργεί συντονιστική Επιτροπή
με εκλελεγμένη πρόεδρο.
Αρκετές γυναίκες επιστήμονες είναι μέλη της
κάθε χρόνο.
Η σχετική απόφαση υλοποιείται από το Μάρτιο του 2007.
32
Τα όρια των επαρχιών δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τα όρια των μητροπόλεων. Η Εκκλησία της Κύπρου, όσον αφορά στη τάξη των δυπτύχων της, ακολουθεί τα πρεσβεία τιμής των θρόνων όπως συμβαίνει στα
πρεσβεία τιμής των θρόνων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και όχι
σύμφωνα με την ημερομηνία της χειροτονίας των επισκόπων όπως συμβαίνει στο ανάλογο σύστημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Βλ. Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου, 1979:8
31
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Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων Επιστημόνων
(=ΧΕΚΕ) θέτοντας τον εαυτό τους στην υπηρεσία
του όλου έργου της Εκκλησίας.
Η Χριστιανική Ένωση Νεολαίας και ΦοιτητώνΦοιτητριών (=ΧΕΝΕΦ) δέχονται ως μέλη τους νέους
και νέες απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης ή σπουδαστές και σπουδάστριες της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται λατρευτικές συνάξεις, διαλέξεις, συζητήσεις με επίκεντρο τους νέους.
Η λειτουργία της Ένωσης Χριστιανών Ορθοδόξων Γονέων αποσκοπεί στον καταρτισμό των γονέων
για θέματα που αφορούν την οικογένεια και την αγωγή των μελών στη βάση των αληθειών της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως και επιδιώκει την κατάθεση των αληθειών αυτών στη σύγχρονη κοινωνία.
Οι Φιλόπτωχες Αδελφότητες σε συνεργασία με
τους εφημέριους των ιερών ναών βοηθούν τους άπορους και αναξιοπαθούντες ενορίτες. Οι Αδελφότητες αυτές λειτουργούν σε διάφορες ενορίες. Υπάρχει
γενική γραμματέας για τις εκτοπισμένες (1974) Φιλόπτωχες Αδελφότητες όπως και για τις ενορίες της
Λευκωσίας.
Με πρωτοβουλία της Φιλόπτωχου Αδελφότητας
Λευκωσίας ιδρύθηκε και λειτουργεί στη Λευκωσία
ιδιόκτητο οίκημα, «Μέλαθρον Ευγηρίας» και με πρωτοβουλία της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Αμμοχώστου
επανασυστάθηκε η Στέγη Ανιάτων «Άγιος Ιωάννης»
με προσωρινή έδρα τη Λάρνακα.
Στην ενορία της Χρυσαλινιώτισσας λειτουργεί
με πρόνοια της Ιεράς αρχιεπισκοπής και σε οικοδομήματα μεγάλων Ευεργετών, ο Παιδικός Σταθμός
«Μάνα», ο οποίος συντηρεί σε όλο το διάστημα του
έτους 180 παιδιά εργαζομένων γυναικών, ηλικίας 36 χρονών. Η διαχείριση και η εποπτεία του σταθμού
ανήκει στο Γυναικείο σωματείο «Μάνα». Επίτιμοι
πρόεδροι είναι ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου και η σύζυγος του Πρέσβη της Ελλάδας. Τόσο η πρόεδρος
όσο το συμβούλιο είναι γυναίκες. Οι νηπιαγωγοί
του παιδικού σταθμού διορίζονται από το Υπουργείο
Παιδείας και είναι όλες γυναίκες.
Οι Φιλόπτωχες Αδελφότητες Χρυσαλινιώτισσας
και Αγίου Κασσιανού ίδρυσαν τον Σύνδεσμο ακριτικών Ενοριών και Μαθητικής Εστίας για τα παιδιά του ακριτικού σχολείου Αγίου Κασσιανού ώστε
να παρέχεται σ’ αυτά διατροφή και προστασία των
μαθητών και μαθητριών των εργαζομένων μητέρων
κατά τις απογευματινές ώρες. Υπεύθυνη για τη θέση
αυτή είναι γυναίκα.
Άλλη μαθητική Εστία διευθύνεται από το Γυναικείο Σωματείο «Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων
Κύπρου» με σκοπό την παροχή διατροφής και προστασίας των μαθητών και μαθητριών των εργαζομένων μητέρων κατά τις απογευματινές ώρες. Τα μέλη
του συμβουλίου των δύο Μαθητικών εστιών είναι
γυναίκες.
Με πρόνοια της Ι. Αρχιεπισκοπής λειτουργεί στη
Λευκωσία σε οίκημα το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν
από την Επιτροπή του Ι. Ναού Φανερωμένης Στέγη
Εργαζομένων Γυναικών « Άγιος Νικόλαος». Το ίδρυμα αυτό παραμένει ανοικτό σε εργάσιμες ώρες για
την εξυπηρέτηση των εργαζομένων γυναικών παρέEνατενίσεις



χοντάς τους κάθε δυνατή διευκόλυνση.
Από το 1969 λειτουργεί το ίδρυμα «Άγιος Νεκτάριος». Στο ίδρυμα αυτό λειτουργούν στέγη υπερηλίκων με 68 κλίνες, παιδικός σταθμός με δυνατότητα
φροντίδας 85 παιδιών και βιβλιοπωλείο. Το ίδρυμα
στελεχώνεται από μέλη της γυναικείας Αδελφότητας
«Φιλοθέη».
Επίσης λειτουργούν τόσο στην αρχιεπισκοπική
περιφέρεια όσο στις υπόλοιπες Μητροπόλεις Σχολές
Βυζαντινής Μουσικής με δωρεάν φοίτηση. Πολλοί
από τους μαθητές στις σχολές αυτές είναι γυναίκες.
Το νοσηλευτικό Κέντρο περιλαμβάνει τέσσερα
τμήματα: γυναικολογικό, μαιευτικό, παιδιατρικό και
αντιανεμικό.
Δεν θα απαριθμήσουμε εδώ τη γυναικεία και νεανική δραστηριότητα των νεοσύστατων Μητροπόλεων, διότι το έργο τους είναι παρεμφερές με τις δραστηριότητες που ήδη πιο πάνω αναφέραμε.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια
l Ιεροί ναοί Λευκωσίας.
Στους 23 Ναούς της Λευκωσίας οι 20 έχουν γυναίκες στην
επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 86,956%
l Ιεροί ναοί Προαστίων Λευκωσίας.
Στους 11 Ναούς των Προαστίων της Λευκωσίας οι 6 έχουν
γυναίκες στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 54,545%
l Ιεροί ναοί Κοινοτήτων Λευκωσίας:
Στους 5 Ναούς των Κοινοτήτων της Λευκωσίας οι 2 έχουν
γυναίκες στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 40%
l Συνοικισμοί Προσφύγων περιοχής Λευκωσίας.
Στους 8 Ναούς των Προσφυγικών Συνοικισμών της περιοχής Λευκωσίας οι 3 έχουν γυναίκες στην επιτροπή του
Ναού.
Ποσοστό: 37,5%
l Περιοχή κατεχομένων.
Στο κατεχόμενο τμήμα της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας
υπάρχουν δηλωμένες 31 ενορίες και κοινότητες, οι οποίες
δεν μπορούν να αξιολογηθούν στην έρευνα αυτή.
l Συνολικά Αποτελέσματα:
Στην Αρχιεπισκοπική περιφέρεια και σε έδαφος ελεγχόμενο από την Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούν 47 Ναοί,
από τους οποίους οι 31 έχουν τουλάχιστον 1 γυναίκα στην
Επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 65,957%
Στους 47 Ναούς οι 11 έχουν περισσότερες από 1 γυναίκα
στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 23,404%
Ιερά Μητρόπολη Πάφου
l Ιεροί Ναοί Πάφου
Στους 7 Ναούς της Πάφου οι 2 έχουν γυναίκα στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 28,571%
l Ιεροί ναοί Κοινοτήτων Πάφου
Στους 75 Ναούς των Κοινοτήτων της Πάφου οι 19 έχουν
γυναίκα στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 25,333%
l Προσφυγικές Κοινότητες
Στους 13 Ναούς Ναούς των Προσφυγικών Κοινοτήτων
της Πάφου οι 6 έχουν γυναίκα στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 46,153%
l Ιεροί ναοί κοινοτήτων Χωρεπισκοπής Αρσινόης
Στους 36 Ναούς των Κοινοτήτων της Πάφου οι 11 έχουν
γυναίκα στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 30,555%
l Ιεροί ναοί Προσφυγικών Κοινοτήτων Χωρεπισκοπής
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Αρσινόης
Στους 3 Ναούς των Προσφυγικών Κοινοτήτων της Χωρεπισκοπής Αρσινόης δεν υπάρχει γυναίκα στην επιτροπή
του Ναού.
Ποσοστό: 0%
l Συνολικά Αποτελέσματα:
Στη Μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου λειτουργούν 131
Ναοί, από τους οποίους οι 38 έχουν έστω 1 γυναίκα στην
Επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 28,358%
Στους 134 Ναούς οι 6 έχουν περισσότερες από 1 γυναίκα
στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 4,477%
Ιερά Μητρόπολη Κιτίου
l Ιεροί Ναοί Λάρνακος και Προαστίων.
Στους 13 Ναούς της Λάρνακας οι 8 έχουν γυναίκα στην
επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 61,538%
l Ιεροί ναοί Κοινοτήτων
Στους 20 Ναούς των Κοινοτήτων της Λάρνακας οι 9 έχουν
γυναίκα στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 45%
l Συνοικισμοί Προσφύγων
Στους 11 Ναούς των Προσφυγικών Συνοικισμών της
επαρχίας Λάρνακας οι 7 έχουν γυναίκες στην επιτροπή
του Ναού.
Ποσοστό: 63,636%
l Συνολικά Αποτελέσματα:
Στη Μητροπολιτική περιφέρεια Κιτίου λειτουργούν 49
Ναοί, από τους οποίους οι 24 έχουν έστω 1 γυναίκα στην
Επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 49,979%
Στους 49 Ναούς οι 9 έχουν περισσότερες από 1 γυναίκα
στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 18,367%
Ιερά Μητρόπολη Κυρηνείας
Ολόκληρη η επαρχία Κερύνειας και η Μητροπολιτική
περιφέρεια Κυρηνείας, από το 1974 δεν βρίσκονται κάτω
από τον έλεγχο της νόμιμης Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας.33
l Ιεροί Ναοί
Στους 4 Ναούς δεν υπάρχει κάποια γυναίκα στην επιτροπή του Ναού. Ποσοστό: 0%
Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού
l Ιεροί Ναοί Λεμεσού.
Στους 29 Ναούς της Λεμεσού οι 11 έχουν γυναίκα στην
επιτροπή του Ναού. Ποσοστό: 37,931%
l Ιεροί ναοί Προσφυγικών Συνοικισμών Λεμεσού.
Στους 8 Ναούς των Προσφυγικών Συνοικισμών ης Λεμεσού οι 5 έχουν γυναίκα στην επιτροπή του Ναού. Ποσοστό: 62,5%
l Ιεροί Ναοί Κοινοτήτων Υπαίθρου και Προσφυγικών
Κοινοτήτων Λεμεσού.
Στους 63 Ναούς των Προσφυγικών Συνοικισμών και Κοινοτήτων της Λεμεσού οι 14 έχουν γυναίκα στην επιτροπή
του Ναού. Ποσοστό: 22,222%
l Ιεροί ναοί κοινοτήτων και προσφυγικών κοινοτήτων
Χωρεπισκοπής Αμαθούντος
Στους 21 Ναούς των κοινοτήτων και προσφυγικών κοινοτήτων της Χωρεπισκοπής Αμαθούντος οι 9 έχουν γυναίκα
στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 42,857%
l Συνολικά Αποτελέσματα:
Στη Μητροπολιτική περιφέρεια Λεμεσού λειτουργούν 121
Ναοί, από τους οποίους οι 39 έχουν έστω 1 γυναίκα στην
Επιτροπή του Ναού.

Ποσοστό: 32,231%
Στους 121 Ναούς οι 19 έχουν περισσότερες από 1 γυναίκα
στην επιτροπή του Ναού. Ποσοστό: 15,702%
Ιερά Μητρόπολη Μόρφου
l Ιεροί ναοί Κοινοτήτων Μόρφου.
Στους 46 Ναούς των Κοινοτήτων της Μητρόπολης Μόρφου
οι 30 έχουν γυναίκες στην επιτροπή του Ναού34.
Ποσοστό: 65,217%
Στους 46 Ναούς οι 12 έχουν περισσότερες από 1 γυναίκα
στην επιτροπή του Ναού. Ποσοστό: 26,086%
Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
l Ιεροί Ναοί Παραλιμνίου και κοινοτήτων Αμμοχώστου
Στους 8 Ναούς του Παραλιμνίου και κοινοτήτων, οι 3
έχουν γυναίκα στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 37,5%
l Συνοικισμοί Προσφύγων και κοινοτήτων Αμμοχώστου.
Στους 6 Ναούς προσφυγικών συνοικισμών και κοινοτήτων οι 2 έχουν γυναίκες στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 33,333%
Στο κατεχόμενο τμήμα της μητροπολιτικής περιφέρειας
Κωνσταντίας-Αμμοχώστου υπάρχουν δηλωμένοι 31 ενορίες και κοινότητες, οι οποίες δεν μπορούν να αξιολογηθούν
στην έρευνα αυτή.
Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας
l Ιεροί Ναοί 35
Στους 7 Ναούς οι 2 έχουν γυναίκα στην επιτροπή του
Ναού. Ποσοστό: 28,571%
Στους 7 Ναούς ο 1 έχει περισσότερες από 1 γυναίκα στην
επιτροπή του Ναού. Ποσοστό: 14,285%
Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής
l Ιεροί Ναοί 36
Στους 45 Ναούς της Ταμασού και Ορεινής οι 19 έχουν γυναίκα στην επιτροπή του Ναού. Ποσοστό: 42,222%
Στους 45 Ναούς της Ταμασού και Ορεινής οι 9 έχουν περισσότερες από 1 γυναίκα στην επιτροπή του Ναού. Ποσοστό: 20%
Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος.37
l Ιεροί Ναοί
Στους 36 Ναούς της μητροπολιτικής περιφέρειας Τριμυθούντος οι 15 έχουν γυναίκα στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 41,666%
Στους 36 Ναούς της μητροπολιτικής περιφέρειας Τριμυθούντος οι 6 έχουν περισσότερες από 1 γυναίκες στην επιτροπή του Ναού.
Ποσοστό: 16,666%
Επισκοπή Καρπασίας
Στην περιοχή Καρπασίας όπου ζουν εγκλωβισμένοι
Κύπριοι σε περιοχή που δεν ελέγχεται από την Κυπριακή
Δημοκρατία βρίσκονται σε λειτουργία 5 Ναοί από τον ίδιο
κληρικό. Επίσης στην ίδια κατεχόμενη περιοχή βρίσκονται δηλωμένοι 41 ενορίες, Ιεροί Ναοί και Κοινότητες.
Οι Γυναικείες Μονές της Εκκλησίας Κύπρου
Στο Διοικητικό μέρος του Εορτολογίου 2008, βρίσκονται καταχωρημένες 9 ανδρώες αδελφότητες και 11 γυναικείες. Οι γυναικείες Ιερές Μονές στην Κύπρο είναι μόνο
ενοριακές, βρίσκονται δηλαδή κάτω από την διοίκηση του
οικείου Μητροπολίτη, σε αντιδιαστολή με τις ανδρώες
Σταυροπηγιακές Μονές, και σε καμία απ’ αυτές τις γυναικείες Μονές δεν υπάρχει το καθεστώς του αβάτου. Η διάταξη των γυναικείων Ιερών Μονών έχει ως εξής:
Στην Αρχιεπισκοπική περιφέρεια και στις μητροπολιτικές περιφέρειες Πάφου, Μόρφου, Κωνσταντίας-Αμμοχώστου,
Κύκκου-Τηλλυρίας δεν υπάρχει γυναικεία αδελφότητα.38
Συγκεκριμένα στην Αρχιεπισκοπική περιφέρεια δεν
υπάρχει γυναικεία Μονή.39 Στις μητροπολιτικές περιφέρειες:

33
Στο Εορτολόγιο-Τυπικαί Διατάξεις Ιερών Ακολουθιών του έτους 2005
υπήρχαν δηλωμένοι για τη Μητρόπολη Κυρηνείας 41 Ναοί.
34
Τα αποτελέσματα αυτά είναι και συνολικά.
35
Τα αποτελέσματα αυτά είναι και συνολικά. Επίσης υπάρχουν δηλωμένες
δύο κατεχόμενες κοινότητες.

36
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Τα αποτελέσματα αυτά είναι και συνολικά.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι και συνολικά.
38
Στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου δεν λειτουργεί Μονή ή καδελφότητα.
39
Με τον όρο “γυναικεία Μονή” εννοούμε το μοναστηριακό κτίσμα.
37

Eνατενίσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

l Πάφου υπάρχει μια γυναικεία Ιερά Μονή, της Παναγίας
Σφαλαγγιωτίσσης με προϊσταμένη.40
l Κιτίου υπάρχει μια γυναικεία Ιερά Μονή, των Αγίων
Μαρίνης και Ραφαήλ με αδελφότητα.
l Λεμεσού υπάρχουν έξι γυναικείες Ιερές Μονές, του
Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, του Αγίου Νικολάου των
Γάτων, της Ζωοδόχου Πηγής-Παναγίας Γλωσσά, της Παναγίας Αμασγούς, της Παναγίας Αμιρούς, της Παναγίας
Σφαλαγγιωτίσσης, όλες με αδελφότητα. Επίσης υπάρχει
και η σκήτη αναστάσεως του Σωτήρος.
l Μόρφου υπάρχουν δύο γυναικείες Ιερές Μονές, του Αγί40

ου Νικολάου Ορούντας με προϊσταμένη και της Παναγίας
Χρυσοκουρδιαλιώτισσας με μια μοναχή.
l Κωνσταντίας-Αμμοχώστου υπάρχει μια γυναικεία Ιερά
Μονή του Αγίου Κενδέα με προϊσταμένη.
l Κύκκου-Τυλληρίας δεν υπάρχει γυναικεία Μονή.
l Ταμασού-Ορεινής υπάρχουν δύο γυναικείες Ιερές Μονές, του Αγίου Ηρακλειδίου με αδελφότητα και του Αγίου
Παντελεήμονα Αχερά επίσης με αδελφότητα.
l Τριμυθούντος υπάρχουν δύο γυναικείες Ιερές Μονές,
της Αγίας Θέκλας με αδελφότητα και του Αγίου Μηνά επί■
σης με αδελφότητα. 

Μόνο σε αδελφότητες υπάρχει ηγουμένη και σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη πέντε μέλη συστήνουν αδελφότητα.

Eνατενίσεις
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Θεοτόκος Oδηγήτρια,
13ος αιώνας.
Διαστ. 100 x 68 εκ.

Μουσείο
Ιεράς Μονής
Κύκκου
l Του Στυλιανού Περδίκη,
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

T

ο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου ως
επιστημονικό ίδρυμα συστάθηκε το 1992
με πρωτοβουλία του Ηγουμένου Κύκκου
Νικηφόρου, νυν Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας.
Ο εκθεσιακός χώρος του Μουσείου λειτουργεί
από το 1997 σ’ ένα σύγχρονο οικοδόμημα το οποίο
κατασκευάστηκε με κάθε επιστημονική προδιαγρα-

22



Eνατενίσεις

Γενική άποψη της αίθουσας 2.

Ορειχάλκινη παλάμη
βαστάζουσα
σφαίρα και
σταυρό,
6ος - 7ος
αιώνας.
Ύψος
23 εκ.

Δίσκος από τη Μεγάλη Ελλάδα (Απουλία), 4ος αιώνας π.Χ.
Eνατενίσεις
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Αργυρεπίχρυσο αρτοφόριο, 1807.
Διαστ. 67 x 31 εκ.

Ειλητάριο με τη Θεία Λειτουργία του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 12ος αιώνας.
Διαστ. 410 x 24 εκ.

φή ως προς την προβολή των αντικειμένων, θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμό. Οι εσωτερικοί του
χώροι είναι πλούσια διακοσμημένοι από γρανίτες
και μάρμαρα διαφόρων χρωμάτων, ενώ οι οροφές
επενδύθηκαν με ξύλο καρυδιάς εμπλουτισμένο
με ξυλόγλυπτες διακοσμήσεις και επιχρυσώσεις.
Επιμέρους μαρμαροθετήματα και τοιχογραφίες
επιτείνουν τη διακόσμηση. Η όλη ατμόσφαιρα του
εκθεσιακού χώρου με τα πλούσια υλικά. Τον αρμόζοντα φωτισμό τη βυζαντινή μουσική υπόκρουση
καθώς και τα εξαίρετα αντικείμενα υποβάλλουν
τον επισκέπτη και τον βοηθούν να μεταφερθεί νοερά σε άλλες εποχές.
Το Μουσείο αποτελείται από πέντε ανεξάρτητους χώρους. Την αίθουσα υποδοχής, στο βάθος
της οποίας βρίσκεται το κατάστημα του Μουσείου, απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να προμηθευτεί
διάφορα ενθυμήματα (κάρτες, βιβλία, κασέτες,
εικόνες κλπ.). Στην αίθουσα 1 παρουσιάζονται

αρχαιότητες του ελληνικού κόσμου με ιδιαίτερη
βαρύτητα στην Κυπριακή κεραμική. Στην αίθουσα 2, η οποία είναι και η κύρια αίθουσα του
μουσείου εκτίθενται έργα του χριστιανικού πολιτισμού από τα παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά
και μεταβυζαντινά χρόνια, τα πλείστα των οποίων είναι συνηφασμένα με την ιστορία της Μονής
Κύκκου. Παρουσιάζονται τελετουργικά σκεύη
από ευγενή μέταλλα, χρυσοΰφαντα άμφια, νομίσματα, κοσμήματα, και ανάγλυφα.
Η αίθουσα 3, ένα οκταγωνικό θολοσκεπές οικοδόμημα, φιλοξενεί βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες και αποτοιχισμένες τοιχογραφίες
από τον 12ο μέχρι και τον 19ο αιώνα καθώς και
αντιπροσωπευτικά εκκλησιαστικά έπιπλα. Στην
αίθουσα 4 μέσα σε εντοιχισμένες προθήκες εκτίθενται αντικείμενα από χαρτί ή περγαμηνή, όπως
χειρόγραφα, βιβλία, ειλητάρια, χαρακτικά καθώς
και ποικίλα έγγραφα σχετικά με την ιστορία της



Eνατενίσεις

Επιτάφιος Θεοτόκου. Έργο Γρηγορίας Κώστα Παπά. Διαστ. 95,5 x 108 εκ.

Μονής Κύκκου.
Όλοι οι χώροι του Μουσείου κλιματίζονται
ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το Μουσείο της Μονής Κύκκου λειτουργεί
καθημερινά συμπεριλαμβανομένου και του
Σαββατοκυρίακου από τις 10π.μ. μέχρι τις 16μ.
μ. τον χειμώνα και το καλοκαίρι από τις 10π.
μ. μέχρι τις 18μ.μ. Το εισιτήριο εισόδου είναι
5 ευρώ και για τις οργανωμένες ομάδες 3 ευρώ
κατ’ άτομο. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δικαιούνται ελευθέρας εισόδου. Το Μουσείο διαθέτει
έντυπο οδηγό στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά,
ρωσικά και γερμανικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22942736. 
■
Eνατενίσεις



Ζευγάρι χρυσά σκοουλαρίκια, 7ος αιώνας.
Διαστ. 5 x 4,2 εκ.
25

l Του Κωστή Κοκκινόφτα
Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ
ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΡΚΑΣ

Η

κοιλάδα του ποταμού Πλατύ βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Καμινάρια και Μηλικούρι,
στα σύνορα του διαμερίσματος Μαραθάσας
με το δάσος Πάφου. Eίναι κατάφυτη από
πλατάνια, πεύκα, σκλέδρα και πολλά άλλα δέντρα και
πυκνή βλάστηση, που την καθιστούν μία από τις πιο
όμορφες περιοχές της Κύπρου. Διασχίζεται από το ομώνυμο ποτάμι, παραπόταμο του Διαρίζου, που ρέει σχεδόν
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, στα νερά του οποίου, στα
παλαιότερα χρόνια, υπήρχαν πολλά χέλια και καβούρια.
Καταστράφηκαν, όμως, όταν χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τοξικές ουσίες για την καταπολέμηση των εντόμων,
που διαβιούσαν στα ποτάμια, στα πλαίσια της προσπάθειας για την καταπολέμηση της ελονοσίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, στην ευρύτερη περιοχή
του Πλατύ υπήρχαν επτά μικροί οικισμοί, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε δύο μεγαλύτερους, τον Πάνω και Κάτω
Πλατύ, και περιελήφθηκαν, στα χρόνια της Ενετοκρατίας
(1489-1571), στο φέουδο της Βασιλικής Μαραθάσας1. Oνόματα κατοίκων τους αναφέρονται σε σχετική καταγραφή
που έγινε το 1549, όπου αναγράφονται επίσης κάτοικοι
από τα γειτονικά χωριά Aγρός, Άγιος Γεώργιος - εγκαταλελειμμένα σήμερα-, Tρεις Eλιές και Mηλικούρι2.
O Πάνω και Κάτω Πλατύς φαίνεται ότι σε κάποια
χρονική περίοδο, ίσως στα πρώτα χρόνια της Tουρκοκρατίας, αποτέλεσαν ένα ενιαίο σύμπλεγμα με την κοινή ονομασία Πλατύς. Tο χωριό υπήρχε τουλάχιστον

1
L. de Mas Latrie, Histoire de l’ ile de Chypre sous le rηgne
des Princes de la maison de Lusignan, v. III, Paris 1855, σ.
506· Κωστή Κοκκινόφτα, Άγιος Δημήτριος Μαραθάσας, Λευκωσία 2007, σ. 18-19.
2
Brunehilde Imhaus, «Un document demographique et fiscal
venitien concernant le Casal du Marethasse (1549)», Mελέται
και Yπομνήματα 1(1984)414-425.
3

Nεοκλή Kυριαζή, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου»,
Kυπριακά Xρονικά 10(1934)76-77· Του ιδίου, «Nαογραφία Mα-

26



μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, αφού στους Κώδικες
Α' και Β' της Μητροπόλεως Κυρηνείας, των ετών 1763
και 1773 αντιστοίχως, σημειώνονται τα σκεύη και τα
εκκλησιαστικά βιβλία του ναού του Αγίου Μηνά, ενώ
γίνεται αναφορά και σε ένα δεύτερο ναό, που ήταν
αφιερωμένος στον Άγιο Ανδρόνικο3. Aμφότεροι είναι
σήμερα ερειπωμένοι, η δε προσκυνηματική εικόνα
του Aγίου Mηνά από τον ομώνυμο ναό, «το εγκαίνιο»,
διαφυλάχθηκε από τους βοσκούς της περιοχής και τοποθετήθηκε στα νεότερα χρόνια στο εικονοστάσιο του
ναού του Αγίου Γεωργίου στο Μηλικούρι4.
Στην περιοχή υπήρχαν επίσης άλλοι δύο ναοί, που
ήταν αφιερωμένοι στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο
και τον Άγιο Αββακούμ, ένα τοπικό Άγιο της Κύπρου,
ο οποίος ασκήτευσε στην Καλαμιθάσα, κοντά στο χωριό Φτερικούδι της επαρχίας Λευκωσίας. Κατέπεσαν
όμως και αυτοί σε ερείπια πριν από πολλά χρόνια, ίχνη
των οποίων σώζονται μέχρι τις μέρες μας.
Στην περιοχή του Πλατύ υπήρχε επίσης και η ερειπωμένη σήμερα Μονή της Παναγίας της Αγρίας ή Αγίας
Αρκάς, όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι. Η Μονή αυτή
βρίσκεται σε δύσβατη τοποθεσία κοντά στο χωριό Mηλικούρι, στα γεωγραφικά όρια του οποίου ανήκει. H δε ονομασία της σχετίζεται με τους γύρω αγρούς και την πλούσια βλάστησή τους και όχι με τα «άρκα» μέρη, δηλαδή την
ΪάγριαΜ και απρόσιτη τοποθεσία, όπως επικράτησε να
υποστηρίζεται από την τοπική παράδοση5. Σε αυτήν ανή-

ραθάσας. Tρεις Eλιές», Kυπριακά Xρονικά 10(1934)201.
4

Kωστή Kοκκινόφτα, Xωριά και Mοναστήρια της Nότιας Mαραθάσας, Λευκωσία 1995, σ. 167, όπου καταγράφηκε σχετική
μαρτυρία του ιερέα της κοινότητας Παναγιώτη Πολυδώρου
(καλοκαίρι του 1990). Ωστόσο, ο Kυριαζής αναφέρει, μάλλον
λανθασμένα, ότι η εικόνα του Aγίου Mηνά προέρχεται από
τον ναό του Aγίου Aνδρονίκου. Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», ό.π., σ. 76.
5

Για τη Μονή της Παναγίας της Aγρίας βλ. Aθανάσιου Παπα-
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καν αρκετά χειρόγραφα, που χρονολογούνται στον 10ο12ο αιώνα και σήμερα φυλάσσονται στην Eθνική Bιβλιοθήκη του Παρισιού, γεγονός που πιθανολογεί την ίδρυσή
της κατά τη Mέση Bυζαντινή περίοδο6. Ίσως, όμως, και
να μεταφέρθηκαν στη Mονή σε μεταγενέστερο χρόνο, γι’
αυτό και θεωρείται, ότι η πρώτη σαφής αναφορά για τη
λειτουργία της προέρχεται από απόγραφα χειρογράφου,
που χρονολογούνται στις αρχές του 15ου αιώνα, όπου
αναγράφεται πως ήταν «βίβλος μονής Aγρίας»7.
Η Μονή της Παναγίας
της Aγρίας αναφέρεται και
σε έγγραφο του έτους 1660,
που φυλάσσεται στο Aρχείο
της Mονής Kύκκου, από όπου
πληροφορούμαστε ότι ο μοναχός «του μοναστηρίου που βρισκόταν κοντά στην τοποθεσία
Aγρία», Mητροφάνης, εξασφάλισε άδεια από το Iεροδικείο
για να επιδιορθώσει τα μοναστηριακά κτίρια, επειδή κινδύνευαν να καταρρεύσουν8.
Ίσως η μαρτυρία αυτή να συνέτεινε, ώστε η Mονή της Aγίας Aρκάς να θεωρηθεί από μερικούς συγγραφείς, ότι υπήρξε Mετόχιο της Mονής Kύκκου,
κάτι που, όμως, δεν μαρτυρείται από τις υπάρχουσες πηγές.
Για τη λιγοστή κτηματική περιουσία της και την οικονομική κατάστασή της στα χρόνια της Tουρκοκρατίας περιλαμβάνεται σχετική μαρτυρία στους δύο προαναφερθέντες Kώδικες της Mητροπόλεως Kυρηνείας, από
όπου πληροφορούμαστε ότι αρκετά από τα βιβλία και
τα εκκλησιαστικά σκεύη της φυλάσσονταν την περίοδο
αυτή από τον παπά Γεώργιο των Kαμιναριών9. Mερικά
χρόνια αργότερα, ο Hγούμενος Kύκκου (1776-1811) Mεγεωργίου, «Aρκάς Aγίας εκκλησία», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 2ος, Λευκωσία 1985, σ. 290· Kωστή Kοκκινόφτα, Xωριά και Mοναστήρια της Nότιας Mαραθάσας, ό.π., σ.
189-190· Σέργιου Kυκκώτη - Γεώργιου Παναγή, «H Iερά Mονή
Παναγίας Aγρίας», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής
Kύκκου 3(1996)149-161· Kωστή Kοκκινόφτα, «Tα Mοναστήρια
της Iεράς Mητροπόλεως Mόρφου», στον τόμο: Λευκής Mιχαηλίδου (επιμ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια Tέχνης
και Aγιότητος, Λευκωσία 2000, σ. 187.
6

Costas Constantinides - Robert Browing, Dated Greek
Manuscripts from Cyprus to the year 1570, Nicosia 1993, σ. 182,
όπου γίνεται αναφορά σε έξι χειρόγραφα του 10ου-12ου αιώνα και σε ένα του 14ου αιώνα, τα οποία ανήκαν στη Mονή της
Aγίας Aγρίας.

7

Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Aρκάς Aγίας εκκλησία», ό.π., σ. 290.

λέτιος Β' δώρισε στη Mονή της Aγίας Aρκάς ένα ευαγγέλιο του έτους 1776, το οποίο, στα νεότερα χρόνια, μεταφέρθηκε στον ναό του Aγίου Γεωργίου στο Mηλικούρι10.
H τελευταία μαρτυρία για τη λειτουργία της προέρχεται
από τον Aρχιμανδρίτη Kυπριανό, το 1788, ο οποίος την
περιλαμβάνει ανάμεσα στις Mονές, που υπάγονταν τότε
στη Mητρόπολη Kερύνειας11. Στη συνέχεια, μάλλον
στα τέλη του 18ου αιώνα, εγκαταλείφθηκε και ερημώθηκε, η δε προσκυνηματική εικόνα της, που είναι αφιερωμένη στην Παναγία την
Aγριώτισσα και ανάγεται
στο έτος 1523, μεταφέρθηκε
στον ναό του Aγίου Γεωργίου στο Mηλικούρι12.
H επόμενη μαρτυρία για
τη Mονή της Aγίας Aρκάς
ανάγεται στο έτος 1845, οπότε
ο Mητροπολίτης Kυρηνείας
(1844-1851) Xαρίτων δώρισε
την ακαλλιέργητη γη που την
περιβάλλει στη Μονή Kύκκου, για να χρησιμοποιείται
«για τη βοσκή των προβάτων»,
τα οποία διατηρούσε σε στάνες
στην περιοχή13. Tελικά το καθολικό και τα μοναστηριακά
της κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στο 187814. Στην κατάσταση αυτή
παρέμεινε μέχρι τη δεκαετία του 1920, οπότε ο Mητροπολίτης Kυρηνείας (1917-1947) και μετέπειτα Aρχιεπίσκοπος
Kύπρου (1947-1950) Mακάριος Β' διεκδίκησε δικαστικώς
από το Δασονομείο και πέτυχε την παραχώρηση στη Mητρόπολη έκταση γης 30 στρεμμάτων. Ακολούθως, ανοικοδόμησε, το 1926, το καθολικό της και ένα από τα κελλιά της15,
που αμφότερα κατέπεσαν, όμως, στα τέλη της Aγγλοκρατίας
και τις αρχές της Aνεξαρτησίας, και πάλιν σε ερείπια.  ■

οκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 11· Tου ιδίου,
«Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», ό.π., σ. 78. Ωστόσο, οι Σέργιος Kυκκώτης και Γεώργιος Παναγή εντόπισαν το
ευαγγέλιο στον ναό του Aγίου Γεωργίου στο Mηλικούρι. Bλ.
Σέργιου Kυκκώτη - Γεώργιου Παναγή, «H Iερά Mονή Παναγίας Aγρίας», ό.π., σ. 151.
11

Aρχιμανδρίτη Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική της Nήσου
Kύπρου, Ενετία 1788, σ. 393, όπου αναφέρεται ως «Aγία Aργιά».

12

Για την εικόνα αυτή και το κάλυμμά της βλ. Χριστόδουλου
Χατζηχριστοδούλου, «Παναγία Οδηγήτρια, 1523», στον τόμο:
Λευκής Mιχαηλίδου (επιμ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου, ό.π., σ.
296· Στυλιανού Περδίκη, «Tο κάλυμμα της Παναγίας Aγρίας»,
στον τόμο: Xρύσας Mαλτέζου, (επιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς
Συμποσίου Kύπρος - Bενετία. Kοινές ιστορικές τύχες, Aθήνα
1-3 Mαρτίου 2001, Bενετία 2002, σ. 337-345.

8

Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά έγγραφα (1572-1839), τ. A΄,
Λευκωσία 1993, σ. 137.

13
Nεοκλή Kυριαζή, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», ό.π., σ. 79.

9

Nεοκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, Λάρνακα 1950,
σ. 12· Tου ιδίου, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου»,
ό.π., σ. 79-80.

14

10

15

O Kυριαζής αναφέρει, λανθασμένα, ότι το ευαγγέλιο αυτό
είχε μεταφερθεί στον ναό της Παναγίας στη Λεμύθου. Bλ. Nε-
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Λοΐζου Φιλίππου, «H Mονή του Mέσα Ποταμού», Πάφος
9(1944)19· Nεοκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, ό.π.,
σ. 13.

Nεοκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 13· Tου
ιδίου, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», ό.π., σ. 78.
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Το «εγώ» και ο «άλλος»
Σπουδή στα «ΟΜΙΛΗΜΑΤΑ» του Ν.Γ. Πεντζίκη

l Του Γιώργου Κουννούσιη
Θεολόγου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Ζ

ούμε σε μια εποχή όπου
οι ραγδαίες εξελίξεις της
τεχνολογίας και της σύγχρονης εκκοσμικευμένης
ζωής μας, έχουν μεταβάλει κατά
πολύ τον κόσμο με τον παραδοσιακό τρόπο που μέχρι τώρα τον είχαμε κατανοήσει. Πλέον η κοινωνία
μας έχει προσλάβει τα στοιχεία του
μοντέρνου κόσμου και έχει δεχτεί
στα πλαίσια της παγκοσμιοποιήσεως, ότι αυτός ο σύγχρονος κόσμος
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό. Πλουραλισμό σε ότι αφορά τις
φυλές, τις θρησκείες, τις πολιτισμικές και εθνικές διαφορές κ.ά. Πλέ28



ον αυτό που ήταν απομακρυσμένο
στην παραδοσιακή κοινωνία, με
τον μοντέρνο τρόπο ζωής έχει γίνει
σύνοικο στοιχείο. Ο «έτερος» δεν
βρίσκεται μακριά, αλλά είναι πλάι
μας, είναι ο γείτονάς μας, ο φίλος, ο
συγγενής.
Ο άνθρωπος, όπως πολλές επιστήμες έχουν επισημάνει, δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την κοινωνία.
Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως μονάδα, αλλά ως πρόσωπο σε σχέση και
κοινωνία με άλλα πρόσωπα και με
ολόκληρο τον κόσμο. Παρόλα αυτά,
ενώ οι άνθρωποι στις μέρες μας ήρθαν πιο κοντά σε σχέση με τα παλαι-

ότερα χρόνια, εντούτοις φαίνονται
να είναι πιο απομακρυσμένοι όσο
ποτέ άλλοτε. Ενώ θέλεις να επικοινωνήσεις με τον συνάνθρωπό σου,
ο σύγχρονος τρόπος αστικής ζωής
που όλοι ζούμε, μας φέρνει σε εντελώς αντίθετους και τις περισσότερες
φορές αρνητικούς δρόμους. Η ταχύτητα της εποχής μας, αναπόφευκτα
μας οδηγεί σε μια αποξένωση από
τον συνάνθρωπο και εν τέλει με τον
ίδιό μας τον εαυτό.
Σε μια κένωση του εγώ του,
ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, μας
εξομολογείται μέσα από τα «Ομιλήματα» του ότι, ενώ θέλει να συναEνατενίσεις

ντήσει τον άλλο, τον απέναντί του,
αυτός τον κρατάει σε απόσταση:
«συγκινούμαι, ενθουσιάζομαι, αισθάνομαι ακατανίκητη συμπάθεια
για τον άλλο, όσο κι αν οι καθαυτό
δικές μου απόψεις που τις κρύβω,
είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Ω!
τι ευτυχισμένη ειρήνη και γαλήνη κατορθώνω μ’ αυτό τον τρόπο.
Έτσι μπορώ να συναναστρέφουμε
τους ομοίους μου, γνώριμους, συμπολίτες, συγγενείς, φίλους, αδελφούς της πόλης όπου κατοικώ... Ο
απέναντι είναι σκληρός, δίχως ελαστικότητα, μαλακότητα, ρευστότητα. Δεν έχει καμιά διάθεση να
ενστερνιστεί, να εγκολπωθεί,
να περιλάβει έναν αδελφό του,
που παρουσιάζεται δυστυχής,
ατυχής, ανάπηρος. Ο απέναντι δεν βλέπει τον διπλανό
του» (Ομιλήματα, σελ. 20). Τελικά: «άλλη λύση στις σχέσεις
μου με τους ανθρώπους δε βρίσκω από το να υποφέρω. Τούτο είναι ένα γεγονός για μένα
απόλυτα θετικό»!
Σ’ αυτό το χάος του σύγχρονου κόσμου, όπου τα πάντα έχουν θυσιαστεί στο βωμό
της καταναλωτικής μανίας
των πολυεθνικών και των
μεγάλων συμφερόντων, η κοινωνία μας φαίνεται ανήμπορη
να αντιδράσει. «Η εποχή μας
είναι σαστισμένη μητέρα και
δεν ξέρει ν’ αναθρέψει τα τέκνα της, τα παραχαϊδεύει ψιμμυθιομένη, φροντίζοντας με
παιδιαρίσματα να ξεχνά την
πείρα της ηλικίας της» (Ομιλήματα, σελ. 26). Οι αξίες που μεταδίδονταν από τη μια γενιά στην
άλλη, τώρα φαίνονται να έχουν παραγκωνιστεί. Η κοινωνία δεν αφήνει τα παιδιά της να ωριμάσουν και
να πάρουν ευθύνες στα δικά τους
χέρια και αυτά από την πλευρά τους
δεν φαίνονται να λαμβάνουν και
πολύ σοβαρά υπόψη τις συμβουλές
των γονέων τους. Πολύ προφητικά ο κυρ Νίκος μας αποκαλύπτει
ότι: «Αλίμονο στην εποχή, που δεν
ακούει πατέρα και μάνα, θα την
Eνατενίσεις



καλύψει η θάλασσα»! (Ομιλήματα,
σελ.27).
Στον χώρο της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, σ’ ένα χώρο
όπου ζούσε και ανάπνεε ο Ν.Γ. Πεντζίκης, υπάρχουν τρεις δρόμοι που
μπορεί να πορευθεί ο πιστός στην
ζωή του, σύμφωνα με την πατερική
διδασκαλία. Ο πρώτος είναι του έγγαμου βίου, ο δεύτερος του έγγαμου
ιερατικού βίου και ο τρίτος του μοναχικού βίου εντός του μοναστηριού!
Η επιλογή είναι ελεύθερη για κάθε
άνθρωπο. Όμως, όταν έχεις κάνει
αυτή σου την επιλογή, σύμφωνα με

τον κυρ Νίκο αλλά και τους Πατέρες της Εκκλησίας, είσαι υποχρεωμένος, εφόσον είσαι ενεργό μέλος
της Εκκλησίας, να αντιμετωπίζεις
τον πλησίον «ως εαυτόν» και να τον
υπηρετείς: «ενόσω δεν έχεις φύγει
αρνούμενος τον κόσμο στην έρημο,
είσαι υποχρεωμένος να κλίνεις γόνυ
μπροστά στη θέληση του απέναντι,
αφού δε μπορείς να μη τον σχετίζεσαι, ταλαιπωρώντας το ίδιο το σώμα
σου» (Ομιλήματα, σελ. 21).
Μια από τις κορυφαίες αρε-

τές του χριστιανικού ήθους είναι
η ταπείνωση. Όχι η ψεύτικη ταπεινοφροσύνη, αλλά το αγνό και
ειλικρινές αίσθημα του ταπεινού
φρονήματος. Η ταπείνωση γίνεται κατορθωτή, σύμφωνα με τους
Πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσω
του μυστηρίου της εξομολογήσεως
όπου εκεί ο άνθρωπος μετανοεί για
τα αμαρτήματα του και λαμβάνει
τη συγχώρεση. Βασικός εχθρός του
κάθε ανθρώπου είναι πρωτίστως
ο εαυτός του, η υπερηφάνειά του
και η ματαιοδοξία του. Βιώνοντας
αυτό τον ασκητικό τρόπο ζωής της
Εκκλησίας, ο Θεσσαλονικιός
φαρμακοποιός κυρ Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, ταπεινώνει
εαυτόν και εξομολογείται σε
όλο τον κόσμο: «Γονάτισα και
παρακάλεσα να μου συγχωρεθεί η υπερηφάνειά μου. Δεν είναι άλλη σωτηρία, σκέφτηκα,
από την ταπεινή υποταγή»
(Ομιλήματα, σελ. 35). Αυτή
η ταπείνωση του συνειδητού
μέλους της Εκκλησίας, μόνο
με τη μετάνοια μπορεί να γίνει ζωντανή πραγματικότητα.
Και «μετάνοια είναι, ο εν ζωή
θάνατος της σαρκός!» (Ομιλήματα, σελ. 169).
Ο εγωισμός προέρχεται
από την προσήλωσή μας στα
υλικά πλούτη και αγαθά. Η
ύλη δεν χαρακτηρίζεται ως
κάτι αρνητικό από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Αντίθετα,
είναι και αυτή δημιούργημα
του Τριαδικού Θεού, η οποία
«συστενάζει και συνωδίνει»
(Ρωμ.8,22) μαζί με τον άνθρωπο
μέχρι τη στιγμή της σωτηρίας του
κόσμου και την τελική μεταμόρφωσή του σε Βασιλεία του Θεού. Η
ακατάσχετη μη σωστή χρήση της
ύλης είναι που καταδικάζεται από
τους Πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή
η προσήλωση στον υλικό πλούτο
είναι που αυξάνει το εγωιστικό φρόνημα στον άνθρωπο και είναι αυτή
η οποία σπέρνει τη διχόνοια και την
καταστροφή. Σύμφωνα και με τον
Ν. Γ. Πεντζίκη: «ευθύς όμως που
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αγγίζει τινάς την ύλη παίρνει τον
κατήφορο, εξεγείρεται ο εγωισμός,
που με τη φράση «το δικό σου» δημιουργεί τους χωρισμούς, τις διαφορές, τις φατρίες. Τούτο γιατί η ύλη
είναι στενή, αδιαχώρητη, αδρανής
και βαρειά κι ως τέτοια υποκινεί
το συμφέρον, προκαλεί την εκλογή
και την πάλη, τον αγώνα» (Ομιλήματα, σελ. 48).
Έτσι, οι καθημερινές επαφές με
τους συνανθρώπους μας γίνονται
όλο και δυσκολότερες. Ο άλλος βλέπει μόνο το δικό του συμφέρον. Δεν
τον ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα του.
Περπατάει στον δρόμο και βλέπει
να σφαδάζει από τους πόνους ένας
άλλος άνθρωπος στο πεζοδρόμιο και
αντί να του παράσχει κάθε δυνατή
βοήθεια, αυτός προσπερνάει αδιαφορώντας. Ενώ ζούνε σε μια σύγχρονη μεγαλούπολη πάνω από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές,
εντούτοις είναι σαν να ζει ο καθένας
μοναχός του. Ο καθένας παλεύει για
το δικό του τομάρι, λες και είμαστε
σε εμπόλεμη κατάσταση. Λες και η
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ειρήνη έχει μετατραπεί σε πολεμική σύρραξη. Μη αντέχοντας όλες
αυτές τις καταστάσεις ο κυρ Νίκος
Γαβριήλ Πεντζίκης μας καταθέτει
ότι: «δεν αναπνέεται η απουσία. Δε
με σταματάν οι φυλακές, θανατικές
ποινές και βασανιστήρια. Όπου κι
αν με ρίξουν θα ’χω το σιτίον μου,
έστω και ανεπαρκές. Δε με νοιάζει,
αν τέλος με ρίξουνε μέσα στη μαύρη γη... Φτάνει να λείψουν από τη
μέση, τα προσωπικά και ιδιαίτερα,
που με κρατούν σε απομόνωση.
Θέλω να ζήσω, συντάσσοντας γραπτώς, το συμβόλαιο της μετά των
άλλων παντοτινής ενώσεως» (Ομιλήματα, σελ. 101).
Την πραγματική ειρήνη τη βρίσκει ο πιστός μέσα στην Εκκλησία,
μετέχοντας των ακολουθιών της και
βιώνοντας τα μυστήριά της στην
προσωπική του ζωή. Η Εκκλησία,
με αυτό τον τρόπο, κατανοείται μεταφορικά με την εικόνα της φωλιάς,
όπου όλα τα ζώα βρίσκουν ένα τόπο
ασφάλειας και ειρήνης. «Η φωλιά
ως Εκκλησία, χώρος σωτηρίου προ-

σφυγής και ασφαλούς ανάπαυσης,
του εν αμαρτίαις διαβιούντος θνητού» (Ομιλήματα, σελ. 167). Μέσα
σ’ αυτή τη φωλιά της Εκκλησίας, ο
άνθρωπος αναπαύεται, αφήνει στο
περιθώριο τις σκοτούρες της καθημερινότητας και γαληνεύει. Ανακαλύπτει το μυστήριο της σαρκώσεως
του Θεού Λόγου και βιώνοντας, βλέπει με άλλο μάτι ολόκληρη την κτίση. «Το σώμα του Θεού που κατέστη
άνθρωπος, μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τον άνθρωπο. Ως άρρηκτος
δεσμός, ενοποιεί τους πολλούς. Δεν
φαντάζομαι, αλλά αισθάνομαι και
ζω την αλήθεια. Αγγίζω με το χέρι
μου και τον κόσμον όλον, τριγύρω» (Ομιλήματα, σελ. 152). Μέσα
σε μια τέτοια εκκλησιολογία που
περιλαμβάνει τον κόσμο ολόκληρο,
είναι πολύ λογικό που ο κυρ Νίκος
σπάζει τα όρια και τους φραγμούς
και θεολογώντας μας καταθέτει ότι
εν τέλει: «Οίκος του Θεού δεν είναι
το κτίσμα, αλλά όλοι οι δρόμοι της
ζωής που αγιάζει ο Κύριος ως Φως»
(Ομιλήματα, σελ. 170).
Eνατενίσεις

Βασική θέση στην πνευματική ζωή του ορθόδοξου χριστιανού
κατέχει, σύμφωνα με τους Πατέρες
της Εκκλησίας μας, η μνήμη του
θανάτου. «Έχε το νου σου στον Άδη
και μη απελπίζου», έλεγε συνέχεια
ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Ή
όπως μας αποκαλύπτει ο κυρ Νίκος: «Ο τρόπος της προς τον Θεό
αγάπης, δεν είναι δουλειά μονάχα
του νου, οσοδήποτε και αν είναι αυτός πληροφορημένος. Απαιτεί συμμετοχή της μνήμης, της ενέργειας,
που ως έχει λεχθεί, ευθειάζει τη
σπειροειδή διάταξη των μορίων της
ζώσης ύλης. Η δε ενέργεια αυτή
της μνήμης, δεν έχει σχέση μόνο
με την εν ύπνω ζωή και τα όνειρα,
αλλά μ’ αυτόν τούτο το θάνατο, που
στη δεδομένη περίπτωση, αδρανοποιεί πάσα ατομική θέληση» (Ομιλήματα, σελ. 210). Και συνεχίζει:
«σε μέγιστο σημείο αυτοκαταστροφής φτάνει ν’ αγγίζει ο άνθρωπος,
όταν απαρνούμενος κατ’ αρχήν τα
αισθητά, αγωνίζεται να ζήσει την
αλήθεια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Λες ότι μετέχει των εκουσίων
παθών του σαρκωθέντος Θεού, και
σταυρούται ο ίδιος κατά μίμηση»
(Ομιλήματα, σελ. 129).
Συντρίβοντας ολοτελώς τον
εγωισμό του, κατακερματίζοντας
τις προσωπικές του φιλοδοξίες και
ταπεινώνοντας το ατομικό του θέλημα, ο κυρ Νίκος εξομολογείται
δημόσια μέσα από τα γραπτά του
ότι: «δε χρήζει περισσότερου ενδιαφέροντος το άτομό μου. Σπάνουμε
τον καθρέφτη, όπου ως νάρκισσος
αυτοθυσιάζομαι, ακόμα και όταν
εξομολογούμαι τα βαρύτερα αμαρτήματά μου. Πιο κοντά στην αλήθεια από το να προσέχουμε το πρόσωπό μας, είναι να θυμόμαστε τον
πλησίον!» (Ομιλήματα, σελ. 36).
Τελικά όλα σ’ αυτή την ζωή
έχουν κέντρο και αναφορά τους τις
κοινωνικές μας σχέσεις. Από την
άλλη, αυτές οι σχέσεις βρίσκουν
την πληρότητα τους στις σχέσεις
των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Έτσι, μόνο η αγάπη έρχεται
ως συνεκτικός δεσμός για να συσπειρώσει την κοινή των όλων ανθρώπινη φύση. Αναγνωρίζοντας
Eνατενίσεις



Βιογραφικό Νίκου Πεντζίκη
Ο Ν. Πεντζίκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη
το 1908. πήγε σχολείο μέχρι την Στ’ Δημοτικού. Η
εκπαίδευση του συνεχίστηκε με οικοδιδασκάλους.
Δεκατεσσάρων χρονών έγραψε μια « Παγκόσμια
Γεωγραφία». Φοιτητής αργότεραστο Παρίσι επηρεάζεται από τη Σκανδιναβική Συμβολιστική λογοτεχνία. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ανακαλύπτει τους Βυζαντινούς χρονογράφους και τον συναξαριστή του
Αγίου Νικοδήμου και πάνω σ’ αυτούς θεμελιώνει ολόκληρο το συγγραφικό και ζωγραφικό του έργο.
Τα σημαντικότερα βιβλία του που έχουν κυκλοφορήσει είναι: « Το
Μυθιστόρημα της Κυρίας Έρσης» που συνιστά τομή στα νεοελληνικά γράμματα, « Ανδρέας Δημακούδης», «ο Πεθαμένος και η Ανάσταση», «Οι σημειώσεις Εκατό Ημερών». « Αρχιτεκτονική της Σκόρπιας
Δράμας Παραμύθια» που βραβεύτηκε το 1984 με το πρώτο κρατικό
βραβείο μυθιστορήματος και προ πάντων το «Αρχείο» που, όπως λέει
και ο ίδιος ο Ν.Γ.Π.: « είναι ένα βιβλίο έμμεσου έρωτος όπου η έννοια
του χρόνου καταλύεται και οριστικά θεμελιώνεται η εσωτερική μου
μυθολογία».
Ο Πεντζίκης ως λογοτέχνης δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμιά γενιά λογοτεχνών. Με το έργο του ωστόσο επηρέασε την πεζογραφία
μας εξαιτίας ενός ιδιόμορφου συνειρμικού λόγου, όπου καταργεί κάθε
λογική συνέχεια και φόρμα.
Τα πράγματα παρουσιάζονται αυτονομημένα και περιγράφονται
εξαντλητικά ως επιπλέοντα θραύσματα μιας ψηφιδωτής απεικόνισης
στο υδάτινο σώμα της μνήμης.
Ο Ν.Γ.Π. θεωρείται σήμερα ο σημαντικότερος Έλληνας λογοτέχνης, το 1988 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής
Σχολής Θεσσαλονίκης και πολλά βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε
ξένες γλώσσες.
«Δεν είμαι λογοτέχνης», θα πει, «δεν θα γίνω ποτέ. Είμαι ένας
αντιγραφέας, οι πράξεις μου αντιγράφουν τις πράξεις άλλων». Α.Α

στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου
την εικόνα του Χριστού, μόνο ένα
πράγμα απομένει στον άνθρωπο:
να τον υπηρετήσει θυσιαστικά με
μια κένωση του εγώ του, όπως το
παράδειγμα του ίδιου του Χριστού.
Τότε και ο πιο ελάχιστος: «όντας
αυτός που είναι, δίχως αρετές αλλά
το εναντίον, φορτωμένος με πάρα
πολλά ελαττώματα, να μην αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν και
κίνδυνο μέγα για την κοινωνία»
(Ομιλήματα, σελ. 123).
Μετά τη συνάντηση με τον
πλησίον όλα πλημμυρίζουν με Φως.
Αυτό άλλωστε είναι και το χαρακτηριστικό του Θεού Λόγου. «Φως
εκ φωτός», διακηρύττουμε στο σύμβολο της πίστεως μας. «Φώτισόν
μου το σκότος ικετεύω και σιωπώ»

(Ομιλήματα, σελ. 75), δέεται και παρακαλεί ο κυρ Νίκος προς τον Θεό
Λόγο, όπως ακριβώς και ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και κορυφώνεται
αυτή του η αναφορά με ένα ποίημα
για το αληθινό φως:
«Το Φως ασπάζομαι, γεμάτος σεβασμό.
Με νοιάζεται και με φροντίζει ευσπλαχνικά,
το Φως από τα περιβόλια της Άνοιξης,
με κρατάν και δεν σφάλλουν τα
βήματά μου.
Έρχεται, προχωρεί, με εγγίζει το
Φως» (Ομιλήματα, σελ. 198)*.

* Το βιβλίο του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, Ομιλήματα, κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα,
■
1992, σσ. 223. 
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Το οικολογικό πρόβλημα
υπό την προοπτική της
Ορθόδοξης Θεολογίας

Διαστάσεις του προβλήματος και τρόποι απάμβλυνσής του

l Της Πολυξένης Δημοσθένους

Ο “καλός λίαν” κόσμος του προπτωτικού παραδείσου (Γένεση, 1:28-31) μετατράπηκε σε “κτίση συστενάζουσα και συνωδίνουσα άχρι του νυν” (προς
Ρωμαίους, 8:22). Στον παράδεισο δεν υπήρχε οικολογικό πρόβλημα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Η πτώση των πρωτοπλάστων διετάραξε τη σχέση
του ανθρώπου με τον Θεό, ταυτόχρονα όμως και
τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση αφού η φύση
δημιουργήθηκε και τέθηκε στην υπηρεσία εκείνου. Ένας αμαρτωλός και εγωιστής άνθρωπος δεν
μπορούσε παρά να αστοχήσει στη διατήρηση της
παρθένας φύσης και να αρχίσει να την καταστρέφει, όπως ακριβώς άρχισε να καταστρέφει και τον
πλασμένο “κατ’ εικόνα” εαυτό του.

Εισαγωγή
Η αντίληψη που επικράτησε κυρίως στον δυτικό
πολιτισμό, ότι δηλαδή η νοητική ικανότητα είναι το
κύριο χαρακτηριστικό της ταυτότητας του ανθρώπου και ότι ο άνθρωπος είναι απόλυτος κυρίαρχος της
φύσης και του πλούτου της, έχει οδηγήσει σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε η οικολογική
κρίση να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα
που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Άλλωστε
δεν είναι τυχαίο ότι δύο από τα βραβεία Νόμπελ του
2007 δόθηκαν σε επιστήμονες και οργανισμούς που
δραστηριοποιήθηκαν ερευνητικά και κοινωνικά σε
θέματα προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού
περιβάλλοντος.
Η μονόπλευρη έμφαση του δυτικού πολιτισμού
στις διανοητικές ικανότητες του ανθρώπου, η σταδιακή αποξένωσή του από το φυσικό περιβάλλον, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη που ήταν φυσικό επακόλουθο της βιομηχανικής επανάστασης (18ος-19ος
αώνας μ.Χ.) και η υποβάθμιση των ηθικών αρχών και
αξιών έχουν οδηγήσει σε ένα πρότυπο σύγχρονου
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ανθρώπου που χαρακτηρίζεται από τον ατομικισμό,
τον ευδαιμονισμό, τον υπερκαταναλωτισμό και την
προκλητική αδιαφορία τόσο για τον συνάνθρωπο όσο
και το φυσικό του περιβάλλον. Ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο όχι μόνο έχει δουλικά καθυποταχθεί και
καταχρηστικά εξαντληθεί, αλλά πλησιάζει κυριολεκτικά τα όρια της κατάρευσής του με αποτέλεσμα η
δικαιολογημένη αγωνία μας για την υφιστάμενη κατάστασή του να πλησιάζει τα όρια του άγχους. Μια
αγωνία που πηγάζει από την αυτονόητη και στενή
σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, πολιτισμού και
βιοτικού επιπέδου.
Σ’ αυτή την περιβαλλοντική υποβάθμιση και οικολογική καταστροφή που δεν αποτελεί πλέον μόνο αντικείμενο αποκαλυπτικών προφητειών, αλλά φυσιολογική κατάληξη μιας ανεξέλεγκτης πορείας με μοιραίες
επιπτώσεις για τον άνθρωπο και την επιβίωσή του στον
πλανήτη γη, η Ορθόδοξη εκκλησία έχει να προβάλει
τον Λόγο και την Ζωντανή Παρουσία της. Τον Λόγο της
που αναμορφώνει ανθρώπους και αντιλήψεις και τη
δισχιλιετή Παράδοσή της που πανηγυρικά διακηρύσEνατενίσεις

σει «Θεόν-Λόγον σαρκωθέντα και νικήσαντα θανάτου
το κράτος» και έμπρακτα με τους βίους των Αγίων της
αποδεικνύει ότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος μπορεί ν’
ανακτήσει πάλι την αρχέγονη καλοσύνη του, να συμφιλιωθεί με τη φύση και να σωθεί και να τη σώσει.

Το Οικολογικό Πρόβλημα
Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου και αυτές
ακόμη οι βασικές που σχετίζονται με την επιβίωσή
του ή αποσκοπούν στην αναβάθμιση του βιοτικού
του επιπέδου έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Όμως, ενώ στο παρελθόν οι περιβαλλοντικές αλλοιώσεις ήταν φυσικά αποδεκτές, με τη βιομηχανική
επανάσταση και την εξέλιξη της τεχνολογίας η κλίμακα και ο ρυθμός αλλαγής των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων-αλλοιώσεων είναι τέτοιος σε ένταση,
έκταση και είδος, που ξεπερνά την ικανότητα της φύσης να αναλάβει και να επουλώσει τα τραύματά της.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι τόσες πολλές και ποικίλες που κατατάσσονται σε διάφορες
κατηγορίες ανάλογα με την έκταση, το είδος και τον
τρόπο και χώρο δράσης των ρύπων. Έτσι οι επιπτώσεις ανάλογα με την έκτασή τους διακρίνονται σε α)
τοπικές, β) περιφερειακές και γ) υδρογειακές. Όσον
αφορά δε το είδος, μπορεί να είναι χημικές ουσίες
(π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, διοξίνες κ.ά.), να είναι
ακτινοβολίες (π.χ. ραδιενέργεια, υπεριώδης ακτινοβολία, ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.ά.) ή ακόμη και
βιολογικοί ρύποι (π.χ. βακτήρια, ιοί, τοξίνες και μεταλλαγμένα προϊόντα). Τον χώρο δράσης των ρύπων
αποτελούν τα επί μέρους περιβαλλοντικά διαμερίσματα/σφαίρες που είναι η ατμόσφαιρα, η υδατόσφαιρα και η γεώσφαιρα. Οι σφαίρες αυτές σύμφωνα με
τη φυσική κατάσταση της ύλης που τη συνθέτουν
αποτελούν ξεχωριστούς χώρους, όμως βρίσκονται
σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους και πιθανές
αλλοιώσεις στη μία σφαίρα, επιφέρουν αλυσιδωτές
επιπτώσεις στις άλλες. Έτσι π.χ. αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του θείου από μηχανές αυτοκινήτων
και βιομηχανικών μονάδων, αλλά και καυστήρων
θέρμανσης στην ατμόσφαιρα έχει σαν αποτέλεσμα
το σχηματισμό όξινης βροχής, η οποία όταν πέφτει
στη γη έχει σαν αποτέλεσμα τόσο τη διάβρωση των
πετρωμάτων όσο και την όξυνση των λιμνών με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και ακαταλληλότητά τους
για ορισμένες μορφές χλωρίδας και πανίδας.
Η καύση (αρχικά ξυλείας και στη συνέχεια ορυκτών καυσίμων), που είναι μία από τις πλέον στοιχειώδεις και αρχαιότερες δραστηριότητες του οργανωμένου σε ομάδες/ κοινωνίες ανθρώπου, αποτελεί
σήμερα τη πηγή/αιτία του μεγαλύτερου υδρογειακού
προβλήματος της εποχής μας, που είναι το «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Το φαινόμενο αυτό οφείλεται
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στα αέρια του θερμοκηπίου και κυρίως το διοξείδιο
του άνθρακα, το οποίο είναι προϊόν καύσης, κυρίως
ξυλείας και ορυκτών καυσίμων (π.χ. άνθρακας, πετρέλαιο κ.ά.). Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» είναι
ένα φυσικό φαινόμενο και απαραίτητο για τη διατήρηση και εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη γη. Χωρίς
το στρώμα των αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο
του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμοί κ.ά.) στα ψηλότερα
στρώματα της ατμόσφαιρας, η θερμότητα στην επιφάνεια της γης που οφείλεται κατεξοχήν στις ηλιακές ακτίνες θα διέφευγε στο διάστημα με αποτέλεσμα
οι θερμοκρασίες πάνω στη γη να ήταν ανυπόφορα χαμηλές και συνεπώς ακατάλληλες για επιβίωση.
Όμως οι αυξημένες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από την αλόγιστη καύση
ορυκτών καυσίμων σε μηχανοκίνητα οχήματα, εστίες
θέρμανσης και βιομηχανικές μονάδες έχουν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση του φαινομένου και σταδιακή
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην επιφάνεια της
γης με καταστροφικές συνέπειες στο άψυχο και έμψυχο φυσικό περιβάλλον (όπως τυφώνες, πλημμύρες
κ.ά). Σήμερα ο άνθρωπος καίει σε ένα χρόνο ποσότητα
ορυκτών καυσίμων, για την οποία χρειάστηκαν μισό
εκατομμύριο (500 000) χρόνια φωτοσύνθεσης! Οι
ρυθμοί κατανάλωσης του φυσικού αυτού πλούτου είναι πραγματικά τρομακτικοί και οδηγούν αναπόφευκτα τόσο στην αγχωτική εξάντλησή του όσο και σε μη
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αναστρέψιμες οικολογικές καταστροφές.
Όταν στερέψει και η τελευταία πετρελαιοπηγή
θα εξαλειφθεί συνάμα και ο κίδυνος ρύπανσης των
θαλασσών με πετρελαιοκηλίδες, πώς όμως θα καλύψει ο σύγχρονος άνθρωπος τις υπέρμετρα αυξημένες ενεργειακές του ανάγκες; Οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (γεωθερμική, υδροηλεκτρική, ηλιακή, αιολική κ.ά.) είναι σίγουρα ήπιες μορφές ενέργειας και
γίνονται εκτεταμένες προσπάθειες για αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους. Όμως δεν είναι αρκετές
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του σύγχρονου
τρόπου ζωής και έτσι διαφαίνεται προκλητικά στον
ορίζοντα η εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας.
Πολλές ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες
(Αγγλία, Φιλανδία, Κίνα, Τουρκία κ.ά.) σχεδιάζουν
την κατασκευή νέων πυρηνικών εργοστασίων για
να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και να
απεξαρτηθούν απο την ασταθή οικονομία του πετρελαίου. Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς σίγουρα δεν εγκυμονεί τους κινδύνους ενός πυρηνικού πολέμου με αποκαλυπτικές
διαστάσεις όπως την κόλαση ενός «ατομικού μανιταριού» ή την άβυσσο ενός «πυρηνικού χειμώνα», όμως
ενέχει συνεχώς τον κίνδυνο ενός νέου «Chernobyl»
και την αβεβαιότητα της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων.
Η εξαντλητική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων απο τον σύγχρονο άνθρωπο δεν περιορίζεται
μόνο στον ορυκτό πλούτο αλλά και στο φυτικό και
ζωϊκό βασίλειο. Χαρακτηριστικό είναι το ινδιάνικο ρητό για τους πρώτους λευκούς μετανάστες της
αμερικάνικης ηπείρου: «Όταν ο λευκός άνθρωπος
σκοτώσει το τελευταίο βουβάλι, δηλητηριάσει τη
τελευταία λίμνη και κάψει το τελευταίο δάσος τότε
μόνο θα καταλάβει ότι τα δολλάρια δεν τρώγονται!».
Η ίδια άμετρη, αλόγιστη και καταστροφική προς το
περιβάλλον νοοτροπία χαρακτηρίζει δυστυχώς σήμερα όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και αυτό ακόμη
το μικρό μας νησί. Κατασπατάληση του πολύτιμου
πόσιμου νερού, υπέρμετρη και αλόγιστη χρήση λιπασμάτων, ορμονών και φυτοφαρμάκων για πρώιμη
και αυξημένη παραγωγή, που συχνά καταλήγει λόγω
υπερπαραγωγής σε χωματερές. Φάρμακα και ορμόνες που αυξάνουν την παραγωγή, υποβαθμίζουν την
ποιότητα, ρυπαίνουν σημαντικά το έδαφος και τους
υδροφορείς και βλάπτουν σοβαρά την υγεία των ανθρώπων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ψάρια! Τα ψάρια
ελεύθερης βοσκής αντικαταστάθηκαν με τα ψάρια
της εντατικής ιχθυοκαλιέργειας, που εκτός από το
DNA το μόνο κοινό που έχουν με τα φυσιολογικά ψάρια είναι ότι μεγαλώνουν σε θαλάσσιο νερό. Ορμόνες
και εμβόλια στα κοτόπουλα και στους χοίρους για να
αναπτυχθούν γρήγορα και να παράγουν πολύ κρέας
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και όλα αυτά μαζί με ψηλές δόσεις αδρεναλίνης που
παράγουν τα ζώα λόγω της οργανικής καταπόνησής
τους, καταλήγουν στο πιάτο μας με αδιευκρίνιστες
αλλά αισθητές συνέπειες (π.χ. υπέρβαρα και πρώϊμα
ανεπτυγμένα παιδιά, νέοι με αλλεργίες και καρδιακά
προβλήματα κ.ά.). Τόσο υπέρμετρη είναι η παραγωγή
που για να καλύψει την ασύδωτη κατανάλωση κρέατος ο άνθρωπος άρχισε να παρεμβαίνει και να θέλει
ν’ αλλάξει τη «φύση των όντων», να διαταράξει τις
διαχρονικές φυσικές τους ισορροπίες. Τι κατάφερε
όμως; Έδωσε ζωϊκές πρωτείνες για τροφή στις αγελάδες και τις έκανε τρελλές. Άρχισε την καλλιέργεια
και εκτροφή μεταλλαγμένων ειδών για να παράγει
πιο αποδοτικά ζώα και φυτά εστιάζοντας την προσοχή του αποκλειστικά στο βραχυπρόθεσμο κέρδος και
τον ευδαιμονισμό και αδιαφορώντας ουσιαστικά για
τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον
όσο και στον ίδιο τον εαυτό του.
Στην παράλογη αυτή συμπεριφορά του ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τόσο συνεπής που δεν κάνει διακρίσεις ούτε στο ίδιό του το είδος. Ο ίδιος σαν άτομο έχει
το αναφαίρετο δικαίωμα για μια άνετη και απολαυστική ζωή, όμως αδιαφορεί για την ευτελή ζωή του άλλου
και ανέχεται τον θάνατο εκατομμυρίων παιδιών στον
τρίτο κόσμο και τις χιλιάδες εκτρώσεις εμβρύων που
λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στην πατρίδα του.

Το Περιβάλλον στον Ορθόδοξο
Λόγο και στην Ορθόδοξη Παράδοση
Στο ερώτημα “γιατί άραγε φθάσαμε ως εδώ;” απαντά ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης: “… από κακίας των κατοικούντων εν αυτή ηφανίσθησαν κτήνη
και πετεινά … αφανισμώ ηφανίσθη πάσα η γη” (Ιερεμία, 12:4). Μετά την πτώση και την έξοδό του από τον
Παράδεισο, ο άνθρωπος βρέθηκε μέσα σ’ ένα φυσικό
περιβάλλον, εχθρικό, στο οποίο αγωνίζεται και αντιπαλεύει για να επιβιώσει. Αν και η διανοητική του
υπεροχή τον έκανε να είναι “κύριος και κάτοχος της
φύσης”, όμως η μεταπτωτική δημιουργικότητά του
κυριαρχήθηκε από ιδιοτέλεια και φόβο και λησμόνησε το “εργάζεσθαι και φυλάσσειν” (Γένεση, 2:15).
Ο μεταπτωτικός άνθρωπος αλλοτριώθηκε και η αλλοτρίωση αυτή δεν είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από τον Θεό-Δημιουργό αλλά και την
αποξένωσή του από τη φύση-δημιουργία.
Σύμφωνα με τον Ιωάννη, Μητροπολίτη Περγάμου, η οικολογική κρίση συνδέεται με την ηθική κρίση του κόσμου αλλά κυρίως και προπάντων με την
αλλοίωση της ταυτότητας του ανθρώπου. Γι’ αυτό, η
Εκκλησία και συγκεκριμένα η Ορθόδοξη Εκκλησία
με τον Λόγο της που είναι Λόγος Θεού-Ζώντος και
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την ευλογημένη Παράδοσή της μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στην απάλειψη της αλλοτρίωσης του μεταπτωτικού ανθρώπου και στην ανάκτηση της αρχέγονης εικόνας. Η Εκκλησία, που είναι θεανθρώπινος
οργανισμός με κεφαλή τον Ιησού Χριστό, διαθέτει τη
δύναμη και όλα τα μέσα για να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και τη φύση.
Η Ενσάρκωση του Θεού-Λόγου, η παρουσία Του
πάνω στη γη, η Σταύρωση και η εκ νεκρών Ανάστασή Του, αλλά και η Ανάληψη του Θεανθρώπου, δείχνουν την Αγάπη του Θεού για το πλάσμα Του, αλλά
και τη θέση του ανθρωπίνου σώματος και γενικότερα
της φύσης με την οποία αυτό είναι άρρηκτα συνυφασμένο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με τη γέννησή
του ευλόγησε τη γη, με τη Βάπτισή του τα νερά, με
το κήρυγμα και τα θαύματά του τον άνθρωπο και όλη
τη φύση. Με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του
έλυσε την κατάρα του θανάτου και έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γίνουν πάλι δεδοξασμένα
παιδιά του Θεού. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο
στην προς Ρωμαίους επιστολή του (8: 18-23) αυτός ο
δεδοξασμένος άνθρωπος θα συμπαρασύρει μαζί του
στη δόξα και την κτήση, την οποία με την πτώση του
οδήγησε κάποτε στη φθορά.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τη συνεργία του
Αγ. Πνεύματος συνεχίζει στους αιώνες το λυτρωτικό έργο του Ιδρυτή της, όπως το παρέλαβε από τους
Αγ. Αποστόλους και θεόπνευστους Πατέρες της. Η
Εκκλησία δεν απορρίπτει το φυσικό/υλικό κόσμο,
αλλά όπως και τον άνθρωπο τους αγιάζει με τη Χάρη
του Αγ. Πνεύματος. Έτσι το ζυμωμένο ψωμί και το
κρασί καθαγιάζονται και μετουσιώνονται σε “Σώμα
και Αίμα Χριστού”, το λάδι μετατρέπεται σε ιαματικό
“Ευχέλαιο” και το νερό της κολυμβήθρας σε καθαρτήριο αμαρτημάτων. Αλλά και το ευχολόγιο της εκκλησίας μας είναι γεμάτο από ευχές υπέρ “ευκρασίας
αέρων”, “όμβρων ειρηνικών”, “καρπών ευφορίας”
καθώς και ευχές υπέρ θεραπείας ζώων από διάφορες
νόσους. Επίσης, στον ιδιοτελή και υπερκαταναλωτικό τρόπο ζωής η Εκκλησία έχει να αντιπαραθέσει
τον Ασκητισμό, ο οποίος καθαρίζει το σώμα και το
πνεύμα από αντικοινωνικές συμπεριφορές και αντιλήψεις και τον φέρνει έτσι πιο κοντά στο Θεό, τους
συνανθρώπους του και το φυσικό του περιβάλλον.
Ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου και μαζί
του της φύσης, αποτελούν τη σημαντικότερη προσφορά της εκκλησίας στην αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης. Ο αγιασμός δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς του ανθρώπου και της φύσης στην αρχέγονή
τους μορφή όταν πρωτοπλάσθηκαν όλα “καλά λίαν”.
Ζωντανά παραδείγματα είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας
μας, οι οποίοι με τον βίο και τη πολιτεία τους μας δι35

αβεβαιώνουν ότι ο αγιασμός και η σωτηρία δεν είναι
αφηρημένα λόγια αλλά διαχρονική πράξη στους κόλπους της Εκκλησίας.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη συγκλονιστική ιστορία του Αγ. Γερασίμου του Ιορδανίτη και του
λιονταριού (του Ιορδάνη, όπως το ονόμασε ο Άγιος).
Είναι μία από τις πολλές ιστορίες Αγίων της ορθοδόξου εκκλησίας η οποία με πολύ απλό και παραστατικό
τρόπο μας μιλά για τη σχέση του αγιασμένου ανθρώπου με την άγρια φύση, αναφορικά με ένα λιοντάρι.
Ο Αγ. Γεράσιμος ο Ιορδανίτης συνάντησε ένα λιοντάρι κοντά στην όχθη του Ιορδάνη, που πονούσε
πολύ στο πόδι, επειδή είχε μπει μέσα του αγκίδα από
καλάμι και εξαιτίας αυτού είχε πρηστεί. Ο Άγιος θεράπευσε το λιοντάρι και αυτό, από ευγνωμοσύνη, έμεινε κοντά του, σαν γνήσιος υποτακτικός. Το ονόμασαν
μάλιστα Ιορδάνη. Οι πατέρες της μονής συνήθιζαν να
δίνουν στο λιοντάρι το γαϊδούρι της μονής, για να το
βόσκει γύρω από τον ποταμό. Μια μέρα λοιπόν, καθώς
το γαϊδούρι έβοσκε, απομακρύνθηκε από το λιοντάρι και κάποιοι καμηλιέρηδες έμποροι, το πήραν μαζί
τους. Το λιοντάρι τότε, έχοντας χάσει το γαϊδούρι (το
οποίο είχε καθήκον να προσέχει στη βοσκή), γύρισε
στον Αγ. Γεράσιμο πολύ στενοχωρημένο. Ο γέροντας
νόμισε ότι το λιοντάρι έφαγε το γαϊδούρι και γι’ αυτό
το τιμώρησε προστάζοντάς το να μεταφέρει αυτό το
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νερό στο μοναστήρι. Μετά από λίγο καιρό, επέστρεφε στους Αγ. Τόπους ο καμηλιέρης που είχε κλέψει το
γαϊδούρι και έτυχε να συναντήσει το λιοντάρι. Το λιοντάρι αναγνωρίζοντας το γαϊδούρι, έτριξε τα δόντια
στον καμηλιέρη, εκείνος φοβήθηκε, άφησε το καραβάνι και έτρεξε να σωθεί. Το λιοντάρι πήρε τότε το
γαϊδούρι και το επέστρεψε στο μοναστήρι. Όταν απεδήμησε προς Κύριο ο Αγ. Γεράσιμος το λιοντάρι έλειπε
από το μοναστήρι. Όταν το λιοντάρι επέστρεψε, τον
αναζητούσε, δεν τον έβρισκε και ανήσυχο έδειχνε τα
δόντια του. Τότε ένας μοναχός το πήρε στον τάφο του
Αγίου και του έδειξε πού ήταν ο Άγιος. Εκείνο, όταν
κατάλαβε τι είχε συμβεί, από τη λύπη του έμεινε εκεί
νηστικό πάνω στον τάφο μέχρι που πέθανε!
Ο Άγιος είναι ο άνθρωπος που με την αγιαστική
και σωτηριώδη δύναμη των μυστήριων της Εκκλησίας ξεπερνά τη μεταπτωτική κατάσταση και ανακτάτην αρχέγονη ομορφιά των πρωτοπλάστων. Δεν
φοβάται την άγρια φύση γιατί την αγαπά και η άγρια
φύση του το αναγνωρίζει και δέχεται να υποταχθεί
σ’ αυτόν. Ο Άγιος εντάσσει το λιοντάρι στη συνοδεία
του και αυτό προσφέρει όπως όλοι τις υπηρεσίες του
(έχει το δικό του διακόνημα) προς δόξαν Θεού. Όταν
κάτι δεν πάει καλά τιμωρείται όπως όλοι οι αδελφοί,
δεν θανατώνεται παραδειγματικά επειδή είναι ζώο. Αν
και άγριο από τη φύση του δεν έκανε κακό στο γαϊEνατενίσεις

δούρι της μονής και όμως δέχεται το επιτίμιο και συνεχίζει την υποταγή του στον ηγούμενο.
Όταν ο Άγιος εκδημεί, το λιοντάρι λυπάται μέχρι θανάτου, επειδή δεν έχει πλέον νόημα η ζωή του.
Και αυτή ακριβώς είναι η απάντηση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στους ακτιβιστές φυσιολάτρες που τοποθετούν τη φύση πάνω από τον άνθρωπο και πιστεύουν ότι αυτή μπορεί να συνεχίζει και να έχει νόημα
η ύπαρξή της χωρίς τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας
κηρύσσει, “του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής
και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή” και γι’ αυτό στο
θείο δράμα της Σταύρωσης συμμετέχει ολάκερη η δημιουργία: “Σταυρωθέντος σου Χριστέ πάσα η κτίσις
βλέπουσα έτρεμε. …”, όπως και στη χαρά της Ανάστασης: “Γη δε αγαλλιάσθω, εορταζέτω δε κόσμος ορατός
τε άπας και αόρατος”.

Επίλογος
Η Εκκλησία έχει λόγο να εκφέρει σχετικά με τη
σχέση ανθρώπου και υπόλοιπης Δημιουργίας, λόγο
που οφείλει να παραθέτει στους πιστούς. Η Εκκλησία διδάσκει περιβαλλοντικό ήθος και δεν επιβάλλει
οποιαδήποτε περιβαλλοντική ηθική. Ο οικολογικός
λόγος της Εκκλησίας συνοπτικά μας διδάσκει ότι:
l Ο Κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού, και η αγάπη μας και ο θαυμασμός προς τη φύση κατευθύνεται
με λογικό τρόπο προς τον Δημιουργό και μόνο σε Αυτόν ανήκει “πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις”.
l Ο άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος της δημιουργίας
αλλά ένας απλός επιστάτης, που με σύνεση και διάκριση επιλέγει τις πράξεις του έναντι των συνανθρώπων του και της φύσης.
l Η φύση πρέπει να προστατεύεται και να διασώζεται σαν ένα πολύτιμο δώρο του Θεού για όλους τους
ανθρώπους, που έζησαν, ζουν και θα ζήσουν στον
πλανήτη γη.
l Η άσκηση και η εγκράτεια μας οδηγούν προς μια
αρμονική ισορροπία με τη φύση, τα αποθέματά της
και τα έμβια όντα της.
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Ρύπανση

θαλασσών
l Πηγή κειμένου: www.oceans.greenpeace.org

Ο θάνατος κάνει την εμφάνισή του:
νεκρές ζώνες στους ωκεανούς

ία σημαντική επίπτωση της ανθρώπινης δραστηριότητας στις θάλασσες
είναι η ρύπανση. Δεν είναι μόνο η ρύπανση από διαρροές πετρελαίου και
της απόρριψης τοξικών αποβλήτων. Είναι επίσης τα
λύματα αποχετεύσεων, τα βιομηχανικά απόβλητα,
τα αστικά και βιομηχανικά λύματα, τα βιομηχανικά
ατυχήματα, η εξόρυξη μεταλλευμάτων, οι γεωργικές
απορροές και τα φυτοφάρμακα, και η διαρροή ραδιενέργειας.

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης ποικίλουν. Η ρύπανση που προέρχεται από τα λύματα αποχετεύσεων και τις γεωργικές απορροές μπορεί να οδηγήσει
σε ευτροφισμό, δηλαδή στην υπέρμετρη ανάπτυξη
του φυτοπλαγκτού. Τα φύκια αυτά όταν αποσυντίθενται, χρησιμοποιούν το οξυγόνο του νερού. Σε ορισμένες περιοχές αυτό το φαινόμενο έχει οδηγήσει στη
δημιουργία “νεκρών ζωνών” (CDZ), όπου το οξυγόνο
που περιέχεται στη θάλασσα πέφτει σε τόσο χαμηλά
επίπεδα που δεν μπορεί να υποστηρίξει την ζωή σε
αυτή. Αυτές οι νεκρές ζώνες προκαλούνται επίσης
και από την απόρριψη ουσιών από τη βιομηχανική
παραγωγή οι οποίες κατά την αλλοίωση τους απορροφούν το διαλυμένο οξυγόνο.

Μ

Η ρύπανση από χερσαίες πηγές υπολογίζεται
πως ευθύνεται για το 44% περίπου των αποβλήτων
που καταλήγουν στη θάλασσα. Από τις θαλάσσιες μεταφορές προέρχεται το 12% των αποβλήτων.
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Χαμένη ραδιενέργεια

Η μόλυνση από τη ραδιενέργεια έχει πολλές επιπτώσεις. Ιστορικά, οι πυρηνικές δοκιμές έχουν συμβάλει σημαντικά. Τη θάλασσα επηρεάζει και η φυσιολογική λειτουργία των σταθμών πυρηνικής ενέργειας, αν και η μεγαλύτερη απόρριψη στη θάλασσα
λυμάτων που περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία προέρχεται κυρίως από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
πυρηνικών αποβλήτων στις βιομηχανίες La Hague
της Γαλλίας και Sellafield του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ραδιενεργά στοιχεία ανιχνεύσιμα στη διαδικασία επεξεργασίας των καυσίμων έχουν εντοπιστεί σε φύκια
σε πολύ μακρινές περιοχές, όπως είναι τα δυτικά παράλια της Γροιλανδίας και τα παράλια της Νορβηγίας.

Βαρέα μέταλλα
Στη θάλασσα καταλήγουν και χιλιάδες χημικές
ενώσεις. Υπολογίζεται πως χρησιμοποιούνται 63.000
διαφορετικές χημικές ενώσεις παγκοσμίως, με τις
3.000 από αυτές να αντιστοιχούν στο 90% της συνολικής παραγωγής. Κάθε χρόνο, περίπου 1.000 νέα
είδη συνθετικών χημικών ενώσεων ετοιμάζονται να
εισαχθούν στην αγορά.
Από όλες αυτές τις χημικές ενώσεις περίπου οι
4.500 ανήκουν στην πιο επικίνδυνη κατηγορία, γνωστές ως POPs (εμμένοντες οργανικοί ρύποι). Είναι
ανθεκτικές στη διάσπαση και συνήθως συσσωρεύονται στους ιστούς των ζωντανών οργανισμών, προκαλώντας ορμονική διαταραχή η οποία, αντίστοιχα,
μπορεί να οδηγήσει σε αναπαραγωγικά προβλήματα,
να προκαλέσει καρκίνο, καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και αναστολής της φυσιολογικής
ανάπτυξης των παιδιών.
Τα POPs μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε
μακρινές αποστάσεις στην ατμόσφαιρα και να παραμείνουν στις ψυχρές περιοχές. Ως αποτέλεσμα, οι
πληθυσμοί των Ινούιτ που ζουν στην Αρκτική σε
μακρινή απόσταση από αυτούς τους ρύπους βρίσκονται μεταξύ των πιο βαριά μολυσμένων ανθρώπων
στον πλανήτη, λόγω του ότι η διατροφή τους βασίζεται κυρίως σε θαλάσσια είδη υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά όπως είναι τα ψάρια και οι φώκιες.
Τα POPs περιλαμβάνουν διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) σε συνδυασμό με διάφορα
παρασιτοκτόνα όπως είναι το DDT και το dieldrin.
Αυτά τα χημικά θεωρούνται επίσης υπεύθυνα για
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τις διαταραχές στην αναπαραγωγή κάποιων πληθυσμών πολικής αρκούδας.

Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρια με POPs;
Τρόμο μας προκαλεί το γεγονός πως τα θαλασσινά που καταναλώνουν οι κάτοικοι των εύκρατων
περιοχών πλήττονται κι αυτά από τα POPs. Τα λιπαρά ψάρια συνήθως συσσωρεύουν τα POPs στο
σώμα τους και αυτά μπορούν να μεταφερθούν στους
ανθρώπους που τα καταναλώνουν. Όταν τα λιπαρά
ψάρια μετατρέπονται σε ιχθυοτροφή και ιχθυέλαια,
και κατά συνέπεια χρησιμοποιούνται στην εκτροφή
άλλων ζώων, αυτό μπορεί να καταλήξει και πάλι
στους ανθρώπους. Τα ψάρια και τα οστρακοειδή των
ιχθυοτροφείων, οι αγελάδες παραγωγής γάλακτος
καθώς και τα ψάρια της θάλασσας μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές μετάδοσης χημικών ουσιών
στους ανθρώπους.

Εξόρυξη μεταλλευμάτων
Τα υπολείμματα της βιομηχανικής παραγωγής
μετάλλων και της εξόρυξης μεταλλευμάτων βλάπτουν τη θαλάσσια χλωρίδα και κάνουν ορισμένα
είδη θαλασσινών ακατάλληλα για κατανάλωση. Η
συμβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι ζωτικής σημασίας: η ποσότητα υδράργυρου που απελευθερώνεται στο περιβάλλον από τη βιομηχανική
δραστηριότητα είναι περίπου τετραπλάσια της ποσότητας που απελευθερώνεται μέσω φυσικών διαδικασιών όπως είναι η αποσάθρωση και η διάβρωση.

Πετρέλαιο
Η πιο εύκολα αντιληπτή και διαδεδομένη μορφή
ρύπανσης των θαλασσών είναι οι πετρελαιοκηλίδες
που προκαλούνται από τα ατυχήματα των τάνκερ
και, εκτός από τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις που διακρίνουμε βραχυπρόθεσμα, εμφανίζονται και σοβαρότατα μακροπρόθεσμα προβλήματα. Στην περίπτωση
της προσάραξης του Exxon Valdez στην Αλάσκα το
1989, η βιολογική καταστροφή που προκλήθηκε από
τη διαρροή του πετρελαίου είναι ακόμη ορατή μετά
από 16 χρόνια. Το Prestige που βυθίστηκε έξω από τις
ακτές της Ισπανίας στο τέλος του 2002, έχει προκαλέσει τεράστιες οικονομικές ζημιές αφού οδήγησε στη
ρύπανση περισσότερων από 100 ακτών στη Γαλλία
και την Ισπανία και στην πραγματικότητα κατάστρεψε την αλιεία της περιοχής. 
■
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Το Φαινόμενο

του Θερμοκηπίου
l Πηγή κειμένου: www.oceans.greenpeace.org

Η

θάλασσα και όλα τα θαλάσσια είδη επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές. Η άνοδος της θερμοκρασίας της γης και η άνοδος
της θερμοκρασίας της θάλασσας, θα οδηγήσει σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας και σε αλλαγή
της κατεύθυνσης των θαλάσσιων ρευμάτων.

Θαλάσσια ρεύματα
Το νερό των θαλασσών κινείται διαρκώς με την
έλξη των παλιρροιών και το φούσκωμα των κυμάτων, ενώ κινείται αργά και γύρω από τον πλανήτη
με τη δύναμη του Μεγάλου Ωκεάνιου Ρεύματος. Το
Ρεύμα δημιουργείται από τη διαφορά θερμοκρασίας
και αλατότητας του νερού, ενώ ένα από τα πιο γνωστά τμήματά του είναι το Ρεύμα του Κόλπου (Golf
Stream) στο οποίο οφείλεται το σχετικά ήπιο κλίμα
της Ευρώπης.
Εκτός από το να διατηρεί την Ευρώπη ζεστή και
να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του
παγκόσμιου κλίματος, το Ρεύμα προκαλεί την ανάδυση των θρεπτικών στοιχείων του βυθού και αυξάνει την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από
τους ωκεανούς.
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Τι μπορεί να πάει άσχημα;
Αυτό που μας ανησυχεί είναι πως πρόσφατες έρευνες προειδοποιούν πως υπάρχουν ήδη ενδείξεις για
μείωση της κυκλοφορίας του Ρεύματος πάνω από τη
θαλάσσια οροσειρά που εκτείνεται από τη Σκοτία έως
τη Γροιλανδία. Κι ενώ φαίνεται πως η συμπεριφορά
του Ρεύματος ήταν σχετικά αμετάβλητη τις τελευταίες χιλιετίες, μία εξέταση του πυρήνα των πάγων
της Γροιλανδίας και της Σκοτίας έδειξε πως δεν είναι
έτσι ακριβώς τα πράγματα. Στο μακρινό παρελθόν οι
αλλαγές της κυκλοφορίας του Ρεύματος συνδέθηκε
με απότομες κλιματικές αλλαγές.
Εν συντομία, η αραίωση της αλατότητας της θάλασσας εξαιτίας της τήξης των πάγων της Αρκτικής (όπως
είναι το στρώμα πάγου στη Γροιλανδία) και της αυξημένης καθίζησης, μπορεί να διακόψει, να ανακόψει ή να
αλλάξει την κατεύθυνση του Ρεύματος. Αποτέλεσμα θα
είναι η σημαντική ψύχρανση του κλίματος, η οποία θα
οδηγήσει στη διατάραξη της ισορροπίας στο κλίμα της
Ευρώπης και θα έχει επίδραση στα θαλάσσια ρεύματα
και τις θερμοκρασίες και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας
Στα επόμενα 100 χρόνια οι επιστήμονες προβλέπουν
αύξηση της στάθμης της θάλασσας από 9 ως 88 εκ.
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που θα οφείλεται στα αέρια του θερμοκηπίου και
στο λιώσιμο των πάγων με συνέπεια την επέκταση
των ωκεανών (το νερό διαστέλλεται καθώς αυξάνει
η θερμοκρασία του).
Οι πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές, οι καταιγίδες, η διάβρωση των ακτών, η αραίωση του θαλασσινού νερού από νέες ποσότητες νερού, οι αγροτικές
περιοχές, η πλημμύρα των παραθαλάσσιων βιότοπων
και νησίδων, καθώς και η αύξηση της αλατότητας στις
εκβολές των ποταμών είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες μίας πολύ μικρότερης αύξησης στη στάθμη της
θάλασσας. Παραθαλάσσιες πόλεις και χωριά θα πληγούν. Πηγές σημαντικές για τους κατοίκους των νησιών και των παράκτιων περιοχών όπως είναι οι παραλίες, το πόσιμο νερό, τα αλιεύματα, οι κοραλλιογενείς
ύφαλοι και λιμνοθάλασσες κινδυνεύουν επίσης.

Το στρώμα πάγου της Ανταρκτικής

Μόλις τέσσερα χρόνια πριν, ήταν κοινώς αποδεκτό πως το στρώμα πάγου της δυτικής Ανταρκτικής
διατηρούνταν σε σταθερά επίπεδα αλλά το απρόσμενο λιώσιμο πάγων της περιοχής έκανε τους επιστήμονες να ξανασκεφτούν αυτή την παραδοχή.
Το 2002, η επιφάνεια πάγου με το όνομα Larsen B,
βάρους 500 εκ. τόνων, η οποία κάλυπτε μία περιοχή διπλάσιου εμβαδού από το Λονδίνο με τα προάστιά του,
διαλύθηκε σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα. Ωστόσο, δεν αυξήθηκε άμεσα η στάθμη της θάλασσας αφού
η επιφάνεια πάγου επέπλεε ήδη σε αυτή, αλλά ήταν
μία σοβαρή ένδειξη που μας θύμισε τις επιπτώσεις της
αύξησης της θερμοκρασίας της γης στην περιοχή.
Tο 2005, το Βρετανικό Κέντρο Ερευνών της Αρκτικής δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα των ερευνών
του, σύμφωνα με τα οποία το 87% των παγετώνων
της Ανταρκτικής Χερσονήσου έχουν υποχωρήσει τα
τελευταία 50 χρόνια. Μέσα στην περασμένη πενταετία, οι παγετώνες αυτοί έχασαν περίπου 50 μέτρα του
όγκου τους ετησίως.
Θεωρητικά, το στρώμα πάγου της δυτικής Ανταρκτικής μπορεί να συμβάλει σε μία επιπλέον αύξηση
της επιφάνειας της θάλασσας κατά 6 μέτρα. Αν και
ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θεωρήθηκε ιδιαίτερα πιθανό σύμφωνα με την τρίτη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές, πρόσφατη έρευνα έφερε στο φως νέα στοιχεία για μαζική
διάλυση του στρώματος πάγου της Ανταρκτικής.
Ολόκληρο το στρώμα του πάγου συγκρατεί νερό που
είναι αρκετό για να προκαλέσει αύξηση της στάθμης
της θάλασσας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 62 μέτρα.

Οι παγετώνες της Γροιλανδίας
Τον Ιούλιο του 2005 οι επιστήμονες που ταξίδευαν
με το πλοίο Arctic Sunrise της Greenpeace προχώρησαν σε μία συγκλονιστική ανακάλυψη: βρήκαν αποEνατενίσεις



δείξεις σύμφωνα με τις οποίες οι παγετώνες λιώνουν
με πρωτοφανείς ρυθμούς. Πρόκειται για μία ακόμη
απόδειξη πως οι κλιματικές αλλαγές δεν διαφαίνονται απλώς στον ορίζοντα, αλλά βρίσκονται μπροστά
στην πόρτα μας και για όσους ζουν σε παραθαλάσσιες
περιοχές, δεν πρόκειται για σχήμα λόγου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο παγετώνας
Kangerdlugssuaq στα ανατολικά της Γροιλανδίας ίσως υπήρξε είναι ένας από τους ταχύτερα
κινούμενους παγετώνες στον κόσμο με μία ταχύτητα της τάξης των 14 χιλιόμετρων τον χρόνο περίπου. Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια των μεθόδων
GPS μεγάλης ακρίβειας. Επιπλέον, ο παγετώνας υποχώρησε, πέρα από κάθε προσδοκία, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το 2001 μετά από 40 χρόνια παραμονής
στην ίδια θέση.
Το συμπαγές στρώμα πάγου της Γροιλανδίας κρατά εγκλωβισμένο περισσότερο από το 6% της ποσότητας του πλανήτη σε φρέσκο νερό, και λιώνει πολύ πιο
γρήγορα απ’ ότι είχε υπολογιστεί. Αν έλιωνε τελείως,
θα προκαλούσε αύξηση της στάθμης της θάλασσας
παγκοσμίως μέχρι και 7 μέτρα. Ακόμη, όμως, και με
αυξήσεις της τάξης του 1-1,5 μέτρου πόλεις όπως η Ν.
Υόρκη, το Άμστερνταμ, η Βενετία και το Μπαγκλαντές θα πλημμύριζαν στις χαμηλότερες περιοχές τους.
Η ανησυχητική υποχώρηση του παγετώνα
Kangerdlugssuaq δείχνει πως ενδεχομένως ολόκληρο το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας θα λιώσει με
πολύ γρηγορότερους ρυθμούς απ’ ότι πιστεύονταν
αρχικά. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές προβλέψεις σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας της
γης εκτιμούν χαμηλότερους ρυθμούς τήξης των πάγων. Τα καινούρια, όμως, στοιχεία δηλώνουν πως η
απειλή από την αύξηση της θερμοκρασίας είναι πολύ
μεγαλύτερη απ’ ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος

Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Για
παράδειγμα, το φυτοπλαγκτόν που αποτελεί την τροφή μικρών οστρακοειδών, όπως είναι το krill, αναπτύσσεται κάτω από τους πάγους. Μία μείωση των
θαλάσσιων πάγων θα σήμαινε τη μείωση του krill το
οποίο αποτελεί την τροφή πολλών ειδών φάλαινας.
Πολλά είδη φάλαινας κινδυνεύουν, επίσης, να
χάσουν τις πηγές της τροφής τους στον Νότιο Ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική, εξαιτίας της τήξης και
διάλυσης του στρώματος πάγου.
Απειλούνται επίσης πολλά είδη θαλάσσιων θηλαστικών και ψαριών εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας αφού απλώς δεν μπορούν να ζήσουν σε
θερμότερα νερά. Κάποιοι πληθυσμοί πιγκουΐνων, για
παράδειγμα, έχουν μειωθεί κατά 33% σε ορισμένες
περιοχές της Ανταρκτικής, εξαιτίας του περιορισμού
του περιβάλλοντος διαβίωσής τους.
■
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Αξιοποίηση ενδημικών
ειδών ως καλλωπιστικών
Φυτών Κήπου
l Του Χρίστου Μουζούρη, Γεωπόνου

Τ

α καλλωπιστικά φυτά αποτελούν μια μεγάλη ομάδα του φυτικού βασιλείου, τα
οποία προσδίδουν ομορφιά, σχήμα και
χρώμα στον κήπο. Στην Κύπρο συναντούμε πολλά είδη φυτών που είναι κατάλληλα για
το μεσογειακό κλίμα, πολλά ενδημικά, άλλα ιθαγενή και άλλα επιγενή που δεν υστερούν σε ομορφιά
φυλλώματος ή λουλουδιών από άλλα εξωτικά φυτά
όπως είναι το κυκλάμινο, η αροδάφνη, η ζουλατζιά, η
σχινιά, διάφορα αρωματικά φυτά, κακτοειδή και παχύφυτα. Δυστυχώς όμως, λόγω της πρωτοπορίας των
Βορειοευρωπαίων στην κηπουρική έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε είδη φυτών κατάλληλα για τα
εύκρατα κλίματά τους.
Οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες
που επικρατούν στο νησί μας και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου ανομβρίες και ψηλές θερμοκρασίες
αποτελούν κάτι το φυσιολογικό, μας υποχρεώνουν
να είμαστε προσεκτικοί στην επιλογή των ειδών και
τον αριθμό των φυτών που θα φυτέψουμε στον κήπο
μας. Η τάση για αναζήτηση και εισαγωγή νέων φυτών στην επιχειρησιακή ανθοκομία έχει οδηγήσει
στην αναζήτηση ειδών από το φυσικό περιβάλλον.
Τα φυτά αυτά, θα πρέπει να έχουν μικρές ανάγκες σε
νερό, επειδή είναι κατάλληλα για το μεσογειακό κλίμα, να χρειάζονται λιγότερα ψεκάσματα και λιγότερη
περιποίηση για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκουμε σε αυτοφυή
είδη του νησιού μας.
Πιο κάτω παρουσιάζονται εφτά (7) είδη φυτών
ιδανικά για τις Κυπριακές συνθήκες, σε σχέση με
τις απαιτήσεις τους σε υγρασία, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, καθώς και τις αναγκαίες καλλιεργητικές
φροντίδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναφορά στα
πιο κάτω είδη είναι ενδεικτική, ωστόσο για τον
σχεδιασμό ενός μεσογειακού και ξηρικού κήπου θα
πρέπει να ληφθούν πολλές παράμετροι υπόψη (θερμοκρασία, εδαφικές συνθήκες, προσανατολισμός,
τοποθεσία κ.λπ).
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1. Καλλιτρίδα (Tetraclinis articulata)
Αειθαλές δέντρο ύψους 3-15 μ., με πυραμιδοειδή
κόμη. Είναι πολύ κοινό είδος στην Κύπρο και καλλιεργείται
ως
κα λ λωπιστικό,
κυρίως φρακτικό, αλλά μπορεί
να σχηματιστεί
και ως μεμονωμένος
θάμνος.
Φυτό ολιγαρκές
αναφορικά στις
ανάγκες του σε
νερό και ποιότητα εδάφους. Επίσης, δεν επηρεάζεται
από τις ακραίες θερμοκρασίες του νησιού μας.

2. Ζουλατζιά (Bosea cypria)
Αειθαλής θάμνος ύψους 1-2μ. Ανθίζει από τον
Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο με καρπό κόκκινο σφαιρικό. Αποτελεί ενδημικό φυτό της Κύπρου. Είναι εντυπωσιακό, ειδικά κατά την καρποφορία του και λόγω
του πλούσιου φυλλώματός του. Χρησιμοποιείται
ως μέσου ύψους φραχτικό, και αποτελεί ιδανικό
φυτό για βραχόκηπους.
Δεν χρειάζεται περισσότερα από δύο κλαδέματα
τον χρόνο, ενώ οι απαιτήσεις του σε υγρασία είναι
πολύ περιορισμένες. Είναι πολύ ανθεκτικό στην έντονη ηλιοφάνεια και στις
υψηλές θερμοκρασίες.

3. Δάφνη (Laurus Nobilis)
Αειθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους 2-12μ.
Έχει φύλλα δερματώδη βαθυπράσινα και έντονα
Eνατενίσεις

αρωματικά. Ιθαγενές είδος της
Κύπρου, χρησιμοποιείται κυρίως ως φραχτικό, σε ομάδες
αλλά και σε δεντροστοιχίες.
Αναπτύσσεται πολύ καλά σε
θέσεις με έντονη ηλιοφάνεια
καθώς και σε ξηρά – ημίξηρα
εδάφη.

4. Κάρισσα (Carissa macrocarpa)
Αειθαλής θάμνος ύψους
μέχρι 4μ. με φύλλα δερματώδη βαθυπράσινα. Έχει άνθη
λευκά, εύοσμα και καρπό βαθυκόκκινο. Χρησιμοποιείται
ως χαμηλό φραχτικό ή σε συνδυασμό με άλλους θάμνους.
Ιδανικό και για βραχόκηπους.
Αντέχει σε πολύ αλμυρά νερά,
έντονη ηλιοφάνεια και επιδέχεται πολύ λίγες καλλιεργητικές φροντίδες.

5. Λαντάνα (Lantana camara)
Αειθαλής θάμνος ύψους 1-2 μ. Φέρει άνθη κίτρινα,
ή πορτοκαλιά, ή ερυθρά, ή λευκά. Ανθίζει από τον
Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβρη και φέρει πολύ πλούσια
ανθοφορία. Σε ψυχρά κλίματα χάνει σε μεγάλο βαθμό το φύλλωμά του. Δεν
έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις
αναφορικά με το έδαφος
και είναι ανθεκτικό στις
ξηροθερμικές συνθήκες.
Χρησιμοποιείται σε συστάσεις ή μεμονωμένα
στον κήπο, καθώς και για
διαχωρισμό τμημάτων
χλοοτάπητα. Δέχεται συχνά κλαδέματα για περιορισμό της κόμης και συγκράτηση της βλάστησης, καθώς και για το σχηματισμό του. Αναβλαστάνει πολύ
εύκολα μετά από αυστηρό κλάδεμα.

6. Γεράνι (Geranium sp)
Είναι φυτά ημιθαμνώδη και ποώδη, πολυετή
και έχουν άνθη που φυτρώνουν πολλά μαζί σχηματίζοντας σκιάδι. Τα άνθη τους
έχουν έντονα χρώματα – κόκκινα, ροζ, λευκά, και ανθίζουν
συνεχώς από την Άνοιξη μέχρι
το Χειμώνα. Χρησιμοποιούνται
τόσο για φυτά γλάστρας όσο
και στον κήπο συνδυαζόμενα
με άλλους θάμνους. Μπορούν
Eνατενίσεις



να φυτευτούν και να αντεπεξέλθουν σε όλους τους
τύπους εδαφών και με πολύ περιορισμένες καλλιεργητικές φροντίδες. Εξαιρούνται τα πολύ υγρά εδάφη,
και πρέπει να σημειωθεί πως προτιμούν ηλιόλουστες
– θερμές ημέρες παρά παγωνιά.

7. Λεβάντα (Lavandula vera)
Η λεβάντα είναι πολυετές αρωματικός θάμνος
ύψους 1μ. με όρθιους βλαστούς που φύονται από
τη βάση. Τα φύλλα της λεβάντας είναι γκριζοπράσινα, στενά, γραμμοειδή. Τα άνθη της καταλήγουν
σε στάχυ με χρώμα κυανό και καλύπτονται, όπως
και τα φύλλα, από
αδενώδεις τρίχες
που περιέχουν ένα
αιθέριο έλαιο. Στο
έλαιο αυτό οφείλεται και το άρωμα
αυτών των φυτών.
Ανθίζει από τον
Μάρτιο μέχρι και
τον Ιούλιο. Ευρέως καλλιεργούμενο στις μέρες μας τόσο για χαμηλό
φραχτικό, όσο και ως μεμονωμένος θάμνος. Χρησιμοποιείται κοντά σε χλοοτάπητες και σε βραχόκηπους,
όπου και αποτελεί μια όμορφη αντίθεση λόγω των
γκριζοπράσινων φύλλων του.
Η σύντομη παρουσίαση των πιο πάνω ειδών
σκόπο είχε να αναδείξει τις μεγάλες δυνατότητες
της κυπριακής χλωρίδας σε σχέση με την κηποτεχνία και αρχιτεχτονική τοπίου. Όχι μόνο δεν έχουν
να ζηλέψουν τίποτα από άλλα είδη εύκρατων και
τροπικών χωρών, αλλά αποτελούν και την ιδανική
επιλογή αναφορικά με τις απαιτήσεις τους σε υγρασία, ηλιοφάνεια και τις καλλιεργητικές φροντίδες
που απαιτούνται. Η Κύπρος φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ενδημικών φυτών λόγω της γεωγραφικής της θέσης που βρίσκεται μεταξύ της εύκρατης ζώνης και
της ζώνης της ερήμου γεγονός που την καθιστά μια
χώρα εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς με πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά.
Ας μην παρασυρόμαστε λοιπόν από τη «μόδα»
και την ξενομανία και ας υποστηρίξουμε τα δικά
μας είδη τα οποία επιβίωσαν μέσα στους αιώνες
ξεπερνώντας έντονες ανομβρίες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Και αν ακόμη το μάρκετινκ και
η φιλελευθεροποίηση των εισαγωγών φυτών δυσκολεύουν την προώθηση των ενδημικών μας
ειδών, οι ολοένα και δυσχερέστερες, τόσο για μας
όσο και για τα φυτά, κλιματολογικές συνθήκες
θα μας αναγκάσουν να αναζητήσουμε τα είδη που
είναι ικανά να αντεπεξέλθουν στις νέες επικρατούσες συνθήκες.
■
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Απόσταξη ροδοστάγματος
και ροδελαίου στο Μηλικούρι
l Δημητρίου Χ. Πετρίδη, Εκπαιδευτικού

Τ

ο χωριό Μηλικούρι ήταν γνωστό πριν και
από τον 19ο αιώνα για το περίφημο ροδόσταγμά του και ήταν το μοναδικό χωριό
στην Κύπρο όπου καλλιεργείτο η τριανταφυλλιά Rosa Damascena.
Το ροδόσταγμα απεστάσσετο με εγχώριους πρωτόγονους αποστακτήρες με τους οποίους οι κάτοικοι
απέστασσαν και την ζιβανία από τα σταφύλια, που παρήγαγαν στους ξακουστούς αμπελώνες, που καλλιεργούσαν στα κτήματά τους γύρω από το χωριό.
Στις άκρες των αμπελώνων οι κάτοικοι φύτευαν τριανταφυλλιές, που χρησίμευαν και ως σύνορο,
αλλά και στις «δόμες», που έκτιζαν για συγκράτηση
του εδάφους. Έτσι από το ίδιο κτήμα είχαν εισόδημα
από τα αμπέλια και από τις τριανταφυλλιές οι οποίες
χρησίμευαν και ως τροφή των ζώων (γαϊδουριών και
αιγών). Μετά το τέλος της ανθοφορίας των τριανταφυλλιών, έβαζαν τα ζώα να τρώγουν τις τριανταφυλλιές, γιατί είχαν παρατηρήσει ότι όταν έτρωγαν τους
βλαστούς τους τα ζώα, αυτές έδιδαν άνθη πολλά κάθε
χρόνο, γεγονός που εξηγείται από το ότι τα τριαντάφυλλα βγαίνουν πάνω στους ετήσιους βλαστούς.
Σε έρευνες που έκαμε ο άγγλος W. H. Simmons,
BSc. F.I.O. σχετικά με την απόσταξη ροδοστάγματος
και ροδελαίου στην Κύπρο αναφέρεται σε πληροφορίες
που πήρε εκ του Perfumery and Essential Oil Record,
August 1919, σε, 29 και 140· 1920 σελίδες 65, 124 και
342. Συγκεκριμένα αναφέρει πληροφορίες που δημοσιεύονται στο «P.4 E.O.R.» ότι η απόσταξη ροδοστάγματος και ροδελαίου χρονολογείται στην Κύπρο από
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του 19ου αιώνα και ότι «το κυρίοτερον κέντρον είναι το
Μηλικούριον, χωρίον από πολλού γνωστόν διά τας τριανταφυλλέας του, οπότε η απόσταξις εξετελείτο κατά
πρωτογενή τρόπον εις εγχωρίους αποστακτήρας».
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις αναφορές του το «P.4
E.O.R.» δεν κάμνει λόγο για ύπαρξη της τριανταφυλλιάς Rosa Damascena σε άλλη περιοχή ή κοινότητα
της Κύπρου. Συνεπώς εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα φυτά τριανταφυλλιάς Rosa Damascena,
που υπάρχουν σήμερα σε μερικές άλλες περιοχές της
Κύπρου ελήφθησαν και μεταφυτεύθηκαν εκεί από
την περιοχή Μηλικουρίου.
Επειδή η φήμη του ροδοστάγματος και ροδελαίου,
που παρήγετο στο χωριό, ξαπλώθηκε σε όλη την Κύπρο, εκίνησε το ενδιαφέρον των άγγλων τότε αποικιοκρατών, οι οποίοι την άνοιξη του 1917 έστειλαν κλιμάκιο από υπαλλήλους του Γεωργικού Τμήματος με επί
κεφαλής χημικό, ειδικό στις αποστάξεις, για να κάμουν
δοκιμαστική απόσταξη ροδοστάγματος και ροδελαίου.
Τότε το ροδέλαιο ήταν περιζήτητο ως πρώτη ύλη για
την μυροποιϊα. Το Γεωργικό Τμήμα τότε έκαμε ανακοίνωση στον Κυπριακό Τύπο που έλεγε τα εξής: «Μικρά
ποσότης ροδελαίου εκ του αποσταχθέντος υπό του Γεωργικού Τμήματος κατά το έτος τούτο, προσφέρεται
προς πώλησιν εις μικρά φιαλίδια περιέχοντα μέχρι 3
δραμίων έκαστον. Η τιμή του ωρίσθη εις 7 σελίνια το
δράμιον. Πάντα τα φιαλίδια ταύτα είναι εσφραγισμένα
διά της Κυβερνητικής σφραγίδος του Τμήματος».
Δείγμα του εξαχθέντος ροδελαίου υπεβλήθη στον
Διευθυντή του Αυτοκρατορικού Ινστιτούτου της Μ.
Βρεττανίας του οποίου η έκθεση αναφέρει ότι, «Ευρέθη ότι τα συστατικά του Κυπριακού ροδελαίου συμφωνούν προς τα του Βουλγαρικού ροδελαίου. Η αξία
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του ροδελαίου βασίζεται εν πρώτοις επί της οσμής
του και κατά τη γνώμην εμπειρογνωμόνων η οσμή
του Κυπριακού ροδελαίου, ήτο αρκετά καλή». Η μέση
απόδοσις των τριανταφύλλων στην περιοχή ήτο περίπου 1 δράμι ροδέλαιο από 8 οκ. Τριαντάφυλλα. Ενώ η
απόδοση τριανταφύλλων στη Βουλγαρία είναι 1 δράμι
ροδέλαιο από 12 οκ. Τριαντάφυλλα.
Μετά την ενθαρρυντική έκθεση του Αυτοκρατορικού Ινστιτούτου της Μ. Βρεττανίας, οι κάτοικοι Μηλικουρίου πολλαπλασίασαν την καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς και μέσα σε τρία χρόνια ο αριθμός των
φυτών διπλασιάστηκε. Έτσι η παραγωγή ροδοστάγματος και ροδελαίου ήταν από τα κυριότερα εισοδήματα των κατοίκων Μηλικουρίου.
Από του 1919 το Γεωργικό Τμήμα δάνειζε στο Μηλικούρι, σύγχρονο για την εποχή αποστακτήρα με τον
οποίο οι κάτοικοι Μηλικουρίου απέστασσαν το ροδόσταγμα και ροδέλαιο,
που παρήγαγαν από Δευτέρα απόσταξη
του ροδοστάγματος που έμενε αδιάθετο.
Το ροδέλαιο πωλείτο την εποχή εκείνη
περί τις £200 (€342) την οκά, δηλ. 10 σελίνια (0,85) το δράμι.
Η ζήτηση και το καλό εισόδημα
από το ροδόσταγμα ενεθάρρυνε τους
κατοίκους να ιδρύσουν Εταιρεία περί
το τέλος της δεκαετίας του 1930 για εκμετάλλευση των τριανταφύλλων. Τότε
το Γεωργικό Τμήμα παραχώρησε στους
κατοίκους 2 σύγχρονους για την εποχή
αποστακτήρες και υπέδειξε σ’ αυτούς
τον τρόπο της απόσταξης με αυτούς
τους σύγχρονους αποστακτήρες.
Το 1940 η κυβέρνηση παραχώρησε
στην κοινότητα Μηλικουρίου, έκταση
Κυβερνητικού Δάσους δέκα στρεμμάτων περίπου, με ονομαστικό ενοίκιο ενός
σελινιού για κάθε στρέμμα. Η έκταση
αυτή καλλιεργήθηκε και φυτεύτηκε με τριανταφυλλιές Rosa Damascena με τη βοήθεια του Γεωργικού Τμήματος. Με αυτή την εξέλιξη η Εταιρεία μεγάλωσε.
Τη δεκαετία του 1950, όμως, η ακρίβεια και οι ανάγκες της ζωής (τότε σχεδόν όλοι οι γονείς, φιλοπρόοδοι
όπως ήταν, έστελλαν τα παιδιά τους σε σχολεία Μέσης
Εκπαίδευσης, για να μορφωθούν και η εκπαίδευση
τότε δεν ήταν δωρεάν, όπως είναι σήμερα), ανάγκασαν
τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων να αναζητήσουν
μεγαλύτερο εισόδημα. Γι’ αυτό μετά την Ανάσταση
έφευγαν με τις συζύγους τους για να εργαστούν στο
μεταλλείο του Αμιάντου, ενώ μερικοί άλλοι για τον
Ξεροπόταμο, που ήταν Μετόχι του Μοναστηριού του
Κύκκου για να εργαστούν στον θερισμό. Στις εργασίες
αυτές εργάζονταν σκληρά μέχρι τον Σεπτέμβρη, οπότε επέστρεφαν για να τρυγήσουν τα αμπέλια τους. Για
να πετύχουν ψηλότερο μεροκάματο εργάζονταν εργολαβία. Δηλαδή όσα περισσότερα βαγόνια γέμιζαν με
μετάλλευμα ή όσο περισσότερο χωράφι θέριζαν, τόσα
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περισσότερα πληρώνονταν.
Η εποχή, όμως που έφευγαν από το χωριό (συνήθως μετά τις 15 Απριλίου) ήταν η εποχή που ήταν στη
μεγαλύτερη τους ανθοφορία οι τριανταφυλλιές και μεγάλες ποσότητες τριαντάφυλλων έμεναν αμάζευτες.
Έτσι σιγά-σιγά οι εργασίες της Εταιρείας ατόνησαν.
Μερικοί από τους εταίρους θέλησαν να αποστάσσουν
μόνοι τους τα τριαντάφυλλά τους και η Εταιρεία σταμάτησε να λειτουργεί.
Το 1963-64 ιδρύθηκε νέα Εταιρεία, η «Συνεργατική
Εταιρεία Τριανταφυλλοπαραγωγών Μηλικουρίου» την
οποία αγκάλιασαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού και η παραγωγή ροδοστάγματος ήτο μεγάλη. Δεν παρήγαγε όμως ροδέλαιο, γιατί η ζήτηση του ροδοστάγματος ήτο μεγάλη και
δεν περίσσευε ροδόσταγμα για να αποσταχθεί ροδέλαιο.
Ολόκληρη η παραγωγή ροδοστάγματος διετίθετο
στην Κυπριακή αγορά μέσω των αντιπροσώπων της Εταιρείας. Βοηθούσαν
στη διάθεση του ροδοστάγματος και
οι αδελφές Συνεργ. Εταιρείες όπως, η
Σ.Π.Ε.Λ (Συνεργατική Προμηθευτική
Εταιρεία Λευκωσίας), η Σ.Π.Ε.Α. (Συνεργ. Προμηθευτική Εταιρεία Αμμοχώστου), ο Σ.Π.ΟΛ. (Συνεργ. Προμηθευτικός Οργαν. Λάρνακας) και ο Σ.Π.Ο.Λ.Π.
(Σευνεργ. Προμηθ. Οργ. Λεμεσού, Πάφου). Μερικοί από τους αντιπροσώπους
μας έκαμναν και εξαγωγή. Από το εξωτερικό ( Αγγλία και Αμερική) υπήρχε
μεγάλη ζήτηση, αλλά δεν μπορούσε η
Εταιρεία να ανταποκριθεί, διότι η παραγόμενη ποσότητα μόλις και αρκούσε να
ικανοποιηθεί η κυπριακή αγορά.
Στην Εταιρεία Τριανταφυλλοπαραγωγών πωλούνταν και τα τριαντάφυλλα
του Κοινοτικού Τριανταφυλλώνα και έτσι
ενισχύετο η παραγωγή ροδοστάγματος.
Μέχρι του θανάτου το 2004 του υπεύθυνου για τη απόσταξη των τριαντάφυλλων και τη διάθεση του ροδοστάγματος της Εταιρείας, αείμνηστου
Χαράλαμπου Χατζηπέτρου, οι εργασίες της Εταιρείας
διεξήγοντο κανονικά και η Εταιρεία προόδευε. Όμως
μετά τον θάνατό του, δυστυχώς, δεν βρέθηκε αντικαταστάτης του να αναλάβει τις εργασίες της Εταιρείας, λόγω
και της αστυφιλίας, που πλήττει τα τελευταία χρόνια
την Κοινότητα. Μετά απ’ αυτό το πλήγμα η Εταιρεία
σιγά-σιγά ατόνησε, ώσπου το 2006 διαλύθηκε.
Τώρα, όμως μια ομάδα γυναικών, του Συνδέσμου Γυναικών Αναπτύξεως Μηλικουρίου, δραστηριοποιείται για επανασύσταση της Εταιρείας για εκμετάλλευση των τριαντάφυλλων και των προϊόντων
των τριανταφύλλων της Κοινότητας Μηλικουρίου,
ελπίζοντας στη συμπαράσταση και βοήθεια της Ιεράς
Μονής Κύκκου και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα μέσα στα πλαίσια των προγραμ■
μάτων της, 2007-2013.
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Κατάθλιψη
στους έφηβους
και τα παιδιά

l Της Αγγελίνας Φούρναρη
Ψυχολόγου-Λειτουργού Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής
Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου
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λοι οι γονείς θέλουν
τα παιδιά τους να είναι
ευτυχισμένα. Κι όμως
πολλές φορές παρά τις
προσπάθειές τους να τα προστατέψουν και να τα ευχαριστήσουν
τα παιδιά βιώνουν απογοήτευση,
ματαίωση και κάποιες φορές πίκρα. Όλα τα παιδιά κάποιες φορές
αισθάνονται λυπημένα. Κάποια
παιδιά όμως φαίνονται να μοιάζουν θλιμμένα, απογοητευμένα
ή και απελπισμένα. Τα παιδιά με
κατάθλιψη παρουσιάζουν συμπτώματα που είναι πέραν της
φυσιολογικής μελαγχολίας.
Η συμπεριφορά ενός καταθλιπτικού παιδιού διαφέρει από αυτήν του καταθλιπτικού ενήλικα.
Τα νεαρά άτομα με κατάθλιψη συναντούν δυσκολίες στο να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της καθημερινής ζωής, έχουν δυσκολία
στην επικοινωνία με τρίτους και
έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δραστηριότητες που στο παρελθόν προκαλούσαν το ενδιαφέρον του παιδιού τώρα το αφήνουν
εντελώς απαθές. Οι έφηβοι που
αντιμετωπίζουν
καταθλιπτική
διαταραχή κάνουν πολλές φορές
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λόγο για αυτοκτονία η ακόμα και
θάνατο και στην προσπάθειά τους
να νιώσουν καλυτέρα πολλές φορές καταφεύγουν στο αλκοόλ ή
και στα ναρκωτικά.
Κάποια από τα παιδιά που
έχουν κατάθλιψη έχουν βιώσει
στρεσογόνα γεγονότα που τους
άφησαν τραύματα, όπως κακοποίηση, βία στην οικογένειά τους,
συχνοί καβγάδες ανάμεσα στους
γονείς, θάνατος ενός γονέα ή κάποιου σημαντικού προσώπου. Η
ψυχολογική πίεση που προκύπτει μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις μπορεί να συμβάλει
στην ανάπτυξη της διαταραχής
κατάθλιψης.
Τα σημάδια κατάθλιψης συχνά περιλαμβάνουν: Αίσθημα
αβοήθητου, μειωμένο ενδιαφέρον
ή και ανικανότητα συμμετοχής σε
δραστηριότητες που στο παρελθόν
ήταν ευχάριστες, χαμηλή ενεργητικότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση,
ευερεθιστότητα, συχνά παράπονα
για σωματικές ενοχλήσεις, υπερβολική ευαισθησία στην απόρριψη και αποτυχία, φτωχή συγκέντρωση, συχνές απουσίες από το
σχολείο και μειωμένη σχολική
επίδοση., προβλήματα ύπνου και

διατροφής κ.ά.
Στα πολύ μικρά παιδιά λόγω
του ότι η λεκτική επικοινωνία
δεν είναι αναπτυγμένη σε μεγάλο
βαθμό μπορούμε να διακρίνουμε
σημάδια στις εκφράσεις του προσώπου, στη στάση του σώματος,
στα επίπεδα δραστηριότητας,
στον ύπνο και στις διατροφικές
συνήθειες. Τα παιδιά σχολικής
ηλικίας είναι περισσότερο σε θέση
να περιγράψουν τα συναισθήματά τους. Συνηθίζουν να παραπονιούνται για σωματικές ενοχλήσεις όπως στομαχόπονο και πονοκέφαλο. Οι έφηβοι είναι σε θέση
να αναγνωρίσουν συναισθήματα
Eνατενίσεις

και δε παραπονιούνται τόσο για
σωματικές ενοχλήσεις. Συνήθως
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, νιώθουν το αίσθημα του αβοήθητου
και έχουν αλλαγές στο σωματικό
τους βάρος.
Η κατάθλιψη είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών παραγόντων όπως το οικογενειακό ιστορικό, το περιβάλλον, τα αρνητικά
γεγονότα της ζωής, των βιοχημικών αλλαγών καθώς και της γενετικής ευαισθησίας του ατόμου
στην κατάθλιψη.
Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι απαραίτητη για το
Eνατενίσεις



παιδί ή τον έφηβο που αντιμετωπίζει κατάθλιψη. Η καταθλιπτική διαταραχή απαιτεί αντιμετώπιση και θεραπεία από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.
Οι γονείς μπορούν να κρατούν
κάποιες σημειώσεις για ανησυχητικές συμπεριφορές που εκδηλώνει το παιδί τους και μέσα
από μια σωστή συνεργασία με
τον ειδικό να δοθεί η κατάλληλη
θεραπεία. Μπορούν επίσης οι ίδιοι οι γονείς να ενημερωθούν για
τη καταθλιπτική διαταραχή. Αν
τα καταθλιπτικά συμπτώματα
έχουν διάρκεια δυο εβδομάδες ή
και περισσότερο, τότε οι γονείς

πρέπει να πάρουν το παιδί στον
γιατρό για να σιγουρευτούν ότι
δεν υπάρχει οργανική αιτία. Στη
συνέχεια ο ειδικός ψυχικής υγείας μέσω του ιστορικού που θα λάβει, μέσω ερωτηματολογίων (και
για τους γονείς και τα παιδιά) και
πληροφοριών θα μπορέσει να βάλει τη σωστή διάγνωση.
Η ψυχική υγειά των παιδιών
αλλά και των εφήβων είναι ιδιαίτερα σημαντική γι’ αυτό και ο
γονείς θα πρέπει να φροντίζουν
το παιδί τους να έχει την κατάλληλη και σωστή διάγνωση και
θεραπευτική αντιμετώπιση.  ■
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της οικογένειας

l Της Κατερίνας Γεωργάκη
Σύμβουλου Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου
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θεσμός της οικογένειας είναι σημαντικός και βαίνει πάντοτε σε τροχιά αλλαγής παράλληλα με τις αλλαγές της
ευρύτερης κοινωνίας. Στη σύγχρονη
κοινωνία οι προκλήσεις ποικίλουν καθώς οι ρυθμοί γίνονται όλο και γρηγορότεροι και οι κοινωνικές προκλήσεις αυξάνονται. Για τον λόγο αυτό
η οικογένεια αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία για
τους ανθρώπους. Άλλοτε λειτουργεί ως προστάτης
των μελών της και άλλοτε τα προωθεί προς τα έξω,
(στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα) προκειμένου να
κοινωνικοποιηθούν κατάλληλα και να αναπτύξουν δεξιότητες προσαρμοστικότητας στις συνθήκες που επικρατούν εκεί.
Τα σύγχρονα οικογενειακά προβλήματα συνήθως προκύπτουν μέσα από τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων
είναι και οι αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες.
Συχνά οι γονείς αναγκάζονται να εργάζονται αρκετές ώρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε
αυτές. Ξεχνώντας πως η οικονομική κάλυψη δεν
είναι η μοναδική με την οποία θα εφοδιάσουν τα
παιδιά τους.
Όταν ένα παιδί μένει εκτεθειμένο συναισθηματικά τότε αναλώνει ενέργεια στο υπόλοιπο της
ζωής του, προσπαθώντας να αναπληρώσει το συναισθηματικό κενό. Αυτό όμως, δυστυχώς, δεν αναπληρώνεται εύκολα. Έτσι παράγονται μέσα από
την οικογένεια πολίτες που στο μέλλον αποτελούν
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πηγή πολλών άλλων κοινωνικών προβλημάτων και
μη λειτουργικών για την ομαλή και παραγωγική
λειτουργία της κοινωνίας καταστάσεων.
Όταν ένα παιδί καλύπτεται συναισθηματικά,
ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του, τότε έχει
το θάρρος να πειραματιστεί και να εξερευνήσει τη
ζωή αλλά και άλλες κοινωνικές σχέσεις. Με αυτό το
τρόπο παράγονται μέσα από την οικογένεια πολίτες
που στο μέλλον γίνονται πρωτοπόροι, οραματιστές
και δημιουργοί.
Εύκολα μπορεί κανείς να εξετάσει και από μόνος
του την πιο πάνω θεωρία. Σκεφτείτε άτομα που θεωρείτε δυσλειτουργικά στην κοινωνία και ψάξτε αν
στις σχέσεις τους με τους γονείς τους είχαν αγάπη
και ασφάλεια ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια. Σκεφτείτε άτομα που θεωρείτε λειτουργικά και δημιουργικά
στην κοινωνία και ψάξτε το ίδιο. Σύντομα θα διαπιστώσετε πως στην πρώτη περίπτωση δεν υπήρχε
συναισθηματική κάλυψη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση υπήρχε.
Έτσι ανιχνεύουμε μια μεγάλη αλήθεια. Πως αν
και το να φροντίζουμε για τις υλικές και λειτουργικές ανάγκες των παιδιών μας είναι πολύ σημαντικό,
το να αφιερώσουμε χρόνο και φροντίδα στα παιδιά
μας είναι ακόμα σημαντικότερο.
Μια οικογένεια μπορεί να γίνει μια όαση για τα
μέλη της και να παράγει υγιές πεδίο για κοινωνικό
πειραματισμό και εξέλιξη των μελών της. Μπορεί
να αποτελεί ένα κοινωνικό εργαστήρι, μέσα από
Eνατενίσεις

το οποίο τα παιδιά θα μάθουν να συνεργάζονται να
ανταλλάζουν γνώσεις και να μαθαίνουν το ένα από
το άλλο δεξιότητες που θα αποτελέσουν εφόδια για
το μέλλον. Η οικογένεια είναι η μήτρα της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των μελών της.
Το μοντέλο της οικογένειας που θεωρείται ιδανικό είναι αυτό, μέσα στο οποίο υπάρχει ειλικρίνεια,
αγάπη και κατανόηση ανάμεσα στις σχέσεις. Τα
τυχόν εμπόδια αντιμετωπίζονται με φροντίδα και
επικοινωνία. Η καλή επικοινωνία είναι βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης οικογένειας, όπως και
η συνεχής επιμόρφωση των γονέων σε θέματα που
αφορούν παιδαγωγικές μεθόδους. Άλλωστε κανείς
δε γεννιέται γονέας αλλά γίνεται στο μέλλον. Τα
προβλήματα εκσυγχρονίζονται και μεταβάλλονται,
έτσι για αντίβαρο το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τις
γνώσεις πάνω σε θέματα χειρισμού των προβλημάτων αυτών. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι για μια
οικογένεια να είναι ευέλικτη, να προσαρμόζεται,
ενώ ταυτόχρονα να διατηρεί την ταυτότητα της. Με
αυτό τον τρόπο επιλέγει η ίδια, τα κοινωνικά σχήματα που προτιμά, χωρίς αυτά να της επιβάλλονται.
Η απόφαση για γάμο και δημιουργία οικογέEνατενίσεις



Προσαρμογή - αλληλοσυμπλήρωση
- αποδοχή αμοιβαίας αλληλοεξάρτησης
Αυτό είναι το τρίπτυχο που ενισχύει τη
σύγχρονη οικογένεια έτσι ώστε να αποτελέσει για τα μέλη της το γερό και καλοστημένο καράβι που θα μεταφέρει με ασφάλεια τα
μέλη της και θα καταστήσει δυνατή τη διάσχιση των απέραντων ωκεανών της ζωής.
νειας είναι λειτουργική για όλα τα μέλη της όταν
γίνεται συνειδητά και με υπευθυνότητα και όχι
αυτοματοποιημένη ως κοινωνική επιταγή. Ας μη
ξεχνάμε πως βασική αρχή για τον άνθρωπο, που
υπαγορεύεται από αυτή καθαυτή τη φύση του, είναι πως για να επιβιώσει πρέπει να ζει μαζί με άλλους ανθρώπους. Ανήκοντας σε κάποια κοινωνική
ομάδα ο άνθρωπος έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα
να επιβιώσει σ’ όλων των ειδών τις κοινωνίες. Η
πρώτη κοινωνική ομάδα στη οποία ανήκει ένας άνθρωπος είναι η οικογένειά του.
■
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Ψυχολόγου-Λειτουργού Κέντρου Κοινωνικής
και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου
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κυριότερη ανησυχία των γονιών που θέλουν να χωρίσουν είναι η επίδραση που θα
έχει το διαζύγιο στο παιδί. Κατά τη διάρκεια
αυτής της «δύσκολης περιόδου»οι γονείς
μπορεί να είναι απασχολημένοι με τα δικά τους προβλήματα. Παραμένουν όμως τα πιο σημαντικά άτομα
για τα παιδιά τους.
Και ενώ μετά το διαζύγιο κάποιοι γονείς είναι είτε
ανακουφισμένοι είτε απελπισμένοι, τα παιδιά τους είναι συγχυσμένα και φοβισμένα από την απειλή για
τη συναισθηματική τους ασφάλεια. Πολλές φορές τα
παιδιά έχουν μια πολύ έντονη ανησυχία για το ότι τα
ίδια είναι που προκάλεσαν τις συγκρούσεις ανάμεσα
στους γονείς τους. Περισσότερες όμως είναι οι φορές
που τα παιδιά νιώθουν ότι πιέζονται για να πάρουν
το μέρος του ενός από τους δυο γονείς. Αποτέλεσμα
είναι ότι το παιδί αισθάνεται σαν μπαλάκι της αντισφαίρισης στους καβγάδες των γονιών του. Κάποιες
στιγμές σκέφτονται ότι οι γονείς τους δε τα αγαπάνε
πια και ανησυχούν ότι μπορεί να μην ξαναδούν έναν
από τους δυο γονείς τους. Μέσα από ένα διαζύγιο το
παιδί βιώνει μια πολύ σημαντική απώλεια.
Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί ο γονιός του
να τον ενημερώσει για το ότι η οικογένεια πρόκειται
να αλλάξει. Μην ξεχνάτε όμως ότι το τι θα πείτε και
το πώς θα το πείτε εξαρτάται από την ηλικία που βρίσκεται το παιδί. Η ειλικρίνειά σας είναι πολύ σημαντική για το παιδί. Υπενθυμίστε στο παιδί ότι το αγαπάτε (και οι δυο γονείς) και εξηγήστε του ότι το ίδιο
δεν ευθύνεται καθόλου για αυτή σας την απόφαση
και αυτό γιατί τα πιο πολλά παιδιά θυμούνται στιγμές που οι γονείς τους μπορεί να καβγάδιζαν εξαιτίας
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τους. Τα πιο μικρά παιδιά αντιδρούν στο διαζύγιο με
το να γίνονται επιθετικά ή να μην συνεργάζονται.
Κάποια άλλα βιώνουν πολύ βαθιά λύπη λόγω της
απομάκρυνσης του ενός γονέα από το σπίτι. Πολύ
συχνά τα παιδιά παρουσιάζουν και πτώση της σχολικής επίδοσης καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς.
Κάποια παιδιά ντρέπονται και δε θέλουν να αποκαλύψουν στους φίλους τους ότι οι γονείς τους έχουν
χωρίσει. Πολλές φορές κατηγορούν τον εαυτό τους
εκδηλώνοντας κατάθλιψη.
Ένα παιδί θα νιώσει πολύ καλύτερα αν του εξηγήσουμε ότι παρόλο που ο γάμος του μπαμπά και της
μαμάς τελείωσε αυτό δε σημαίνει ότι και οι δυο μαζί
σταματούν από το να είναι οι γονείς του.
Οι αλλαγές που ακολουθούν ένα διαζύγιο είναι:
l Αλλαγή σπιτιού – τρόπου ζωής.
l Αλλαγή σχολείου, ανάγκη για δημιουργία νέας παρέας.
l Απώλεια επαφής με φίλους και συγγενείς.
l Αλλαγή στα οικονομικά του σπιτιού.
l Απώλεια της αίσθησης της ενιαίας οικογένειας.
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί σχέσεις και
με τους δύο γονείς. Αυτό που πραγματικά όμως θέλει,
είναι να σταματήσουν οι συγκρούσεις ανάμεσα στους
γονείς του που τις περισσότερες φορές συνεχίζονται
και μετά το διαζύγιο και αφορούν την κηδεμονία του
παιδιού. Οι μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες μπορεί να τραυματίσουν τα παιδιά. Τα παιδιά επωφελούEνατενίσεις

νται στον μέγιστο βαθμό από την τακτική επαφή και
με τους δυο γονείς. Με αυτό τον τρόπο νιώθουν ότι
δέχονται την αγάπη και τη φροντίδα, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια και διαθέτουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Χρειάζονται τη στήριξη και των δυο για
να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες
που προκύπτουν με τον χωρισμό. Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει αξιοπιστία όσον
αφορά τις συναντήσεις του παιδιού με τον γονιό που
δεν είναι καθημερινά μαζί του. Οι υποσχέσεις για
συναντήσεις που αθετούνται προκαλούν αισθήματα
Eνατενίσεις



ανασφάλειας και απόρριψης στα παιδιά. Ένα παιδί
όταν δεν μαθαίνει νέα για τον γονιό που λείπει τότε
καλύπτει αυτό το κενό με φαντασιώσεις. Τα παιδιά
νιώθουν καλυτέρα όταν μπορούν να μιλούν για τον
απόντα γονέα και να θέτουν ερωτήσεις για αυτόν.
Πρέπει οι γονείς να είναι υπομονετικοί με το παιδί και
να του δώσουν την ευκαιρία να εκφράσει όσα νιώθει.
Οι γονείς πρέπει να θέτουν το συμφέρον του παιδιού στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους και να
συνεργάζονται μεταξύ τους για θέματα που απασχολούν το παιδί. 
■
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αποτυχίας
l Της Χρύσως Κουζαπά, Ψυχολόγου
l Της Χρύσως Κουζαπά, Ψυχολόγου

Π

ολλά άτομα κινητοποιούνται με την επιθυμία να αποφύγουν
την αποτυχία. Αυτή η
τάση χαρακτηρίζεται ως το κίνητρο
για αποφυγή της αποτυχίας ή περισσότερο γνωστό ως φόβος αποτυχίας.
Ο φόβος αποτυχίας άρχισε να παίρνει μορφή και να αποτελεί ένα νέο
αντικείμενο στον χώρο της έρευνας
μέσα από την θεωρία του “κινήτρου
επίτευξης”. Σύμφωνα με τη θεωρία
του “κινήτρου επίτευξης”, το κάθε
άτομο διαθέτει ένα κίνητρο να καταφέρνει να πετυχαίνει τον στόχο που
θέλει και μάλιστα, να πετυχαίνει με
υψηλά επίπεδα τελειότητας.
Παράλληλα, ο ερευνητής Atkinson
(1953) παρέθεσε ότι όλα τα άτομα μπορούν να χαρακτηριστούν από δύο μαθημένα κίνητρα, το κίνητρο επίτευξης
της επιτυχίας και το κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας.
Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι,
οι οποίοι επιδιώκουν την αποφυγή
της αποτυχίας περισσότερο απ’ ότι
άλλοι, έχοντας μεγαλύτερο κίνητρο
αποφυγής της αποτυχίας. Έτσι το
άτομο με μεγαλύτερο κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας προσπαθεί με
ότι είναι δυνατό και εφικτό να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την είσοδό
του σε περιστάσεις επίτευξης ( Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1999). Στην
προσπάθειά του να ξεφύγει από την
περίσταση επίτευξης επιδιώκει να
προστατέψει τον εαυτό του από την
αποτυχία με το να δραπετεύσει από
τη φυσική κατάσταση (εγκαταλείποντας) ή διανοητικά (αποσύρεται
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από την προσπάθεια) ή με το να πιέζει σκληρά τον εαυτό του να επιτύχει (στη διαταγή να αποφύγει την
αποτυχία) (Covington, 1992, Elliot
& Church, 1997).
Σχετικές έρευνες έχουν καθαρά
επιδείξει ότι ο φόβος αποτυχίας έχει
αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα αυτού που αποδίδει, συμπεριλαμβανομένων, της επιλογής του
έργου, της προσπάθειας δαπάνης,
της επιμονής, της απόδοσης επίτευξης, του κινήτρου ενδιαφέροντος κ.ά.(Atkinson & Feather, 1966,
Birney, Burdick & Teevan, 1969
κ.ά.). Ο φόβος αποτυχίας τυπικά
επηρεάζει αυτά τα αποτελέσματα με
το να παρακινεί την υιοθέτηση του
συγκεκριμένου προσανατολισμένου
στην αποφυγή στόχου και στρατηγικής που μπορεί να μετατραπούν
απευθείας σε εχθρικές συνέπειες
(Elliot & Church,1997). Γενικότερα,
οι θεωρητικοί έχουν συμφωνήσει
ότι η αποτυχία από μόνη της είναι
χωρίς νόημα και ότι οι «συνέπειες» της αποτυχίας είναι αυτές που
πραγματικά είναι επίφοβες (Birney,
1969, π.201).
Ο φόβος αποτυχίας είναι ένα
πολυδιάστατο φαινόμενο, όπου ποικίλα μοντέλα και έρευνες έχουν
προταθεί και αποδείξει σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν
και επιδεινώνουν την εμφάνιση και
ανάπτυξη του φόβου αποτυχίας.
Σημαντικότερος παράγοντας είναι
η αλληλεπίδραση γονέα- παιδιού ή
γενικότερα οι ενδο-οικογενειακές
σχέσεις. Παιδιά που παρουσιάζουν

φόβο αποτυχίας τείνουν να έχουν
μεγαλώσει σε περιβάλλοντα όπου
η αγάπη, η έγκριση, η ενίσχυση
και η εκδήλωση συμπάθειας είναι
σχετικά σπάνια είτε λόγω της πατρικής απουσίας, ειδικά ο θάνατος
του πατέρα (Greenfeld & Teevan,
1986 ), είτε λόγω της οικογενειακής
σύγκρουσης και διχόνοιας (Singh,
1992). Αυτές οι συνθήκες της συναισθηματικής στέρησης εμφανίζονται
να επιδεινώνονται από τη συμπεριφορά των γονέων προς τα παιδιά με
υψηλό φόβο αποτυχίας.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η
σχέση του φόβου αποτυχίας και της
αυτοεκτίμησης, η οποία θεωρείται
σύμφωνα με τον Conroy (2001) μια
από τις συνέπειές του. Πολλά άτομα
υπερεκτιμούν τον εαυτό τους και
έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, άλλα
υποτιμούν τον εαυτό τους και έχουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση (Conroy,
2001). Έτσι, το άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση πιστεύει ότι αν αποτύχει
θα νιώθει και θα θεωρείται κατώτερο (Birney, 1969). Σαφώς, ένα άτομο
με υψηλή αυτοεκτίμηση πιστεύει
στον εαυτό του και εμπλέκεται σε
δραστηριότητες χωρίς να φοβάται
(Μάντη, 2004), χαρακτηριστικό που
αντιπροσωπεύει άμεσα τα άτομα με
χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Σε σχετική αρθρογραφία αναφέρεται ότι ένα παιδί μπορεί να χάσει
τον ενθουσιασμό του για τις σχολικές δραστηριότητες και μπορεί να
αποφεύγει να δοκιμάσει νέα πράγματα και δραστηριότητες λόγω του
φόβου του ότι θα κάνει λάθη και
Eνατενίσεις

έτσι θα αποτύχει (Church, 2004).
Επιπρόσθετα, ερευνητές, της
ψυχολογίας του αθλητισμού μελέτησαν την αξία που έχει ο αθλητισμός στη ζωή του ατόμου και υποστηρίζουν ότι ο φόβος αποτυχίας
αντιπροσωπεύει άμεσα πολλούς
αθλητές. Ο αθλητισμός συνδέεται
άμεσα με τον φόβο αποτυχίας εφόσον πολλοί αθλητές αναπτύσσουν
έντονο άγχος και ανησυχία σε διάφορους αγώνες με συνέπεια να μην
καταφέρνουν να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο επίδοσης (Conroy,
2001). Ο Anshel (1991) ειδικότερα,
παραθέτει ότι πολλοί αθλητές παρουσιάζουν φόβο αποτυχίας και
χρησιμοποιούν ναρκωτικές ουσίες
για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αθλητισμού. Έτσι, λόγω
αυτής της εξάρτησης και του άγχους που νιώθουν, οι αθλητές δεν
μπορούν να συνεχίσουν να αθλού-

νται (Rainey, 1995. Taylor, Daniel,
Leith & Burke. 1990) και συνεπώς
ο φόβος αποτυχίας γίνεται η αιτία
όπου νέοι αθλητές τα παρατούν
( Orlick, 1972). Αντίθετα, άλλοι
αθλητές αναφέρουν πως ο φόβος
τους για αποτυχία, τους βοήθησε
στην επίτευξη ενός υψηλότερου
επιπέδου απόδοσης ( Conroy, 2001).
Αυτά τα ευρήματα μας παραπέμπουν στο συμπέρασμα ότι ο φόβος
αποτυχίας εκτός από ανασταλτικός
παράγοντας, μπορεί να λειτουργήσει και ως θετικός παράγοντας
στην πορεία ενός ατόμου.
Επαγωγικά, ας συμφωνήσουμε
με σχετικούς ερευνητές στην άποψη ότι η αποτυχία από μόνη της δεν
έχει νόημα αλλά οι «συνέπειες» της
αποτυχίας είναι αυτές που πραγματικά είναι επίφοβες. Οι φυσικές λοιπόν και όχι οι υπερβολικές αντιδράσεις απέναντι στην αποτυχία όσο και
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στην επιτυχία έχουν ως επακόλουθο
μια προσαρμοσμένη, ισορροπημένη
και σωστή συμπεριφορά. Όπως λεει
και ο μεγάλος συγγραφέας Κ. Καβάφης «Σαν βγεις στον πηγαιμό για
την Ιθάκη να εύχεσαι να’ ναι μακρύς
ο δρόμος...Κι αν πτωχική τη βρεις η
Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός
που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το
κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν».
Ας προσαρμόσουμε ως στάση και ας
ορίσουμε ως φιλοσοφία ζωής, το νόημα του ποιήματος «Ιθάκη». Όνειρα, στόχοι, προσδοκίες και οράματα
είναι απαραίτητα στην εξέλιξη και
ανάπτυξη της προσωπικότητας του
κάθε ατόμου ως μοναδική οντότητα.
Σημασία λοιπόν, δεν έχει το αποτέλεσμα, η νίκη ή η ήττα, η επιτυχία
ή η αποτυχία αλλά η προσπάθεια
και η επιμονή σου να επιτύχεις-κερδίσεις τον στόχο σου, το ταξίδι προς
την Ιθάκη και όχι ο προορισμός.  ■
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Καλοκαίρι
l Της Έλενας Χατζημπέη
Κλινικής Διαιτολόγου – Διατροφολόγου

Α

κόμα δεν συνήλθαμε από τις διακοπές του Πάσχα και να... βρισκόμαστε
ένα βήμα πριν από το καλοκαίρι. Καλοκαίρι... μια λέξη συνυφασμένη με
παραλία, διακοπές, ξεγνοιασιά, μα και για κάποιους... άγχος για τα περιττά κιλά.
Η καλοκαιρινή περίοδος είναι για τους περισσότερους μια καλή ευκαιρία για την καταπο54



λέμηση της ρουτίνας και του άγχους της καθημερινότητας. Ως συνεπακόλουθο αυτού, τις παραπάνω φορές συσχετίζεται και με μια διατροφική απελευθέρωση, η οποία χαρακτηρίζεται από
την κατανάλωση τροφών υψηλών σε λιπαρά,
όπως τηγανητά, γλυκά, παγωτά καθώς και αύξηση της κατανάλωσης αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών. Καλά όλα αυτά να γίνονται
Eνατενίσεις

με μέτρο και προσοχή. Έλα που όμως αρκετές
φορές ξεφεύγουμε από τα συνήθη πλαίσια και
καταλήγουμε στο σημείο της κατάχρησης και
της υπερβολής!!!

Συστάσεις για διακοπές
χωρίς στερήσεις

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί κανόνα, είναι μία
ήπια αύξηση του σωματικού βάρους. Υπάρχει
και η αντίπερα όχθη που όχι μόνο δεν υπάρχει
αύξηση του σωματικού βάρους αλλά αντίθετα,
παρατηρείται μείωση αυτού, εξαιτίας της αυξημένης φυσικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κατά την
περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών όχι τόσο
στην οποιαδήποτε διακύμανση του σωματικού
βάρους, όσο στη διατήρηση ενός καλού προγραμματισμού και μιας όσο το δυνατόν πιο υγιεινής διατροφής, χωρίς στερήσεις, μα και χωρίς
υπερβολές.

l Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα καλό
πρωινό
l Προσπαθήστε να μην παραλείπετε
γεύματα. Τρώτε 3 κύρια γεύματα την
ημέρα, μαζί με 2-3 υγιεινά σνακ
l Συνοδεύετε πάντοτε το φαγητό σας με
σαλάτα και λαχανικά
l Καταναλώστε άφθονα φρούτα και
λαχανικά
l Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 8
ποτήρια ημερησίως
lΑυξήστε τη φυσική σας δραστηριότητα
(κολύμπι, περπάτημα).

Απαραίτητο και πρωταρχικό
συστατικό στοιχείο για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου είναι
το πρωινό. Δεν είναι τυχαία η έκφραση που λένε «η καλή μέρα από
το πρωί φαίνεται». Ένα πρωινό
πρέπει να είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά ούτως ώστε να μπορεί να εφοδιάσει τον οργανισμό με
την απαραίτητη ενέργεια και διάθεση για τις ανάγκες της ημέρας.
Καλές προτάσεις για ένα σωστό
πρωινό είναι:
l 1 φλιτζάνι γάλα με δημητριακά
πρωινού + 1 φρούτο
l 1 φλιτζάνι γάλα, 1-2 φέτες ψωμί με μέλι + 1
φρούτο
l 1 φλιτζάνι γάλα, 1-2 παξιμάδια + 1 φρούτο
l 1 γιαούρτι με φρούτα και μέλι και δημητριακά.
Η μέρα μας όμως φυσικά και δεν τελειώνει εδώ.
Απαιτείται να έχουμε άγρυπνη την προσοχή
μας και στο υπόλοιπο της ημέρας. Είναι πάρα
πολύ σημαντικό να αποφεύγονται πολύ μεγάλες περίοδοι ασιτίας κατά την διάρκεια της
ημέρας. Αυτό συμβάλλει τόσο στην καλύτερη
λειτουργία του οργανισμού μας όσο και στην
καλύτερη κατανομή των θερμίδων κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα την αποφυEνατενίσεις



γή κατανάλωσης μεγάλων γευμάτων στην πορεία. Συνεπακόλουθος, κρίνεται απαραίτητη η
κατανάλωση μικρογευμάτων σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, καθώς και
στην πρόσληψη νερού, εξαιτίας του κινδύνου
για αφυδάτωση.
Εν κατακλείδι, ένας καλός προγραμματισμός χρειάζεται για να μπορέσουμε να
απολαύσουμε τις διακοπές μας χωρίς στερήσεις και χωρίς να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας.
■
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Η ασθένεια της εποχής

Παχυσαρκία

l Του Δρος Σίμου Κυριακίδη - Χειρουργού
MBBCh, FCS (South Africa), FRCS (Edinburgh)

Ο

ι υπέρβαροι και κατά αναλογία οι παχύσαρκοι αυξάνονται. Η Ευρώπη έχει
αύξηση σε παχύσαρκους κατά 10% τα
τελευταία 10 χρόνια. Οι ΗΠΑ υπολογίζουν πως 100% των παιδιών τους θα είναι παχύσαρκα μέχρι το 2030. Στις ΗΠΑ το 2000 πέθαναν
435,000 από το κάπνισμα ενώ από την παχυσαρκία
400,000 – αριθμοί πολύ παρόμοιοι. Τον 21ον αιώνα
η παχυσαρκία υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το κάπνισμα σε αριθμό θανάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει κηρύξει την πενταετία 2006-2011 ως τη πενταετία κατά της παχυσαρκίας.
Πολλές ασθένειες έχουν αυξημένες πιθανότητες
56



να εμφανιστούν σε παχύσαρκους όπως ο καρκίνος
του μαστού, του παχέως εντέρου και το 70% περίπου
των καρδιοαγγειακών επεισοδίων.
Στατιστικές μελέτες σε άτομα που το σωματικό
τους βάρος έχει ξεπεράσει το δείκτη σωματικής μάζας
40 (βάρος σε κιλά/ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο), για
να επιστρέψουν και να διατηρήσουν ένα χαμηλότερο, αλλά όχι ιδανικό βάρος (ΒΜΙ <35) με δίαιτα μόνο,
είναι μόλις 3%. Επομένως γι’ αυτά τα άτομα η μοναδική ίσως ελπίδα για να χάσουν και να διατηρήσουν το
χαμένο τους βάρος είναι η χειρουργική.
Η πλειοψηφία των παχύσαρκων θα επωφεληθούν
από την τοποθέτηση του γαστρικού δακτυλίου. Η τοEνατενίσεις

ποθέτηση του δακτυλίου θεωρείται μια απλή επέμβαση η οποία διαρκεί λιγότερο από μια ώρα, και με τους
περισσότερους των ασθενών να δύνανται να εξέλθουν
της κλινικής την ίδια μέρα. Η επέμβαση γίνεται με
γενική νάρκωση και με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης μέσω 4 ή 5 μικρών τομών. Σκοπός μας η τοποθέτηση του δακτυλίου στο άνω μέρος του στομάχου ούτος ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό στομαχάκι (κλεψύδρα). Το φαγητό αφού το καταπιούμε, καταβαίνει
στον οισοφάγο και μετά στο μικρό στομάχι. Εκεί μένει
για κάποιο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον περιορισμό που δημιουργεί ο δακτύλιος. Εάν το φαγητό είναι
περισσότερο από το μέγεθος του μικρού στομάχου,
τότε και μόνο τότε, ο ασθενής θα κάνει εμετό. Ο εμετός αυτός είναι διαφορετικός από εκείνο που κάνουμε
όταν είμαστε άρρωστοι, είναι εμετός ‘ξεχειλίσματος’.
Αφού λοιπόν το φαγητό φύγει από το μικρό στομάχι εισέρχεται στο υπόλοιπο στομάχι και ακολουθεί η
φυσιολογική του πορεία στο γαστρεντερικό σύστημα.
Η ποσότητα που δύναται να καταναλωθεί εξαρτάται
από το πόσο σφικτός είναι ο δακτύλιος. Αυτό ρυθμίζεται σταδιακά μετά την επέμβαση ανάλογα με τον κάθε
ασθενή ξεχωριστά. Ασθενείς που ‘δύσκολα περιορίζονται’ θα χρειάζονται ένα δακτύλιο πιο σφικτό από άλλους που βοηθούν και οι ίδιοι να σταματήσουν όταν
νιώσουν το αίσθημα του κορεσμού.
Στη τοποθέτηση του γαστρικού δακτυλίου δεν διακόπτεται η συνέχεια του πεπτικού συστήματος και
εάν χρησιμοποιηθεί σωστά δεν παρουσιάζονται ούτε
άτομα με έλλειψη βιταμινών. Έχει μικρό ποσοστό
περιεγχειρητικών επιπλοκών, και το σημαντικότερο
είναι ότι είναι μια αναστρέψιμη επέμβαση. Οι επιπλοκές είναι βασικά δύο, το γλίστρημα του δακτυλίου
και η διάβρωσή του στο στομάχι. Για τις δύο αυτές
επιπλοκές πρέπει ο ασθενής να πληροφορηθεί από
τον γιατρό του, αλλά από καμία δεν κινδυνεύει εκτός
από την επιπρόσθετη ταλαιπωρία που θα υποστεί.
Οι εναλλακτικές λύσεις του δακτυλίου είναι τε-

χνικές πιο βαριές και μη αναστρέψιμες. Γι’ αυτό ενδείκνυνται στις πολύ βαριές μορφές παχυσαρκίας ή
όπου ο δακτύλιος πιθανόν να μην έχει τα επιθυμητά
αποτελέσματα.
Η μέση απώλεια βάρους τους πρώτους 12 μήνες,
μετά την τοποθέτηση του δακτυλίου είναι 30 - 40
κιλά ή 40 - 55% του πλεονάζοντος βάρους.
Με την απώλεια βάρους παρατηρείται σημαντική βελτίωση των ψυχικών και σωματικών
νοσημάτων που συνδέονται άμεσα με την παχυσαρκία (κατάθλιψη, διαβήτης, υπέρταση, υπνοαπνοϊκό σύνδρομο κ.λπ).

Τοποθέτηση
γαστρικού
δακτυλίου στο
άνω μέρος του
στομάχου.

Ο γαστρικός
δακτύλιος
δίνει στο
στομάχι τη
μορφή της
κλεψύδρας.
Eνατενίσεις



Τελειώνοντας, πιστεύω ότι από
νεαρής ηλικίας όλοι πρέπει να δούμε την παχυσαρκία ως πάθηση με
σοβαρές συνέπειες και πρέπει να λάβουμε μέτρα προτού μας προκαλέσει
μόνιμη και ανεπανόρθωτη ζημιά. Η
χειρουργική είναι η εναλλακτική
λύση όταν η δίαιτα και η γυμναστική αποτύχουν. Η χειρουργική τοποθέτηση του δακτυλίου είναι η πιο
απλή από τις χειρουργικές επεμβάσεις για απώλεια βάρους με περιορισμένο βαθμό επιπλοκών. 
■
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Τροφίμων

l Του Φίλιππου Γεωργιάδη, Υγειονομικού Επιθεωρητή

Μ

ε τον όρο σήμανση ή επίσημανση τροφίμων, εννοούμε τις πληροφίες για
ένα τρόφιμο που αναγράφονται πάνω
στη συσκευασία τροφίμου ή σε ετικέτα
επικολλημένη σε αυτή. Στην περίπτωση ασυσκεύαστων τροφίμων, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να
αναγράφονται σε πινακίδα τοποθετημένη κοντά στα
τρόφιμα.
Η σήμανση των τροφίμων απαιτείται όπως είναι
λεπτομερής ώστε να περιγράφει την ακριβή φύση και
τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και να είναι ταυτόχρονα εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή, επι-
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τρέποντάς του έτσι να επιλέγει με πλήρη επίγνωση.
Η σήμανση των τροφίμων διέπεται από τους περί
Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης των Τροφίμων Κανονισμούς του 2002 οι οποίοι τροποποιούνται
συνεχώς για να εκσυγχρονίζονται και να εναρμονίζονται με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ορισμένες κατηγορίες τροφίμων όπως οι
χυμοί, οι μαρμελάδες, το μέλι, το ελαιόλαδο κ.ά. διέπονται και από ξεχωριστές λεγόμενες «κάθετες νομοθεσίες» που ισχύουν μόνο γι’ αυτές.
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των εν λόγω
Κανονισμών είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του
Eνατενίσεις

Κράτους. Προτού προχωρήσουμε στην εξέταση του
τι προνοούν οι Κανονισμοί αυτοί, ας διευκρινιστεί
απλά ότι για τα νωπά κρέατα, τα ωμά αυγά και τα
νωπά φρούτα και λαχανικά υφίστανται άλλες νομοθεσίες που εφαρμόζονται από άλλες Υπηρεσίες και
για τα οποία θα γίνει συνοπτική αναφορά στο τέλος
του άρθρου αυτού.
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις λοιπόν για όλα τα είδη
τροφίμων είναι περιληπτικά οι ακόλουθες:
Α) Ονομασία του τροφίμου. Αυτή πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια το είδος του τροφίμου.
Β) Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου, εκφραζόμενη ανάλογα είτε σε γραμμάρια (g), κιλά (kg) ή,
στην περίπτωση υγρών σε λίτρα (L) ή εκατοστόλιτρα
(cl) ή χιλιοστόλιτρα (ml).
Γ) Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης, ανάλογα
με το τρόφιμο.
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα τα οποία δεν είναι μικροβιολογικώς ευαλλοίωτα και τα οποία είναι ασφαλή
για κατανάλωση ακόμη και μετά την παρέλευση της
αναγραφόμενης ημερομηνίας. Μόνη διαφορά είναι
ότι ο παρασκευαστής δηλώνει πως μετά την παρέλευση της αναγραφόμενης ημερομηνίας, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου (γεύση, οσμή,
χρώμα, υφή) θα αρχίσουν να υποβαθμίζονται. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας εκφράζεται με
το λεκτικό «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από:....»,
ακολουθούμενη από τη μέρα, τον μήνα και το έτος.
Σε περίπτωση που αναγράφεται μόνο ο μήνας και
το έτος, τότε το λεκτικό τροποποείται σε «Ανάλωση
κατά προτίμηση πριν από το τέλος:....». Το αντίστοιχο
λεκτικό στην Αγγλική γλώσσα είναι «Best before:...».
Η τελική ημερομηνία ανάλωσης, από την άλλη,
χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις των μικροβιολογικώς ευαλλοίωτων εκείνων τροφίμων που μετά την
παρέλευση της αναγραφόμενης ημερομηνίας θα
αρχίσουν εκτός από του να υποβαθμίζονται οργανοληπτικά, να γίνονται επικίνδυνα για ανθρώπινη
κατανάλωση ακόμη και υπό άριστες συνθήκες φύλαξης. Παραδείγματα είναι το παστεριωμένο γάλα,
το γιαούρτι, τα κρύα σάντουιτς, ορισμένα αλλαντικά
κ.τλ. Η τελική ημερομηνία ανάλωσης εκφράζεται με
το λεκτικό «Ανάλωση μέχρι:...» ακολουθούμενη από
τη μέρα, τον μήνα και το έτος. Σε περίπτωση που το
τρόφιμο έχει διάρκεια μικρότερη από 3 μήνες τότε είναι επιτρεπτό να αναγράφονται μόνο η ημέρα και ο
μήνας. Το αντίστοιχο λεκτικό στην Αγγλική γλώσσα
είναι «Use by:...». Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να
προσφέρονται προς πώληση τρόφιμα όταν παρέλθει
η τελική ημερομηνία ανάλωσης που αναγράφεται σε
αυτά. Για ορισμένα είδη τροφίμων τα οποία παρουEνατενίσεις



σιάζουν αμελητέα αλλοίωση με την πάροδο μεγάλων
χρονικών διαστημάτων, όπως για παράδειγμα η ζάχαρη, τα σιρόπια και το μαγειρικό άλας, η αναγραφή
ημερομηνίας δεν είναι υποχρεωτική. Για πρακτικούς
λόγους εξαιρούνται της υποχρέωσης και τα φρέσκα
φρούτα και λαχανικά.
Ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν οι ατομικές μερίδες
παγωτών, για τις οποίες η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας επιτρέπεται να φέρεται μόνο στο κιβώτιο μέσα στο οποίο βρίσκονται οι ατομικές μερίδες.
Ωστόσο είναι πολύ πιθανό με τη νέα τροποποίηση της
νομοθεσίας που αναμένεται ότι θα εγκριθεί σύντομα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας στην ίδια τη συσκευασία των ατομικών μερίδων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το παλιό λεκτικό «Ημερομηνία λήξης» που βασίζεται σε νομοθεσίες που έχουν
καταργηθεί, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
Δ) Οποιεσδήποτε ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης του τροφίμου, για να διασφαλίζεται ότι το τρόφιμο θα διατηρήσει τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά και θα παραμείνει
ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση, μέχρι την
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης που αναγράφεται στη
σήμανση αυτού. Παραδείγματα: «Να φυλάγεται σε
μέρος ξηρό και δροσερό», «να διατηρείται στο ψυγείο σε θερμοκρασία 2 – 4°C».
Ε) Κατάλογο των συστατικών του τροφίμου.
Οποιοδήποτε συστατικό χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται στον
κατάλογο των συστατικών κατά φθίνουσα τάξη,
δηλαδή ξεκινώντας από το συστατικό που κατά την
παρασκευή του τροφίμου που βρίσκεται σε αυτό
στο μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό και καταλήγοντας με αυτό που βρίσκεται στο τρόφιμο στο μικρότερο επί τοις εκατό ποσοστό. Υποχρεωτική είναι
συμπερίληψη στον κατάλογο των συστατικών οποιονδήποτε πρόσθετων ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν
για την παρασκευή του τροφίμου. Πρόσθετες ουσίες
είναι όλα τα συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, χρωστικές, γαλακτωματοποιητές κ.τλ που είναι γνωστές
στο κοινό ως «αριθμοί Ε». Οι ουσίες αυτές μπορούν
να δίδονται στον κατάλογο των συστατικών είτε με
το όνομα τους (π.χ. βενζοϊκό οξύ) ή με τον αριθμό Ε.
Η αναγραφή στη σήμανση του τροφίμου και των δύο
δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι υποχρεωτικό όπως
πριν από το πρόσθετο να αναφέρεται σε ποια κατηγορία προσθέτων (συντηρητικό, αντιοξειδωτικό κ.τλ)
ανήκει το πρόσθετο, για τη συγκεκριμένη χρήση του
στο τρόφιμο μέσα στο οποίο προστέθηκε.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει καθορίσει ορισμένες κατηγορίες
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αλλεργιογόνων συστατικών τροφίμων που δυνατό
να έχουν ανεπιθύμητες επιδράσεις σε ευπαθή άτομα,
τα οποία πρέπει να δηλώνονται απαραίτητα στα συστατικά του τροφίμου έστω και αν το ποσοστό τους
είναι πάρα πολύ μικρό. Παραδείγματα είναι τα αυγά
και προϊόντα με βάση τα αυγά, ψάρια και προϊόντα με
βάση τα ψάρια, σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια,
και άλλα.
Όταν ένα συστατικό εμφανίζεται στην ονομασία
υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται, τότε πρέπει να δίδεται στη σήμανση το % ποσοστό του συστατικού αυτού στο τρόφιμο. Αν παραδείγματος χάρη ένα τρόφιμο
ονομάζεται «σοκολάτα με αμύγδαλα», τότε πρέπει να
αναγράφεται το % ποσοστό αμυγδάλου στη σοκολάτα. Το ίδιο ισχύει και όταν στη σήμανση τροφίμου
εμφανίζεται η εικόνα κάποιου συστατικού.

εικόνες με τη σημαία και τοπία της Ελβετίας, ενώ
χώρα παραγωγής της να είναι η Κύπρος. Σε αυτή την
περίπτωση ο παρασκευαστής της σοκολάτας πρέπει
να αναγράφει σαφώς στη συσκευασία της σοκολάτας
ότι το τρόφιμο παράγεται στην Κύπρο. Σκοπός της
πρόνοιας αυτής λοιπόν δεν είναι να αναγκάσει τον
παρασκευαστή να αναγράφει οπωσδήποτε τη χώρα
παραγωγής του τροφίμου, αλλά να προστατεύσει τον
καταναλωτή από το ενδεχόμενο παραπλάνησης.
Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί το μέλι, για το
οποίο βάσει της ειδικής νομοθεσίας για το μέλι, η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη της χώρας ή
των χωρών όπου έχει γίνει η συγκομιδή του μελιού.
Σε περίπτωση που η συγκομιδή έγινε σε δύο ή περισσότερες χώρες, η ένδειξη αυτή επιτρέπεται όπως
είναι «μείγμα μελιών Ε.Κ.», «μείγμα μελιών εκτός
Ε.Κ.» ή «μείγμα μελιών Ε.Κ. και εκτός Ε.Κ.», όπου
Ε.Κ. σημαίνει «Ευρωπαϊκή Κοινότητα».
Θ) Ένδειξη της περιεκτικότητας σε οινόπνευμα,
εκφραζόμενη ως «….% vol».
Ι) Προειδοποιητική ένδειξη για τρόφιμα στα οποία
έχουν προστεθεί ουσίες όπως γλυκαντικά, ασπαρτάμη, καφεΐνη, γλυκύρριζα και κινίνη. Εάν για παράδειγμα σε ένα τρόφιμο έχει προστεθεί ασπαρτάμη,
υποχρεωτικά στη σήμανση του τροφίμου πρέπει να
αναγράφεται και η ένδειξη «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης».

Στ) Οδηγίες χρήσης του τροφίμου. Οι οδηγίες χρήσεως του τροφίμου δίδονται όταν παράλειψη
αυτών δεν θα επέτρεπε την ορθή χρήση του τροφίμου και πρέπει να δίδονται με τρόπο που να επιτρέπει
την κατάλληλη χρήση του τροφίμου (π.χ. τρόποι και
χρόνοι απόψυξης, οδηγίες ετοιμασίας προεπεξεργασμένης σιταροπούλας για τον φούρνο μικροκυμάτων,
οδηγίες αραίωσης συμπυκνωμένου ποτού κ.τλ).
Ζ) Ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του παρασκευαστή, συσκευαστή, εισαγωγέα
ή διανομέα του τροφίμου, ή του επιχειρηματία για
τον οποίο παρασκευάζονται τα τρόφιμα.
Η) Τον τόπο καταγωγής ή
προέλευσης του τροφίμου. Η ένδειξη αυτή
απαιτείται μόνο όταν παράλειψή της δυνατό να προκαλέσει στον καταναλωτή λανθασμένη εντύπωση
σχετικά με τον πραγματικό τόπο καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι μια σοκολάτα, το περιτύλιγμα της οποίας να έχει
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Κ) Ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση
της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο. Η
ένδειξη αυτή είναι υποχρεωτική μόνο όταν η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον τη
μέρα και τον μήνα.
Λ) Ένδειξη ότι το τρόφιμο αποτελείται από
ή περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στην περίπτωση που το τρόφιμο είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης ή περιέχει συστατικό
το οποίο είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης. Η
πρόνοια αυτή υπερασπίζεται το δικαίωμα του καταναλωτή που επιλέγει να μην καταναλώνει γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς.
Σε περίπτωση που στη σήμανση τροφίμου υπάρχει οποιοσδήποτε τροφικός ισχυρισμός για τις θερμίδες ή για ουσίες που το τρόφιμο περιέχει ή δεν περιέχει ή περιέχει σε μειωμένο ποσοστό, όπως βιταμίνες,
ανόργανα άλατα, πρωτεΐνες, τροφικές ίνες, υδατάνθρακες και λιπαρά, πρέπει να αναγράφεται στη σήμανση διατροφικός πίνακας όπου να δίδεται η περιεκτικότητα της συγκεκριμένης ουσίας στο τρόφιμο,
εκφραζόμενη ως g ανά 100g, όπου g σημαίνει γραμμάρια. Σε κάθε περίπτωση, ο πίνακας πρέπει να περιέχει
στοιχεία εκτός από τη συγκεκριμένη ουσία, και για
Eνατενίσεις

θερμίδες, πρωτεϊνες, υδατάνθρακες και λιπαρά. Ο διατροφικός πίνακας είναι λοιπόν υποχρεωτικός μόνο
στην περίπτωση που στη σήμανση του τροφίμου
υπάρχει τροφικός ισχυρισμός. Κλασσικά παραδείγματα τροφικών ισχυρισμών είναι φράσεις όπως «χωρίς χοληστερόλη», «άπαχο», «πλούσιο σε βιταμίνες»,
κ.ά. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό με τη νέα τροποποίηση της νομοθεσίας που αναμένεται ότι θα εγκριθεί
σύντομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταστεί
υποχρεωτική η αναγραφή διατροφικού πίνακα στη
σήμανση όλων των τροφίμων.
Η αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
καθορίσει με τον Κανονισμό 1924/2006/ΕΚ ότι για
κάθε ισχυρισμό επί θεμάτων διατροφής και υγείας θα
πρέπει να υπάρχει επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και ότι η χρήση κάθε ισχυρισμού θα επιτρέπεται
μόνο κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων, προς την οποία πρέπει
να γίνεται αίτηση για κάθε ισχυρισμό που προτίθεται
να χρησιμοποιηθεί.
Η νομοθεσία προβλέπει ότι όλες οι απαιτούμενες ενδείξεις στη σήμανση των τροφίμων πρέπει να
αναγράφονται με ευδιάκριτους, ευανάγνωστους και
ανεξίτηλους χαρακτήρες, στην Ελληνική γλώσσα.
Δεν υπάρχουν προδιαγραφές για το μέγεθος των χαρακτήρων. Ωστόσο, αναμένεται ότι με τη νέα τροποποίηση της νομοθεσίας που θα εγκριθεί σύντομα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καθορισθεί ως ελάχιστο
μέγεθος των χαρακτήρων είτε τα 2mm ή τα 3mm.
Η σήμανση των τροφίμων δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να αφήνει έστω το ελάχιστο ενδεχόμενο
να παραπλανείται ο καταναλωτής ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου. Επίσης, δεν πρέπει να αναγράφονται υπαινιγμοί ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ενώ στην πραγματικότητα όλα τα
παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα μια ένδειξη όπως «Αγνό, φυσικό
μέλι» δεν επιτρέπεται αφού βάσει των προδιαγραφών
που καθορίζει η νομοθεσία για το μέλι, όλα τα μέλια
πρέπει να είναι αγνά και φυσικά. Με άλλα λόγια, δεν
επιτρέπεται ο παρασκευαστής του τροφίμου να ονομάζει αγνό και φυσικό ένα τρόφιμο που ούτως ή άλλως πρέπει να είναι τέτοιο και να υπαινίσσεται έτσι
ότι το τρόφιμο που παρασκευάζει είναι αγνό ενώ το
τρόφιμο ενός άλλου παρασκευαστή ενδεχομένως να
μην είναι αγνό.
Όσον αφορά ειδικές κάθετες νομοθεσίες για τη
σήμανση ορισμένων ειδών τροφίμων, μερικές υποχρεωτικές ενδείξεις που θα ήταν χρήσιμο για τον καταναλωτή να γνωρίζει είναι οι ακόλουθες:
l Στην περίπτωση των χυμών φρούτων που παρασκευάζονται από συμπυκνωμένο χυμό φρούτων,
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πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη στη συσκευασία
του χυμού ότι ο χυμός παρασκευάζεται από συμπυκνωμένο χυμό φρούτων.

l Η σήμανση των μαρμελάδων πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη της περιεκτικότητας της μαρμελάδας (ως
τελικό προϊόν) σε φρούτα εκφραζόμενη ως γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια, ως επίσης και ένδειξη της ολικής περιεκτικότητας της μαρμελάδας σε σάκχαρα.
l Η σήμανση των εμφιαλωμένων φυσικών μεταλλικών νερών πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη της αναλυτικής σύνθεσης του νερού.
l Η σήμανση της σοκολάτας γάλακτος , της σοκολάτας κουβερτούρα και της σοκολάτας σκόνη πρέπει να
περιλαμβάνει ένδειξη της ολικής περιεκτικότητας σε
ξηρά στερεά κακάο.
Για τη σήμανση των ωμών αυγών, νωπών κρεάτων, νωπών φρούτων και λαχανικών καθορίζονται
ειδικές διατάξεις σε νομοθεσία που εφαρμόζεται από
το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τα γαλακτοκομικά
προϊόντα διέπονται εκτός από τους περί Σήμανσης,
Παρουσίασης και Διαφήμισης των Τροφίμων Κανονισμούς του 2002 και από Κανονισμούς που εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Κράτους.
Μερικές υποχρεωτικές ενδείξεις που θα ήταν χρήσιμο
για τον καταναλωτή να γνωρίζει είναι οι ακόλουθες:
l Η σήμανση των συσκευασιών ωμών αυγών πρέπει
να περιλαμβάνει ένδειξη της κατηγορίας ποιότητας του
αυγού (Α, Β) , της κατηγορίας βάρους του αυγού (S, M,
L, XL) και του κωδικού του παραγωγού. Στην περίπτωση αυγών κατηγορίας «Α», ο κωδικός του παραγωγού πρέπει να φαίνεται και στο τσόφλι του αυγού.
l Η σήμανση των συσκευασιών νωπού κρέατος πουλερικών πρέπει να περιλαμβάνουν ένδειξη της κατηγορίας ποιότητας, του κτηνιατρικού κώδικα και του
αριθμού άδειας εγκατάστασης σφαγείου/ εργαστηρίου τεμαχισμού. Ο κτηνιατρικός κώδικας δίδεται
εντός ωοειδούς κύκλου ή, αν η πώληση του τροφίμου
επιτρέπεται μόνο στην Κύπρο, εντός τριγώνου.
l Η σήμανση των συσκευασιών όλων των νωπών
κρεάτων πρέπει να περιλαμβάνει σήμα αναγνώρισης,
το οποίο φέρει τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης της
εγκατάστασης όπου πραγματοποιείται η σφαγή / τεμαχισμός. Το σήμα αναγνώρισης δίδεται εντός ωοειδούς κύκλου ή, αν η πώληση του τροφίμου επιτρέπεται μόνο στην Κύπρο, εντός τριγώνου.
l Τα κιβώτια μέσα στα οποία εκθέτονται προς πώληση νωπά φρούτα και λαχανικά πρέπει να φέρουν
ετικέτα/ πινακίδα που να περιλαμβάνει την ονομασία
του προϊόντος, την ποικιλία, την προέλευση και την
κατηγορία ποιότητας. 
■
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Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες
στην Κύπρο
l Του Γιώργου Πέτρου, Κοινωνιολόγου
Λειτουργού Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
Ιεράς Μονής Κύκκου

Η

ανάπτυξη του Υγειονομικού Τομέα
τις τελευταίες αυτές δεκαετίες είχε
μία θεαματική εξέλιξη σε όλες τις
βιομηχανικές κυρίως χώρες και
αποτέλεσε ένα δυναμικό κλάδο παραγωγής και
απασχόλησης, ενώ παράλληλα κινητοποίησε
οικονομικά συμπληρωματικούς βιομηχανικούς κλάδους (φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανίες ιατρικού εξοπλισμού κ.ά.). Τα συστήματα
περίθαλψης αποτελούν σήμερα δυναμικούς
κλάδους της οικονομίας, απασχολούν το 5-8%
του ενεργού πληθυσμού και απορροφούν το 812% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος στις
περισσότερες βιομηχανικές χώρες.

Τα μεγέθη αυτά, όπως είναι φυσικό, ασκούν
σημαντική επίδραση στο σύνολο της οικονομίας
και για τον λόγο αυτό βρίσκονται στο επίκεντρο
της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλψη (δημόσια και ιδιωτική) αποτελούν το μεγαλύτερο και με ταχύτερο αυξανόμενο
ρυθμό τμήμα των δαπανών υγείας.
Τέλος, η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και της Βιοϊατρικής, των μεθόδων θεραπείας
και νοσηλείας και γενικά οι αυξημένες απαιτήσεις για την υγεία, έχουν μετατρέψει σήμερα τα
Νοσοκομεία σε πολύπλοκους, συνεχώς εξελισσόμενους και αναπτυσσόμενους Οργανισμούς.
Οι πολλές και διάφορες λειτουργίες που πραγματοποιούνται σε αυτά όχι μόνο διαφοροποιούνται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου, αλλά
και πολλές φορές είναι συγκρουόμενες. Έτσι,
ουσιαστική προϋπόθεση για την εκπλήρωση
της αποστολής τους, είναι η ικανοποίηση των
αναγκών του ασθενούς.
Τα προϊόντα ενός νοσοκομείου είναι οι υπηρεσίες υγείας. Όπως στη βιομηχανία έτσι και
62



εδώ πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. Στην Ελλάδα
στον χώρο των νοσοκομείων, τόσο των ιδιωτικών, όσο και των κρατικών αυτό είναι τελείως
άγνωστο με εξαίρεση τον έλεγχο ποιότητας των
αποτελεσμάτων κάποιων εργαστηρίων (μικροβιολογικό, βιοχημικό, ορμονολογικό κ.λπ.) που
γίνεται σε συνεργασία με κάποιες εταιρείες κυρίως στην Αμερική και στην Αγγλία (Στάθης,
1995).
Η ποιότητα είναι πάντα ένα από τα βασικότερα θέματα στις υπηρεσίες υγείας. Οι ασθενείς
αλλά και εκείνοι που πληρώνουν (ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες), ζητούν
πληροφορίες για το επίπεδο ποιότητας των
προσφερομένων υπηρεσιών στα διάφορα νοσοκομεία.
Πολλά νοσοκομεία εργάζονται μαζί για να
αναπτύξουν ικανοποιητικές μεθόδους μέτρησης και ελέγχου της ποιότητας. Πολλές χώρες
έχουν συστήσει ερευνητικές ομάδες για συγκέντρωση δεδομένων και επεξεργασίας πάνω σε
θέματα ποιότητας με σκοπό να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους μέτρησης και διαχείρισης
αυτών των αποτελεσμάτων (Τσαλίκης, 1992).
Σημαντικοί παράγοντες για την αξιολόγηση
της ποιότητας των υπηρεσιών σε ένα σύστημα
υγείας είναι μεταξύ άλλων και αν η προσφερόμενη νοσηλευτική και Ιατρική φροντίδα είναι
κατάλληλη, αν παρέχεται επαρκώς, πόσο εύκολα μπορεί να επιτευχθεί και πόσο οι ασθενείς
είναι ικανοποιημένοι με αυτή. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς κρίνουν την ποιότητα
των προσφερομένων υπηρεσιών, κυρίως από το
ενδιαφέρον που δείχνουν οι υπάλληλοι και οι
γιατροί των νοσοκομείων και από τη φύση της
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αλληλεπίδρασης μεταξύ ασθενών υπαλλήλων
και γιατρών.

Η ποιότητα των υπηρεσιών
Η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να προσδιοριστεί με πολλούς τρόπους αλλά αυτό που
κυρίως αντιπροσωπεύει καλύτερα την έννοια
του όρου, σχετίζεται με την εκπλήρωση των
αναγκών και των απαιτήσεων του ατόμου, καθώς και με το πόσο καλά το επίπεδο της υπηρεσίας που παρέχεται, ταυτίζεται με τις προσδοκίες του. Οι προσδοκίες είναι τα ‘‘θέλω’’ και οι
πόθοι του ατόμου και τα οποία μορφοποιούνται,
τόσο από την ποιότητα των υπηρεσιών, όσο και
μέσω της προφορικής επικοινωνίας.
Η ποιότητα επίσης έχει οριστεί και με τρόπο
που να περιλαμβάνει, τόσο τα προϊόντα, όσο και
τις υπηρεσίες: Ήτοι το σύνολο των χαρακτηριστικών και των στοιχείων ενός προϊόντος ή
μιας υπηρεσίας που σχετίζονται με την ικανότητά τους να ικανοποιούν ρητά εκπεφρασμένες
ή σιωπηρές ανάγκες.
Στις περιπτώσεις όμως που το υπερισχύον
συστατικό ενός προϊόντος είναι η υπηρεσία,
προκύπτουν δύο βασικά ζητήματα:
1. Η απόδοση (π.χ Παρέχεται η υπηρεσία με
τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
ατόμου;) και
2. Η συμμόρφωση σε μετρήσιμα πρότυπα, (π.χ
Συναντά η υπηρεσία τα υποσχόμενα πρότυπα;)
Αυτά τα δύο συστατικά της ποιότητας - πρότυπα και απόδοση - μπορούν να αποτελέσουν τη
βάση για τον διαχωρισμό της ποιότητας σε τεEνατενίσεις



χνική ποιότητα (τι λαμβάνει ο πελάτης) και σε
λειτουργική ποιότητα (πως ο πελάτης λαμβάνει
την υπηρεσία) (Davies, 1999).

Διαστάσεις της υπηρεσίας

Οι διαστάσεις μιας ποιοτικής υπηρεσίας είναι
ποικίλες και σχετίζονται, τόσο με ένα συνολικό
πακέτο υπηρεσιών, όσο και με ένα ενισχυμένο,
από άποψη αξίας, τρόπο παροχής της υπηρεσίας.
Επίσης, υπάρχουν επικουρικές υπηρεσίες,
οι οποίες πιθανόν να μην αποτελούν απαίτηση του πελάτη, αλλά εμπλουτίζουν την ίδια
την υπηρεσία, ενώ ταυτοχρόνως αποτελούν
ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο προστιθέμενης αξίας τρόπος, με τον οποίο η υπηρεσία παρέχεται, αφορά τόσο τις διαδικασίες,
οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την παροχή
της υπηρεσίας, όσο και τις αλληλοεπιδράσεις
μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών.
Αναφερόμενοι στις υπηρεσίες (Parasuraman,
1998) είναι σαφές ότι το τι λαμβάνει το άτομο
από την υπηρεσία (φυσική, τεχνική ποιότητα
και ποιότητα αποτελέσματος) είναι δύσκολο να
αξιολογηθεί για κάθε τύπου υπηρεσία. Λόγω της
έλλειψης δυνατότητας να αξιολογηθεί η τεχνική
διάσταση της ποιότητας, το άτομο στηρίζεται σε
άλλα χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με την παροχή της υπηρεσίας και αυτά είναι ο τρόπος με τον
οποίο αυτή του δόθηκε (Asombonteg, 1996).
Παρά τα διάφορα μοντέλα και διαστάσεις που
προτάθηκαν από διάφορους ερευνητές, προκειμένου να προσδιοριστεί ο όρος ‘‘ποιοτική υπηρεσία’’
αυτό που κυρίως επικράτησε είναι το μοντέλο του
Parasuraman.
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Το μοντέλο αυτό αποτελείται από δέκα διαστάσεις που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι διαστάσεις αυτές, με την εφαρμογή που
έχουν σε ένα νοσοκομείο, είναι οι εξής:
1. Εμπράγματα στοιχεία. Αφορούν την εμφάνιση των φυσικών ανέσεων, τον εξοπλισμό και
το προσωπικό που παρέχει την υπηρεσία (π.χ
ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων στο νοσοκομείο)
2. Αξιοπιστία. Ο όρος αφορά τη δυνατότητα να
παρέχεται η υποσχόμενη υπηρεσία αξιόπιστα
και με ακρίβεια.
3. Ανταποκρισιμότητα. Σχετίζεται με τη θέληση να βοηθήσουν τα άτομα και να τους παράσχουν άμεσα την υπηρεσία που τους ζητούν (π.χ
γρήγορη και άμεση επίλυση προβλήματος).
4. Ικανότητες. Κατοχή των απαιτούμενων
γνώσεων και ικανοτήτων για την παροχή της
υπηρεσίας. (π.χ Ικανότητα των νοσηλευτών).
5. Ευγένεια. Ο όρος αφορά την ευγένεια, τη
φιλικότητα, το σεβασμό και την ευαισθησία που
δείχνει το προσωπικό επαφής προς τα άτομα που
εισέρχονται στο νοσοκομείο (π.χ ευχάριστη συμπεριφορά).
6. Πιστότητα. Ο όρος αναφέρεται στη συνέπεια, την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια, του
παροχέα της υπηρεσίας (π.χ καλή φήμη γιατρού
/ νοσοκομείου).
7. Ασφάλεια. Απαλλαγή από τον κίνδυνο, το ρίσκο και την αμφιβολία
8. Πρόσβαση. Ευκολία πρόσβασης και επαφής
με τον τόπο παροχής της υπηρεσίας (δηλ. το νοσοκομείο).
9. Επικοινωνία. Ο όρος αφορά τόσο τη δυνατότητα της επιχείρησης (νοσοκομείο) να ενημερώνει τα άτομα σε μια γλώσσα που να μπορούν οι
ίδιοι να καταλαβαίνουν, όσο και να ακούν προσεκτικά τα αιτήματα τους (π.χ Ο γιατρός εξηγεί
ξεκάθαρα τι απαιτείται για τη θεραπεία).
10. Κατανόηση. Ο όρος αφορά την προσπάθεια
για να αναγνωριστούν οι ανάγκες των ασθενών
Το θέµα της ποιότητας, σε υγειονοµικά συστήµατα
που στοχεύουν στη συλλογική κάλυψη των
υγειονοµικών αναγκών και ενδιαφέρονται για
όλες τις υφιστάµενες παραµέτρους της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, δεν είναι µόνο
ένα τεχνικό θέµα που αφορά την επιστηµονικήτεχνική ικανότητα των επαγγελµατιών υγείας να προσφέρουν αποδεκτές υπηρεσίες στον
πληθυσµό, αλλά ένα συνολικό ζήτηµα που
περιλαµβάνει την αποδοτικότητα των ιατρικών
πράξεων, την ίση δυνατότητα πρόσβασης και
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την αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών υγείας
(Οικονομοπουλου, 2002).

Η ποιότητα υπηρεσιών υγείας
στην Ελλάδα και την Κύπρο

Διαπιστώσεις για την έλλειψη ποιότητας και
ικανοποίησης των πολιτών σε όλα τα επίπεδα
του Ελληνικού Υγειονοµικού συστήµατος έχουν
επανειληµµένα διατυπωθεί, τόσο από απλούς
πολίτες, όσο και από ακαδηµαϊκούς ερευνητές
και ειδικούς εµπειρογνώµονες.
Οι κυριότερες επισηµάνσεις έχουν να κάνουν µε (Οικονομοπουλου, 2002):
l Μειωµένη εµπιστοσύνη και χαµηλή ικανοποίηση των ασθενών και των οικογενειών τους
σε όλες τις βαθµίδες του συστήµατος Υγείας.
l Έλλειψη προδιαγραφών στην παροχή των
υπηρεσιών, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον
δηµόσιο τοµέα.
l Έλλειψη υποδοµής σε εξοπλισµό, µέσα και
εκπαιδευµένο προσωπικό για την ορθή καταγραφή και συστηµατική αξιολόγηση των στοιχείων
των ιατρικών φακέλων και την τήρηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων από τα νοσοκοµεία
και τις άλλες υπηρεσίες Υγείας.
l Έλλειψη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης
του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στις αρχές και τη µεθοδολογία της ποιότητας.
l Έλλειψη προγραµµάτων ποιοτικού ελέγχου
σε όλες τις βαθµίδες του συστήµατος παροχής
υπηρεσιών Υγείας.
l Έλλειψη µηχανισµού διακρίβωσης του
βαθµού ικανοποίησης των ασθενών ως προς τις
παρεχόµενες υπηρεσίες.
Θα επισηµάνουµε ωστόσο ότι η ύπαρξη
νοµοθετικού έργου στην Ελλάδα δεν διασφαλίσει και την ουσία της εφαρµογής. Η βελτίωση της
ποιότητας πέρα από το γράµµα του νόµου απαιτεί
δέσµευση της Ηγεσίας και προϋποθέτει όραµα,
επίκεντρο του οποίου είναι ο ασθενής ή ο χρήστης
και η ικανοποίησή του.
Η δέσµευση αυτή στην πράξη µεταφράζεται
(Οικονομοπούλου, 2002):
l Σε ηθική και υλική στήριξη και διάθεση των
απαραίτητων πόρων για την έναρξη και υλοποίηση αυτού του οράµατος.
l Εκπαίδευση των εργαζοµένων για απόκτηση
γνώσεων και το κυριότερο «ήθους ποιότητας»
(quαlity ethos).
l Σαφή επικοινωνιακή πολιτική του ΥπουρEνατενίσεις

γείου Υγείας και άµεση συστράτευση όλων των
επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων,
οι οποίοι µπορούν να συµβάλλουν καταλυτικά
µε την αξιοποίηση της εµπειρίας και την ευαισθητοποίηση των µελών τους. Ο Έλληνας
εργαζόµενος είναι αρνητικός στην αυταρχικότητα στην τυφλή βελτίωση που θα ξεκινάει µόνο
από ειδικούς στην υποβάθµιση της γνώσης.
Είναι δεκτικός όµως στη βελτίωση µε κίνητρα,
στην ανησυχία, στην αναζήτηση νέων ιδεών
και στον αυτοέλεγχο.
Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στην Κύπρο
εντοπίζουμε μια σειρά προβληματικών καταστάσεων:
l Είναι η μόνη χώρα από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει Εθνικό Σχέδιο
Υγείας.
l Είναι επίσης η μόνη χώρα από τις 27, που δεν
διαθέτει δική της Ιατρική Σχολή.
l Το ποσοστό της τάξης του 6,4% του ΑΕΠ που
δαπανάται για την υγεία είναι πάρα πολύ μικρό.
Οι δαπάνες του κράτους για την υγεία, αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών δαπανών
υγείας, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες
μέλη της ΕΕ. Δεν ξεπερνούν το 50% των συνολικών δαπανών για την υγεία, ενώ οι δημόσιες
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υπηρεσίες καλούνται να εξυπηρετήσουν το 90%
του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από τα
μισά λεφτά που ξοδεύονται για την Υγεία, τα βάζουν οι πολίτες απευθείας από την τσέπη τους.
l Οι πολίτες –και μάλιστα την ώρα που έχουν
τη μεγαλύτερη ανάγκη- έρχονται αντιμέτωποι
πολλές φορές με ένα ιδιαίτερα βεβαρυμμένο σύστημα που καθιστά τους λειτουργούς της υγείας αναποτελεσματικούς και με μια απρόσωπη
και σκληρή γραφειοκρατία.

H Βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο

Για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών στο
σύστημα υγείας χρειάζεται συστηματική προσέγγιση του επιδιωκόμενου στόχου και ομαδική
προσπάθεια με σωστό πολιτικό σχεδιασμό στον
ευαίσθητο τομέα της Υγείας και με επένδυση
κονδυλίων για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Η εφαρμογή του πρέπει να στοχεύει στην:
l Προστασία της Υγείας,
l Διαχείριση της ασθενείας,
l Παροχή υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους Κύπριους πολί65

τες, και
l Οικονομική βιωσιμότητα του τομέα της υγείας
Για την επίτευξη του στόχου θα πρέπει να
ληφθούν μια σειρά μέτρων:
✜ Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ)
Η Κύπρος στερείται ακόμα ενός ευέλικτου
και αποτελεσματικού συστήματος υγείας. Έτσι
το ΓΕΣΥ θα δώσει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα, όπως είναι η ελλιπής ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη του πληθυσμού, η συμφόρηση στα
δημόσια νοσηλευτήρια, και η ταλαιπωρία των
ασθενών.
ΓΕΣΥ σημαίνει καλύτερες, ποιοτικές, και
πάνω απ’ όλα ανθρώπινες υπηρεσίες υγείας με
ίσες δυνατότητες πρόσβασης για όλους από την
πρωτεύουσα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό.
Στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ μπορεί να οργανωθούν
οι υπηρεσίες υγείας, και κυρίως η πρωτοβάθμια
περίθαλψη και η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας.
Η καθιέρωση του ΓΕΣΥ, με όλες τις προβλέψεις για τη σωστή λειτουργία του, αλλάζει
συνολικά την εικόνα στον χώρο της Υγείας και
βάζει τις στέρεες βάσεις για ένα σύγχρονο σύστημα φροντίδας υγείας για τους πολίτες.
✜ Πλήρης αξιοποίηση του Ιδιωτικού Τομέα
Υγείας
Η στήριξη του ιδιωτικού τομέα υγείας που
για χρόνια αγνοήθηκε και παρέμεινε στο περιθώριο, είναι επιβεβλημένη παράλληλα με τη
στήριξη των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Η ανάπτυξη υγιούς επιστημονικού ανταγωνισμού θα
απογειώσει τις υπηρεσίες υγείας και θα προσδώσει σημαντικό διεθνές ιατρικό κύρος στην Κύπρο. Είναι ιδιαίτερης σημασίας η σωστή συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση των υπηρεσιών
που προσφέρονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
✜ Νέος τρόπος λειτουργίας των δημόσιων
νοσοκομείων
Η επίτευξη της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών στο δημόσιο νοσοκομείο είναι μια πορεία
και όχι ένα πρόγραμμα. Γιατί ένα πρόγραμμα
έχει αρχή και τέλος. Αν η βελτιστοποίηση των
υπηρεσιών ήταν απλά ένα πρόγραμμα, έφτανε
κάποιος να του δώσει ένα αστραφτερό όνομα και
να μοιράσει ωραίες αφίσες και κονκάρδες (Στάθης, 1995).
Πολλοί παράγοντες, όπως ο εσωτερικός κανονισμός του προσωπικού, οι διαδικασίες πρό66



σληψης, απόλυσης, επιβράβευσης, ποινών του
προσωπικού, τα συστήματα επικοινωνίας διοίκησης - προσωπικού, ο σκοπός και η συχνότητα της εκπαίδευσης κ.τλ. άμεσα επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των υπαλλήλων και επομένως έμμεσα επιδρούν στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Η επίτευξη της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών στο Νοσοκομείο είναι μια πορεία και όχι
ένα πρόγραμμα. Γιατί ένα πρόγραμμα έχει αρχή
και τέλος. Αν η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών
ήταν απλά ένα πρόγραμμα, έφτανε κάποιος να
του δώσει ένα αστραφτερό όνομα και να μοιράσει
ωραίες αφίσες και κονκάρδες (Στάθης, 1995).
Όμως η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών δεν
είναι απλό γεγονός, αλλά ένας στρατηγικός επιχειρηματικός στόχος. Πρέπει να είναι μια από τις
αξίες της φιλοσοφίας του δημόσιου νοσοκομείου
μόνιμα και σταθερά.
Αν θεωρήσουμε το Νοσοκομείο σαν ένα ναό
αφιερωμένο στη φροντίδα ποιότητας και ικανοποίησης του ασθενή, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των υπαλλήλων είναι
οι κολόνες που στηρίζουν αυτό το οικοδόμημα.
Αν αυτές οι κολόνες δεν είναι στη θέση τους, το
οικοδόμημα θα πέσει (Στάθης, 1995).
Δέκα είναι οι βασικές αρχές του Νοσοκομείου που θα στηρίζουν τη βελτιστοποίηση των
υπηρεσιών και είναι οι παρακάτω (Τυλάκη,
1991):
1. Η φιλοσοφία και η δέσμευση της διοίκησης.
2. Η υπευθυνότητα.
3. Η συγκέντρωση στοιχείων και η αξιολόγησή
τους.
4. Η λύση των προβλημάτων και παραπόνων.
5. Η επικοινωνία με το προσωπικό και τους γιατρούς.
6. Η ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού.
7. Η συμμετοχή των γιατρών.
8. Η ανταμοιβή και αναγνώριση του προσωπικού.
9. Ο υπάλληλος ως πελάτης.
10. Η διαρκής υπενθύμιση στόχων.
✜ Ριζική αναδιοργάνωση του Υπουργείου
Υγείας
Για να σχεδιάζεται, διοικείται και συντονίζεται καλύτερα ο χώρος της Υγείας στην Κύπρο
είναι απαραίτητα η μετατροπή του υπουργείου
σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο, επιτελικό όργανο, η
στελέχωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Eνατενίσεις

με επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο σε
όλους τους καίριους τομείς και η αυτονόμηση
των δημοσίων νοσοκομείων ώστε να καταστούν
οικονομικά και επιστημονικά ανταγωνιστικά
(Σιγάλας, 1995).
✜ Δημιουργία Ιατρικής Σχολής
Η δημιουργία Ιατρικής σχολής στην Κύπρο
μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
την:
l Αναβάθμιση του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας,
l Εκπαίδευση για τους νέους επιστήμονες της
ιατρικής,
l Προώθηση της ιατρικής έρευνας,
l Ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο
υπηρεσιών υγείας.
✜ Δημόσια Υγεία
Οι υποτυπώδεις υπηρεσίες δημόσιας υγείας
στην Κύπρο πρέπει να αναβαθμιστούν προωθώντας προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης του
Προσωπικού των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Για τη σωστή εφαρμογή της πολιτικής πρέπει να
καταγραφούν οι κίνδυνοι που απειλούν σήμερα
τη δημόσια υγεία στην Κύπρο και να ανευρεθούν οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
Προτεραιότητα του προγράμματός της δημόσιας υγείας στην Κύπρο πρέπει να είναι η επένδυση στην προληπτική ιατρική. Γιατί η πρόληψη είναι προτιμότερη, και οικονομικότερη από
τη θεραπεία. Προς την κατεύθυνση αυτή, το
πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει μεταξύ άλλων
τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων στα πρότυπα των αντίστοιχων κέντρων στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τελικός στόχος πρέπει να είναι η
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων για την ανάπτυξη
και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για όλο
τον πληθυσμό (Γιαννουλάτος, 1990).

Συμπεράσματα

Οι συνέπειες που µπορεί να έχει άµεσα και
έµµεσα η έλλειψη της ποιότητας στον ευαίσθητο
χώρο των υπηρεσιών Υγείας, αποτελούν το καλύτερο επιχείρηµα για την άµεση βελτίωση της
ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών στην
Κύπρο. Οι κάθε είδους δαπάνες που θα απαιτηθούν κυρίως για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και τη βελτίωση της υποδοµής
αποτελούν στην πραγµατικότητα την καλύτερη
δυνατή επένδυση, εφόσον µε τη βελτίωση της
ποιότητας της φροντίδας των ασθενών επιτυγEνατενίσεις



χάνεται (Οικονομοπουλου, 2002):
α) Για τον ασθενή
l αύξηση προσδόκιµου επιβίωσης και έγκαιρη
διάγνωση.
l κατάλληλη θεραπεία.
l αποφυγή (µείωση κινδύνου) επιπλοκών.
l ικανοποίηση από παρεχόµενες υπηρεσίες.
l βελτίωση ποιότητας ζωής.
β) για τον ιατρό και τα άλλα µέλη της θεραπευτικής ομάδας.
l ικανοποίηση από την εργασία τους.
l υψηλό φρόνημα.
γ) για την κλινική
l καλύτερη αξιοποίηση υποδοµής.
l µείωση µέσου όρου νοσηλείας.
l καλύτερα αποτελέσµατα.
l αύξηση ικανότητας για καινοτομίες.
l περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για έρευνα
και εκπαίδευση.
δ) Για το νοσοκομείο
l καλύτερη διαχείριση πόρων.
l ορθολογικότερη αξιοποίηση υποδοµής.
l µείωση κόστους νοσηλείας.
l µείωση µέσης διάρκειας νοσηλείας.
l καλύτερα αποτελέσµατα σε δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας.
ε) Για το σύστηµα υγείας
l βελτίωση επιπέδου υγείας στην Κύπρο.
l βελτίωση ικανοποίησης πολιτών.
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Η Τρίτη Ηλικία
l Της Παναγιώτας Κατσαρά-Θεολόγου
Διοικητικής Λειτουργού Πολυδύναμου Κέντρου «Η Σολέα»

E

να από τα δυνατά ονόματα που δίδουμε
στον Θεό και προσπαθούμε κι’ εμείς ως
άνθρωποι, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, να του μοιάσουμε είναι η ΑΓΑΠΗ. Αυτή η αγάπη του Θεού στάθηκε η αιτία να μας
φέρει από την ανυπαρξία, από το απόλυτο μηδέν,
στην ύπαρξη, δίνοντας έτσι ιδιαίτερη έμφαση στην
αξία του ανθρώπινου προσώπου. Ο άνθρωπος έξω
από την κοινωνία της αγάπης χάνει τη μοναδικότητά του ως πρόσωπο και γίνεται ένα άτομο, ύπαρξη
δηλαδή χωρίς πρόσωπο. Θάνατος για το πρόσωπο
σημαίνει να πάψει να αγαπά και να αγαπιέται. Σημαίνει να πάψει να είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο γιατί αυτό που τρέφει και συντηρεί τη μοναδικότητα του προσώπου είναι η αγάπη.
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Στα χρόνια που ζούμε και στα χρόνια που θα
έρθουν οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται ολοένα
και πιο δύσκολες. Υπάρχει περιορισμένος χρόνος,
λόγω φόρτου εργασίας και άλλων υποχρεώσεων,
για ξεκούραση σωματική και ψυχική, καθώς και
ελάχιστος χρόνος που να αφιερώνεται σε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Αυτοί μπορεί να είναι ο πατέρας μας, η μητέρα, ο αδελφός και σε λίγα
χρόνια εμείς που θα αποζητούμε μια γλυκιά, καλή
κουβέντα. Πολύ εύστοχα λέει μια λαϊκή παροιμία
«όλοι θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, αλλά κανείς δεν θέλει να γεράσει».
Μια από τις ευπαθείς ομάδες ανθρώπων που
αποτελούν μάλιστα τα 2/3 του πληθυσμού μας είναι, οι ηλικιωμένοι. Στις μέρες μας επιβάλλεται
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η ανάγκη για δημιουργία στεγών για ηλικιωμένα
άτομα (και υπάρχουν τέτοια πρότυπα στεγών) οι
οποίες να παρέχουν εξατομικευμένη προσωπική φροντίδα και περιποίηση, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, ψυχαγωγία και απασχόληση.
Έτσι η ζωή αυτών των ανθρώπων μπορεί να καθίσταται ευχάριστη και άνετη για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους.
Σύμφωνα με μια έρευνα για τα γηρατειά που έγινε τον Δεκέμβριο του 1984, από το Κέντρο Ερευνών
Μέσης Ανατολής (ΚΕΜΑ), η πλειοψηφία των ηλικιωμένων αντιπαθούσαν τα Κέντρα Ιδρυματικής
φροντίδας. Στις πλείστες περιπτώσεις η διαμονή σε
αυτά δεν ήταν επιλογή των ίδιων των ηλικιωμένων,
αλλά των παιδιών τους. Επίσης το 80% των ερωτηθέντων οικογενειαρχών δήλωσε ότι στα γεράματά
τους θα ήθελαν να ζήσουν στο δικό τους σπίτι και
όχι σε Ίδρυμα.
Οι άνθρωποι που κατέληγαν τότε στα ιδρύματα ήταν περιπτώσεις ηλικίας άνω των 75 ετών
με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρειάζονταν
εξειδικευμένη φροντίδα την οποία δεν είχαν στο
σπίτι τους ή άτομα τα οποία δεν είχαν κανένα να
τους φροντίζει.
Σήμερα τα πράγματα παίρνουν διαφορετική τροπή και παρατηρείται ότι πολλοί ηλικιωμένοι με αντίληψη ζητούν από μόνοι τους να εισαχθούν σε τέτοια
ιδρύματα. Καταλαβαίνουν ότι οι ρυθμοί της ζωής
αυξήθηκαν (πολλές ώρες εργασίας των παιδιών τους,
κ.τλ) και για να μην νιώθουν βάρος στα παιδιά τους
ζητούν να μείνουν σε ίδρυμα.
Τα Κέντρα Ιδρυματικής φροντίδας σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστούν τους δικούς τους ανθρώπους. Το προσωπικό με την ανθρώπινη προσέγγιση, αγάπη, εκτίμηση και το σεβασμό βοηθούν να
μπορέσει ο ηλικιωμένος να ενταχθεί στο σύνολο του
Κέντρου. Πολλές φορές ακούγεται από το στόμα αυτών των ανθρώπων ότι «περνάμε πολύ καλά, ευτυχώς που έχουμε και εσάς», «δεν είμαστε στο σπίτι
μας, αλλά αυτό τώρα είναι το σπίτι μας και έχουμε
ότι χρειαζόμαστε».
Όπως οι νεότεροι άνθρωποι έτσι και οι ηλικιωμένοι έχουν ανάγκες για διατήρηση της καλής υγείας
τους, για απασχόληση δημιουργική, για φιλίες και
κοινωνικές επαφές.
Πέρα από την προσωπική φροντίδα και υγιεινή, παρέχεται στους ηλικιωμένους τακτική ιατροφαρμακευτική φροντίδα από κρατικό ιατρό σε τακτά χρονικά διαστήματα.Καθώς και καθημερινή επίσκεψη από νοσηλευτική λειτουργό. Η καθημερινή
παρουσία των πιο πάνω λειτουργών προσφέρει στους
ηλικιωμένους ασφάλεια για οτιδήποτε τους συμβεί.
Η ψυχαγωγία είναι ένα θέμα εξίσου σημαντικό
Eνατενίσεις



με τα πιο πάνω. Είναι απαραίτητο να ενθαρρύνεται η
συμμετοχή των ηλικιωμένων σε διάφορες δραστηριότητες. Τις πλείστες ώρες της ημέρας οι ηλικιωμένοι
τις περνούν είτε αναπαυόμενοι είτε κουβεντιάζοντας
μεταξύ τους. Για να μην πέσουν σε ατονία και αυτοί
οι οποίοι είναι κινητικοί πρέπει να βρίσκονται τρόποι
απασχόλησής τους. Παραδείγματος χάρη, μπορούν
να δημιουργηθούν ομάδες ανάλογα με τις δυνατότητες των ανθρώπων: ομάδα γυμναστικής, ομάδα χειροτεχνίας, διάβασμα εφημερίδας για όσους δεν μπορούν να διαβάσουν μόνοι τους λόγω προβλήματος
στην όρασή τους, ασχολία με εργόχειρο, περιπάτοι,
εκδρομές, καθώς και εκτέλεση κάποιων συνταγών
σύμφωνα με τους δικούς τους παλαιούς τρόπους παρασκευής π.χ. κόψιμο φιδέ, τραχανά, πίττας, μπουρεκιών κτλ. Είναι σημαντικό να θυμούνται παλιές
συνήθειες, έθιμα, παραδόσεις τις οποίες είναι καλό να
τις καταγράφουμε ως αφηγήσεις για να μαθαίνουμε
και εμείς οι νεότεροι.
Η θρησκεία μας είναι συνυφασμένη με την ζωή
μας, είναι κομμάτι μας. Οι ηλικιωμένοι λόγω των
κινησιολογικών προβλημάτων τους δεν εκκλησιάζονται τακτικά ή και σχεδόν καθόλου. Το να υπάρχει ναός μέσα στο ίδρυμα με άμεση πρόσβαση σε αυτόν είναι ότι καλύτερο για αυτούς τους ανθρώπους.
Μπορούν έτσι να εκκλησιάζονται, να κοινωνούν, να
προσεύχονται. Και πιστεύω ότι κύριο μέλημά των
παππούδων και γιαγιάδων μας πρέπει να είναι η προσευχή. Προσευχή για τα παιδιά τους και για όλο τον
κόσμο, σαν άλλη «μοναστική κοινότητα».
Σημαντική επίσης είναι και η παρουσία των δικών τους ανθρώπων, για να μην νιώθουν ότι είναι ξεχασμένοι από αυτούς. Με την εισαγωγή στο ίδρυμα
δεν σημαίνει ότι ο ηλικιωμένος παύει να ανήκει στην
οικογένειά του. Τα παιδιά οφείλουν σαν τελευταία
υποχρέωση προς τους γονείς τους να τους επισκέπτονται, αν όχι τακτικά, τουλάχιστον όταν έχουν τη
δυνατότητα. Οι ηλικιωμένοι μας δεν ζητούν πολλά.
Ένα ζεστό χαμόγελο, μια γλυκιά κουβέντα, εκτίμηση
και σεβασμό, στοιχεία που τους κάνουν να νιώθουν
ακόμη σημαντικοί για τους άλλους. Πράγματα απλά
που μπορεί κάποιος να προσφέρει, με τη βεβαιότητα
ότι θα εισπράξει πολλά από αυτούς. Ότι δίνουμε στον
συνάθρωπό μας χαρά, αγάπη, καλοσύνη, καταδεκτικότητα επιστρέφει σε μας. Στα επόμενα χρόνια μπορεί να βρεθούμε εμείς στη θέση αυτή. Γι’ αυτό «το να
μην τιμούμε τα γηρατεία σημαίνει ότι γκρεμίζουμε
το πρωί το σπίτι όπου πρόκειται να κοιμηθούμε το
■
βράδυ» (Alphonse Karr). 
Βιβλιογραφία:

1. Η Τρίτη Ηλικία, Επιμέλεια Έκδοσης, Γ.Ν. Χριστοδούλου,
Β.Π. Κονταξάκης, Εκδόσεις ΒΗΤΑ.
2. Έρευνα για τα Γηρατειά, ΚΕΜΑ, Δεκέμβριος 1984.
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26η Ιουνίου

Παγκόσμια Ημέρα
Ενάντια
στα Ναρκωτικά
Μια θετική π ροσέγγιση

l Του Γεώργιου Κόκκινου
Λειτουργού Γραφείου Πρόληψης ΥΚΑΝ

Τ

ο 1978 η ολομέλεια του ΟΗΕ καθιέρωσε
την 26η Ιουνίου κάθε έτους, Παγκόσμια
Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

Μια ημέρα που θα πρέπει να στοχεύει
στο συλλογισμό, την ανασκόπηση, την κριτική, την
αναθεώρηση και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου όσον αφορά το πρόβλημα της εξάρτησης. Είναι μια μέρα που σίγουρα θα ακουστούν αρκετά απαισιόδοξα μηνύματα, σκιαγραφώντας με αυτό
τον τρόπο τα αρνητικά που διακατέχουν την Κυπριακή Κοινωνία. Πιθανόν να αποδοθούν ευθύνες και να
υπάρξει προσπάθεια αλληλοκατηγορίας κάποιων για
το πρόβλημά μας.
Σε αυτή την πιθανή εικόνα, θα γίνει προσπάθεια
να δοθεί μια νότα αισιοδοξίας γιατί πιστεύω ότι έχουν
γίνει πολλά για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Βέβαια, είναι δύσκολο να ισχυριστεί κάποιος
ότι το φαινόμενο των ουσιοεξαρτήσεων δεν ταρακουνά συθέμελα, εδώ και χρόνια την κοινωνία μας,
αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι πρόβλημα χωρίς απάντηση. Αν μελετηθεί σφαιρικά, αν
οπλίσουμε τον εαυτό μας με κουράγιο, υπομονή και
μεθοδικότητα και με τη βοήθεια των ειδικών, σίγουρα
θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες διεξόδους.
Είναι αλήθεια, ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε τη δεκαετία του ογδόντα και ενενήντα με τη
λήψη προληπτικών τουλάχιστον μέτρων, για την
αντιμετώπιση της διάδοσης των ουσιοεξαρτήσεων,
δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Παρόλα αυτά, η σύσταση του Αντιναρκωτικού
Συμβουλίου στις αρχές του 2000 και λίγο αργότερα
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφό68



ρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), έδωσαν το
έναυσμα για την καταγραφή των πρώτων σταθερών
βημάτων σωστής πολιτικής προσέγγισης για την
αντιμετώπιση του φαινομένου.
Έκτοτε, έχει καταγραφεί η πρώτη Εθνική Στρατηγική της Κύπρου και έχει με αυτό τον τρόπο, σκιαγραφηθεί το θεωρητικό πλαίσιο όπου όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν υιοθετήσει. Έχει συνταχθεί,
καταγραφεί και έχει εφαρμοστεί το Σχέδιο Δράσης
του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου 2004 -2008, όπου
πια και αφού είμαστε στη λήξη του, μπορούμε να
δούμε αν έχει επιτελεσθεί έργο.
Επιπρόσθετα και ως συνέπεια λειτουργίας των
πιο πάνω υποδομών, βλέπουμε σήμερα να υπάρχει
μια γενική αφύπνιση και ευαισθητοποίηση τόσο της
πολιτικής ηγεσίας του τόπου όσο και της ίδιας της
κοινωνίας για το υπό αναφορά θέμα. Μπορεί με βεβαιότητα να αναφερθεί, ότι η Κυπριακή Κοινωνία
περνώντας μέσα από το στάδιο άρνησης και αποδοχής του προβλήματος και σίγουρα μέσα από το στάδιο του πανικού, έχει φτάσει σήμερα στη φάση της
ψύχραιμης αντιμετώπισης του φαινομένου. Το πιο
πάνω αποδεικνύεται έτσι και αλλιώς με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ή και τη σωστότερη
και επαγγελματικότερη λειτουργία άλλων.
Έχουν γίνει, ίσως για πρώτη φορά, έρευνες γενικού πληθυσμού όπου έχουν καταγραφεί οι τάσεις
του προβλήματος στην Κύπρο. Μέσω αυτών των
ερευνών, ξέρουμε και μπορούμε να συγκρίνουμε την
κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο με
άλλες, κυρίως ευρωπαϊκές χώρες.
Η εικόνα, πιστέψετέ με, δεν είναι αποκαρδιωτιEνατενίσεις

κή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από το
Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.

1

Η Κύπρος εμφανίζει πολύ χαμηλότερα ποσοστά
χρήσης παράνομων ουσιών στον γενικό πληθυσμό, σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα του 2006 έχουν
δοκιμάσει παράνομες ουσίες το 6,6% των Κυπρίων,
πράγμα που καταδεικνύει ότι τα εξαρτημένα άτομα
είναι σε ακόμα πιο χαμηλά ποσοστά.

2

Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης είναι
υψηλός. Για παράδειγμα ο μέσος όρος έναρξης
της χρήσης της κάνναβης είναι το 20ο έτος της ηλικίας κάποιου, δηλαδή παρόλο που υπάρχουν άτομα
μικρότερης ηλικίας που αρχίζουν τη χρήση της κάνναβης, εντούτοις αυτά αποτελούν τη μειοψηφία.

3

Όσον αφορά τη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης στο μαθητικό πληθυσμό, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 3,3% των μαθητών έχουν δοκιμάσει παράνομες ουσίες (χωρίς να καταγράφεται το
είδος της ουσίας), άρα και σε αυτή την περίπτωση
πιστεύεται ότι πολύ μικρό ποσοστό των μαθητών είναι εξαρτημένοι στις ουσίες.

4

Όσον αφορά τους θανάτους που προέρχονται
έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση παράνομων ουσιών, σημειώνεται ότι η Κύπρος ακόμα μέχρι και πέρσι συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις πρώτες χώρες της
Ευρώπης ανά 100.000 κατοίκους. Με την υιοθέτηση
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όμως νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και την
παροχή, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, υποκατάστατα των ουσιών, έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον
για το πρώτο τετράμηνο του 2008, μια σημαντική
μείωση όσον αφορά τους θανάτους. Πιστεύεται ότι η
πιο πάνω προσέγγιση, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα,
θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία και την
ίδια την ζωή των χρηστών.
Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να περιληφθεί
μέσα στα θετικά είναι και η προσπάθεια που άρχισαν πολλοί κυβερνητικοί και μη φορείς για εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Ιδιαίτερα το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έχει υιοθετήσει προγράμματα που δεν
έχουν μόνο την πρόληψη της χρήσης αλλά γενικά
την προαγωγή υγείας και ασφάλειας των παιδιών.
Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους φορείς όπως είναι η
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και ο Οργανικός Νεολαίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επανατονίσω ότι δεν
θα πρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι όσον αφορά στα
ναρκωτικά, αλλά ας συνεχίσουμε και ας εντείνουμε
τις προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου. Η
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων συντελεί
ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Όλοι γνωρίζουμε ότι
χρειάζονται να γίνουν ακόμη πιο πολλά, αλλά αυτά
δεν μπορεί να γίνουν από τη μια μέρα στη άλλη.
Υπομονή λοιπόν...όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. ■

5
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Οι Έλληνες Καληδόνες

Οι Σημερινοί Σκώτοι

l Του Ρένου Θ. Κυριακίδη,
Φυσιογνώστη

Τ

α στοιχεία πάνω στα οποία θα στηρίξουμε τις απόψεις μας είναι:

1. Η συμπεριφορά μερικών
Σκοτσέζων στρατιωτών απέναντι
στους Κύπριους Αγωνιστές κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59.
2. Καληδονία – Σκωτία – σήμερα.
3. Οι αναφορές του Τάκιτου στο βιβλίο
Agricola και του Solinus C. Iulius για την
Καληδονία.
4. Οι Ελληνικές ονομασίες φυλών, πόλεων και γεωγραφικών στοιχείων που βρίσκονται στον γεωγραφικό χάρτη του Κλαύδιου Πτολεμαίου που ετοιμάστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ.
5. Η θέση των Καληδόνων – Σκοτσέζων ότι διαφέρουν με τους Άγγλους και οι αγώνες τους να δημιουργήσουν ξεχωριστό κράτος.
1. Αναφορά Αγωνιστή της ΕΟΚΑ 1955-59 Λοΐζου
Ζαχαρία από το Πολέμι
Στις αρχές του Απελευθερωτικού Αγώνα γνωρίστηκα με ένα Σκοτσέζο, τον Τζιωρτζ Γκόρτον, λοχία
του Αγγλικού στρατού. Γίναμε φίλοι.
Ήταν πραγματικά λεβέντης. Ερχόταν και καθόταν στον καφενέ του χωριού. Του έκανα καφέ, τον
κερνούσα τσιγάρο, αν και δεν ήξερα πολλά εγγλέζικα. Αρραβωνιάσαμε τότε και ένα εξάδελφό μου, ήλθε
και αυτός και διασκεδάσαμε μαζί.
Ο αείμνηστος Τζιωρτζ αντιλήφθηκε ότι εγώ
ήμουν της ΕΟΚΑ. Όμως ουδέποτε με ρώτησε σχετικά. Με τρόπο μου έδινε πληροφορίες για τις κινήσεις
του Αγγλικού στρατού.
Δυο - τρεις ώρες προτού αρχίσουν οι έρευνες στη
Μαθηκολώνη, μου έδωσε την πληροφορία και αμέσως έστειλα το μήνυμα και έφυγαν οι Αγωνιστές.
Με πληροφόρησε ακόμα ότι γνώριζε ο Αγγλικός
στρατός πως στον Άγιο Νεόφυτο διέμενε ο Τομεάρχης Τεύκρος Λοϊζου. Έστειλα αμέσως το μήνυμα
και ο αγωνιστής έλαβε τα μέτρα του.
Μου έδιδε πολλές πληροφορίες. Με συμπάθησε
πολύ. Συμπαθούσε και τον Αγώνα μας.
Μια μέρα μου είπε ότι έχει εντολή να με συλλάβει
γιατί του είπαν ότι είμαι υπεύθυνος της περιοχής.
Κάναμε χειραψία, φιληθήκαμε κι έφυγα.
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Όταν ήμουν στο βουνό, μου έστειλε δυο φορές
σφαίρες του Sten και του πιστολιού, με τον Πασχάλη
του Τσαούση, τον φίλο μας από το Πολέμι.
Στη Γιόλου υπήρχαν καταζητούμενοι. Πήγε ο
Gordon στη Γιόλου προτού γίνουν έρευνες και κάλυψε τα πάντα.
Ήταν πράγματι δικός μας άνθρωπος. Ήταν κάτι
περισσότερο από Έλληνας Κύπριος.
Δύο Τούρκοι αστυνομικοί της περιοχής τον πρόδωσαν στους Άγγλους.
Το έμαθε. Ήθελε να τους εκτελέσει και μετά να
βγει στο βουνό με την ΕΟΚΑ.
Ζήτησε να τους εκτελέσει η ΕΟΚΑ. Όμως δεν
τους πετύχαμε. Μετάθεσαν τότε τον Gordon στην
Πόλη της Χρυσοχούς.
Συνέχισε όμως να συνεργάζεται με την ΕΟΚΑ.
Μετά το τέλος του Αγώνα της ΕΟΚΑ ερχόταν κάθε
χρόνο στην Κύπρο και περνούσαμε τις πιο όμορφες
ώρες της ζωής μας.
Χαίρε καληδόνιε George Gordon. Με τη συμπεριφορά σου απέδειξες ότι είσαι ένας διαχρονικός Έλληνας που τιμάς το D.N.A. σου.
Γνωρίζουμε και άλλες περιπτώσεις που Σκοτσέζοι στρατιώτες συμπεριφέροντο φιλικά προς τους
Αγωνιστές της ΕΟΚΑ.
Χρησιμοποιήσαμε το περιστατικό αυτό των Αγωνιστών της Πάφου για βοήθημα στην παρούσα μελέτη.
2. Καληδονία – Σκωτία
Η Σκωτία είναι το Βόρειο μέρος της Βρετανίας.
Η οροσειρά Cheviot χωρίζει την Αγγλία από τη Σκωτία. Πρωτεύουσα της Σκωτίας είναι το Εδιμβούργο.
Η Σκωτία αποτελείται από 800 νησιά. Τα πιο πολλά
Eνατενίσεις

είναι ακατοίκητα.
Σκώτοι, η νέα ονομασία των Καληδόνων.
Είναι άξιον απορίας το που βρέθηκε η ονομασία
Σκώτοι και Σκωτία.
Το μόνο που βρήκαμε είναι αυτό που αναφέρεται
στο βιβλίο του Sean Duffy «History of Ireland», σελ. 40.
«Οι Ρωμαίοι αποκάλεσαν την Ιρλανδία Scotia και
τους κατοίκους Scoti. Από αυτό πήρε και την ονομασία Scotland η περιοχή της Καληδονίας».
Το γιατί τώρα τη Σκωτία το γράφουμε με ω, ας μας
το πουν οι ειδικοί.
Η Σκωτία είναι χώρα της Ευρώπης και μέρος της
Μεγάλης Βρετανίας, στην οποία και ανήκει πολιτικά.
Ο αριθμός των κατοίκων είναι περίπου πέντε εκατομμύρια. Το βορειότερο μέρος της Σκωτίας είναι ορεινό
και αραιοκατοικημένο.
Καμιά ξένη δύναμη από τα πανάρχαια χρόνια
τους επηρέασε. Γι’ αυτό οι κάτοικοί της διατηρούν τη
γλώσσα, την ενδυμασία, τους χορούς και τα αρχαία
ήθη και έθιμά τους.
Γλώσσα τους σήμερα είναι η γαελική (Gaelic). Μιλούν ακόμα τη γλώσσα των Σκώτων και Αγγλικά.
Πιθανόν το όνομα Καληδονία να σχετίζεται με
την Καληδόνα, πόλη της
Αιτωλίας στην Κεντρική
Ελλάδα. Βασιλιάς της ήτο
ο Οινέας. Είναι γνωστό
ότι οι κάτοικοί της δεν
πρόσφεραν τις απαρχές
(τα πρώτα γεννήματα και
τους πρώτους καρπούς
τους) στη Θεά Αρτέμιδα.
Γι’ αυτό και η Αρτέμιδα τους έστειλε τον Καληδόνιο κάπρο, ένα άγριο
και σωματώδη αγριόχοιρο,
που σκότωνε τους γεωργούς και κατάστρεφε τις σοδειές τους. Τον κάπρο τον
σκότωσε ο Μελέαγρος.
Στη συνέχεια πρόσφεραν και στην Αρτέμιδα απαρχές, της έκτισαν ναό και την έκαναν προστάτιδά τους.
Η Καληδόνα αναφέρεται και από τον Αριστοτέλη
στην ποιητική του (11.58) «Καλύδων μεν, ήδε γαία
Πελοπείας, χθονός, εν αντιπόρθμοις πέδιλ’ έχουσ’ ευδαίμονα», «Γη της Καλυδώνος είναι αυτή που οι εύφορες πεδιάδες της ατενίζουν τα στενά περάσματα της
θάλασσας της χώρας του Πέλοπα.»
3. Αναφορές του Τάκιτου στον Αgricola για τους
Καληδόνες
Οι Ρωμαίοι ήσαν εισβολείς στην Καληδονία. Σκοπός τους ήταν να την κατακτήσουν και να την εκμεταλλεύονται.
Η πρώτη τους εντύπωση, όπως ανέφερε ο Τάκιτος
στον Agricola, ‘‘είναι ότι είναι μια επικίνδυνη χώρα
για κάθε εισβολέα. Πρώτα έπρεπε οι εισβολείς να πολεμήσουν για να σώσουν τη ζωή τους και ύστερα να
Eνατενίσεις



σκεφτούν για τη νίκη.
Δύναμη των Καληδόνων είναι το πεζικό. Μερικές
φορές χρησιμοποιούσαν στους πολέμους και άρματα,
όπως οι ήρωες του Τρωικού πολέμου’’.
Στο βιβλίο του Τάκιτου ‘‘Agricola’’ που γράφτηκε
το 97-98 μ.Χ. αναφέρεται το ιστορικό των πολεμικών
προσπαθειών των Ρωμαίων για την κατάκτηση της
Βρετανίας και της Καληδονίας.
Οι επιχειρήσεις άρχισαν το 55 π.Χ. με τον Ιούλιο
Καίσαρα. Συνεχίστηκαν μέχρι το
77 μ.Χ. οπότε κατελήφθη όλη η Αγγλία. Ελεύθερη
έμεινε η Καληδονία.
Το 77 μ.Χ. ανέλαβε Κυβερνήτης της καταληφθείσας Βρετανίας ο Agricola. Από το
77 - 82 μ.Χ. έκανε επτά μεγάλες επιχειρήσεις. Νίκησε τους Βρετανούς και έφθασε μέχρι τη λοφώδη
περιοχή της Καληδονίας Crampian.
Εντυπωσιασμένος από τις εκφοβιστικές κινήσεις
των Καληδόνων και φοβούμενος την εξέγερση των
Βορείων πόλεων, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον
στόλο του, για επίδειξη δύναμης και για να παρακολουθεί τα λιμάνια.
Οι Καληδόνιοι επιτέθηκαν χωρίς πρόκληση σ’ ένα
από τα στρατόπεδα των
Ρωμαίων και προκάλεσαν
μεγάλη ζημιά.
Οι Ρωμαίοι αντεπιτέθηκαν και ήθελαν να
προχωρήσουν βαθύτερα
μέσα στην Καληδονία και
να πολεμούν συνέχεια
μέχρι να φθάσουν στην
άκρη της. Όμως δεν το
έκαναν.
Ο λόγος του αρχηγού Καλγκάκους προς
τους Καληδόνες
Οι Καληδόνες ήσαν απτόητοι από τις απώλειες
στις προηγούμενες μάχες και με χαρά ήθελαν να πάρουν εκδίκηση παρά να υποδουλωθούν. Έπρεπε ενωμένοι να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό.
Συνενώθηκαν όλες οι πολιτείες και σχημάτισαν
στρατό 30.000 ανδρών. Η στρατιωτική δύναμη των
Ρωμαίων ήταν τέσσερεις λεγεώνες, δηλαδή πέραν των
40.000 στρατού. Εκτός τούτου είχαν και 3.000 ιππικό
και 8.000 εφεδρικό σώμα.
Ένας από τους αρχηγούς των Καληδόνων, ο Καλγκάκους απευθύνθηκε προς τους στρατιώτες που διψούσαν για πόλεμο, με τούτα τα λόγια:
«Καληδόνες, ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζετε αυτή την κρίση
που μας βρήκε, με κάνει να ελπίζω ότι πλησιάζει η
στιγμή της λευτεριάς όλης της Βρετανίας.
Εμείς, το εκλεκτό άνθος της Βρετανίας, είμαστε
πολύτιμοι στα μέρη αυτά. Αθέατοι από τον εχθρό που
βρίσκεται στις κατακτηθείσες ακτές, έχουμε τη ματιά
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μας περήφανη γιατί είμαστε απαλλαγμένοι από την
τυραννική παρουσία. Πίσω μας βρίσκονται βράχοι
και κύμματα και στη θάλασσα οι ληστές του κόσμου,
οι Ρωμαίοι.
Ο πλούτος και η δίψα για εξουσία εξάπτουν την
απληστία τους και ληστεύουν, σφάζουν και λεηλατούν. Αρπάζουν τους άνδρες μας και τους στέλλουν
σκλάβους σε άλλους τόπους. Οι γυναίκες και οι αδελφές μας βιάζονται και ξελογιάζονται από τον εχθρό.
Αρπάζουν το βιος μας και μας υποχρεώνουν να ανοίγουμε δρόμους στους βάλτους και στα δάση.
Μην περιμένετε λύπηση από τους εισβολείς· αν
αγαπάτε την τιμή και την ζωή σας, φανείτε άξιοι των
καιρών.
Μπροστά μας έχουμε τον στρατό των Ρωμαίων.
Αν μας νικήσουν σημαίνει για μας μια βασανισμένη
και εξευτελισμένη ζωή, αυτή του σκλάβου.
Προχωρείστε στη μάχη με το μέτωπο ψηλά, καθοδηγούμενοι από τη θυσία αυτών που χάθηκαν και
με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής αυτών που θα
’ρθουν».
Χρησιμοποίησε ο Agricola όλες του τις δυνάμεις
κατά τη σύγκρουση που επακολούθησε στα Κραμπιανά όρη. Νίκησε τους Καληδόνες αλλά δεν προχώρησε
προς τα Βόρεια της χώρας. Έκτισε πολλά οχυρά για
να προστατευθεί από τους Καληδόνες. Ο Ανδριανός
έκτισε το τείχος από τις ανατολικές ακτές μέχρις τις
δυτικές. Και τούτο για να αποκρούουν τις επιθέσεις
των ανυπότακτων Καληδόνων.
Τον 5ο αιώνα μ.Χ. οι Ρωμαϊκές λεγεώνες εγκατέλειψαν τη Βρετανία.
Σχετικά με το ποια γλώσσα μιλούσαν, έχουμε δύο
στοιχεία:
Το πρώτο είναι το αναφερόμενο στα απομνημονεύματα του Ιουλίου Καίσαρα ότι οι κάτοικοι της Αλβιόνας (Βρετανίας), είχαν μικρές διαφορές στη γλώσσα. Δηλαδή σ’ όλη τη Βρετανία μιλούσαν την ίδια
περίπου γλώσσα. Μας λέγει ακόμα ότι οι Λεγεωνάριοί
του συνεννοούνταν με τους Γαλάτες στην Ελληνική
Ομηρική γλώσσα, την οποία μιλούσαν και έγραφαν.
Το δεύτερο στοιχείο είναι το αναφερόμενο από τον
Ρωμαίο συγγραφέα Solinus C. Iulius, 250 μ.Χ. στο βιβλίο του «Collectana Rerum Memorabillium (622, 112)». Γράφει ότι «ο Ομηρικός Οδυσσέας έφθασε μέχρι
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την Καληδονία. Τούτο αποδεικνύεται από μια χαραγμένη γραφή πάνω σε πλάκα ενός βωμού με ελληνικά
γράμματα». Αυτοί που έγραψαν πρέπει να γνώριζαν
ελληνικά. Και αυτοί που θα τα εδιάβαζαν πάλι πρέπει
να γνώριζαν ελληνικά. Συνεπώς μπορεί να λεχθεί ότι
η γλώσσα τους σχετίζεται με την Ελληνική.
Η ελληνική γλώσσα ομιλείτο πολύ πριν από την
2α π.Χ. χιλιετία και ευρίσκετο σε υψηλό επίπεδο τελειότητας.
Είναι η βασίλισσα των Γλωσσών.
Είναι η γλώσσα των Θεών.
«Ει Θεοί διαλέγονται, την των Ελλήνων γλώττη
χρώνται», έλεγε ο Κικέρων.
Είπαμε ότι στην Αλβιόνα και στην Καληδονία ελατρεύετο το Ελληνικό Δωδεκάθεο.
Θα το είχαν καμάρι των οι Καληδόνιοι να μιλούσαν τη γλώσσα των Θεών τους, την ελληνική.
Θρησκεία των Καληδόνων
Ο Τάκιτος μας αναφέρει ότι σε όλη τη Βρετανία
έκαναν «τις ίδιες τελετουργικές πράξεις». Συνεπώς
μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχαν την ίδια πίστη και
την ίδια Θρησκευτική παράδοση.
Στο βιβλίο μας “The Ancient Greeks in Britain”
αποδείξαμε ότι οι Βρετανοί πίστευαν στο Ελληνικό
Δωδεκάθεο.
Αν λάβουμε υπόψη ότι τα Μεγαλιθικά Μνημεία
της Καληδονίας που ήσαν θρησκευτικοί χώροι όπως:
l του Callanish στις Νήσους Ευρίδες,
l του Casterigg στα Κραμπιανά Όρη,
l του Stennes στις Ορκάδες Νήσους,
l του Maes Howe στις Ορκάδες Νήσους,
l του Ring of Brodgar στις Ορκάδες Νήσους,
l του Pictish Stone σε όλη την Καληδονία
l και άλλων ήσαν παρόμοια με εκείνα της Αγγλίας και
της Ιρλανδίας τότε μπορούμε να δεχθούμε ότι οι κάτοικοι της Βρετανικής νήσου είχαν το ομόθρησκο.
Επειδή στην Αγγλία υποστηρίξαμε σε προηγούμενες έρευνές μας ότι επίστευαν στο Ελληνικό Δωδεκάθεο και κυρίως στον Θεό Απόλλωνα, το ίδιο μπορούμε να υποστηρίξουμε και για τους κατοίκους της
Καληδονίας.
Ενδυμασία των Καληδόνων είναι η Σκοτσέζικη
φούστα. Ανάλογη ενδυμασία ήταν εκείνη των Μηκυναίων οπλιτών.
Η Γκάιντα, το μουσικό όργανο των Σκοτσέζων είναι πανομοιότυπο του Άσκαυλου των προγόνων μας
και ο χορός τους είναι παρόμοιος με τον πυρρίχιο χορό
των αρχαίων Ελλήνων.
4. Ελληνικές Ονομασίες
Η παρουσία των Αρχαίων Ελλήνων στην Καληδονία – Σκωτία πιστοποιείται και από τις πολλές
ελληνικές ονομασίες φυλών, πόλεων και γεωγραφικών στοιχείων. Οι ονομασίες αυτές βρίσκονται στον
Γεωγραφικό χάρτη της Βορείου Ευρώπης του Κλαύδιου Πτολεμαίου (108-168 μ.Χ.), γεωγράφου από την
Αλεξάνδρεια.
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Οι ονομασίες αυτές αναφέρονται και στους Γεωγραφικούς χάρτες που έκαναν οι Ρωμαίοι τον 1ο μ.Χ.
αιώνα.
Οι ονομασίες αυτές είναι περίπου ογδόντα (80). Από
αυτές εμείς θα αναφέρουμε τις πιο χαρακτηριστικές:
Ορκάδες Νήσοι - Όρκη = Γένος Κητωδών
Επίδιον Άκρον – Παρατηρητήριο
Ίλα (εκβολή ποταμού) – Ίλας, Ίλιον
Όχθη Υψηλή, πόλης
Πτερωτόν Στρατόπεδο, πόλης
Τίνα (εκβολή ποταμού) – Τινάσσω
Λεμανόννιος κόλπος
Ίννα εισχύσις – ίννος = παιδί
Ταμεία = ταμείον
Λίνδον = Λίνδος = πόλη της Ρόδου
Άλαβνα - Άλη = πλάνη
Κόρδα – Χορδή
Καρβαντορίγον – Κάρβας = Βόρειος άνεμος
Κούρια – Κούρειο = ιερό μέρος
Κούρος = νεαρός
Κούριον = Πόλη του Κουρίου Απόλλωνα
Λούγοι – Λίγη = φως
Σμέρται – Σμέρδος = είδος ψαριού
Καίριος = έγκαιρος
Καίρηνοι – Καιρέα = πόλης στην Ετρουρία
Κερύνεια = πόλης της Κύπρου
Δεκάνται – Δεκανοί = αξιωματικοί = θεότητες ζωδίων
Καρνονάκαι – Κάρνου = κέρατο
Κάρνος = πρόβατο
Νάκος = δέρμα προβάτου
Καληδόνιος – Καλυδών = τόπος υδάτων
Κρέωνες – Κρέων = βασιλεύς
Δαμνόνιοι – Δαμνεύς, επίδαμνος
Νοουάνται – Νέος
Πίκτοι – Πηκτός – πήγνυμι = παχύρευστος
Πηκτίς ίδος = Μουσικό όργανο
5. Σχέσεις Καληδόνων με τους Άγγλους
Στα παλιά τα χρόνια προτού οι Ρωμαίοι προσπαθήσουν να κατακτήσουν τη Βρετανία, οι κάτοικοί της
είχαν το ομόθρησκο και το ομόγλωσσο. Τούτο αναφέρεται από τον Τάκιτο. Αναφέρεται ακόμη ότι στην
ομιλία του ο Αρχηγός των Καληδόνων Calgacus λέγοντας τους ότι «η μάχη αυτή μεταξύ μας και των Ρωμαίων, μπορεί να φέρει την απελευθέρωση όλης της
Βρετανίας».
Συνεπώς πρέπει να υπήρχε συγγένεια και φιλία
μεταξύ των λαών της Βρετανίας και να συναισθάνονται ότι ανήκουν στην ίδια φυλή.
Όταν τον 5ο αιώνα έφυγαν οι Ρωμαίοι από τη Βρετανία, πρέπει να υπήρχε μια διαφορά μεταξύ των κατοίκων που ζούσαν Βόρεια του Hadrian Wall (τείχος
του Ανδριανού) και εκείνους που ζούσαν Νότια.
Οι Βόρειοι, οι Καληδόνες ήσαν οι ελεύθεροι, οι
αδούλωτοι στους Ρωμαίους.
Οι Νότιοι ήσαν οι δούλοι των Ρωμαίων. Ήταν οι σκλαβωθέντες και δεν θα ήσαν τόσο περήφανοι όσο οι Βόρειοι.
Μα οι Νότιοι ήσαν πολύ περισσότεροι. Είχαν καλύEνατενίσεις



τερη και περισσότερη γη να καλλιεργήσουν και μπορούσαν εύκολα να αναπτύξουν την κτηνοτροφία. Και
ένας λαός που έχει ανεπτυγμένη τη γεωργία και τη
κτηνοτροφία, εύκολα μπορεί να αναπτύξει το εμπόριο,
τη βιομηχανία, την επιστήμη και γενικά να γίνει ένας
προοδευμένος λαός. Αντίθετα οι Βόρειοι, δεν είχαν
και τόσο αυτές τις ευκολίες. Δυσκολότερη η ζωή τους
στις κακοτράχαλες και δύσβατες περιοχές τους. Όταν
ο πληθυσμός τους ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια, ήσαν
υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και
να βρουν αλλού τόπο να ζήσουν. Τούτο συνέβη με
τους ΠΙΚΤΕΣ της Καληδονίας που πήγαν οι περισσότεροι στην Ιρλανδία για να βρουν καλύτερη ζωή.
Τον 6ο αιώνα μ.Χ. όσοι από τους ΠΙΚΤΕΣ έμειναν
και όλοι οι Καληδόνες προσηλυτισθήκαν στον Χριστιανισμό. Έτσι το ομόθρησκο μεταξύ των Βορείων και
Νοτίων συνεχίστηκε.
Τον 8ο αιώνα μ.Χ. εισέβαλαν στη Βρετανία οι
Σκανδιναβοί και εδημιούργησαν το κράτος της
Βρετανίας, που περιλάμβανε τους Νότιους και τους
Καληδόνες.

Οι Καληδόνες δεν το δέχθηκαν και άρχισαν πόλεμο εναντίον των Νοτίων, των Άγγλων, για την ανεξαρτησία τους.
Το 1314 μ.Χ. οι Βόρειοι νίκησαν τους Νότιους και
αναγνωρίστηκαν ανεξάρτητοι.
Το 1707 μ.Χ. ενώθηκαν τα δύο Βασίλειά τους, έτσι
δημιουργήθηκε το Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας.
Οι Βόρειοι δεν θα έχουν δική τους βουλή, αλλά θα
συμμετέχουν στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, που αποτελείται από 630 βουλευτές με 71 Σκώτους βουλευτές.
Άλλοι 16 Σκώτοι αντιπρόσωποι συμμετέχουν στη
Βουλή των Λόρδων, που αποτελείται από 1000 περίπου αντιπροσώπους.
Παρά το γεγονός αυτό, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους Βόρειους στην ένωση των δύο Βασιλείων. Έγιναν δύο δυναμικές εξεγέρσεις το 1715 και
1746 με πολλές απώλειες εκατέρωθεν.
Οι αντιδράσεις αυτές συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Το 1968 το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα πλειοψήφισε
στις εκλογές Τοπικών Αρχόντων και η προσπάθεια
δημιουργίας χωριστού κράτους που να εκπροσωπείται
στον ΟΗΕ συνεχίζεται. 
■
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Πίνακας της Καλομοίρας
Χατζηλοϊζου, με τον τίτλο
«Λουλούδι στο χιόνι».

Το φθινόπωρο πήρε τον δρόμο
της καρδιάς μου
και τ’ ακολούθησε η ομίχλη
κι ύστερα η βροχή
κι ύστερα το χιόνι.
Απ’ το συντριβάνι της ζωής
ξεπετάχτηκε άξαφνα η χαρά.
Την άγγιξα, την έπαιξα
στα δάχτυλά μου
κι όμως δεν μειδίασα καν.
Η καρδιά έμεινε σκεπασμένη
με τον ίδιο όγκο χιονιού.
Μα κι η ΕΛΠΙΔΑ ένα κρυφό
λουλούδι κάτω από το χιόνι.
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Λουλούδι
στο χιόνι

(Έντελβαϊς)

Ν

αι, η ΕΛΠΙΔΑ είναι σαν ένα κρυφό λουλούδι κάτω από το χιόνι, που αντέχει,
υπομένει, αγωνίζεται, μένει εκεί ριζωμένο και περιμένει την ευκαιρία να ξεπεταχτεί κάτω από τον παγερό όγκο, να ανθίσει και να
αντικρύσει θριαμβευτικά τον ήλιο. Κι ο ήλιος να του
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προσφέρει περισσότερη ζωή
και να το κάνει να φαίνεται
ακόμα πιο όμορφο, πιο δυνατό,
πιο ζωντανό.
Το Εντελβάις, το μικρό άσπρο,
ντελικάτο λουλούδι, που φυτρώνει ψηλά σε βραχώδεις γκρεμούς
των Άλπεων, σε απρόσιτες περιοχές, ανάμεσα στο αιώνιο χιόνι της
μεγαλόπρεπης αυτής οροσειράς,
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κι ένα σύμβολο αντοχής,
ελπίδας, αισιοδοξίας μέσα σε ένα
εχθρικό περιβάλλον, που είναι
πολύ εύκολο να σε εξοντώσει.
Κι η ευαίσθητη ψυχή ενός
αγνού ανθρώπου μπορεί, σαν
το Εντελβάις, να κινδυνεύει να
λυγίσει κάτω από το χιόνι και
τη βαρυχειμωνιά της αδικίας
και της κακίας. Όμως, την ίδια
στιγμή, μπορεί να μαζέψει όση
δύναμη έχει μέσα του, όση ΕΛΠΙΔΑ κρύβει στην καρδιά του,
όση αισιοδοξία του απομένει και
να παλέψει για να κρατηθεί, να
αντέξει και να νικήσει.
Ο δίκαιος και ειλικρινής άνθρωπος, αυτός που αγαπά πραγματικά τον πλησίον του χωρίς
υπολογισμούς και υποκρισίες,
αυτός που αισθάνεται τον Θεό
μέσα του, νιώθει την ανάγκη
να ανεβεί ψηλά, σε απάτητες
κορφές, που τις στολίζει ο «αγγελικός χορός των Εντελβάις».
Και για ν’ ανεβεί εκεί, πρέπει
να παλέψει, να πονέσει, να ματώσει σκαρφαλώνοντας στους
απότομους βράχους, με αυτοπεποίθηση και ελπίδα, χωρίς να
τον πτοούν οι καταιγίδες των
συκοφαντιών, του ψεύδους, της
αδικίας και της κακίας που τον
μαστιγώνουν.
Ναι, ο δίκαιος άνθρωπος γίνεται συχνά στόχος φθόνου και
μίσους. Υπάρχουν άνθρωποι που
δεν αντέχουν να βλέπουν τον
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Τμήμα από τον πίνακα της Καλομοίρας Χατζηλοϊζου, που παρουσιάζει το Εντελβάις, το οποίο είναι ένα μικρό, άσπρο και χνουδωτό φυτό με άνθη, που φυτρώνει σε βραχώδεις γκρεμούς των
Άλπεων.
άλλο να προοδεύει, να δημιουργεί
μια σωστή οικογένεια, να προσφέρει, να είναι ευτυχισμένος. Ακόμα
και άνθρωποι δικοί του, τον πολεμούν, τον υπονομεύουν, τον συκοφαντούν. Θέλουν να τον δουν
να λυγίζει και να γονατίζει. Αλλά
τότε πρέπει να αντλήσει δύναμη
από τον Θεό, να μετατρέψει τον
πόνο του σε κουράγιο και τη θλίψη του σε αποφασιστικότητα. Να
μετατρέψει την ψυχή του σε ένα
νοητό Εντελβάις, που θα μπορέσει
να ανθίσει, περήφανο και δυνατό,
μέσα από το χιόνι.
Κι αν προσπαθούν κάποιοι,
Άνθρωπε, να σε κάνουν να νιώσεις μόνος και αδύναμος, εσύ
πρέπει να σταθείς αντιμέτωπός
τους, με θάρρος και παρρησία.
Μπορεί κάποτε να νιώσεις ότι
είσαι μια μοναχική φωνή, που
αγωνίζεται και φωνάζει για το
δίκαιό της κόντρα σε πολλούς.
Αλλά δεν πρέπει να υποχωρήσεις. Ούτε να δείξεις δουλοπρέπεια. Να υπερασπίσεις την
άποψή σου με δυναμισμό, προ-

σπαθώντας με επιχειρήματα να
πείσεις για την ορθότητά της.
Προβάλλοντας πάντα την αλήθεια. Εξάλλου, στους «πάντοτε
την αλήθειαν ομιλούντες, περισσότερη τιμή τους πρέπει».
Αν έχεις καθαρή καρδιά και πιστεύεις στην αλήθεια και το δίκαιο,
αν δεν βάζεις υπεράνω όλων το
προσωπικό σου συμφέρον και τις
φιλοδοξίες σου, αν σε καθοδηγούν
ηθικές αρχές και έχεις την ψυχή
σου πλημμυρισμένη από αγάπη
και ανθρωπιά, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε. Είναι αποδεδειγμένο
ότι με τον πόνο και τη θλίψη ξεσκεπάζονται στον άνθρωπο τα μεγάλα
μυστήρια του κόσμου,
αν εκείνος που πονά
διαθέτει στην ψυχή
του πίστη και ανθρωπιά. Προχώρα λοιπόν
μπροστά, ανέβα
στα ψηλά δώματα του Θεού,
γίνε ένα με
το πανέμορφο
Εντελβάις!  ■
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Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Τα χριστιανικά
μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Όψεις
και Πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής
[Μελέτες Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης αρ. 3], Λευκωσία, Μουσείον
Ιεράς Μονής Κύκκου 2008, σελ. 159, έγχρ. εικ.
240, Α/Μ εικ. 22 με ένθετο αναδιπλούμενο χάρτη,
30x21 εκ. (ISBN 978 9963 580 57 6 για την ελληνική έκδοση και ISBN 978 9963 654 67 3 για την
αγγλική έκδοση).

Όψεις και πράξεις
μιας συνεχιζόμενης καταστροφής
l Επιμέλεια: Δρ Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου, Αρχαιολόγου - Βυζαντινολόγου

M

ετά τη μερική άρση
των περιορισμών διέλευσης προς και από
τις
τουρκοκρατούμενες περιοχές το Πάσχα του 2003,
δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστωθεί η
κατάσταση των χριστιανικών μνημείων μετά από 29 χρόνια κατοχής
και εγκατάλειψής τους. Ο επίσκοπος και ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Κύκκου κ. κ. Νικηφόρος, εκφράζοντας την προσωπική του αγωνία για
την τύχη των ιερών χώρων και κειμηλίων του κατεχόμενου τμήματος
της Νήσου και το ενδιαφέρον ολόκληρης της Αδελφότητος της Μο76



νής, ανέθεσε στο Μουσείον της Ιεράς
Μονής Κύκκου την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με σκοπό
την αυτοψία των μνημείων και την
αποτύπωση της πραγματικότητος.
Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε
ερευνητική ομάδα από αρχαιολόγους, φωτογράφο και συντηρητές, η
οποία έφερε εις πέρας το έργο αυτό
συγκροτώντας βάση δεδομένων με
περ. 20.000 φωτογραφίες, αναλυτικά
δελτία καταγραφής των ναών, φωτογραφικό υλικό πριν και μετά το 1974,
καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία.
Το Μουσείον της Ιεράς Μονής Κύκκου προχώρησε επίσης σε φωτογρα-

φικές εκθέσεις στη Λευκωσία, στις
Βρυξέλλες και στη Θεσσαλονίκη και
σε διαλέξεις με το ίδιο περιεχόμενο
στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Η παρούσα έκδοση του βυζαντινολόγου
Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου συγκεντρώνει και παρουσιάζει περιεκτικά
το όλο πρόβλημα της καταστροφής
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
κατεχόμενη Κύπρο.
Το βιβλίο χωρίζεται σε επτά ενότητες και προλογίζεται από τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας, κ.
κ. Νικηφόρο (σελ. 11-12), καθώς και
από τον Καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας Δημήτριο ΤριανταφυλλόEνατενίσεις

πουλο (σελ. 13), επόπτη της εκδοτικής
σειράς Μελέτες Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
Στην «Ιστορική Αναδρομή» (σελ. 1724) κατατοπίζεται ο αναγνώστης για
το ιστορικό πλαίσιο της Κύπρου από
τα πρώτα χριστιανικά χρόνια έως
την τουρκική εισβολή του 1974. Στο
επόμενο κεφάλαιο και υπό τον τίτλο
«Πρόγραμμα καταγραφής χριστιανικών ναών» (σελ. 25-47) παρουσιάζεται το ιστορικό των εξορμήσεων και
αυτοψιών στα κατεχόμενα, καταγράφονται εκτός των Ορθοδόξων και
οι ναοί ξένων δογμάτων (καθολικοί,
προτεσταντικοί, αρμενικοί, μαρωνιτικοί) και θρησκειών (ιουδαϊκοί) και
περιγράφεται η κατάσταση των μνημείων. Επίσης γίνονται με συγκεκριμένες αναφορές σε μνημεία, ανάλυση
της πρακτικής και των μεθοδεύσεων
που έχει ακολουθήσει το κατοχικό
καθεστώς, με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, σε
όσους μη μουσουλμάνους βρίσκονται
στα κατεχόμενα.
Στο επόμενο κεφάλαιο υπό τον
τίτλο «Αλλότριες χρήσεις των θρησκευτικών μνημείων» (σελ. 48-83)
ο συγγραφέας συγκεντρώνει τους
χριστιανικούς ναούς στα κατεχόμενα
κατά κατηγορία, ανάλογα με τη σημερινή χρήση τους από το κατοχικό
καθεστώς. Παρουσιάζονται ναοί που
έχουν μετατραπεί σε οθωμανικά τεμένη, σε στρατόπεδα, στάβλους, ορνιθώνες, βουστάσια, μάνδρες προβάτων,
σιταποθήκες, αχυρώνες και αποθήκες
ζωοτροφών συνοδευόμενοι από το
αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ναούς, τους
οποίους έχουν οικειοποιηθεί ιδιώτες ή
«πωληθεί» σε αλλοδαπούς και έχουν
μετατραπεί σε οικίες, καταστήματα,
γραφεία, εργαστήρια, πολιτιστικούς
συλλόγους, χώρους
στάθμευσης,
γυμναστήρια, καφενεία, σωματεία,
αποθήκες οικοδομικών υλικών, ξενοδοχεία, μπιραρίες, μουσεία, χαμάμ,
χοροδιδασκαλεία και νεκροτομεία.
Στο κεφάλαιο «Αρχαιοκαπηλία
και τυμβωρυχία στο αρχαίο σώμα
της Κύπρου» (σελ. 84-93) γίνεται
αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με βιβλιογραφικές αναφοEνατενίσεις



H πλήρης κατάρρευση του ναού του Αγ. Γεωργίου στο Γεράνι
είναι θέμα χρόνου.
ρές και συνοδευτικό φωτογραφικό
υλικό αρχαιολογικών χώρων και
μουσειακών συλλογών, οι οποίες
έγιναν βορρά Τούρκων αρχαιοκαπήλων και εξήχθησαν από το νησί, για
να καταλήξουν μέσω των δρόμων
του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας σε συλλογές μουσείων ή
ιδιωτών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
και στα βεβηλωμένα κοιμητήρια
της κατεχόμενης Κύπρου. Στις επόμενες σελίδες (σελ. 94-135) παρου-

σιάζονται αντιπροσωπευτικά δείγματα τοιχογραφημένων ναών της
κατεχόμενης Κύπρου, οι εντοίχιοι
διάκοσμοι των οποίων αποτοιχίσθηκαν και πωλήθηκαν από αρχαιοκάπηλους. Η παρατακτική παράθεση
φωτογραφικού υλικού των περιπτώσεων αυτών με φωτογραφίες
πριν το 1974 και της σημερινής τους
κατάστασης αποτελούν εύγλωττες
μαρτυρίες της συντελεσθείσας πολιτιστικής καταστροφής.
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Ο κοιμητηριακός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Τρίκωμο κατάρρευσε μετά τη λεηλασία που υπέστη.
Στην προτελευταία ενότητα του
βιβλίου ο συγγραφέας παρουσιάζει
υπό τον τίτλο «Η σύληση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου
υπό το πρίσμα διεθνών συνθηκών
και ψηφισμάτων» (σελ. 136-137) τα
ψηφίσματα και διακηρύξεις διεθνών
οργανισμών, όπου καταδικάζεται η
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο και εντέλλεται η συμμόρφωση του κατοχικού
καθεστώτος με τις Διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα, που έχουν
ψηφισθεί σχετικά με την Κύπρο.

Το παλαιοχριστιανικό μωσαϊκό από την αψίδα της Παναγίας
Κανακαριάς στη σημερινή του κατάσταση (2008), μετά τη
βάναυση αποκόλληση των ψηφιδωτών από Τούρκους αρχαιοκάπηλους.
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Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου στο
τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του
υπό τον τίτλο «Οθωμανικά τεμένη
στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου» (σελ. 138-141) αναφέρεται στις
δεκάδες περιπτώσεις τζαμιών που
βρίσκονται στο ελεύθερο τμήμα της
Κύπρου και έχουν επισκευασθεί και
συντηρηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων με κρατική επιχορήγηση. Το
φωτογραφικό υλικό του κεφαλαίου
Eνατενίσεις

αυτού προσφέρει την αδιάψευστη
μαρτυρία του σεβασμού των μνημείων και της θρησκευτικής ελευθερίας, που τυγχάνουν όλες οι θρησκευτικές μειονότητες στην ελεύθερη
Κύπρο.
Τα κείμενα και την πλούσια εικονογράφηση του βιβλίου συνοδεύουν βιβλιογραφική τεκμηρίωση με
ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και υποσημειώσεις (σελ.
142-149), ενώ ακολουθεί ευρετήριο
ανθρωπονυμίων και τοπωνυμίων
(σελ. 150-155), βιογραφικό σημείωμα
του συγγραφέα και αναδιπλούμενος
χάρτης, όπου σημειώνονται τα κατεχόμενα χωριά και πόλεις.
Το βιβλίο του βυζαντινολόγου
Χαράλαμπου Χοτζάκογλου αποτελεί ουσιαστικά την πιο σύγχρονη,
πλήρη και ενημερωμένη καταγραφή και παρουσίαση του θέματος
της καταστροφής των θρησκευτικών μνημείων στην κατεχόμενη
Κύπρο με εμπεριστατωμένη αναφορά, βιβλιογραφική τεκμηρίωση, εύγλωττο και πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό. Μολονότι παρουσιάζει επιστημονικά
πορίσματα ερευνητικού προγράμματος, το ύφος και η γλώσσα των
κειμένων καταφέρνει να κάνει
προσιτό το περιεχόμενο όχι μόνον
στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά
και στο ευρύ κοινό με σκοπό την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για ένα τόσο σημαντικό
θέμα και άμεσα συνδεδεμένο με
τις τραγικές συνέπειες της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής και
της συνεχιζόμενης κατοχής στην
Κύπρο. Παράλληλα αναδεικνύει
τη λεηλασία και διασπορά δεκάδων χιλιάδων έργων τέχνης, κειμηλίων και ιερών σκευών από την
κατεχόμενη Κύπρο σε ολόκληρο
τον κόσμο, από την Ιαπωνία και
τις Η.Π.Α. μέχρι τον Καναδά και
την Ευρώπη, όπως τεκμηριώνει ο
συγγραφέας στη μελέτη του.
Η έκδοση αυτή του Μουσείου
της Ιεράς Μονής Κύκκου έρχεται
να καλύψει ένα σημαντικό κενό
Eνατενίσεις



Λεπτομέρεια από το ιερό Βήμα της Επτακώμης, όπου διακρίνονται σακιά με ζωοτροφές και κρεμμύδια πάνω στην αγία
Τράπεζα.

Μόνο μερικά ερείπια πλέον θυμίζουν τον ναό του Αγ. Νικολάου
στο Τραχώνι της Κυθρέας.
που υπήρχε στη βιβλιογραφία,
αναδεικνύοντας και προβάλλοντας
ένα από τα σημαντικότερα θέματα
που απασχολούν την Κυπριακή
Πολιτεία και Εκκλησία και συνδέεται με τις συνομιλίες για τη λύση
του Κυπριακού και τα αιτήματα
προς το κατοχικό καθεστώς για
ελευθερία της έκφρασης, του θρη-

σκεύεσθαι και της διατήρησης της
πολιτιστικής ταυτότητος της Μεγαλονήσου.
Το βιβλίο διατίθεται και στα αγγλικά.
Κεντρική Διάθεση: Μουσείον Ιεράς Μονής Κύκκου, τηλ.: 22.370.002,
τηλεομοιότυπο: 22 356 154, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mimk@cy.net  ■
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Κατεχόμενες κοινότητες της μητροπολιτικής
περιφέρειας Κύκκου και Τηλλυρίας

Γαληνή
Π

έρα από τα ερείπια των αρχαίων Σόλων
σε απόσταση 55χλμ δυτικά της Λευκωσίας και 22χλμ δυτικά της Μόρφου,
σε υψόμετρο 250 μέτρων βρίσκεται η
κοινότητα Γαληνής. Το όνομα Γαληνή το χρωστάει στην Αγία Γαληνή που είχε εκεί κτισμένο ναό
αφιερωμένο στο όνομά της και γιορταζόταν στις 16
Απριλίου η μνήμη της.
Οι Γαληνιώτες λέγουν ότι το χωριό τους πήρε το
όνομά του από το όνομα του φυτού Γαληνιά το οποίο
βλαστάνει άφθονο στην περιοχή του χωριού. Το 1934
κοντά στη Γαληνή αποκαλύφθηκε από την εταιρεία
της Σκουριώτισσας μια φλέβα από χρυσάφι. Το ορυχείο ήταν γνωστό από τα παλιά χρόνια, κι οι χωρικοί
δεικνύουν μια παλιά γαλαρία που προχωρεί βαθιά
μέσα στο βουνό, το οποίο φέρει την ονομασία Χρυσάφι. Οι Γαληνιώτες διηγούνται τον εξής θρύλο σχετικά
με την ύπαρξη του χρυσαφιού στην περιοχή εκείνη:
Τον παλιό καιρό η θάλασσα προχωρούσε ως τη
ρίζα του βουνού του χρυσαφιού. Ένα καράβι φορτωμένο με χρυσάφι άραξε εκεί, μα δεν μπόρεσε να γυρί80



σει πίσω για να φύγει . Βούλιαξε εκεί και το χρυσάφι του χώθηκε στο βάθος της θάλασσας. Εκεί έμεινε
χρόνια κρυμμένο, ώσπου ανακαλύφθηκε από τους
παλιούς Κύπριους, οι οποίοι άνοιξαν τις γαλαρίες για
να το βρούνε. Κοντά στο χωριό βρέθηκε μια πλάκα
με γράμματα, που φανερώνει πως τον καιρό που ήταν
αυτοκράτορας της Ρώμης ο Νέρωνας, έγινε ένα μεγάλο υδραγωγείο, που έφερνε νερό από τους Σόλους για
τις ανάγκες των κατοίκων.
Ο πληθυσμός των κατοίκων λίγο πριν από την εισβολή υπολογιζόταν σε 900, όλοι, Ελληνοκύπριοι. Ο
ναός του χωριού ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη
τον Θεολόγο ενώ στα όρια της κοινότητας υπήρχαν
και τα εξωκλήσια του Αγίου Ελευθερίου και του Αγίου Νικολάου. Κατά την περίοδο 1973-74 λειτουργούσε
Δημοτικό Σχολείο στις τάξεις του οποίου φοιτούσαν
περίπου 100 μαθητές. 
■
* Οι πληροφορίες παρέχονται από το βιβλίο «Χωριά
και Πολιτείες της Κύπρου», του Νέαρχου Κληρίδη,
Λευκωσία, 1961.
Eνατενίσεις

H εικόνα βρίσκεται
στον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου στο Μηλικούρι.
Eνατενίσεις
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Εγκαίνια
γραφείων
Ιεράς
Μητροπόλεως
Ταμασού
και Ορεινής

Τ

ην Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008, η
Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ.
Χρυσόστομος Β’ επισκέφθηκε την
Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, προκειμένου να τελέσει τη Θεία Λειτουργία
και στη συνέχεια τον Αγιασμό και τα Εγκαίνια
των Γραφείων της Μητροπόλεως.

τάτου στο καθόλου έργο της Μητροπόλεως και
στη στήριξη που παρέχει στις ανακατασκευές
και εξοπλισμό των Γραφείων της Μητροπόλεως. Ταυτόχρονα έδωσε την υπόσχεση ότι θα
εκδαπανήσει τις δυνάμεις του, ώστε να φανεί
δόκιμος στην υπηρεσία της Εκκλησίας και του
λαού του Θεού.

Κατά τη Θεία Λειτουργία συλλειτούργησε
με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη κ. Ησαΐα και
κήρυξε τον θείο λόγο. Στη συνέχεια και ενώπιον εκπροσώπων της τοπικής και κοινοτικής
αυτοδιοίκησης και άλλων επισήμων τέλεσε τον
Αγιασμό και εγκαινίασε τις εγκαταστάσεις της
Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής.

Απαντώντας ο Μακαριώτατος εξέφρασε
τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη λειτουργία της Μητροπόλεως, υπογράμμισε την
αναγκαιότητα της ανασύστασης των νέων
Μητροπόλεων ως βασικής προϋπόθεσης καλύτερης διαποιμάνσεως του λαού του Θεού
και ευχήθηκε κάθε ευλογία και ενίσχυση
από τον Θεό.

Προσφωνώντας τον Μακαριώτατο ο Μητροπολίτης κ. Ησαΐας, εξέφρασε τις εκ βάθους
καρδίας ευχαριστίες του για την αδιάπτωτη
και έμπρακτη συμπαράσταση του Μακαριω82



Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού κ. Ησαΐας παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή του Μακαριωτάτου. 
■
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Εκλογή και χειροτονία
Χωρεπισκόπου Μεσαορίας

Τ

ο Σαββάτο 29 Μαρτίου 2008 έγινε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη η τελετή του
Μηνύματος για την εκλογή του εψηφισμένου
Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. Την
επομένη μέρα, την Κυριακή 30 Μαρτίου, ο εψηφισμένος,
χειροτονήθηκε σε Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας. Η χειροτονία
του τελέστηκε στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας
Παλουριωτίσσης στη Λευκωσία, προϊσταμένου της Α.Μ.
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου.

τελευταίος πρόσφυγας στην πατρογονική του εστία.

Ο Μακαριώτατος προσφωνώντας τον νέο βοηθό
Επίσκοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, διακήρυξε ότι όλοι όσοι αποτελούν τη διοικούσα Εκκλησία, σε
συνεργασία με την οικογένεια, με το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους φορείς της πατρίδας μας, είναι
ανάγκη να αγωνισθούμε ώστε να σώσουμε τη νεολαία
μας από τα ασύδοτα και ψυχοφθόρα ρεύματα της Δύσεως και να αναλάβουμε με ζώπυρη αγάπη, μια έντονη πνευματική σταυροφορία, για να της εμπνεύσουμε
την αφοσίωση προς τις ανώτερες αξίες της ζωής, όπως
είναι η αρετή της αγνότητας,   το όραμα μιας ευτυχισμένης οικογένειας, η ελευθερία της πατρίδας, τα
χριστιανικά βιώματα της ζωής και προ πάντων η πίστη και η   προσδοκία της αιωνιότητας. Επίσης, ο Μακαριώτατος, διεμήνυσε πως η Εκκλησία, ακολουθούσα τη χρεωστική ιστορική και εθνική της παράδοση,
θα συνεχίσει με σθένος τον αγώνα Της, μέχρις ότου
ελευθερωθούν τα σκλαβωμένα εδάφη μας, οι ναοί και
τα μοναστήρια μας και μέχρις ότου επιστρέψει και ο

Ο Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας, μετά τη Θεία Λειτουργία, δεχόταν τις συγχαρητήριες ευχές επισήμων και
λαού, τόσο στον ιερό ναό μέχρι το μεσημέρι όσο και στην
Ιερά Αρχιεπισκοπή κατά τις απογευματινές ώρες. 
■
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Στον ενθρονιστήριο του λόγο ο Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ανέφερε ότι είναι απαραίτητο να
αφουγκραστούμε την αγωνία, τον πόνο και τα αδιέξοδα
των παιδιών, να προσευχηθούμε γι’ αυτά και να τους
συμπαρασταθούμε εμπράκτως με κατανόηση και στοργή. Αναφερόμενος στο εθνικό μας πρόβλημα, εξέφρασε
τη διάθεση να εργαστεί για τη διεκδίκηση της κατεχόμενης Μεσαορίας, αλλά και κάθε τουρκοπατημένης γης.

Eνατενίσεις

Βιογραφικό Σημείωμα
Του Χωρεπισκόπου Μεσαορίας
κ. Γρηγορίου
Ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας κ.
Γρηγόριος γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 25 Φεβρουαρίου 1968 και κατάγεται από τον Λάρνακα
της Λαπήθου της Επαρχίας Κυρηνείας.
Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990). Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of
Birmingham, στο Selly Oak College, Αγγλία, και
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996). Είναι διπλωματούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα Πατρολογίας μετά από δημόσια υποστήριξη
της ειδικής μελέτης: “Η δομή και η ερμηνευτική
στους Λόγους “Εις τους Μακαρισμούς” του Αγίου
Γρηγορίου Νύσσης”.
Επίσης ειδικεύθηκε σε θέματα:
Α) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της
Επιστήμης, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (19962000). Β) Παλαιογραφίας και Επιγραφικής στο
Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης στην
Αθήνα (1988-91). Γ) “Τρόπων αντιμετώπισης του
Οικολογικού προβλήματος από μέρους της Εκκλησίας”, στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ( Γενεύη 1992). Δ) Πληροφορικής, με ειδικό αντικείμενο: “Η πληροφορική στον
χώρο της Θεολογίας και της Εκκλησίας”, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993).
Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης
στον Τομέα Πατερικών Σπουδών της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989-2000).
Προσέφερε υπηρεσίες στο κατηχητικό έργο
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και είχε την ευθύνη
της διεύθυνσης της Φοιτητικής Εστίας της Μητροπόλεως Ηλείας στην Αθήνα (1992-2000).
Ήδη από το 1992 του έχει ανατεθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Α΄, να υπηρετεί ως
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Ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής. Στις 6 Μαΐου
του 2001 χειροτονήθηκε Διάκονος, στις 24 Μαρτίου του 2002 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και στις
20 Ιουλίου του 2004 χειροθετήθηκε Αρχιμανδρίτης
και Πνευματικός.
Από το 2001 διδάσκει ως καθηγητής Μέσης
Εκπαίδευσης. Μέσα στα πλαίσια των μαθημάτων ανέλαβε την πρωτοβουλία και οργάνωσε 11
Ημερίδες μαζί με τους μαθητές του, ως βιωματικά εργαστήρια.
Διετέλεσε μέλος στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
και λαμβάνει μέρος σε Θεολογικά και Βυζαντινολογικά συνέδρια, ενίοτε και με επιστημονικές
ανακοινώσεις.
Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε
Συλλογικούς Τόμους, Επιστημονικά Περιοδικά
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκπροσώπησε την Εκκλησία
της Κύπρου στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε
πανορθόδοξες συναντήσεις και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Ονομαστική εορτή: 25 Ιανουαρίου, μνήμη του
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως.

85

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ
– ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
l Του Ρένου Κωνσταντίνου, Θεολόγου Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου

Π

ραγ ματοποιήθηκαν
από τις 8 μέχρι και τις
12 Μαΐου 2008 εορταστικές εκδηλώσεις για
την ανασύσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας – Αμμοχώστου και τη μνήμη του αγίου Επιφανίου, προστάτη της Μητροπόλεως. Κορύφωση των εορταστικών
εκδηλώσεων αποτέλεσε Διεθνές
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Επισημονικό Συνέδριο με θέμα:
“Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας, Πατήρ και Διδάσκαλος
της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας” και πανηγυρική εκδήλωση
για τους πιστούς στην πλατεία αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.
Οι όλες εκδηλώσεις άρχισαν το
βράδυ της Τετάρτης 7 Μαΐου προς
Πέμπτη 8 Μαΐου με τα εγκαίνια

του ιερού παρεκκλησίου του αγίου
Επιφανίου στο Λιοπέτρι. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.
Την επομένη, Πέμπτη 8 Μαΐου,
άρχισε τις εργασίες του το Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο για τον
άγιο Επιφάνιο. Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων σχεδόν
Eνατενίσεις
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αρχή του Συνεδρίου, αμέσως μετά
την κήρυξη των εργασιών του. Η
ταινία ενημερώνει τον θεατή για
την άφιξη και την πορεία του Αγίου στην Κύπρο και την αποδιδόμενη σε αυτόν τιμή από τους κατοίκους του νησιού, μέσα από ναούς
που έχουν κτιστεί προς τιμήν του,
σωζόμενες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες κ.ά.
Οι εργασίες του Συνεδρίου έληξαν το μεσημέρι του Σαββάτου 10
Μαΐου. Αποτιμώντας τις εργασίες
της Διεθνούς Επιστημονικής συνάντησης για τον Άγιο Επιφάνιο, ο
Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος, σημείωσε ότι «η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου,
με τον τρόπο αυτό, παραδίδει, και
με τη μελλοντική έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου, πλούσιο
υλικό προς περαιτέρω μελέτη και
εμβάθυνση.

των Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς
και της Αρμενικής Εκκλησίας, οι
οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό,
μετά από σύντομη εισαγωγική ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ.
Βασίλειου. Ακολούθησε η κήρυξη
των εργασιών του Συνεδρίου από
τον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, Θεφιλέστατο Επίσκοπο
Νεαπόλεως κ. Πορφύριο.
Εισηγητές στο Συνέδριο ήταν
διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και
επιστήμονες από Κύπρο, Ελλάδα,
Γερμανία, Γεωργία, Ρωσία, Συρία,
Αρμενία, Η.Π.Α. και Καναδά, οι
οποίοι και αναφέρθηκαν στην ζωή,
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το συγγραφικό και εκκλησιαστικό έργο και τη θεολογία του αγίου
Επιφανίου. Έτσι μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία για εξέταση και εμβάθυνση
σε θέματα που αφορούν τον βίο και
το έργο του αγίου Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας και θεμελιωτή του κυπριακού αυτοκεφάλου.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η
πρώτη φορά διεθνώς που διοργανώθηκε ένα τέτοιο Συνέδριο, γεγονός που αναδεικνύει και τη σπουδαιότητά του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε σύντομη ταινία με θέμα την
τιμή του αγίου Επιφανίου στην
Κύπρο. Η ταινία προβλήθηκε στην

Δεν παραμένει άλλο σε μας επί
του παρόντος, μέχρι την οργάνωση
ενός νέου Συνεδρίου για την εμβριθέστερη μελέτη των θεμάτων που
σχετίζονται με τον άγιο Επιφάνιο»,
επεσήμανε και πάλιν ο Πανιερώτατος «να τον ικετεύσουμε, όπως
πρεσβεύει για τον πιστό λαό της
Κυπριακής Εκκλησίας, της οποίας υπήρξε άξιος ποιμένας, για την
ελευθερία της κατεχόμενης πατρίδας μας και ιδιαιτέρως της Κωνσταντίας και της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, να φωτίζει δε και
να καθοδηγεί την Εκκλησία της
Κύπρου, ώστε να ανταποκρίνεται
πάντοτε στο πνευματικό και σωτήριο έργο και αποστολή της».
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και συγκεκριμένα το βράδυ της
Παρασκευής 9 Μαΐου προς Σάββατο 10 Μαΐου, τελέστηκαν από
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ. Βασίλειο τα εγκαίνια του παρεκκλησίου του αγίου Επιφανίου στην
Αγία Νάπα. Το παρεκκλήσιο αυτό
κτίστηκε εκεί, όπου σύμφωνα με
την παράδοση ο Άγιος συνέγραψε
αρκετά από τα έργα του.
Eνατενίσεις

Την Κυριακή 11 Μαΐου τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο
στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου
Γεωργίου στο Παραλίμνι. Στο
Συλλείτουργο έλαβαν μέρος όλοι
οι αρχιερείς – εκπρόσωποι των Εκκλησίων ή /και εισηγητές στο Συνέδριο, Μέλη της ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς
και άλλοι κληρικοί – εκπρόσωποι
Εκκλησίων ή /και εισηγητές στο
Συνέδριο και κληρικοί της Ιεράς
Μητροπόλεως Κωνσταντίας.
Το μεσημέρι προσφέρθηκε σε
όλους τους Σύνεδρους, Χορηγούς
του Συνεδρίου, κληρικούς της Μητροπόλεως και αξιωματούχους της
Πολιτείας, επίσημο γεύμα στο ξενοδοχείο «ADAMS BEACH» στην
Αγία Νάπα.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας
τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός
Πανηγυρικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Γεωργίου,
για τη μνήμη του αγίου Επιφανίου, προστάτη της Μητροπόλεως.
Μετά τον Εσπερινό, στις 8.00 μ.μ.
πραγματοποιήθηκε εορταστική εκEνατενίσεις



δήλωση για το κοινό στο προαύλιο
της Μητροπόλεως (πλατεία αγίου
Γεωργίου). Η εκδήλωση περιλάμβανε μεταξύ άλλων, ομιλία από τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο για τον άγιο Επιφάνιο και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Πολιτιστικό Εργαστήρι
του Δήμου Παραλιμνίου «Παρά
την Λίμνην» και τη χορωδία των
Κατηχητικών Σχολείων Παραλιμνίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκε σε όλους τους
παρευρισκόμενους αναμνηστικό
δώρο. Ακολούθησε δεξίωση για
όλους, προσφορά του Μητροπολιτικού ναού αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.
Την επομένη, Δευτέρα 12 Μαΐου, τελέστηκε Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία στα πανηγυρίζοντα
παρεκκλήσια του αγίου Επιφανίου στην Αγία Νάπα και στο Λιοπέτρι. Στην Αγία Νάπα της Θείας
λειτουργίας προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ. Βασίλειος και
στο Λιοπέτρι ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.
Οι όλες εκδηλώσεις και εορτασμοί αποτελούν ουσιαστικά ένα
ορόσημο, που σηματοδοτεί την
έναρξη μιας νέας πορείας της Κυπριακής Εκκλησίας, που με την
ανασύσταση παλαιών Επισκοπών
– Μητροπόλεων, καθιστά το έργο
της διαποίμανσης του πιστού λαού
του Θεού, πιο εύκολο και αποτελεσματικό. Η ανασύσταση της
Μητροπόλεως Κωνσταντίας ήταν
μια οφειλόμενη τιμή τόσο προς
τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας
απόστολο Βαρνάβα και Επίσκοπο Σαλαμίνας, όσο και προς τον
άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Σαλαμίνας – Κωνσταντίας. Η Επισκοπή
Κωνσταντίας ήταν η πρώτη Επισκοπή του τόπου. Ως εκ τούτου
η ανασύσταση της αποτελεί μια
ιστορική και εκκλησιαστική αναγκαιότητα. Ευχόμαστε λοιπόν
όπως ο άγιος Επιφάνιος σκέπει
και φρουρεί τη Mητρόπολή του
και ενισχύει τον νέο ποιμενάρχη
της κ. Βασίλειο. 
■
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ΤΕταρτη Ασιατικο-ευρωπαϊκΗ
συναντηση διαθρησκευτικου
διαλογου
(4th ASEM INTERFAITH DIALOGUE)

Π

ραγματοποιήθηκε στις 3-5 Ιουνίου στο
Άμστερνταμ της Ολλανδίας, ο τέταρτος
ετήσιος Διαθρησκειακός Διάλογος μέσα
στο πλαίσιο της Συνάντησης Ασίας – Ευρώπης, ως άτυπης διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ εικοσιεπτά κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
δεκαέξι Ασιατικών χωρών και της Γραμματείας του
ASEAN. Στη φετινή Συνάντηση συμμετείχαν συνολικά γύρω στις 200 χώρες.

Κάθε χρονιά η Συνάντηση συνδιοργανώνεται από
τα υπουργεία Εξωτερικών μιας Ασιατικής χώρας με μια
Ευρωπαϊκή, και φιλοξενείται αντίστοιχα μια χρονιά σε
ασιατικό και την επόμενη σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν τρεις τέτοιες
διαδικασίες Συνάντησης Διαθρησκιακού Διαλόγου,
στο Μπαλι της Ινδονησίας (Bali 2005), στη Λάρνακα
της Κύπρου (Larnaca 2006), και στη Ναντζινγκ της
Κίνας (Nanjing 2007).
Οι εκπρόσωποι που συμμετείχαν στην τέταρτη
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Συνάντηση (4th ASEM Interfaith Dialogue), ανανέωσαν την υποχρέωσή τους να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τον Διαθρησκειακό Διάλογο προς όφελος
μιας ειρηνικής και καρποφόρου Ασιατικο-Ευρωπαϊκής σχέσης και υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της
αποκρυστάλλωσης του Διαθρησκειακού Διαλόγου ως
ενός ετήσιου γεγονότος.
Η Κύπρος αντιπροσωπεύθηκε σε κρατικό και εκκλησιαστικό επίπεδο από τριμελή εκπροσώπιση που
απαρτιζόταν από τους Εξοχώτατο κ. Δημήτρη Δρουσιώτη, πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη,
κ. Μιχάλη Καραγιώργη, πρόξενο (Β’ Γραμματέα) στη
Χάγη, και τον αρχιμ. κ. Χρυσόστομο Κυκκώτη.
Στην εντυπωσιακή τελετή έναρξης της Συνάντησης, ο Ελλογιμώτατος καθηγητής κ. James Kennedy,
ανέπτυξε την ιστορική εξέλιξη του διομολογιακού
και στη συνέχεια του διαθρησκειακού φαινομένου
στις Κάτω Χώρες και ιδιαίτερα στο Άμστερνταμ, μιας
πόλης των 745.000 κατοίκων και των 174 διαφορετικών ξένων εθνοτήτων.
Eνατενίσεις

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Υπουργός Εξωτερικών
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών κ. Maxime Verhagen , μοιράστηκε τις απόψεις του για το Διαθρησκειακό Διάλογο και
τόνισε πως η εποχή μας καθορίζεται από την αυξανόμενη
παγκοσμιοποίηση την μετανάστευση και την διαφορετικότητα. Ο άνθρωπος τέτοιου περιβάλλοντος αποκτά πλουραλιστική ταυτότητα. Τόνισε ότι η γεφύρωση διαφορών και
η εξεύρεση κοινού εδάφους καταδείχνουν την αμοιβαία κατανόηση, και τοποθετούν στο
κέντρο την ειρήνη και την
ανεκτικότητα σε όλες τις θρησκείες του κόσμου και του
ανθρωπισμού. Επίσης είπε ότι
η φετεινή χρονιά είναι η 60η
επέτειος της υιοθέτησης της
Παγκόσμιας Διακήρυξης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η
οποία έθεσε παγκοσμίως τα
ηθικά πρότυπα τα οποία έχουμε τώρα σε συνάρτηση τώρα
με την θρησκευτική ελευθερία. Χαρακτήρισε το Διάλογο
ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη εναντίον
της άγνοιας, της προκατάληψης, της έλλειψης ανοχής και
του φανατισμού. Ο Διάλογος του ΑΣΕΜ τόνισε, δεν είναι
διάλογος σε επίπεδο ηγεσίας αλλά σε επίπεδο ομάδων του
λαού με τη συμμετοχή όλων.
Με τη σειρά του, στην εναρκτήρια ομιλία του ο κατά
επτά συναπτά έτη δήμαρχος του Άμστερνταμ κ. Job
Cohen, είπε συμπερασματικά πως από την εμπερία του η
θρησκεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην πολιτική
του καιρού μας. Προκειμένου κάθε πολιτικός και κάθε
Eνατενίσεις



πολιτική κίνηση να διαδραματίσει ένα αξιόπιστο ρόλο
στην πολιτική του 21ο αιώνα, θα πρέπει να ρωτά πώς να
σχετίζεται με τη θρησκεία ως πολιτικό παράγοντα, κίνηση η οποία συνεπάγεται μια διαδιακασία σκέψης για τα
ηθικά θεμέλεια και τους στόχους της ίδιας της κοινωνίας.
Ο κ. Cohen διέγραψε τέλος τις παραμέτρους για τις αναγκαίες συνθήκες ανάδυσης του διαθρησκειακού διαλόγου σε ένα κοσμικό κράτος, που είναι ο φιλοσοφικός και
θρησκευτικός πλουραλισμός,
όπως και ο πλουραλισμός των
πολιτικών κινημάτων. Όσον
αφορά στη διατήρηση του διαθρησκειακού διαλόγου και
στην ανάπτυξή του οι ιδανικές συνθήκες είναι ο χώρος
της θετικής εκκόλαψης της
συνταγματικής θρησκευτικής
ελευθερίας, ο χώρος της διαφορετικότητας και της σύνδεσής
της με την εκπαίδευση, και ο
“αχρωμάτιστος” θρησκευτικά
χώρος όπου προστατεύεται
αυτός που θέλει να ζήσει τη ζωή του με τον τρόπο του.
Ως κατακλίδα τόνισε για τον συνεχή διάλογο μεταξύ των
διαφορετικών πεποιθήσεων και θρησκειών, και μεταξύ
τους και της κοσμικής κοινωνίας.
Στον ίδιο τόνο μίλησαν ο Εξοχώτατος κ. Noppadon
Pattama, πρέσβης του Βασιλείου της Θαϋλάνδης στη
Χάγη, ο Εξοχώτατος κ.Wang XueXian, πρέσβης της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας στη Χάγη, και ο κ. Jogre César das
Neves, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
■
* Πηγή φωτογραφιών: www.interfaith2008.com/IFD-photos.asp
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Δ' Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο
l Επιμέλεια: Δρ Χαράλαμπου
Γ. Χοτζάκογλου
Αρχαιολόγου - Βυζαντινολόγου

Τ

ις εργασίες του Δ΄ Διεθνούς Κυπρολογικού
Συνεδρίου κήρυξε ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας την Τρίτη, 29
Απριλίου 2008. Στην εναρκτήρια
τελετή εκτός από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας έκαναν χαιρετισμούς ο εκπρόσωπος της Α.Μ.
Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Νεαπολέως, Πορφύριος, η Δήμαρχος
Λευκωσίας, κ. Ελένη Μαύρου, ο
Πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, κ. Χριστόδουλος
Χατζηχριστοδούλου και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
του Δ΄ Διεθνούς Κυπρολογικού
Συνεδρίου, κ. Ιωάννης Ηλιάδης.
  Το μεσημέρι της 29ης Απριλίου η Δήμαρχος Λευκωσίας δεξιώθηκε τους Συνέδρους στην
Πύλη Αμμοχώστου, όπου εκτίθοντο μέχρι τις 10 Μαΐου, τρεις
Κυπρολογικές Εκθέσεις, οι οποίες
αναδεικνύουν τον σύγχρονο Κυπριακό Πολιτισμό:
1. Η έκθεση σύγχρονης αγιογραφίας του Ματθαίου Ματθαίου.
2. Η έκθεση φωτογραφίας «Τα
χριστιανικά μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο: Όψεις και
πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής» του Μουσείου της Ιεράς
Μόνης Κύκκου.
3. Η έκθεση παλαιών φωτογραφιών του Δήμου Λευκωσίας.
Τις εκθέσεις προλόγισαν η Δήμαρχος κ. Ελένη Μαύρου, ο καθηγητής βυζαντινής αρχαιολογίας
και τέχνης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, ο δρ. Χαράλαμπος
Χοτζάκογλου, επιστημονικός επι92



μελητής της έκθεσης φωτογραφίας «Τα χριστιανικά μνημεία
στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο:
Όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής». Την έκθεση
εγκαινίασε ο Επίτιμος Πρόεδρος
της ΕΔΕΚ, κ. Βάσος Λυσσαρίδης.
Το βράδυ της 29ης Απριλίου η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ δεξιώθηκε
τους συνέδρους στο προαύλιο
του Καθεδρικού Ναού του Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου. Ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως, Πορφύριος, εκπρόσωπος του
Μακαριωτάτου, αφού τέλεσε την
προσευχή και ευχήθηκε καλή
επιτυχία της Συνεδρίας. Το δείπνο ακολούθησαν κυπριακή παραδοσιακή μουσική και χοροί από
το συγκρότημα της ΠΑΣΥΔΥ.
Την Τετάρτη, 30 Απριλίου οι
Σύνεδροι φιλοξενήθηκαν στην
Έκθεση Χριστόφορος Σάββας στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης
Κύπρου, όπου ακολούθησε δεξίωση στο αμφιθέατρο.
Μια ξεχωριστή βραδιά έζησαν
οι Σύνεδροι το βράδυ της 30ης
Απριλίου αφού είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια θαυμάσια
παράσταση του Χρονικού του
Λεοντίου Μαχαιρά, Εξήγησις της

γλυκείας χώρας Κύπρου, που δόθηκε από το Θεατρικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου,
ειδικά για τους Συνέδρους, στο
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Η
Οργανωτική Επιτροπή ευχαρίστησε τον Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή κ.
Πιερή για τη θετική ανταπόκρισή
του για συνεισφορά στο Δ΄ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο και
ακολούθησε επεξήγηση του έργου από τον κ. Πιερή. Οι αντιστοιχίες της πολιτικής κατάστασης
της Μεσαιωνικής Κύπρου με τη
σύγχρονη πραγματικότητα της
ημικατεχόμενης πατρίδας, συγκίνησαν ιδιαιτέρως τους συνέδρους
που έβλεπαν την παράσταση για
πρώτη φορά. Τους συνέδρους δεξιώθηκε ο κ. Πιερής στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στο Αρχοντικό της οδού
Αξιοθέας στην παλιά Λευκωσία.
Θαυμασμό και ευχάριστες
εντυπώσεις αποκόμισαν οι Σύνεδροι από την επίσκεψή τους, την
Πέμπτη 1 Μαΐου 2008, στα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου,
όπου ο έφορος των Μουσείων, κ.
Μιχάλης Φαντάρος και η κ. Αίγλη Καμμίτση, μέλος της Σχολικής Εφορείας, ξενάγησαν τους
Σύνεδρους μετά από μια πλούσια
Eνατενίσεις

δεξίωση προς τιμή των Συνέδρων
από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, στην
οποία ανήκουν τα Μουσεία του
Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Στην καταληκτήρια συνεδρία, Παρασκευή 2 Μαΐου 2008
παρουσιάστηκαν προτάσεις που
κατέθεσαν διάφορες ομάδες και οι
Σύνεδροι εψήφισαν ομόφωνα τα
ακόλουθα:

ΨHΦIΣMA

Καλούμε τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τα Hνωμένα
Έθνη, την Eυρωπαϊκή Ένωση,
όλες τις χριστιανικές Eκκλησίες, την UNESCO και όλους τους
άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, να παρέμβουν αποτελεσματικά, στηρίζοντας τη νόμιμη
Kυπριακή Kυβέρνηση, προκειμένου να παύσουν αμέσως οι καταστροφές μνημείων κάθε εποχής
και η αρχαιοκαπηλεία στα κατεχόμενα από το 1974 εδάφη της Kύπρου. Eπιπλέον κάνουν έκκληση
να εξευρεθούν ικανοί οικονομικοί
πόροι, ώστε να αρχίσει αμέσως η
αποκατάσταση όλων των βλαβέντων μνημείων και η επαναφορά
των κλοπιμαίων στον τόπο τους.
Oι σύντονες προσπάθειες της
Kυπριακής Kυβέρνησης για εξεύρεση λύσης στην αιμορραγούσα
πληγή του κυπριακού προβλήματος, πέρα από την ανθρωπιστική
και πολιτική της πλευρά, λαμβάνει σοβαρότατα υπόψη και την
πολιτιστική και χρειάζεται τη
συνδρομή όλου του πολιτισμένου
κόσμου στον αγώνα της για τα δίκαια του ενωμένου και αδιαίρετου
κυπριακού λαού.
Στο Συνέδριο τιμήθηκαν για το
πολυετές επιστημονικό τους έργο
και την προσφορά τους στην Κυπρολογία ο καθηγητής Paul Åström
για το Αρχαίο Τμήμα, ο επίτιμος
πρόεδρος του Τμήματος Αρχαιοτήτων κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου για το Βυζαντινό-Μεσαιωνικό
Τμήμα και ο ιστορικός Κώστας
Κύρρης για το Νεώτερο Τμήμα.
Eνατενίσεις



Στον χαιρετισμό του προς
τους Σύνεδρους, ο Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ηλιάδης, τόνισε τον μεγάλο αριθμό συμμετοχών στο Συνέδριο τόσο από την Κύπρο, όσο και
από το εξωτερικό, τη συμμετοχή
πολλών νέων επιστημόνων και
το υψηλό επίπεδο των ανακοινώσεων και ανέφερε ακόμη ότι
η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών
θα προχωρήσει στην έκδοση των
Πρακτικών του Συνεδρίου. Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου προχώρησε στην εξαγγελία
του Ε΄ Κυπρολογικού Συνεδρίου
που θα γίνει τα επόμενα πέντε
χρόνια.

και τα ενδιαφέροντά τους.

Ευχή και προσδοκία όλων το
Συνέδριο του 2013 να γίνει σε μια
ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα.
Τις ίδιες ευχές επανέλαβε και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Χριστόφιας στη Δεξίωση
που παρέθεσε στους Συνέδρους
στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, μελών του
Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων κρατικών αξιωματούχων.

Το Νεώτερο τμήμα ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο Ιδαλίου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ιδαλίου από την Έφορο Τμήματος Αρχαιοτήτων δρ. Μαρία
Χατζηκωστή, στους ναούς Αγίου
Μάμαντος, Αγίου Δημητριανού
στο Δάλι από την κ. Αναστασία
Χάματσου, στο Μουσείο Θάλασσας και στη Μονή Αγίας Νάπας
από το Έφορο του Μουσείου
Θάλασσα κ. Φώτος Κύκιλλος. Το
γεύμα της εκδρομής προσέφερε ο
Δήμος Αγίας Νάπας. Καφέδες και
κεράσματα στο Δάλι προσέφερε ο
Δήμος Ιδαλίου και στο Παραλίμνι
η Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας
και Αμμοχώστου. 
■

Το Σάββατο 3 Μαΐου 2008 οι
Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και Μουσεία της Κύπρου ανάλογα με το Τμήμα τους

Το Αρχαίο Τμήμα επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο
Κουρίου και ξεναγήθηκε από τον
επίτιμο Διευθυντή Τμήματος Αρχαιοτήτων δρ. Δήμο Χρήστου, στο
Μεσαιωνικό Μουσείο, στο Κάστρο
Λεμεσού και τον αρχαιολογικό
χώρο της Αμαθούντας, όπου ξεναγήθηκε από τους δρ. Ε. Προκοπίου και κ. Ι. Βιολάρη. Στους Σύνεδρους παρέθεσε γεύμα ο Δήμος
Λεμεσού.
Το Μεσαιωνικό Τμήμα ξεναγήθηκε στην Παναγία του Άρακα
από τον καθηγητή Βυζαντινής Τέχνης στο πανεπιστήμιο Κύπρου
κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλο, στην
Παναγία των Φορβίων (Ασίνου)
από τον καθηγητή στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο κ. Χ. Χοτζάκογλου, στη Μονή Παναγίας
του Κύκκου και στο Μουσείο της
από τον Διευθυντή του κ. Στυλιανό Περδίκη, στους ναούς Παναγίας Ποδύθου και Αρχαγγέλου
Μιχαήλ-Θεοτόκου στη Γαλάτα
από την καθηγήτρια Βυζαντινής
Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ, Μαρία ΚωνσταντουδάκηΚιτρομηλίδου. Το γεύμα της εκδρομής προσέφερε η Ιερά Μητρόπολις Κύκκου-Τυλληρίας, ενώ
τους καφέδες και τα κεράσματα
στην Ασίνου η Ιερά Μητρόπολις
Μόρφου.
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Πρώτη μουσική εκδήλωση του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού
1

Η Ιερά, Αρχιεπισκοπική και
Σταυροπηγιακή Μονή
του Αποστόλου
Βαρνάβα στη
Σαλαμίνα.

Το Μέγα Κλέος της Κύπρου
Απόστολος Βαρνάβας, πρότυπο φιλανθρωπίας και ιεραποστολής¹
l Δρ. Φωτεινή Νταντάλια - Δράκου
Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας και
Υποψήφια Υφηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας του
Martin - Luther - Universität Halle - Wittenberg, Deutschland

Η

πρώτη μουσική εκδήλωση του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου
“Απόστολος Βαρνάβας”, Πρόεδρος
του οποίου είναι ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, έγινε στις 21 Ιουνίου
υπό την αιγίδα του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρου στους κήπους
του Μετοχίου της Ιεράς Μονής
Κύκκου, οι οποίοι φιλοξένησαν
εκπροσώπους του πολιτικού και
εκκλησιαστικού χώρου καθώς και
πλήθος κόσμου που είχε την ευκαιρία, πριν την έναρξη της εκδήλωσης, να επισκεφθεί τους χώρους
των περιπτέρων και φωτογράφισης

των ηθοποιών της τηλεοπτικής
σειράς “Μίλα μου”, καθώς και να
αναγνώσει το Ενθύμιο Μουσικής
Εκδηλώσεως με κείμενα του Δρ.
Χαράλαμπου Μπούσια που δόθηκε.
Η εξέδρα, κάτω από το βλέμμα του
Σωτήρα Χριστού που προβάλλονταν επιβλητικά πάνω στη χρυσή
επιφάνεια ενός εξαιρετικού ψηφιδωτού, ήταν ειδικά διαμορφωμένη
για να ανταποκριθεί στις οπτικοακουστικές απαιτήσεις της εκδήλωσης, την οποία σκηνοθέτησε και
παρουσίασε ο Γιώργος Τσιάκκας.
Στο πλαίσιο της πρώτης ομιλίας ο Καθηγούμενος της Ιεράς,
Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρ-

νάβα και Αντιπρόεδρος του Ομίλου
Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ (Εικ. 2),
αφού καλωσόρισε την εορταστική
συγκέντρωση του Ομίλου και διαβίβασε τις ευχαριστίες του προς
τον σεβαστό Πανιερώτατο Κύκκου
και Τηλλυρίας, στους καλλιτέχνες
και στους εθελοντές, απευθύνθηκε
στους σεβαστούς πατέρες και στους
πιστούς. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του έθεσε στο επίκεντρο της
παρατήρησής του τους ανθρώπους,
οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια
ανισότητα, καθώς δεν διακρίνονται όλοι οι άνθρωποι από την ίδια
ευφυία, τον ίδιο δυναμισμό και
δραστηριότητα. Άλλοι είναι ευημερούντες, άλλοι φτωχοί, άλλοι
υγιείς, άλλοι άρρωστοι και πονε-

¹ Τις θερμές ευχαριστίες μου επιθυμώ να εκφράσω στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ που ενέπνευσε τη
συγγραφή αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ επίσης τον κ. Χάρη Γιωργάκη για την ευγενική διάθεση των φωτογραφιών της εκδήλωσης του Φιλανθρωπικού
και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”.
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2

Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”
μένοι, από άλλους λείπει η χαρά
και η ειρήνη. Εδώ καθόρισε ο ομιλητής τη συμβολή της αγάπης, της
συμπάθειας, της συνεισφοράς των
ευημερούντων και εχόντων προς
τους μη έχοντας και εδώ ακριβώς
υπογράμμισε την εφαρμογή της
εντολής για αναπλήρωση, στο μέτρο του δυνατού, της ανάγκης του
συνανθρώπου με την αγάπη, όπως
υπαγορεύει η ευαγγελική διδασκαλία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο2, ενώ ανέφερε επίσης, ότι στο
πρόσωπο του φτωχού και στερημένου θέτει τον ίδιο τον εαυτό του
ο Κύριος και Θεός μας. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ανέλυσε
τους στόχους του Φιλανθρωπικού
και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”, οι οποίοι συνοψίζονται στη στήριξη των ψυχών
των συνανθρώπων στον πόνο και
στη στέρηση με αγάπη, προσφορά
και συμπαράσταση. Με αυτή τη
σκέψη έγινε το ξεκίνημα και με
αυτό το όραμα δόθηκε το μήνυμα με σκοπό την παροχή βοήθειας
στους δεινοπαθούντες συνανθρώπους που βιώνουν στέρηση και αδιέξοδα στην ζωή τους. Στο πλαίσιο
της θεολογικής προσέγγισης και
ανάλυσης της κινητήριας δύναμης
όλων, της αγάπης, συχνές ήταν οι
αναφορές του ομιλητή στον Περί
αγάπης λόγο του Ιερού Χρυσόστομου και στις προτροπές της χριστιανικής και ευαγγελικής διδασκαλίας για προσφορά από το πλεόνασμα των αγαθών μας στη στέρηση
και στην ανάγκη του αδερφού μας,
καθώς η ελεημοσύνη είναι νομοθετημένη από τον Θεό. Η αρετή της
αγάπης που είναι δημιουργός κάθε
καλού, αποτρέπει τον άνθρωπο από
την αδικία, την κλοπή, την ατιμία

2

και την πικρία. Εκτός από τη θεσμοθέτηση της στήριξης και της
βοήθειας αναξιοπαθούντων μέσω
των φιλανθρωπικών ταμείων, η
Εκκλησία και οι Μητροπόλεις
ιδρύουν Ορφανοτροφεία και Γηροκομεία προς τους έχοντας ανάγκη
βοήθειας. Στη συνέχεια ο ομιλιτής
ανέλυσε την έννοια της πρόνοιας
μέσα στην ορθόδοξη παράδοση,
που αποτελεί έκφραση της αγάπης,
ενώ καθόρισε και το πλαίσιο που
γεννήθηκε η σκέψη της ίδρυσης
του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου. Εκτός από την
ηθική και υλική στήριξη και την
οργάνωση ομάδων προσέγγισης
για τους δεινοπαθούντες με στόχο την πνευματική τους στήριξη,
ο Όμιλος θέτει με ενδιαφέρον ως
επόμενο στόχο τη συμπαράσταση
στις εξωτερικές Ιεραποστολές, με
σκοπό τη διάδοση της Χριστιανικής
πίστεως στις χώρες της Αφρικής
και Ασίας, σε λαούς φτωχούς και με
ποίκιλες ανάγκες. Η υπόδειξη για
την εκπλήρωση των στόχων πηγάζει από τη μορφή του Αποστόλου
Βαρνάβα, η επωνυμία του οποίου
δόθηκε στον Όμιλο. Ο Απόστολος Βαρνάβας, όπως αναφέρουν οι

2
Κατά Ματθαίον (Κεφ. ΚΕ΄ 35-40), Η Καινή Διαθήκη, Αθήνα 2003, σελ. 68:
“Επείνασα γαρ, και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος
ήμην, και συνηγάγετε με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ησθένησα, και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτώ
οι δίκαιοι λέγοντες. Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν; Πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν, ή γυμνόν και
περιεβάλομεν; Πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή, και ήλθομεν προς σε;
Και ανταποκριθείς ο βασιλεύς ερεί αυτοίς. Αμήν λέγω υμίν, εφ’ έσον εποίη-
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Αριστερά: Ο Καθηγούμενος της Ιεράς,
Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα
Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ.
Πάνω: Ο Μέγας Υμνογράφος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.
Πράξεις των Αποστόλων3, πρώτος
δίνει το παράδειγμα της προσφοράς
προς τον συνάνθρωπο και αποτελεί
πρότυπο αγάπης και ελεημοσύνης
στην πράξη και στη διδασκαλία.
Στο τρίτο μέρος της ομιλίας του
ευχαρίστησε τους πάντες που με
την εργασία τους επιδιώκουν την
επίτευξη των στόχων του Ομίλου,
τον Μέγα Υμνογράφο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας κ. Χαράλαμπο
Μπούσια που ως επίτιμο και ενεργό
μέλος του Ομίλου συμμετείχε στην
εκδήλωση, τα ενεργά και αρωγά
μέλη, τους χορηγούς και τους καλλιτέχνες. Με αυτά τα λόγια ο Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ έδωσε τα μηνύματα μιας ευγενούς και θεαρέστου
πορείας αγάπης και φιλανθρωπίας
προς τον συνάνθρωπο, ενώ καθόρισε και το πλαίσιο δράσης του Ομίλου, ο οποίος φέρει τη σφραγίδα και
την πνευματική του καθοδήγηση.
Όπως τονίζει και ο ίδιος, δυο τομείς προσφοράς προς τον πλησίον
αποτελούσαν ανέκαθεν την πυξίδα
του βίου του, η ιεραποστολή και η
φιλανθρωπία4.
Στη συνέχεια ακολούθησε η
ομιλία του Μέγα Υμνογράφου της

σατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε”.
Πράξεις Αποστόλων (Κεφ. Δ΄ 37), Η Καινή Διαθήκη, Αθήνα 2003, σελ. 276:
“υπάρχοντος αυτώ αγρού, πωλήσας ήνεγκε το χρήμα και έθηκε παρά τους
πόδας των αποστόλων”.
4 Μπούσιας, Χ.: Ιεραποστολή και Φιλανθρωπία κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Έκδοσις Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας“, Αθήνα 2008, σελ. 5.

3
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Η Πολιτιστική χορωδία Γένεσις.
Αλεξανδρινής Εκκλησίας κ. Δρ.
Χαράλαμπου Μπούσια (Εικ. 3), ο
οποίος κυρίως ανέλυσε την έννοια
της αγάπης, η οποία καθορίζει και
την προσφορά μας απέναντι στον
συνάνθρωπο, καθώς και την έννοια της ελευθερίας που μπορεί να
εξασφαλίσει η γνώση της αλήθειας, όπως αναφέρεται και στο κατά
Ιωάννην Ευαγγέλιο5. Τόνισε, ότι
οποιαδήποτε προσφορά μας είναι
λίγη και όχι ικανή να συγκριθεί
με αυτά που πρόσφερε ο Θεός στο
πλαίσιο της φιλανθρωπίας του, ενώ
με στόχο την ενθάρρυνση των πιστών και την παρακίνησή τους για
προσφορά και έκφραση αγάπης,
δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει,
ότι αυτή η προσφορά καταγράφεται στη Βασιλεία των ουρανών. Το
νόημα και η δύναμη της φιλανθρωπίας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο
αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης
του κ. Μπούσια σε ένα ιδιαίτερο
κεφάλαιο της ομιλίας του στην
πρώτη γενική συνέλευση του Ομίλου, η οποία συμπεριλήφθηκε στις

εκδόσεις του. Εκεί καθορίζονται ως
εκδηλώσεις της φιλανθρωπίας η
συναναστροφή με αμαρτωλούς, η
συγκατάβαση στις αδυναμίες των
άλλων, η συμπάθεια στους πίπτοντες και τους αρρώστους, η φροντίδα για τους αμαρτωλούς μετά
την πτώση τους, το κλάμα για την
αναισθησία και τη διαφθορά των
παρεκτρεπομένων και η φροντίδα
για τους άσημους, ενώ ωφέλειες
από την φιλανθρωπία αποτελούν
η εξάλειψη αμαρτιών και η εξομοίωση με το Θεό, η κάθαρση της
ψυχής, η αμοιβή από τον Θεό και
η εξασφάλιση του εισιτηρίου για τη
Βασιλεία των ουρανών. Αντίθετα η
έλειψη φιλανθρωπίας επισύρει την
οργή του Θεού6. Η ιεραποστολή
επίσης αποτελεί θείο έργο, απόδειξη
της αγάπης μας προς τον Θεό, καθήκον και ευθύνη μας που αφορά
στη σωτηρία των άλλων, επειδή δεν
σωζόμαστε, αν δεν φροντίζουμε για
αυτήν. Πρέπει να υπάρχει επιμονή
για το ιεραποστολικό έργο, καθώς
ο Θεός ανταμείβει τους ιεραποστό-

5 Κατά Ιωάννην (Κεφ. Η΄ 32), Η Καινή Διαθήκη, Αθήνα 2003, σελ. 231:
“γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς”.
6
Για τον Στέφανο βλ. Bovon, Fr.: The dossier on Stephen, the first martyr.
Harvard Theological Review. Issued quarterly by the Faculty of Divinity in
Harvard University (Cambridge, MA), Bd. 96 (2003), Heft 3, σελ. 279-315.
7
Πράξεις Αποστόλων (Κεφ. ΙΑ΄ 19), Η Καινή Διαθήκη, Αθήνα 2003, σελ. 294.
8
Για τον απόστολο Παύλο βλ. Luibhéid, C.: A scholarly reconstruction
of St. Paul and his times. The historical evidence, Lewiston, N.Y. 2002
(Studies in classics 18) - Nippel, W.: Der Apostel Paulus. Ein Jude als
römischer Bürger. In: Sinn (in) der Antike. Orientierungssysteme,
Leitbilder und Wertkonzepte im Altertum, Hölkeskamp, K.-J., Rüsen, J.,
Stein-Hölkeskamp, E., Grütter (Hrsg.), Mainz am Rhein 2003, σελ. 357-374
- Shauf, S.: Theology as history, history as theology. Paul in Ephesus in Acts
19, Atlanta, Emory Univ., Diss. 2004, Berlin 2005 (Beihefte zur Zeitschrift
für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche
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λους7. Στη συνέχεια της ομιλίας
του και με υπόβαθρο την πνευματική αυτή διεργασία, ο κ. Μπούσιας αναφέρθηκε στην ονομασία του
Ομίλου, βάση της οποίας αποτέλεσε
ο Απόστολος Βαρνάβας που υπήρξε φιλάνθρωπος, ιεραπόστολος και
φρουρός της Εκκλησίας της Κύπρου. Σημαντική ήταν η προτροπή
του ομιλιτή στους ανθρώπους, οι
οποίοι, όταν είναι κοντά στον Χριστό δεν θα στερηθούν τίποτα στη
γη και η Χάρη του Θεού θα τους
δώσει τη Βασιλεία των ουρανών.
Οι σκέψεις αυτές, όπως επίσης και
η έννοια της αγαθοεργίας, της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης
αποτελούν επίσης αντικείμενο του
κειμένου του με τίτλο “Η Φιλοπτωχία”, το οποίο αποτελεί το Ενθύμιο
της μουσικής εκδηλώσεως.
Μετά τα πολύ σημαντικά λόγια των ομιλητών ακολούθησε η
προβολή μιας ταινίας με θέμα: “Το
μέγα κλέος της Κύπρου“ από τον
Χάρη Γεωργάκη, η οποία παρουσίασε μια σύντομη περιγραφή του βίου
του Αποστόλου Βαρνάβα. Η διάδοση του χριστιανισμού στην Κύπρο
οφείλεται στην εγγύτητά της με τη
Συροπαλαιστίνη, στη μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου (33 μ.Χ.)8
φυγή των χριστιανών, στους οποίους
περιλαμβάνονταν και πολλοί από
την Κύπρο9 και κυρίως στην έλευση
στο νησί των αποστόλων Παύλου,
Βαρνάβα και του ανηψιού του, Μάρκου το 45 μ.Χ. Όπως αναφέρουν οι
Πράξεις Αποστόλων, οι Κύπριοι ήταν
από τους πρώτους που δέχτηκαν τον
χριστιανισμό και τον δίδαξαν έξω
από την Ιερουσαλήμ. Σε αυτούς συ-

133) - Thomas, C.M.: The Acts of Paul as a source for the life of Paul. In:
Actes du Ier congrès international sur Antioche de Pisidie, Drew-Bear, T.,
Tashalan, M., Thomas, Chr. M. (Édd.), Université Lumière-Lyon 2, UMR
5649 du CNRS, Paris 2002, σελ. 85-92 (Collection Archéologie et histoire
de l’ antiquité. Université Lumière-Lyon 2. 5.) - Wolter, H.-J.: Die Zeit des
Apostel Paulus. Ein Reise - Lesebuch zur Geschichte der frühen Kirche,
Regensburg 2002.
9
Για τον απόστολο Βαρνάβα βλ. Hagiographica Cypria: Sancti Barnabae
Laudatio Auctore Alexandro Monacho et Sanctorum Bartholomaei et
Barnabae Vita e Menologio Imperiali Deprompta, Van Deun P. (Hg.),
CCSG 26, Turnhout 1993, σελ. 83-122 - Öhler, M.: Barnabas. Die historische
Person und ihre Rezeption in der Apostelgeschichte. Tübingen 2003, XIV
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 156) - Περίοδοι και μαρτύριον του Αγ. Βαρνάβα του Αποστόλου, Acta Apostolorum
Apocrypha², Lipsius, R. A., Bonnet, M. (Hrsg.) II, 2, Darmstadt 1959.
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5
γκαταλέγονται ο απόστολος Βαρνάβας και ο ανεψιός του απόστολος και
ευαγγελιστής Ιωάννης - Μάρκος. Το
45 μ.Χ. οι απόστολοι Παύλος10, Βαρνάβας11 και Μάρκος δίδαξαν τον χριστιανισμό και στην Κύπρο, ενώ στην
Πάφο έγινε χριστιανός ο πρώτος επίσημος Ρωμαίος, ο ανθύπατος Σέργιος
Παύλος. Το 50 μ.Χ. ο Βαρνάβας επέστρεψε στην Κύπρο με τον ανεψιό
του Μάρκο και έχοντας ως έδρα του
τη Σαλαμίνα παρακολουθούσε τη
διάδοση του χριστιανισμού σε όλες
σχεδόν τις πόλεις και τις κοινότητες
της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της
παραμονής των αποστόλων Παύλου,
Βαρνάβα και Μάρκου στην Κύπρο
χειροτονήθηκαν ο Λάζαρος, ο οποίος μετά τον διωγμό που κήρυξαν οι
Ιουδαίοι κατά των χριστιανών ήρθε
στην Κύπρο ως επίσκοπος Κιτίου και
ο Ηρακλείδιος ως επίσκοπος Ταμασού12. Αυτοί και οι επίσκοποι13 Νεαπόλεως Τυχικός14, Κουρίου Φιλάγριος και Φιλωνίδης, Ταμασού Μνάσων
και Ρόδων, Σόλων Αυξίβιος15 και Κυρηνείας Θεόδοτος16, καθώς και οι Τίμων, Αρίστων, Αριστοκλειανός, Επαφράς και Νικάνωρ συνέβαλαν στη
διάδοση και εδραίωση του χριστιανισμού στην Κύπρο. Μερικοί από αυτούς, όπως και οι Αθανάσιος, Δημητριανός, Δίδυμος, Διομήδης, Κόνων,
Λούκιος, Νεμέσιος, Ποτάμιος και
άλλοι πολλοί ομολόγησαν στον Χριστό κατά τη διάρκεια των διωγμών17.
Η εδραίωση της χριστιανικής πίστης
στην Κύπρο συνάντησε εμπόδια από
τον ειδωλολατρικό πληθυσμό, όπως
αποδεικνύει το μαρτυρικό τέλος
του αποστόλου Βαρνάβα και άλλων
μαρτύρων, οι οποίοι με τους παρόντες επισκόπους συνέβαλαν στην
επικράτηση του χριστιανισμού στην
10

6
Ο Σταύρος Κωνσταντίνου και
η Μάριαμ Βενιζέλου.
Κύπρο. Μετά την ιστορική ανασκόπιση του βίου του Αποστόλου Βαρνάβα ο φακός στράφηκε στην Ιερά
Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα στη
Σαλαμίνα (Εικ. 1) , ενώ τα μάτια των
θεατών προς τον ουρανό για να μην
φανεί η συγκίνηση που προκάλεσε η
αναφορά στην πρώτη Θεία λειτουργία μετά την εισβολή που έγινε στην
Μονή και στο θαύμα του παράλυτου
κ. Μάριου Στυλιανού. Ήταν ίσως
η στιγμή που τα λόγια αγάπης που
ακούστηκαν από τα χείλη των ομιλητών και ο βίος του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου που συμπλήρωσε με μια πλούσια εικονογραφία
και μια περίτεχνη εικαστική απόδοση το ψηφιδωτό της θείας πρόνοιας,
πλησίασαν τις ψυχές των ανθρώπων
και μετέτρεψαν την πρώτη αυτή εκδήλωση σε κολυμβήθρα πνευματικής αφύπνισης. Στη φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα και το δέος
ενός ταπεινού ανθρώπου μπροστά σε
ένα θαύμα προστέθηκε και η ευχή
του παρουσιαστή της εκδήλωσης
να λειτουργήσει ο Καθηγούμενος
της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ σε

Halkin, F.: Les actes apocryphes de Saint Héraclide de Chypre, disciple
de l´ apôtre Barnabé, AnalBoll 82, 1964, σελ. 133-169.
11
Για τους επισκόπους στην Κύπρο βλ. Nicephorus Kallistos Xanthopoulos,
Kirchengeschichte PG 146.860-861 - Sozomenus, Kirchengeschichte 330.11-14.
Επίσης βλ. Leontios Machairas: Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus
Entitled “Chronicle“, Dawkins, R. M. (Hg. und übers.), New York 1980, vol. 1,
29, section 30 -Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae: Propylaeum ad
Acta Sanctorum Novembris, Delehaye, H. (Hg.), Brussels 1902.
12
Vita sancti Auxibii, Noret, J. (Hg.). In: Hagiographica Cypria:
Sancti Barnabae Laudatio Auctore Alexandro Monacho et Sanctorum
Bartholomaei et Barnabae Vita e Menologio Imperiali Deprompta, Van

Eνατενίσεις



ελεύθερο χώρο.
Μετά από την εικόνα είχε σειρά
ο ήχος που φρόντισε να απαλύνει
την ατμόσφαιρα, να περιηγήσει
μέσω των φωνών της Πολιτιστικής χορωδίας Γένεσις (Εικ. 4) τον
νου σε κάποιες παλαιότερες εποχές,
λίγο πιο ρομαντικές, λιγότερο βέβηλες. Στη συνέχεια η μικρή Μάριαμ Βενιζέλου (Εικ. 6) κατέπληξε
με τις φωνητικές της ικανότητες
και τη λάμψη που είχαν τα μάτια
της, όταν απήγγελε μια προσευχή.
Ο Σταύρος Κωνσταντίνου μετέτρεψε τη συγκίνηση σε χαρά και διασκέδαση, αποδίδοντας αγαπημένα
τραγούδια και μελωδίες (Εικ. 5).
Αυτή η εκδήλωση (Εικ. 7) αποτελεί την πρώτη επίσημη έκφραση
των απόψεων, των στόχων και των
επιδιώξεων του Ομίλου που αποδίδονται συνοπτικά μέσα από τα λόγια του Καθηγούμενου της Ιεράς
Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ: “Η πρόνοια
και η φροντίδα για τους έχοντας
ανάγκη μέσα στην Εκκλησία είναι
καρπός μιας ευσεβούς ζωντανής
πίστεως, είναι η ενεργός αγάπη”. ■

Deun P. (Hg.), CCSG 26, Turnhout 1993, σελ. 184 ff.
Vita sancti Auxibii, Noret, J. (Hg.). In: Hagiographica Cypria:
Sancti Barnabae Laudatio Auctore Alexandro Monacho et Sanctorum
Bartholomaei et Barnabae Vita e Menologio Imperiali Deprompta, Van
Deun P. (Hg.), CCSG 26, Turnhout 1993, σελ. 177-202.
14
Για τον Άγιο Θεόδοτο βλ. Μηνολόγιον Βασιλείου PG: 117.265.
15
Grigoli, N. di: Aristocle, prete, Demetriano, diacono, Atanasio, lettore,
santi mastiri di Cipro. Bibliotheca Sanctorum, I, Istituto Giovanni XXIII,
Nella Pontificia Università Lateranense, I, 1964, stil. 426-427 - Synaxarium
Ecclesiae Constantinopolitanae, stil. 404, 766 - Μακαρίου Γ΄, Αρχιεπισκόπου Κύπρου: Κύπρος η Αγία Νήσος, Αθήνα 1968, σελ. 1.
13
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Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας
κ.κ. Γρηγόριο στην Αρχιεπισκοπή.

Δέηση μπροστά στην Αγία Εικόνα.

Το αντίγραφο της Ελεούσας του Κύκκου στολισμένο με λουλούδια από το δωρητή κ. Νικόλαο Νάννο.

Αντίγραφο της Παναγίας του Κύκκου
στο Μαργκέητ (7-13 Ιουνίου 2008)

Μ

έσα σε πνεύμα θρησκευτικής κατάνυξης
και βυζαντινής μεγαλοπρέπειας η κοινότητα Margate της περιοχής Kent, υποδέχθηκε σύγχρονο αντίγραφο της θείας εικόνας
της Παναγίας Ελεούσας του Κύκκου.
Στους εορτασμούς της παραλαβής της αγίας Εικόνας,
όπως οργανώθηκαν από τον αρχιμ. Βησσαρίωνα Κοκλιώτη, ανταποκρίθηκε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου κ.κ. Νικηφόρος με την αποστολή του αρχιμ.
Χρυσόστομου, ο οποίος μετέφερε τις σεπτές ευλογίες του
Πανιερωτάτου και έτυχε θερμής υποδοχής.
Το αντίγραφο της αγίας εικόνας της θεομήτορος φιλοτεχνήθηκε στο νησί Σαλαμίνα, γενέτειρα του δωρητή
κ. Νικολάου Νάννου, Αναγνώστου, ως μεταθανάτια εκπλήρωση της επιθυμίας του μακαριστού γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, και συνοδεύθηκε από τον δωρητή, τους
συγγενείς του και τον αρχιμ. Χριστόδουλο Κοκλιώτη
στην Αγγλία.
Η αγία εικόνα μεταφέρθηκε με πομπή στον Ιερό Ναό
των παμμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο
Margate, το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008. Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα έτυχε τιμητικής προσκύνησης από
πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπε-
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ρινού, στο τέλος του οποίου αντηλλάγησαν χαιρετισμοί
και προσφωνήσεις από τους πανοσιολογιώτατους αρχιμανδρίτες κ.κ. Βησσαρίωνα Κοκλιώτη και Χρυσόστομο
Κυκκώτη, τον πρόεδρο της Κοινότητας Margate κ. Χάρο
και τον δωρητή της εικόνας κ. Νικόλαο Νάννο, αναγνώστη. Το βράδυ προσφέρθηκε δείπνο από την Κοινότητα.
Ο Αρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
κ.κ. Νικηφόφο για την ανταπόκρισή του στους εορτασμούς και τόνισε την ευλογία και την πολύτιμη παρουσία
της Παναγίας του Κύκκου στην κοινότητα, για την οποία
ευχήθηκε να καταστεί προσκυνηματικός προορισμός
για όσους βρίσκονται στην Αγγλία. Ο Αρχιμανδρίτης κ.
Χρυσόστομος ευχαρίστησε για τη θερμότατη υποδοχή
και μεταφέροντας τις ευχές και τις ευλογίες του Πανιερωτάτου Αγίου Κύκκου, διηγήθηκε συνοπτικά την ιστορία της αγίας Εικόνας της Θεομήτορος, η οποία βρίσκεται
αποθησαυρισμένη στη Μονή Κύκκου, και αναφέρθηκε
στη σημασία και τον ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει η τροφός Μονή. Επίσης τόνισε την αναγκαιότητα της
ορθόδοξης μαρτυρίας στη χώρα που φιλοξενεί χιλιάδες
ορθοδόξους χριστιανούς και σε παραινετικό τόνο τη μεταλαμπάδευση της παράδοσης και της μαρτυρίας αυτής
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στις νεότερες γενιές.
Την Κυριακή 8 Ιουνίου ε.ε., τελέσθηκε πανηγυρική
θεία Λειτουργία, και τον θείο λόγο κήρυξε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης κ. Χριστόδουλος Κοκλιώτης, ο
οποίος με σαφήνεια, απλότητα και θεολογική δεινότητα
μετέδωσε τα νοήματα των όρων και τη συμβολή των
αγίων 318 θεοφόρων πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εψάλη ο παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
Τις επόμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις
στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου κ. Αθανάσιο, ο
οποίος προσέφερε γεύμα, και στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο, ο οποίος υποδέχθηκε τους επισκέπτες στην Αρχιεπισκοπή και συνομίλησε μαζί τους με εγκαρδιότητα.
Το αντίγραφο της θείας εικόνας της Παναγίας Ελεούσας του Κύκκου βρίσκεται σήμερα σε ξυλόγλυπτο θρόνο
και σε περίοπτη θέση μέσα στον Ιερό ναό των παμμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ της κοινότητας
Margate.
Προσφώνηση του κ. Νικολάου Νάννου, αναγνώστη:
Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κύκκου κ.κ.
Νικηφόρου πάτε Χρυσόστομε,
Σεβαστοί πατέρες, κύριες Πρόεδρε της κοινότητος του Μαργκέητ, κυρίες και κύριοι.
“Ο καυχώμενος εν Κυρίω
καυχάσθω” μας λέγει ο Απόστολος. Ορισμένοι λαοί μπορούν να καυχηθούν για την
οικονομική και τεχνολογική
τους πρόοδο, άλλοι για την
ανάπτυξη των γραμμάτων και
των καλών τεχνών, άλλοι για
τα ιστορικά τους μνημεία και
τις φυσικές ομορφιές της χώρας τους. Εμείς οι ορθόδοξοι Έλληνες εκτός των άλλων
έχουμε να καυχηθούμε κυρίως δια την πίστη μας, για
τους Αγίους μας, τους ήρωες της πίστης και προ πάντων
για την Παναγία μας.
Αυτή είναι η καύχησή μας, αυτή η παρηγοριά και
η Ελπίδα μας. Σ’ αυτήν καταφεύγουμε στις λύπες, στις
στενοχώριες, στα προβλήματά μας. Αυτή είναι η Μάνα
που όλους μας χωρά στην αγκαλιά της και όλους μας
σκεπάζει η χάρη της. Αυτή είναι η πηγή του ελέους. Η
πιο αγαπητή μορφή η μορφή της. Στην Εικόνα της καταφεύγουμε. Σ’ αυτήν μπροστά γονατίζουμε και απ’ αυτήν
παίρνουμε δύναμη και θάρρος. Αυτή δεν μας απογοητεύει ποτέ. Ένα αντίγραφο της Παναγίας της Ελεούσας,
της Παναγίας του Κύκκου, σας παραδίδουμε σήμερα, για
να σας σκεπάζει η χάρη της, να σας ευλογεί και να σας
ενισχύει εδώ στην ξενιτιά που βρίσκεσθε. Το μεγαλύτερο χριστιανικό προσκύνημα στον Ελληνικό κυπριακό
χώρο είναι η Παναγία του Κύκκου. Βράχος δεσπόζει στη
μακρινή πατρίδα σας που φυλάει, στηρίζει, δυναμώνει
και παρηγορεί τον χειμαζόμενο λαό της.
Βράχος που κρατά την Ορθοδοξία, την πίστη στους
δύσκολους καιρούς που ζούμε, γιατί κατέχει τον ανεκτίμητο θησαυρό, την Εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας,
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έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Βράχος που σ’ αυτόν είχε
καταφύγει ο Εραστής της ησυχίας κα της αρετής, Ησαΐας. Μέσα στη σπηλιά που θέλησε να ζήσει και να βρει τον
μόνο Άξιο της αγάπης και της αφοσίωσης αληθινό Θεό,
βρήκε τον θαυμαστό δρόμο προς τον ατίμητο θησαυρό,
τη θαυματουργό εικόνα της.
Τα θαύματα πηγάζουν άφθονα από την Αγία μορφή
της. Ξεκινώντας απ’ τη θεραπεία του Μανουήλ Βουτομήτου προχωράμε στη θεραπεία της κόρη τους Αλεξίου
Κομνηνού, ο οποίος έδωσε σαν δείγμα της ευχαριστίας
του χρήματα για να χτιστεί η Μονή και περνώντας
μέσα από ανά τους αιώνες αναρίθμητα θαύματα φτάνουμε στην εποχή μας. Όλα αυτά και πολλά ακόμη σας
είναι γνωστά, όπως γνωστή είναι η προσφορά της Μονής στον κυπριακό λαό μέσα στο διάβα της ιστορίας.
Γι’ αυτό και καταπατήθηκε και λεηλατήθηκε από τους
Τούρκους το 1821.
Σ’ αυτήν κατέφυγαν μεγάλες μορφές της Νεώτερης ιστορίας της Κύπρου. Εκεί βρήκαν προστασία, παρηγοριά.
Από την Παναγία του Κύκκου έπαιρναν δύναμη και
θάρρος να συνεχίσουν τον Αγώνα τους που εξακολουθεί
να συνεχίζεται. Στις μέρες μας η Μονή συνεχίζει να προσφέρει. Απ’ τη θεία μορφή της
τα νιάτα της Κύπρου μαζί με
τη μόρφωση ρουφούν τα νάματα της πίστης στο περίφημο
Γυμνάσιο του Κύκκου. Οι υποτροφίες της Μονής στηρίζουν
και βοηθούν όσους αγαπούν
τη μόρφωση. Η πλούσια φιλοξενία ανακουφίζει τις ταλαιπωρημένες ψυχές που αθρόα
καταφεύγουν στη χάρη της
Αυτής της θαυματουργού Εικόνας το αντίγραφο, αγαπητοί,
σας φέρνουμε σήμερα από την
Ελλάδα, από τη Σαλαμίνα το
νησί του Αίαντα, των Σαλαμινομάχων, του Ευριπίδη και
κυρίως της Παναγίας της Φανερωμένης και του Οσίου
Λαυρεντίου. Από τη Σαλαμίνα με την οποία σας συνδέουν πανάρχαιοι δεσμοί μαζί με τις ευχές και τις Ευλογίες
του μακαριστού Μοναχού πατρός Παϊσίου Αγιορείτου.
Ας είναι η Εικόνα αυτή εις μνημόσυνό του αιώνιο. Αφού
η Επιθυμία εντολή του είναι η εικονογράφησή της.
Ας είναι για σας, για όλους τους Ορθοδόξους πιστούς,
ο βράχος που θα μας στηρίζει, για να μη μας παρασύρουν
τα κύματα του κακού.
“Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις” και
στις δυσκολίες· ιδού το καταφύγιο.
Σεβαστέ πατέρα Βησσαρίων και Συμπατριώτη, σήμερα την 7η Ιουνίου 2008 σας παραδίδουμε το αντίγραφο
της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας του Κύκκου και αφιερώνουμε αυτήν στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Μιχαήλ και Γαβριήλ Μαργκέιτ Αγγλίας. Ευχόμεθα όπως
η Παναγία Θεοτόκος να μας παρέχει πλουσίαν την χάριν
και ευλογία της και διαφυλάττει πάντας ημάς υπό την
κραταιάν της Σκέπη και προστασία.
Σας ευχαριστώ, ο εκ Σαλαμίνος της Ελλάδος Ανα■
γνώστης Νικόλαος Νάννος. 
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Τελική Γιορτή Δημοτικού
Σχολείου Κάμπου Τσακίστρας
l Της Μύριας Α. Κωνσταντινίδου
Δασκάλας Δημοτικού Σχολείου Κάμπου-Τσακκίστρας

E

χοντας φτάσει για ακόμη μια φορά στο
τέλος, στο κλείσιμο ενός ακόμη κύκλου,
στον αποχαιρετισμό μιας ακόμη σχολικής
χρονιάς που ολοκληρώθηκε, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 η τελική γιορτή του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Τσακίστρας.
Κατά τη διάρκειά της, οι μαθητές, οι δάσκαλοι,
οι γονείς μα και οι φίλοι του σχολείου γενικά και
των παιδιών ειδικά, αναλογίστηκαν τις μέρες που
πέρασαν, τις προπάθειες που ολοκληρώθηκαν, τα
όνειρα που αποτέλεσαν αφετηρία για το μέλλον. Κεντρικό θέμα της λιτής τελετής δεν υπήρξε άλλο από
τον αποχαιρετισμό των τελειοφοίτων μαθητών, μια
και στο σύνολό της η γιορτή αφορούσε την πραγμάτωση επιδιώξεων, την αναφορά σε στόχους που
επιτεύχθηκαν αλλά και αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος
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ώστε να δομηθούν επάνω οι επόμενοι.
Η τελετή διακρίθηκε σε δύο μέρη. Στο αρχικό, οι
τελειόφοιτοι μαθητές παρουσιάσαν δραματοποιημένα τα συναισθήματα που βίωναν μέσα από την αναγκαστική ολοκλήρωση του κύκλου της φοίτησής
τους στο δημοτικό. Τα παιδιά, που τα ίδια έγραψαν το
έργο, έστειλαν ξεκάθαρα το δικό τους μήνυμα, πως
θα φυλάξουν σαν πολύτιμο θησαυρό τις μέρες που
πέρασαν, τις στιγμές που μοιραστήκαν με φίλους,
συμμαθητές και δασκάλους. Τόνισαν πως θα θυμούνται πάντα με αγάπη τα μαθητικά τους χρόνια στο
δημοτικό, τις ματιές, τα γέλια, τα πειράγματα, τους
καβγάδες, ακόμη και τα σκιρτήματα στα διαγωνίσματα, τους επαίνους, τα μουτζουρωμένα τετράδια,
τα όνειρά τους και τις προσδοκίες όλων μας.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε μέσα από την
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απονομή ενθυμίων και αναμνηστικών πλακετών
στους τελειόφοιτους μαθητές μας
Αναστασίου
Στέλλα, Ανδρέου Ελένη, Αποστόλου Αγαθοκλή και
Παναγιώτου Πραξούλλα από φορείς και οργανωμένα σύνολα, όπως ο Σύνδεσμος Γονέων, η Σχολική
Εφορεία, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Μαραθάσας
και Κάμπου. Παράλληλα, τιμήθηκαν δάσκαλοι που
υπηρέτησαν στο παρελθόν στο σχολείο, με ήθος και
αφοσίωση.
Το δεύτερο μέρος της τελετής λήξης αφορούσε
την παρουσιάση του θεατρικού «Η αρπαγή της Περσεφόνης» από το σύνολο των παιδιών του Δημοτικού σχολείου Κάμπου-Τσακίστρας.
Η επιλογή του συγκεκριμένου μύθου δεν αφορούσε αποκλειστικά την αισθητική αρτιότητά του
αλλά και το γεγονός ότι μέσα σε αυτόν παρουσιάζεται η διαδρομή του ανθρώπου. Ο μύθος της Περσεφόνης συνδέθηκε άμεσα με τη θεματική
της
τελικής γιορτής, μια και αναφέρεται στο κλείσιμο
κύκλων, σε αποχαιρετισμούς και αποτελεί μια συμβολική αναπαράσταση της περιπέτειας της εσωτερικής ζωής που ο καθένας μας για να γνωρίσει είναι
καμιά φορά αναγκαίο να βυθιστεί στο πένθος, για να
μπορέσει στη συνέχεια να ανθοφορήσει. Καθρεφτίζει τη δύναμη της αλλαγής. Μέσα από την παρουσίαση του θεατρικού τα παιδιά έκαναν φανερό πως
δεν είναι μοναχά το στάρι που θα πεθάνει, θα μπει
στη γη για να ξαναγεννηθεί αλλά και οι άνθρωποι
που δε θα μπορέσουν να βιώσουν τις αλλαγές των
εποχών αν δεν πενθήσουν. Μόνο έτσι θα αποκτήσουν παρελθόν. Και το παρελθόν είναι αναπόσπαστο
μέρος του κόσμου, όπως και οι αναμνήσεις από το
δημοτικό, που επάνω τους θα δομηθούν οι ελπίδες
και τα όνειρα του γυμνασίου, του λυκείου και της
ζωής μας.
Ο μύθος, όπως άλλωστε αναφέρει και ο W. G.
Wechsler, αφηγείται σε συμβολική κωδικοποιημένη
μορφή τις περιπέτειες του εσωτερικού κόσμου και
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επιτρέπει τόσο στα παιδιά όσο και στους θεατές την
επίλυση των συγκρούσεων βάσει των προτύπων
επίλυσης των προβλημάτων με τρόπο συναισθηματικό και παράλληλα ορθολογικό. Όπως επομένως
η Περσεφόνη θα καταφέρει να προχωρήσει και να
επιλύσει τις συγκρούσεις που την αφορούν, έτσι και
οι τελειόφοιτοί μαθητές θα είναι σε θέση να προχωρήσουν προς το μέλλον τους.
Ο γνωστός μύθος διασκευάστηκε ώστε να αντανακλά την κυπριακή πραγματικότητα και πήρε ζωή
μέσα από τους μαθητές. Τα παιδιά κατάφεραν μέσα
από την υποκριτική τους να μας ταξιδέψουν κατά
τη διάρκεια του θεατρικού στη δημιουργία του κύκλου των εποχών. Ο Πλούτωνας θα αρπάξει παρά τη
θέλησή της την Περσεφόνη, θα καταραστεί την Κυανή που θα προσπαθήσει να προβάλει αντίσταση, θα
βρει όμως εμπόδιο τη Δήμητρα που θα καταραστεί
τη γη να μην καρποφορήσει δίχως την κόρη της. Ο
Πλούτωνας τελικά θα αναθεωρήσει, μετά από προτροπή και του Δία, και θα συμφωνήσει με τη Δήμητρα να μένει η Περσεφόνη ένα κομμάτι του χρόνου
μαζί του στον Άδη και το υπόλοιπο στη μητέρα της,
δημιουργώντας έτσι την εναλλαγή των εποχών.
Η Περσεφόνη και η καλή της φίλη Κυανή μάγεψαν το κοινό με τις υπέροχες φωνές τους, τραγουδώντας, μεταξύ άλλων, διασκευασμένα τα τραγούδια του Μάριου Φραγκούλη «Νεράιδα», «Επτά
κορίτσια» και «Νάρκισσος». Ο Πλούτωνας ήταν
εξαιρετικός στο ρόλο του ενώ η ερμηνεία της Δήμητρας χαρακτηρίστηκε από μια αμεσότητα που καταχειροκροτήθηκε, όπως άλλωστε και όλα τα παιδιά
που συμμετείχαν.
Η γιορτή ολοκληρώθηκε με την ορχήστρα του
Δήμου Παραλιμνίου, η οποία και είχε την ευγενή
καλοσύνη να μας ταξιδέψει μουσικά και να τερματίσει με τον καταλληλότερο τρόπο τη γιορτή λήξης
του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου-Τσακίστρας για
το σχολικό έτος 2007-2008. 
■
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Η κατάμεστη από κόσμο και επισήμους μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton Park στη Λευκωσία.

Απονεμήθηκε στο Κέντρο
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
το βραβείο «Τεύκρου
Ανθία, Θοδόση Πιερίδη»
Για τη συμβολή του στην υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς
και ταυτότητάς μας
l Του Λουκά Παναγιώτου, Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Λόγος»

Μ

ε μια εκδήλωση αντάξια της φήμης και
της προσφοράς της Ιεράς Μονής Κύκκου εξελίχθηκε η τελετή απονομής του
«Βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς
Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη», που απονέμει
κάθε χρόνο η Κ. Ε. του ΑΚΕΛ.
Η τελετή απονομής του βραβείου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στην κατάμεστη και ασφυκτικά πλήρη αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton Park, στη Λευκωσία.
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Στην τελετή παρευρέθησαν ευπρόσωποι κομμάτων Υπουργοί, Βουλευτές, Πρέσβεις, Δήμαρχοι,
άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και πλήθος κόσμου εκτιμητών της προσφοράς
του τιμωμένου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου και του Κέντρου Μελετών της
Ιεράς Μονής. Χαρακτηριστικό είναι και το σχόλιο
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος ανερχόμενος στο βήμα για να απονείμει το βραβείο, σχολίασε με έντονο ενθουσιασμό
Eνατενίσεις

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού προσφωνεί την εκδήλωση.

Οι πολιτειακές, πολιτικές και Εκκλησιαστικές αρχές κόσμησαν με την παρουσία τοους την εκδήλωση.
Eνατενίσεις
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Απόψεις της κατάμεστης αίθουσας του ξενοδοχείου Hilton Park από κόσμο.
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Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου ομιλεί στο Βήμα της εκδήλωσης.
την πρωτοφανή για τέτοιες εκδηλώσεις προσέλευση του κόσμου.
Η Επιτροπή του Βραβείου, επέλεξε, ομόφωνα, το
Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου εκτιμώντας την πολύχρονη, ποσοτική και ποιοτική προσφορά και συμβολή του στην πολιτιστική ανάπτυξη και
την πνευματική άνοδο του τόπου μας. Την ανάγνωση
των σκεπτικών βράβευσης έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής του Βραβείου, Κώστας Κατσώνης.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της βράβευσης το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου και έχει να επιδείξει μια αξιόλογη
και πολυσήμαντη προσφορά στον τομέα της έρευνας
και της μελέτης για την Κυπριακή Ιστορία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Στα 22 χρόνια της λειτουργίας του
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην πνευματική και
πολιτιστική άνοδο του τόπου, κυρίως με την έκδοση
ανέκδοτου αρχειακού υλικού, το οποίο καλύπτει ένα
ευρύ πεδίο θεμάτων της κυπριακής ιστορικής πραγματικότητας, εκκλησιαστικής και ευρύτερης, από τη
Eνατενίσεις



μεσαιωνική εποχή μέχρι τη νεότερη και τη σύγχρονη. Oι μέχρι σήμερα εκδόσεις του Κέντρου Μελετών
της Ιεράς Μονής Κύκκου καταδεικνύουν τόσο τα ευρύτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Κέντρου, όσο
και τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της
κυπρολογικής επιστήμης.

Ομιλία του Πρόεδρου
της Δημοκρατίας
Μιλώντας, κατά την τελετή βράβευσης, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, σημείωσε
ότι «ο στόχος του Κέντρου Μελετών είναι να υπερασπίζει και να διαφυλάττει την πολιτιστική κληρονομιά
του τόπου μας. Μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, εκδόσεων, διοργάνωσης επιστημονικών συνάξεων, διαπολιτισμικών συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων».
«Τα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Μελετών», σημείωσε, «αφορούν στην ιστορία της Κύπρου γενικότερα με έμφαση στην ιστορία της Ορθόδοξης Ιστορίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες
εστιάζονται κυρίως στην αναδίφηση, μελέτη και
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Ο Μητροπολίτης Κύκκου ομιλεί στο πολυπληθές ακροατήριο.
έκδοση ανέκδοτων εγγράφων και τον φωτισμό και
την εκλαΐκευση σημαντικών πτυχών της κυπριακής ιστορίας. Τα εν εξελίξει ερευνητικά προγράμματα επικεντρώνονται σε αρχεία της Κύπρου και
διαφόρων άλλων χωρών. Η ερευνητική δραστηριότητα διευρύνεται με τη δημιουργία αρχείου μικροταινιών, την αγορά πρωτότυπου αρχειακού υλικού
κ.ά. Σημαντική βοήθεια για όλο το πολιτιστικό ίδρυμα αποτελεί η Βιβλιοθήκη, η οποία δημιουργήθηκε
ταυτόχρονα με το Κέντρο».

γίνεται η καταγραφή, η περιγραφή και η φωτογράφιση όλων των κειμηλίων της Μονής. Είπε, επίσης, πως
«οι δραστηριότητες των εργαστηρίων συντήρησης
επεκτείνονται σε ανασκαφές, αποκαταστάσεις μετοχίων της Ιεράς Μονής Κύκκου, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις μνημείων, επαναπατρισμό έργων τέχνης
που φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό (κυρίως μετά την
τουρκική εισβολή του 1974), συμμετοχή σε εκθέσεις
στο εσωτερικό και εξωτερικό, διοργάνωση συνεδρίων
και εκδόσεις».

Σημαντική, όμως, ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «είναι η εργασία των εργαστηρίων συντήρησης που στεγάζονται σε ένα καινούργιο μεγάλο
κτίριο και είναι τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης στην Κύπρο τόσο από άποψη
εξοπλισμού όσο και από άποψη εξειδικευμένων συντηρητών με σπουδές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι πλείστοι από αυτούς τους ειδικούς σπούδασαν με
υποτροφίες της Μονής. Τα εργαστήρια συντήρησης
ασχολούνται με τη συντήρηση εικόνων, τοιχογραφιών και ψηφιδωτών, χαρτιού (έγγραφα, βιβλία, χειρόγραφα), ξύλου, μετάλλων, υφασμάτων, χρυσοκεντητικής, ενώ διατηρούν και το αρχείο του μουσείου, όπου

«Αυτή όλη η πολυσύνθετη προσπάθεια για την
υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας της Κύπρου μας είναι αποτέλεσμα της εμπνευσμένης καθοδήγησης του Πανιερότατου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου, που όπως καλά
γνωρίζουμε ήταν ο εμπνευστής αλλά και ο δημιουργός και καθοδηγητής αυτού του πολυσχιδούς πολιτιστικού εργαστηρίου που τιμούμε σήμερα», σημείωσε.
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«Εύχομαι», είπε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, «όσο το
δυνατό γρηγορότερα να μπορέσουμε επιτέλους να
επανενώσουμε τον τόπο μας ώστε ο πολιτισμός μας, η
πολιτιστική μας κληρονομιά να αναστηλωθεί και να
μπορέσει να αναδειχθεί πλέρια και να προβληθεί». ■
Eνατενίσεις

Ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας παραλαμβάνει το βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.
Eνατενίσεις
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Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου στην τελετή
απονομής του «Βραβείου Πολιτιστικής
Προσφοράς Τεύκρου Ανθία - Θεοδόση Πιερίδη»

Μ

ε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στη
φετινή τελετή απονομής του Βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς Τεύκρου
Ανθία –Θεοδόση Πιερίδη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, το οποίο απονέμεται φέτος
για εικοστή κατά συνέχεια χρονιά.
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά βραβεία που απονέμονται στον τόπο μας, το
οποίο έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων
του πνεύματος και της τέχνης ως μια μεγάλη διάκριση και καταξίωση.
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ και ιδιαίτερα στον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος και Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια για την καθιέρωση
του βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς Τεύκρου Ανθία-Θεοδόση Πιερίδη, γεγονός που καταδεικνύει το
μεγάλο ενδιαφέρον του Κόμματος για τους Κύπριους
δημιουργούς και γενικότερα για την τέχνη και τον
πολιτισμό.
Το γεγονός μάλιστα ότι το βραβείο αφιερώνεται
σε δύο από τις μεγαλύτερους σύγχρονους Κύπριους
ποιητές, τον Τεύκρο Ανθία και τον Θεοδόση Πιερίδη,
του προσδίδει ένα ξεχωριστό κύρος με αποτέλεσμα να
σεμνύνονται όλοι οι καλλιτέχνες και δημιουργοί μας
που τυγχάνουν της σημαντικής αυτής διάκρισης.
Στα είκοσι χρόνια που απονέμεται το Βραβείο
Πολιτιστικής Προσφοράς Τεύκρου Ανθία –Θεοδόση
Πιερίδη έχουν βραβευθεί μια πλειάδα καταξιωμένων
δημιουργών μας. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται άνθρωποι που υπηρέτησαν ή και συνεχίζουν να υπηρετούν τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τη μουσική, το
θέατρο, τον κινηματογράφο και όλες γενικά τις καλές
τέχνες, όπως επίσης και αξιόλογα σύνολα, σχήματα,
σωματεία, ιδρύματα και προσωπικότητες που τιμούν
και προβάλλουν με την πολυσήμαντη δράση και προσφορά τους την Κύπρο και τον πολιτισμό της.
Χαιρετίζοντας τη σημερινή εκδήλωση απονομής
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του βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς Τεύκρου Ανθία-Θεοδόση Πιερίδη στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς
Μονής Κύκκου, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω την
ευαρέσκεια μου για τη μεγάλη προσφορά της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και του Πολιτιστικού Γραφείου του Κόμματος στην πολιτιστική ζωή του τόπου.
Συγχαίρω ιδιαίτερα τον υπεύθυνο του Πολιτιστικού
Γραφείου κ. Δημήτρη Καραγιάννη, όπως επίσης και
τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για το δύσκολο και
σημαντικό έργο που επιτελούν.
Επιθυμώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκτιμά τη συνεισφορά των οργανωμένων κομμάτων και άλλων οργανισμών στη γενικότερη προσπάθεια για ανάπτυξη και
αναβάθμιση των πολιτιστικών μας θεσμών και δραστηριοτήτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια στηρίζει και
ενθαρρύνει με κάθε δυνατό τρόπο πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες που σκοπό έχουν να αναδείξουν και
να προβάλουν το πολυσήμαντο έργο που επιτελείται
στο χώρο του κυπριακού πολιτισμού και της ευρύτερης πνευματικής ζωής.
Συγχαίρω, τέλος, θερμά το Κέντρο Μελετών της
Ιεράς Μονής Κύκκου για την τιμητική διάκριση της
οποίας τυγχάνει σήμερα, και ιδιαίτερα τον ιδρυτή και
πνευματικό του πατέρα, πανιερότατο Επίσκοπο Κύκκου Νικηφόρο. Η σημερινή βράβευση του Κέντρου,
πανιερότατε, με το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς
Τεύκρου Ανθία –Θεοδόση Πιερίδη, είναι η καλύτερη αναγνώριση για το πολυσχιδές και πολυσήμαντο
έργο του Κέντρου Μελετών στον τομέα της ιστορικής
έρευνας, αλλά και γενικότερα για τη μεγάλη προσφορά του στην πνευματική ζωή του τόπου.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή τελετή απονομής του βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς
Τεύκρου Ανθία –Θεοδόση Πιερίδη, της Κεντρικής
Επιτροπής του ΑΚΕΛ, απευθύνοντας για άλλη μια
φορά τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μου στους
εμπνευστές του Βραβείου και στους διοργανωτές της
σημερινής εκδήλωσης. 
■
Eνατενίσεις

Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Γενικού
Γραμματέα Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, κ. Δημήτρη Χριστόφια
στην Απονομή του «Βραβείου Πολιτιστικής
Προσφοράς Τεύκρου Ανθία - Θοδόση Πιερίδη»
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ε

ίμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ
για μια ακόμη φορά στη τελετή απονομής
του «Βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς
Τεύκρου Ανθία, Θοδόση Πιερίδη».

ταγωνιστικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής του λαού, στην πνευματική και καλλιτεχνική
καλλιέργεια του.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα τους δημιουργούς, τους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης αλλά και τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του
μόχθου και της βιοπάλης.

Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για το τομέα του
πολιτισμού είναι ένα πρόγραμμα ευφάνταστο, πρωτοποριακό και προοδευτικό. Θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι θα υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα γιατί το έχει
ανάγκη ο τόπος, το έχει ανάγκη ο λαός μας και οι δημιουργοί του.

Φέτος αγαπητοί φίλοι συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρώτη απονομή του «Βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς Τεύκρου Ανθία, Θοδόση Πιερίδη».
Το βραβείο αυτό όπως είναι καλά γνωστό θεσπίστηκε
από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ για να τιμά
τους δημιουργούς μας για τη σημαντική τους προσφορά στο τομέα των γραμμάτων, των τεχνών και
γενικότερα του πολιτισμού. Πρέπει όλοι μας να νιώθουμε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί θεωρείται πλέον ως
ένα σημαντικό βραβείο της Κυπριακής πολιτείας.

Επιδιώκουμε να καταστεί η Κύπρος πυρήνας πολιτισμού και γέφυρα πολιτιστικής συνεργασίας με
άλλους γειτονικούς λαούς. Θέλουμε να κάνουμε τη
Κύπρο μας ένα μεγάλο εργαστήρι καλλιτεχνικής δημιουργίας, ένα πνευματικό πυρήνα συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Στις προτεραιότητες
μας βρίσκεται η δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού. Έχουν πιστεύω ωριμάσει οι συνθήκες δημιουργίας της Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού και σύντομα θα
προχωρήσουμε στη διαδικασία υλοποίησης της.

Το βραβείο φέρει όπως όλοι γνωρίζουμε τα ονόματα δύο κορυφαίων πνευματικών δημιουργών που φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από το θάνατο τους.
Του Τεύκρου Ανθία και του Θοδόση Πιερίδη. Δύο δημιουργών, που με το ποιητικό πνευματικό και κοινωνικό – πολιτικό τους έργο σφράγισαν το γίγνεσθαι του
τόπου μας τον 20ο αιώνα αφήνοντας μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη στις επερχόμενες γενεές.

Στο κέντρο της προσοχής μας είναι ακόμη τα έργα
υποδομής, η Ερασιτεχνική Δημιουργία τα Κοινά Πολιτιστικά Προγράμματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η Πολιτιστική Διπλωματία, ο Πολιτιστικός
Τουρισμός η σύσταση ανεξάρτητης αρχής για το διεθνές φεστιβάλ «Κύπρια» και σειρά άλλων προγραμμάτων που πιστεύουμε ότι θα δώσουν μια νέα ώθηση
στον πολιτισμό της πατρίδας μας.

Στα 20 χρόνια της ύπαρξης του βραβείου τιμήθηκαν δημιουργοί και καλλιτεχνικές ομάδες που μας
έχουν κάνει όλους περήφανους με το έργο τους και τη
προσφορά τους. Από όλους αυτούς δυστυχώς κάποιοι
δε βρίσκονται πια ανάμεσα μας. Το έργο τους όμως
και η δημιουργία τους στο πολιτισμό της πατρίδας
εξακολουθούν να διαπαιδαγωγούν και να φωτίζουν
το μέλλον μας.

Θέλουμε ο λαός μας να είναι λαός με γνώσεις, καλλιτεχνικές ευαισθησίες και πνευματική καλλιέργεια.
Όταν ένας λαός έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ένας προοδευτικός, δημοκρατικός και πρωτοπόρος λαός. Και από αυτή λοιπόν την άποψη η Κύπρος έχει κάθε συμφέρον να επενδύει στο πολιτισμό.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμείς του ΑΚΕΛ και του
Λαϊκού Κινήματος για πολλά χρόνια αγωνιστήκαμε
και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να πάρει ο Πολιτισμός τη θέση που του αξίζει στην Κυπριακή κοινωνία. Θέλουμε ο πολιτισμός να διαδραματίζει πρωEνατενίσεις



Παράλληλα θα επιδιώξουμε και στο μέλλον να
έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο με τους ανθρώπους των
γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης αλλά και
ευρύτερα. Πιστεύουμε ότι μέσα από το διάλογο θα
βρούμε εκείνα τα σημεία, εκείνα τα εργαλεία που θα
μας διευκολύνουν στους στόχους μας που δεν είναι
άλλοι από την ουσιασιτκή συμβολή όλων μας στη παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Τιμούμε σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα
μελετών του τόπου μας, τιμούμε το Κέντρο Μελετών
της Ιεράς Μονής Κύκκου που η επιτροπή του βραβείου επέλεξε ομόφωνα να βραβευθεί για τη σημαντική
προσφορά του στο πολιτισμό της Κύπρου.
Το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου
που ιδρύθηκε το 1986 στεγάζεται στα αναπαλαιωμένα
κτίρια του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Λακατάμια. Στο
ίδιο χώρο στεγάζεται η βιβλιοθήκη του κέντρου, η αίθουσα τελετών που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή
συνεδρίων, το Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής τέχνης καθώς και το εργαστήριο συντήρησης χειρογράφων, εικόνων και μοναστηριακών κειμηλίων. Ο
στόχος του Κέντρου Μελετών είναι να υπερασπίζει
και να διαφυλάττει τη πολιτιστική κληρονομιά του
τόπου μας. Μέσω ερευνητικών προγραμμάτων εκδόσεων, διοργάνωσης επιστημονικών συνάξεων, διαπολιτισμικών συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων.
Τα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Μελετών αφορούν στην ιστορία της Κύπρου γενικότερα με έμφαση στην ιστορία της Ορθόδοξης Ιστορίας.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζονται κυρίως
στην αναδίφηση μελέτη και έκδοση ανέκδοτων εγγράφων και το φωτισμό και την εκλαΐκευση σημαντικών πτυχών της κυπριακής ιστορίας.
Τα εν εξελίξει ερευνητικά προγράμματα επικεντρώνονται σε αρχεία της Κύπρου και διαφόρων
άλλων χωρών. Η ερευνητική δραστηριότητα διευρύνεται με τη δημιουργία αρχείου μικροταινιών, την
αγορά πρωτότυπου αρχειακού υλικού κ.α. Σημαντική βοήθεια για όλο το πολιτιστικό ίδρυμα αποτελεί η
βιβλιοθήκη η οποία δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με
το κέντρο. Σημαντική όμως είναι η εργασία των εργαστηρίων συντήρησης που στεγάζονται σε ένα καινούριο μεγάλο κτίριο, και είναι τα πλέον σύγχρονα
εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης στη Κύπρο
τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και από άποψης
εξειδικευμένων συντηρητών με σπουδές σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες. Οι πλείστοι από αυτούς τους ειδικούς σπούδασαν με υποτροφίες της Μονής.
Τα εργαστήρια συντήρησης ασχολούνται με τη
συντήρηση εικόνων, τοιχογραφιών και ψηφιδωτών,
χαρτιού (έγγραφα, βιβλία, χειρόγραφα), ξύλου, μετάλλων, υφασμάτων, χρυσοκεντητικής ενώ διατηρούν και
το αρχείου του μουσείου όπου γίνεται η καταγραφή, η
περιγραφή και η φωτογράφηση όλων των κειμηλίων
της Μονής. Εκτός από τα πιο πάνω οι δραστηριότητες των εργαστηρίων συντήρησης επεκτείνονται σε
ανασκαφές αποκαταστάσεις μετοχίων της Ιεράς Μο110



νής Κύκκου, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις μνημείων,
επαναπατρισμό έργων τέχνης που φυγαδεύτηκαν στο
εξωτερικό (κυρίως μετά την τουρκική εισβολή του
1974), συμμετοχή σε εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό διοργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις.
Αυτή όλη η πολυσύνθετη προσπάθεια για την
υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και
ταυτότητας της Κύπρου μας είναι αποτέλεσμα της
εμπνευσμένης καθοδήγησης του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου που
όπως καλά γνωρίζουμε ήταν ο εμπνευστής αλλά και ο
δημιουργός και καθοδηγητής αυτού του πολυσχιδούς
πολιτιστικού εργαστηρίου που τιμούμε σήμερα. Θέλω
να εκφράσω την αγάπη μου την εκτίμηση μου, και τα
θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάζονται
στο κέντρο μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου. Στους
επιστήμονες, τους καλλιτέχνες, τους ανθρώπους της
πνεύματος, της τέχνης και του πολιτισμού ευρύτερα.
Ιδιαίτερα συγχαίρω τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρο για το σεβασμό του
απέναντι στο πολιτισμό, αλλά κύρια για την ενεργό
αγωνιστική και πατριωτική του δράση για την ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών αυτού του τόπου.
Υπερασπιζόμενοι τον πολιτισμό μας είναι ως να υπερασπιζόμαστε τη πατρίδα μας και τις γενιές που με
πολλή αγώνα και αγάπη δημιούργησαν το πολιτισμό
της μικρής μας Κύπρου. Αναδεικνύοντας και αναπτύσσοντας τον πολιτισμό μας χτίζουμε για τις γενιές
που θάρθουν. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους να συνεχίσουν με την ίδια αγάπη να υπερασπίζονται την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εύχομαι όσο το δυνατό γρηγορότερα να μπορέσουμε επιτέλους να επανενώσουμε
το τόπο μας ώστε ο πολιτισμός μας, η πολιτιστική
μας κληρονομιά να αναστηλωθεί και να μπορέσει να
αναδειχθεί πλέρια και να προβληθεί. Όλοι μας πρέπει
να σεβόμαστε τις αρχές και τις αξίες του πολιτισμού,
ανεξάρτητα από θρησκεία χρώμα και καταγωγή. Όλοι
πρέπει να αγωνιζόμαστε για ένα και μοναδικό στόχο,
την ευημερία του λαού μας, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων που
μέσα σε συνθήκες ειρήνης, αλληλοκατανόησης και
αγάπης θα κτίζουν τον κοινό τους πολιτισμό και ένα
ελπιδοφόρο μέλλον για τις επόμενες γενεές.
Τέλος συγχαίρω θερμά την επιτροπή του βραβείου
για το έργο που έχει φέρει σε πέρας αλλά και για την
καθ΄ όλα σωστή επιλογή που έχει κάνει να απονεμηθεί στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου το
βραβείο πολιτιστικής προσφοράς Τεύκρου Ανθία, Θοδόση Πιερίδη για το 2008.
Σας ευχαριστώ! 

■
Eνατενίσεις

Ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου
και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου στη βράβευση του
Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου με
το βραβείο «Τεύκρου Ανθία - Θοδόση Πιερίδη»*
Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Έντιμοι κ. Υπουργοί,
Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες και Κύριοι,

Ε

υχαριστώ θερμά την Κεντρική Επιτροπή
του ΑΚΕΛ για την ευγενική χειρονομία
της να τιμήσει το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου με το βραβείο πολιτιστικής προσφοράς Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη,
των δύο αυτών ποιητών και δημοσιογράφων, που διαπνέοντο από τα υψηλά ιδανικά της ελευθερίας, της
Δημοκρατίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης.
Αποδέχομαι την τιμητική αυτή διάκριση του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου με πολλή
συγκίνηση και υπερηφάνεια, και δέχομαι το βραβείο
αυτό ως σύμβολο, που απηχεί και αντανακλά σ’ όλα τα
Κέντρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής
Κύκκου, του «πολύθροου» αυτού Ιδρύματος, που εκπέμπει φθόγγους μελωδίας πνεύματος και πολιτισμού,
του Ιδρύματος αυτού που μέσα στο φρικτό λυκόφως
των καιρών μας με όλα τα Κέντρα του (το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου, το Κέντρο Θησαυρού
Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο Συντήρησης χειρογράφων, παλαιτύπων, εικόνων, υφασμάτων
και ξυλογλύπτων, που αποτελεί τμήμα του νεόδμητου
Βυζαντινού Μουσείου της, και τη Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής), με άγρυπνο το λύχνο της συνείδησής του
φωτίζει τον τόπο μας και νοηματίζει την ιστορία μας.
Προσπαθεί να κρατήσει τις ψυχές σε εγρήγορση, σε
αγωνιώδη και γόνιμο σύνδεσμο με τα κλειδιά της ζωής
μας, τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, την παράδοση,
τον πολιτισμό και την Ορθοδοξία μας. Εργάζεται, δηλαδή, συνειδητά για τη διατήρηση της πνευματικής
μας φυσιογνωμίας και ταυτότητας και την αφύπνιση
της πολιτιστικής μας αυτοσυνειδησίας.
Αισθάνομαι ακόμη ότι το βραβείο αυτό απονέμεται
ευρύτερα στην ιστορική Ιερά Μονή Κύκκου, το σεπτό
και αιωνόβιο αυτό σκήνωμα, που προσπαθεί πάντο-

τε με αναπεπταμένες τις πνευματικές της κεραίες να
συλλαμβάνει τα μηνύματα των καιρών μας και με ένα
συνδυασμό αρμονικό πνευματικότητας και κοινωνικότητας, με το πυρ της πίστεως, αλλά και της αγάπης την
πνοή, να εργάζεται προς την κατεύθυνση, που εδραιώνει το πνεύμα και κραταιώνει την πολιτιστική παράδοση, δημιουργώντας προϋποθέσεις για το μέλλον.
Σεις, Κύριε Πρόεδρε, αυτό που ουσιαστικά τιμάτε
απόψε είναι την αειθαλή ζωτικότητα και τον απαράμιλλο δυναμισμό της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου. Τιμάτε την ιστορία της, τη
διά μέσου των αιώνων αδιάπτωτη εθνική, θρησκευτική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητά της,
αλλά και τη συνεχώς καταβαλλόμενη σήμερα δημιουργική προσπάθειά της και την αδιάπτωτη έφεσή
της να απαντήσει αποδοτικώτερα στη θεία της κλήση
και να ανταποκριθεί πληρέστερα στην κοινωνική,
εθνική και πολιτιστική της αποστολή.
Θεωρώ την τιμητική αυτή διάκριση ως το εκφραστικό μαρτύριο της αξίας των πνευματικών, πολιτιστικών και εθνικών σκαμμάτων της Ιεράς Μονής
Κύκκου, που είναι επιφορτισμένη από την ιστορία να
είναι ο άοκνος αναμοχλευτής της ιστορικής μας παράδοσης, που είναι προορισμένη από τη θεία πρόνοια
να ακτινοβολεί διαχρονικά αίγλη πνευματική και να
ασκεί συναρπάζουσα γοητεία ηθική.
Αλλά το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου
είναι αυτό που ιδιαίτερα δέχεται σήμερα την τιμή και τον
έπαινο, γι’ αυτό καθηκόντως προς αυτό στρέφω το λόγο.
Το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου
ιδρύθηκε το 1986, και είναι Κέντρο έρευνας. Βασικός
σκοπός του είναι η έρευνα στο χώρο της επιστήμης
με πρωταρχικό ενδιαφέρον τη μοναστηριολογία και
την ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, με στόχο τη
συνεχή αναζωπύρηση της ιστορικής και πολιτιστικής μνήμης του λαού μας, και τη συνεχή υπόμνηση
του τι οφείλουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, ως κυπριακός ελληνισμός, αποκαλύπτοντας
αφ’ ενός μεν πολλές πτυχές της ιστορίας των υπη-

* Mετά την παραλαβή του Βραβείου ο Πανιερώτατος απηύθυνε την ομιλία του χωρίς γραπτό κείμενο. Η Σύνταξη του περιοδικού μας απομαγνητοφώνησε ολόκληρη την ομιλία για σκοπούς δημοσίευσης.
Eνατενίσεις
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ρεσιών της Εκκλησίας προς τον υπόδουλο κυπριακό ελληνισμό, αφ’ ετέρου δε τη συμβολή μεγάλων
Εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων στην ανάπτυξη
των γραμμάτων και των τεχνών, και τέλος τη σημασία του μοναχισμού, που με τις μυστικές του δυνάμεις και την αισθητή παρουσία του κράτησε μέχρι
τώρα μια θέση τιμής και στη διάδοση του Χριστιανισμού και στην επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού
και στην όλη πορεία της ιστορίας μας. Ειδικώτερα
ακόμη προβάλλει την υπερεννεακοσιετή ακτινοβολία της Ιεράς Μονής Κύκκου, η οποία στο διάβα των
αιώνων έχει να επιδείξει ευλογημένη πνευματική
πορεία και εξαίρετη εθνική, θρησκευτική, κοινωνική, πολιτιστική και φιλανθρωπική δράση.
Το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου
έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα πέραν των ογδόντα πέντε αυτοτελών εκδόσεων, που σχετίζονται με
την κυπριακή μοναστηριολογία, την εκκλησιαστική
γραμματεία, τη βυζαντινή τέχνη και μουσικολογία.
Εκφραστικό όργανο του Κέντρου αυτού είναι η επιστημονική επετηρίδα του, που περιλαμβάνει εργασίες που αναφέρονται στην ιστορία της Ιεράς Μονής
Κύκκου, την αγιολογία, την ιστορία της κυπριακής
εκπαίδευσης, την εκκλησιαστική ιστορία, την κωδικολογία – παλαιογραφία και διάφορα άλλα θέματα.
Η έρευνα στο χώρο των μοναστηριακών ιστορικών αρχείων και του Βυζαντινού θησαυροφυλακίου
της Κύπρου και η συγκέντρωση ανεκτίμητης αξίας
στοιχείων και πληροφοριών συντελεί στο σοβαρό
εμπλουτισμό των πηγών της κυπριακής ιστορίας και
στην αναβάθμιση του επιπέδου της επιστημονικής
έρευνας στην Κύπρο, σ’ ένα τεράστιας-σημασίας χώρο,
ο οποίος διαμόρφωσε αποφασιστικά το σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο της πατρίδας μας. Γιατί πραγματικά
θα κόμιζε κανείς γλαύκας εις Αθήνας, αν επιχειρούσε
να καταδείξει την κατά τα διάφορα στάδια της εξελίξεως του πολιτισμού μας επίδραση και επιρροή της Εκκλησίας σ’ όλες τις κατευθύνσεις και εκφάνσεις του.
Το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου
με τις επιστημονικές έρευνες και εκδόσεις του γονιμοποιεί, θα έλεγα, την πνευματική ανθοφορία του
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου
«Αρχάγγελος». Οι ογδόντα πέντε και πλέον εκδόσεις
του είναι εκδόσεις πνευματικά και εθνικά βαρυσήμαντες. Στις γραμμές τους βρίσκεται στοιβαγμένη
ιστορία. Είναι έργα, που ενισχύουν την ιστορική
γνώση και οπλίζουν τους επιστήμονες με νέα στοιχεία και πληροφορίες, όχι μόνο για την ιστορία της
Μονής και της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και για
την ιστορία της Κύπρου γενικώτερα.
Είναι οι εκδόσεις του Κέντρου Μελετών της
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Ιεράς Μονής Κύκκου μια προσφορά στην εκκλησιαστική και πολιτική ιστορία της Κύπρου. Είναι εκδόσεις πολυσήμαντες, που αποτελούν σπουδαιότατη
αυθεντική και πρωτότυπη πηγή και αφετηρία για
τους ιστορικούς του παρόντος και του μέλλοντος.
Τα πολύτιμα π.χ. Οθωμανικά και Ελληνικά δικαιοπρακτικά έγγραφα από την αρχειακή συλλογή
της Μονής, τα έγγραφα των Αγγλικών Αρχείων, οι
επιστημονικές επετηρίδες και πολλές άλλες εκδόσεις του είναι έργα βαρυσήμαντα, που κατοπτρίζουν
την επιστημονική δραστηριότητα των φιλοτίμως εργαζομένων, τους οποίους και από του βήματος τούτου θερμότατα ευχαριστούμε και εκ βάθους καρδίας
τους ευχόμεθα υγείαν και μακροζωΐαν και πάσαν
παρά Θεού ευλογίαν. Είναι εκδόσεις, που συνιστούν
ένα ορυχείο πληροφοριών, που μας βοηθούν να ιχνηλατήσουμε το παρελθόν, και κυρίως την κρίσιμη περιόδο της τουρκοκρατίας και την ανήσυχη περίοδο
της αγγλοκρατίας, που μας μεταφέρουν μέσα στο
χρόνο και μας προσφέρουν πλήθος πληροφορίες,
ιστορικές, εθνικές, νομικές, οικονομικές, φιλολογικές, θεολογικές και κοινωνικές, έτσι που όχι μόνο ο
ιστορικός αλλά και ο εθνολόγος, και ο νομικός, και ο
οικονομολόγος, και ο γλωσσολόγος, και ο θεολόγος,
και ο κοινωνιολόγος έχουν να αντλήσουν πολλά από
τα μνημειώδη αυτά έργα.
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι,
Μερικοί από άγνοια κινούμενοι, καλόπιστα η κακόπιστα, διερωτώνται αν η ενασχόλησή μας με τον
πολιτισμό, τα γράμματα και τις επιστήμες συνάδει
με την ιστορία, την παράδοση και την αποστολή της
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και εμείς με «κατ’ επίγνωσιν
ζήλον» απαντούμε ανεπιφύλακτα ΝΑΙ. Η ενασχόληση της Ιεράς Μονής Κύκκου με τον πολιτισμό, τα
γράμματα και τις επιστήμες αποτελεί μακρά παράδοση στην ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και συνάδει με την αποστολή της. Συνάδει με την αποστολή της, γιατί, όπως δεν θα παύσουμε να τονίζουμε
συνέχεια, η αγία μας Ορθοδοξία δεν είναι μόνο δόγμα
και πνευματική μεταφυσική εμπειρία και αλήθεια.
Δεν συνιστά μόνο μεταφυσική θεώρηση, αλλά αποτελεί και γήινη πραγματικότητα. Στην Ορθοδοξία
δεν βρίσκεται μόνο η ορθή πίστη στον αληθινό Θεό,
αλλά και η ορθή αντίληψη για τον κόσμο και τον
άνθρωπο. Η Ορθοδοξία ατενίζει τα αιώνια, χωρίς να
χάνει την επαφή με τα γήινα. Η ορθόδοξη ζωή, όταν
δεν παρεξηγείται από στενόκαρδους εκπροσώπους,
που έχουν στα μάτια τις παρωπίδες της μονομέρειας και «ζήλον ου κατ’ επίγνωσιν», δεν έχει μόνο μία
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κατακόρυφη κατεύθυνση προς τον ουρανό, αλλά και
μία οριζόντια κίνηση προς τους συνανθρώπους και
τους διαφόρους τομείς του πολιτισμού.
Η χριστιανική Ορθοδοξία, εκτός από μεταφυσική πίστη και ένας ηθικός κανόνας, είναι και πολιτισμός. Η Ορθοδοξία υπήρξε πράγματι η σημαντικώτερη πηγή εμπνεύσεως, που οδήγησε στη δημιουργία των μεγάλων αριστουργημάτων σ’ όλους τους
τομείς του πολιτισμού, όπως στην αρχιτεκτονική,
την αγιογραφία, την ποίηση, τη μουσική σύνθεση,
τη φιλολογία, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Ουδείς,
λοιπόν, μπορεί να απορρίψει την ελληνορθόδοξη συνιστώσα του πολιτισμού μας. Είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί ακόμη και από τους πιο φανατισμένους
εχθρούς της η σπουδαία επίδραση της Ορθοδοξίας
στην ηθική και πολιτιστική εξέλιξη της κοινωνίας.
Οι αξίες και οι ηθικοί κανόνες του πολιτισμού μας
προέρχονται από την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία αποτελεί το κεντρικό προσδιοριστικό χαρακτηριστικό
του πολιτισμού μας, συνιστά το θεμέλιο λίθο, πάνω
στον οποίο κτίστηκε ο μετά Χριστό πολιτισμό μας.
Είναι γι’ αυτό ακριβώς που πρέπει να τονιστεί ότι
η Εκκλησία μας δεν διάκειται εχθρικά έναντι του πολιτισμού, αλλά κριτικά. Αν η Εκκλησία αντιτίθεται
προς ορισμένες εκφάνσεις του πολιτισμού, η αντίθεση αυτή αφορά όχι στον πολιτισμό αυτόν καθ’ εαυτόν,
αλλά στο κακό, το οποίο υπεισέρχεται στον πολιτισμό,
ο οποίος, όπως και ο κόσμος καθόλου, διατελεί υπό την
επήρεια της αμαρτίας. Η Εκκλησία καταφάσκει τον
υγιή πολιτισμό, τον πολιτισμό δηλαδή, που προϋποθέτει την αρμονική βίωση και πραγμάτωση όλων των
αξιών στους διάφορους πολιτιστικούς τομείς.
Ούτε προς την έρευνα και την επιστήμη αντιτίθεται η Εκκλησία, αντιθέτως με την εκλέπτυνση
της ηθικής συνειδήσεως και με την αγάπη της προς
την αλήθεια προήγαγε τις επιστήμες, που έχουν ως
σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας. Αναρίθμητοι δε
μοναχοί και κληρικοί υπήρξαν κορυφαίοι θεράποντες και ρηξικέλευθοι σκαπανείς των διαφόρων επιστημών. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι οι ορθόδοξες μονές, τα ορθόδοξα κέντρα ασκήσεως, υπήρξαν φυτώρια της παιδείας και των γραμμάτων και
μελετητήρια της προγονικής σοφίας, της θύραθεν
γνώσεως και των ιερών παραδόσεων.
Το παράδειγμα της Μονής της Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν μία κυψέλη ημετέρας και θύραθεν παιδείας, πρέπει να βρίσκει και σήμερα μιμητές.
Αυτή η μακραίωνη ορθόδοξη παράδοση επιβάλλει
σήμερα στην Εκκλησία μας τη συνέχιση του πολιτιστικού της έργου. Οφείλει σήμερα η Εκκλησία μας να
εξακολουθήσει να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του
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βίου, του πολιτισμού και κάθε εκφράσεως της κοινωνικής ζωής, να εξακολουθήσει να επηρεάζει την αυτοσυνειδησία του ανθρώπου, να επικαθορίζει τη συμπεριφορά του, να νοηματοδοτεί τη ζωή του, να σημασιολογεί την ιστορία του και να αξιολογεί το βίο του.
Δεν μπορεί η Εκκλησία μας να δίνει την εντύπωση ότι διαμένει σε ουράνιους τόπους, αποστασιοποιημένη από την πραγματικότητα της ζωής. Δεν
μπορούμε εμείς οι λειτουργοί της να διαθέτουμε
μια τόσο εγωϊστική αυτάρκεια και μια τόσο φτωχή
αυτοσυνειδησία. Δεν μπορούμε να νιώθουμε την
αυτοϊκανοποίηση της δικαίωσης, σε βάρος της κοινωνικής μας συνείδησης και των συμφερόντων του
λαού μας, στον οποίον ανήκουμε οργανικά.
Σήμερα το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής
Κύκκου μαζί με τα υπόλοιπα Κέντρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, με το ερευνητικό, επιστημονικό και πολιτιστικό
τους έργο, μας υπενθυμίζουν ότι η ορθόδοξη συνείδηση ουδέποτε υπήρξε παθητική και στατική, αλλά
ενεργός και δυναμική, και ότι το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τα επέκεινα, η εσχατολογική δηλαδή κατεύθυνση που δίνει στη ζωή και στις επιδιώξεις του
ανθρώπου, δεν σημαίνει αδιαφορία για τις συνθήκες
της ανθρώπινης ζωής εδώ και τώρα. Η ορθόδοξη παράδοση θέλει την Εκκλησία μας να είναι ζωντανός οργανισμός. Να αισθάνεται τον παλμό της εποχής και το
ρυθμό της ζωής. Θέλει την Εκκλησία μας μ’ ένα συνδυασμό αρμονικό πνευματικότητας και κοινωνικότητας, με το πυρ της πίστεως αλλά και της αγάπης την
πνοή, να διδάσκει, να φωτίζει, να προσδίδει βάθος, να
πνευματοποιεί τη ζωή, και η Ιερά Μονή Κύκκου με το
Πολιτιστικό της Ίδρυμα αυτό προσπαθεί να κάνει.
Σήμερα που η Κύπρος πολιορκείται όχι μόνο
στα εδαφικά, αλλά και στα πνευματικά της σύνορα,
και απειλείται, όχι μόνο με εδαφική αλλά και πνευματική συρρίκνωση. Σήμερα που ο οδοστρωτήρας
της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης κάμπτει την
πνευματική μας άμυνα και απειλεί με αλλοίωση
τον εθνικό μας χαρακτήρα, η Ιερά Μονή Κύκκου, με
ανοικτούς τους εθνικούς της ορίζοντες και υψωμένες τις πνευματικές της κεραίες, μάχεται σθεναρά
προς επίρρωση των πατροπαραδότων βιωμάτων μας
και του ηθικού δυναμικού του λαού μας.
Μέσα στο φρικτό λυκόφως των καιρών μας, συνεχίζουσα την ανά τους αιώνες ακτινοβολία της, ως
κάστρο της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης, υψώνεται ως αντίσταση, ως αντίλογος, ως άμυνα της
συνείδησής μας και ως οχύρωμα της ψυχής μας από
την καταστροφική επήρεια των αντιρρόπων επιρροών της ελληνορθοδόξου ταυτότητάς μας. 
■
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝ. ΜΑΝΘΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Τ

ο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει σήμερα την εξαιρετική χαρά να τιμά ένα εξέχον μέλος της Κυπριακής Εκκλησίας,
τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ. Νικηφόρο. Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στην εικοσιπεντάχρονη πορεία του
τίμησε άλλους πέντε διακεκριμένους Ιεράρχες για
τη συμβολή τους στα θεολογικά γράμματα, για την
προώθηση της ενότητας των Εκκλησιών, για την
προσέγγιση των θρησκειών και για την ακτινοβολία της Ορθοδοξίας.
Η Ορθοδοξία είναι φορέας ενός πολιτισμού, ο
οποίος έχει τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας, της
προόδου, της προώθησης της ειρήνης και αλληλεγγύης των λαών, και της καλλιέργειας των γραμμάτων και των τεχνών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πολλές
φορές έχει συμβάλει υποδειγματικά με πρωτοβουλίες κληρικών της σε έργα φιλανθρωπίας και στην
εκπαιδευτική στήριξη του Γένους. Ο ακαδημαϊκός
κόσμος αναγνωρίζει και χαιρετίζει αυτή τη συμβολή της Εκκλησίας.
Σήμερα το Πανεπιστήμιό μας αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά, διότι έχει την ευκαιρία να τιμήσει έναν
επιφανή λόγιο Ιεράρχη, ο οποίος συνέλαβε τις απαιτήσεις των καιρών και με όραμα οργάνωσε φιλανθρωπικά και πνευματικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες και
άλλα πολιτιστικά και ερευνητικά κέντρα, γύρω από
τα οποία δημιουργείται έντονη πνευματική κίνηση.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος κατά το διάστημα της ηγουμενίας του διέπρεψε
σε πολλούς τομείς. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο πρωτοβουλίες του, καθόσον τα περισσότερα πιστεύω ότι
θα παρουσιασθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Καθηγητή
κ. Χρήστο Οικονόμου.
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1. Ο πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου το
1986 ίδρυσε το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής
Κύκκου με σκοπό τη μελέτη των θεολογικών και
ελληνικών γραμμάτων στην Κύπρο και την προβολή της ιστορίας της Μονής και γενικότερα της
Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες θεολογικού και ιστορικού κυρίως περιεχομένου.
Πολλές από αυτές έχουν προαγάγει την έρευνα σε
διεθνές επίπεδο.
2. Ίδρυσε το Κέντρο Θησαυρού της Κυπριακής
Ελληνικής γλώσσας που έχει ως κύριο στόχο τη
συλλογή, συντήρηση και διαφύλαξη των γραπτών
μνημείων της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο, από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη δημιουργία
του «Θησαυρού της γλώσσας» αυτού του ακριτικού
ελληνικού τόπου.
Η Κύπρος ευρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι της ιστορίας της. Για την επιβίωση του Κυπριακού ελληνισμού, ενόψει της λύσεως του εθνικού προβλήματος, προϋποτίθεται η ύπαρξη ενός
ισχυρού πνευματικού κόσμου, ο οποίος θα μπορέσει να διαφυλάξει την ιδιοπροσωπία των Ελλήνων
Κυπρίων. Ασφαλώς η Εκκλησία, με τη μακρόχρονη εμπειρία της εθναρχικής της ιδιότητος, θα μπορέσει, αν κινηθεί σωστά, να προσφέρει στην Κύπρο
πολλά. Ο τιμώμενος, πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας με την ακαταπόνητη δράση του είναι ένα πρότυπο, όπως και οι παλαιότεροι
μεγάλοι ευεργέτες του Ελληνισμού, οι οποίοι άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στη διαφύλαξη
και συντήρηση του γένους, γι’ αυτό και δικαίως
το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
αποφάσισε να τιμήσει τον πρωτοπόρο και φιλόμουσο Ιεράρχη. 
■
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΧΡΗΣΤΟ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τ

ο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κατά τη Γενική Συνέλευση των
μελών του υπ’ αριθμόν 394/27. 6. 2007, συνεκτιμώντας την προσφορά του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου στην Εκκλησία, τον άνθρωπο, τα γράμματα και
τον πολιτισμό, αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει
τον τίτλο του Επιτίμου Διδάκτορα του Τμήματος. Η
πρόταση ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης υπ’ αριθμόν 2792/29.8.2007. Ο Έπαινος
ανετέθη στον ομιλούντα, ο οποίος και θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τη χαρισματική και πολυτάλαντη
προσωπικότητα του τιμωμένου Κύπριου Ιεράρχη.
Η παρουσίαση θα εστιάσει την προσοχή της σε
δύο άξονες: Πρώτα θα αναφερθεί στην προσωπικότητα του τιμωμένου και στη συνέχεια θα γίνει λόγος
για το έργο και την προσφορά του.

Α. Σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου
Ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, μέλος οκταμελούς πολύτεκνης οικογένειας, γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1947 στο χωριό της
επαρχίας Πάφου, Κρήτου Μαρόττου. Στα δώδεκά
του χρόνια, λόγω ξαφνικής ασθένειας, χάνει τη
μητέρα του. Ενωρίς προσέρχεται στην Ιερά Μονή
Κύκκου, όπου εντάσσεται ως δόκιμος μοναχός στην
αδελφότητα. Στις 6 Απριλίου 1969 χειροτονήθηκε
διάκονος από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο
τον Γ’ και αργότερα πρεσβύτερος από τον μακαριστό Χρυσόστομο τον Α’.
Κατά το 1970-1974 σπούδασε στο δικό μας Πανεπιστήμιο, στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά το 1975-1978
στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Και στις δύο Σχολές
αρίστευσε. Ως Αρχιμανδρίτης υπηρέτησε με επιτυχία
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σε διάφορα διακονήματα, τα οποία του ανατέθηκαν
από την εκκλησία της Κύπρου, και απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δίδαξε για
έξι χρόνια ως καθηγητής στην Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» και υπηρέτησε για πέντε χρόνια
ως Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου
Λευκωσίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα την Επαρχία
Αμμοχώστου, καθώς και για τρία χρόνια ως Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.
Επίσης, από το 1979 ώς τα τέλη του 1983, συνέχισε
να διακονεί με αυταπάρνηση στη Μονή Κύκκου, ως
μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου της και ως ιεροκήρυκας. Η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κύκκου
αναγνωρίζοντας τα χαρίσματα, την παιδεία και την
πνευματικότητα του τιμωμένου σήμερα τον εξέλεξε
Ηγούμενο της Μονής. Ενθρονίστηκε στις 14 Ιανουαρίου 1984, σε ηλικία 37 ετών.
Ο Ηγούμενος Κύκκου Νικηφόρος, έχοντας ως
υπόβαθρο μια πλούσια παιδεία στη νομική και θεολογική επιστήμη, εμπειρία στην εκκλησιαστική διοίκηση και ένα γρήγορο πνεύμα, συνελάμβανε τα μηνύματα των καιρών και μέσα από τις δυνατότητες που του
πρόσφερε η μεγάλη Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου,
προχώρησε με όραμα για την Εκκλησία και σχεδιασμό
για την Ιερά Μονή. Αποτέλεσμα αυτού του οράματος
και του σχεδιασμού του είναι η φιλανθρωπική προσφορά, η προσφορά στην παιδεία, την κοινωνία, την
υγεία, την ιεραποστολή, προσφορά στον άνθρωπο, στο
έθνος, στην Εκκλησία, και στον πολιτισμό.
Ο Ηγούμενος Κύκκου Νικηφόρος, πέρα από την
παιδεία που έχει, διακρίνεται για το εκκλησιαστικό του
ήθος, τα «σπλάγχνα οικτιρμών» προς τον πάσχοντα άνθρωπο και την ανταπόκρισή του στις σύγχρονες προκλήσεις των καιρών. Έχει άποψη για τα ποικίλα και
σοβαρά εκκλησιαστικά θέματα και προβλήματα της
εκκλησίας της Κύπρου, της οικουμενικής Ορθοδοξίας
και των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων. Γι’ αυτό, συμβάλλει ουσιαστικά στο κοινωνικό
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γίγνεσθαι του νησιού του, ενώ παράλληλα διαθέτει σαφείς απόψεις για το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου και
πρωτοπορία στα πολιτιστικά θέματα του τόπου του.
Ο τιμώμενος Ιεράρχης είναι ο άνθρωπος που βιώνει την οικουμενικότητα της Εκκλησίας μέσα από τη
στέρεη βάση της βιβλικής και πατερικής παράδοσης
της Ορθοδοξίας, με οδηγούς τους μεγάλους Πατέρες,
οι οποίοι δίδαξαν και καθιέρωσαν τη φιλανθρωπία ως
τρόπο ζωής και καθημερινής προσφοράς στον άνθρωπο μέσα από την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας. Βαδίζοντας επί τα ίχνη του ελεήμονος Χριστού
έχει ως πρότυπο την «Παναγία Ελεούσα του Κύκκου»,
που γι’ αυτόν υπήρξε και μάνα και τροφός και σκέπη
και κραταιά προστασία στις δυσκολίες της ζωής του.
Ο Ηγούμενος Κύκκου παρέλαβε τη Μονή δέκα
χρόνια μετά την τουρκική εισβολή (1974-1984) με
βαρύ χρέος και με μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας της να βρίσκεται υπό την τουρκική κατοχή.
Το 1974 η Μονή χρησιμοποίησε όλους τους λογαριασμούς της σε τράπεζες, για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες των προσφύγων, και έτσι ξεκίνησε το
έργο της χωρίς μεγάλη κινητή περιουσία. Ακόμη,
στα πρώτα χρόνια του ξερριζωμού των προσφύγων,
η Μονή δώρισε πολλή ακίνητη περιουσία για τις ανάγκες του σκληρά δοκιμαζόμενου Κυπριακού λαού.
Ωστόσο, έκτοτε τα έσοδα της Μονής είναι αποτέλεσμα ενός καλά οργανωμένου και σχεδιασμένου από
τον Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρο προγράμματος
οικονομικής πολιτικής και χρηστής διοίκησης, με
κύρια χαρακτηριστικά του την ορθή αξιολόγηση και
τη διαφάνεια. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα έξοδα
και τα έσοδα της Μονής ελέγχονται σε τακτική βάση
από το Ελεγκτικό Τμήμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, το οποίο ελέγχει το σύνολο των
λογιστικών πράξεων της Μονής. Η Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Κύπρου εκτιμώντας την προσφορά
του στην Ιερά Μονή Κύκκου και στην Εκκλησία της
Κύπρου γενικότερα, τον ανέδειξε το 2002 σε Επίσκοπο, και στη συνέχεια, το 2007 ο λαός τον εξέλεξε Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας.
Β. Το έργο και η προσφορά του Μητροπολίτου
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου
Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, αποφάσισε την
τιμητική αναγόρευση του Μητροπολίτου Κύκκου κ.
Νικηφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα επάξια, αφού ήδη
τιμήθηκε τον Ιούνιο του 2001 από τον Δήμο των
Αθηνών με το χρυσό μετάλλιο της ελληνικής πρωτεύουσας για την προσφορά του στον Ελληνισμό και
την Ορθοδοξία, και μόλις χθες, 2 Ιουνίου 2008, τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
και Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του
Eνατενίσεις



ΑΚΕΛ, Δημήτρη Χριστόφια, με το «Βραβείο Πολιτιστικής προσφοράς Τεύκρου Ανθία-Θοδόση Πιερίδη»,
για το 2008, λόγω της τεράστιας πολιτιστικής και
κοινωνικής προσφοράς του Κέντρου Μελετών της
Ιεράς Μονής Κύκκου.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση
του έργου και της προσφοράς του τιμωμένου, γνωρίζοντας ότι πολλές θα είναι οι παραλείψεις μας, λόγω
στενότητας χρόνου και ενδεχομένως ελλειπούς πληροφόρησης του ομιλούντος.
1. Συμβολή στην Εκκλησία της Κύπρου και την
Οικουμενική Ορθοδοξία
Η συμβολή του Μητροπολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου τόσο στην εκκλησία της Κύπρου όσο και στην
οικουμενική Ορθοδοξία είναι σημαντική. Η Ιερά
Μονή Κύκκου πρόσφερε οικονομική βοήθεια, αλλά
και δωρεάν εκτάσεις γης, για την ανέγερση πέραν
των εκατό (100) ναών σ’ ολόκληρη την Κύπρο. Παράλληλα, από την εποχή της εισβολής, προσφέρει οικονομική ενίσχυση κατά περιόδους σε Μητροπόλεις,
και ιδιαίτερα στις προσφυγικές Κυρηνείας και Μόρφου. Συγχρόνως, προσφέρει σημαντική οικονομική
ενίσχυση σε ιερείς και τις οικογένειές τους, βοηθά
στην αποστολή κληρικών και λαϊκών για σπουδές
και μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, ώστε η εκκλησία
της Κύπρου να έχει μορφωμένους κληρικούς και θεολόγους, οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του ποιμνίου τους και των μαθητών
τους στα κυπριακά εκπαιδευτήρια.
Προς την ίδια κατεύθυνση θεωρούμε ουσιαστική συμβολή της Ιεράς Μονής Κύκκου, την πλήρη
ανακαίνιση της Ιερατικής Σχολής του «Αποστόλου
Βαρνάβα», την οποία η Μονή στηρίζει από τον καιρό
της ιδρύσεώς της ώς σήμερα. Εξάλλου, η συγκεκριμένη Σχολή είναι η μόνη στην Κύπρο, όπου φοιτούν
κληρικοί και υποψήφιοι προς ιερωσύνη. Ωστόσο, το
ανήσυχο πνεύμα του Αγίου Κύκκου εμπνεύστηκε,
σχεδίασε και χρηματοδότησε τις οικονομοτεχνικές
μελέτες, τον κανονισμό λειτουργίας, το πρόγραμμα
σπουδών της Σχολής Θεολογικών και Πολιτιστικών
Σπουδών Κύπρου, στην οποία όταν θα λειτουργήσει,
θα προσφέρει ειδικό χώρο, όπου θα ανεγερθεί με έξοδα
της Μονής το κτήριο. Πρόκειται για έργο μακρόπνοο
που θα ανυψώσει το θεολογικό επίπεδο της εκκλησίας της Κύπρου και θα ανοίξει τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας της Κυπριακής Εκκλησίας τόσο
με τα Παλαίφατα Πατριαρχεία, όσο και με άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα.
Από τον πολιτικό κόσμο της Κύπρου αναγνωρίστηκε
ως επιτυχής ο σύνδεσμος της θεολογίας με τον πολιτισμό, και αυτό δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για
την ένταξη των προγραμμάτων μιας τέτοιας Σχολής
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στις προκλήσεις της Ενωμένης Ευρώπης, της οποίας
η Κύπρος αποτελεί πλήρες μέλος. Το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου, το οποίο έχει ήδη διεθνή αναγνώριση, μπορεί να στεγάσει τη σχεδιασθείσα από τον Μητροπολίτη Κύκκου Σχολή.
Παράλληλα, το ενδιαφέρον και η συμβολή του
Μητροπολίτη Κύκκου κ. Νικηφόρου στρέφεται και
προς τα Μοναστήρια της Κύπρου και εκτός αυτής.
Χρηματοδότησε την ανακαίνιση και κάλυψη κατά
καιρούς εξόδων και αναγκών πολλών Κυπριακών Ιερών Μονών, όπως αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, αγίου
Ηρακλειδίου, Ιεράς Μονής Μαχαιρά κ.ά. Το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον του Πανιερωτάτου στρέφεται και προς
τον φάρο της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, χρηματοδοτώντας ανακαίνιση και συντήρηση κελιών, σκητών και μονών του Αγίου Όρους.
Όπως ήδη αναφέραμε, ο Άγιος Κύκκου διαπνέεται
από το όραμα της οικουμενικής Ορθοδοξίας, γι’ αυτό
ενίσχυσε ναούς στην Ελλάδα, οι οποίοι επλήγησαν
από σεισμούς και στήριξε τους σεισμοπαθείς. Εξάλλου, είναι γνωστή η αδυναμία που τρέφει στον αδελφό
ελληνικό λαό, στο ελληνικό πνεύμα, στην ελληνική
γλώσσα και στην εμμονή του να υπάρχουν στενές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ωστόσο, η
προσφορά του αγκαλιάζει και προσπάθειες των Εκκλησιών στη Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία,
Σερβία, Αλβανία κ.λπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε
ο Σεβασμιώτατος στην ίδρυση Τμήματος Ελληνικών
Σπουδών στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας με τη
φροντίδα του τότε φοιτητή Ησαΐα Κυκκώτη και νυν
Αγίου Ταμασού, το οποίο φρόντισε να εξοπλιστεί με
ελληνικά βιβλία, ενώ παράλληλα χρηματοδότησε ειδικό καθηγητή, ο οποίος διδάσκει την ελληνική γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Αποτέλεσμα
είναι να γνωρίζουν οι περισσότεροι καθηγητές και
σπουδαστές της Ακαδημίας Ελληνικά.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος είναι πλήρως αφιερωμένος στην Εκκλησία, πάσχει για την
ειρηνική πορεία της, μέχρι του σημείου να θυσιάζει
κάθε προσωπικό συμφέρον και αδιαφορεί για την ανθρώπινη προβολή. Έχει το χάρισμα να ενεργεί και να
συμπεριφέρεται πάντα συναινετικά, να γεφυρώνει
διαφορές και αντιπαλότητες, καταστέλλοντας έτσι
κρίσεις σοβαρές και μεγάλες, που κατά καιρούς σοβούσαν στους κόλπους της εκκλησίας της Κύπρου.
Αναφέρω ενδεικτικά τα εξής:
α. Στην περίπτωση του αειμνήστου Ηγουμένου
Μαχαιρά Διονυσίου διαμεσολάβησε για την επίλυση
του προβλήματος και πρόσφερε στον γέροντα στέγη
και πλήρη φροντίδα στο μετόχι του Κύκκου. Στη
συνέχεια του παραχώρησε τη διεύθυνση της Εκκλησιαστικής χορωδίας και της Σχολής Βυζαντινής μουσικής της Μονής, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι
και την ειρηνική τελευτή του.
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β. Στην υπόθεση του Αρχιμανδρίτη Παγκρατίου,
που τόσο ταλάνισε την Εκκλησία της Κύπρου, πρωταγωνίστησε στην ειρηνική επίλυση και διευθέτηση
του θέματος.
γ. Στην πολύκροτη κρίση της Εκκλησίας της
Κύπρου με τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο διαδραμάτισε συναινετικό ρόλο. Ήταν ο μοναδικός
Ηγούμενος από Μονές και Μητροπόλεις της Κύπρου,
ο οποίος δεν υπέγραψε καταδικαστική επιστολή εναντίον του Αγίου Λεμεσού, ενώ επέμεινε στη διεξαγωγή δίκαιης δίκης από Μείζονα Σύνοδο, που τελικά
μετά και από δικές του προσωπικές διαμεσολαβήσεις
έγινε κατορθωτό.
δ. Στην υπόθεση εναντίον του Αγιορείτη γέροντα Μοναχού Ιωσήφ, κατέβαλε συμβιβαστικές προσπάθειες για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των
εμπλεκομένων.
ε. Στην πρόσφατη μακροχρόνια κρίση της εκκλησίας της Κύπρου, λόγω της ασθένειας του προκαθημένου της μακαριστού Χρυσοστόμου του Α’, κατά
κοινήν ομολογία τήρησε άψογη στάση δείχνοντας εκκλησιαστικό ήθος. Κίνησε με παρρησία και μοναδικό
σθένος εκκλησιαστικού ηγέτη τις νομοκανονικές διαδικασίες και οδήγησε την Εκκλησία σε αίσιο τέλος
με απόλυτη θυσία των προσωπικών του φιλοδοξιών,
παρά τα υψηλά ποσοστά που έλαβε στις αρχιεπισκοπικές εκλογές και της αναγνώρισης που του έδειχνε
το ποίμνιο της Εκκλησίας της Κύπρου. Δέχτηκε, και
συναίνεσε, χάριν της ειρήνευσης της Εκκλησίας, να
θυσιάσει τα πάντα, ώστε να μην εκτίθενται οι αρχιερείς και η Εκκλησία να μη χάσει το κύρος της. Για
όλα τα παραπάνω «ο εωρακώς μεμαρτύρηκε και αληθής εστίν η μαρτυρία αυτού».
2. Προσφορά στην ιεραποστολή
Η συμβολή του Μητροπολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου είναι σημαντική και στον τομέα της Ιεραποστολής. Γνωρίζει ότι Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή
δεν νοείται, γι’ αυτό στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις
την ιεραποστολική δράση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, το οποίο έκανε άλματα υπό την εμπνευσμένη
ποιμαντορία του μακαριστού Πατριάρχου Πέτρου.
Στηρίζει ο Άγιος Κύκκου οικονομικά τη λειτουργία
του Πατριαρχικού Σεμιναρίου «Μακάριος Γ’» και σήμερα Θεολογικής Σχολής, στην Κένυα. Χρηματοδοτεί τις ανάγκες της ιεραποστολής, αλλά παράλληλα
τη στηρίζει με έμψυχο υλικό. Αρκετοί Κυκκώτες
μοναχοί μετέβησαν στην Αφρική, ενώ δύο απ’ αυτούς, οι Ιωαννουπόλεως Σεραφείμ και Καλής Ελπίδος Σέργιος, ανήλθαν σε Μητροπολιτικούς Θρόνους
του Πατριαρχείου. Παράλληλα, Κυκκώτης μοναχός,
ο σημερινός Επίσκοπος Κυρήνης Αθανάσιος, εστάλη
στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και υπηρετεί ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου στη Μόσχα. Ωστόσο, και
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η οικονομική βοήθεια που έδωσε για την ανακαίνιση της Μονής του Αγίου Σάββα και του κτηρίου του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας είναι σημαντική, γιατί
δημιουργήθηκαν συνθήκες και προϋποθέσεις, ώστε
και ο σημερινός Πατριάρχης κ. Θεόδωρος να έχει όλα
τα μέσα για την οργάνωση της ιεραποστολής στην
Αφρικανική Ήπειρο.

νται σε ημερήσια βάση συνάνθρωποί μας με βαριές
αναπηρίες, οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοσυντηρούνται ή δεν υπάρχει η δυνατότητα να βοηθούνται από
οικεία άτομα. Ένας αριθμός πασχόντων συνανθρώπων μας έχει τη δυνατότητα της μόνιμης παραμονής
και φροντίδας στο Κέντρο. Υπογραμμίζουμε ότι το
Κέντρο δεν κάνει φυλετικές διακρίσεις, και γι’ αυτό
γίνονται δεκτοί και Τουρκοκύπριοι.

3. Εθνική προσφορά

γ) Μνημονεύουμε την ίδρυση «Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης της Ιεράς Μονής
Κύκκου». Το κέντρο αυτό στοχεύει στην παροχή
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέες
οικογένειες, όπως επίσης και στην παροχή ψυχολογικής και πνευματικής στήριξης στη νεολαία. Συγχρόνως, το Κέντρο ασχολείται με τη διοργάνωση
σειράς σεμιναρίων και προληπτικών προγραμμάτων,
που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων
σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων της Κύπρου,
όπως τα ναρκωτικά, η βία, η νεανική εγκληματικότητα, η ανεργία, οι ανίατες ασθένειες κ.ά.

Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος πρόσφερε
τα πάντα για τον εθνικό αγώνα των Κυπρίων μετά
την τουρκική εισβολή και κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους, την προσφυγοποίηση του μισού
πληθυσμού, του δράματος των αγνοουμένων και
εγκλωβισμένων και τον εποικισμό της Κύπρου από
τις ορδές του Αττίλα και εποίκους από την Ανατολία.
Πρόσφερε μεγάλα ποσά για την άμυνα της Κύπρου, τη φιλοξενία σε γη της Μονής στρατοπέδων της
Εθνικής Φρουράς, ενίσχυσε άπορους στρατιώτες και
τις οικογένειές τους. Στηρίζει τον αγώνα των εγκλωβισμένων και τις προσπάθειες για την ανεύρεση των
αγνοουμένων. Για τα δίκαια του Κυπριακού ελληνισμού κλήθηκε και μίλησε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ενώ ο αγώνας του για τον επαναπατρισμό συληθεισών αρχαιοτήτων και άλλων κειμηλίων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου είναι αδιάκοπος.
Η ολοκλήρωση του έργου ειδικής επιτροπής για
την αποτύπωση, την καταγραφή και την εκτίμηση
της κατάστασης, στην οποία βρίσκονται οι κατεχόμενες εκκλησίες και τα μοναστήρια της Κύπρου, με
στόχο τη συντήρηση και αποκατάστασή τους, θεωρούμε ότι είναι ό,τι πιο σοβαρό και υπεύθυνο έχει
επιχειρηθεί ώς σήμερα για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Αυτό το έργο θα
μπορέσουμε να δούμε στην ειδική έκθεση του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου, η οποία θα γίνει στο
Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης και εγκαινιάζεται
αύριο στις 8 μμ.
4. Κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά
Στον τομέα της κοινωνικής και ανθρωπιστικής
προσφοράς της Ιεράς Μονής Κύκκου και του Μητροπολίτου Ηγουμένου της αναφέρουμε: α) Την υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της
αστυφιλίας σε απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου. Η
προσπάθεια αυτή είναι συνυφασμένη με την εξεύρεση εργασίας για τους κατοίκους, με την ανέγερση μικροβιομηχανικών μονάδων και την αξιοποίηση των
εσόδων των μονάδων αυτών με επανεπενδύσεις σε
κοινωφελή έργα στις κοινότητες.
β) Την ίδρυση Κέντρου ημερήσιας φροντίδας
«Ελεούσα του Κύκκου» για άτομα με βαριές αναπηρίες. Στο κέντρο αυτό φιλοξενούνται και περιθάλποEνατενίσεις



δ) Τέλος αναφέρουμε την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσας και
θρησκείας στις χώρες: Ρωσία, Γεωργία, Σερβία, Σομαλία, Ιράν, Ιράκ, Παλαιστίνη, Σρι Λάνκα, Αίγυπτο,
Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Ερζεγοβίνη, Εσθονία,
Ζιμπάμπουε, Ιορδανία, Καμερούν, Λίβανο, Λιβύη,
Μαδαγασκάρη, Μπουκόμπα, Ν. Ζηλανδία, Νιγηρία,
Ουγκάντα, Ουκρανία, Ρουμανία, Συρία, Τανζανία,
Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία.
Επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος, για το έργο
και τη συμβολή του τιμωμένου Μητροπολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου, γι’ αυτό θα κλείσουμε την αναφορά μας με την προσφορά του στην παιδεία και τον
πολιτισμό.
5. Προσφορά στην παιδεία και τον πολιτισμό
Ο Άγιος Κύκκου θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει
ιδιαίτερο πάθος για την παιδεία και τον πολιτισμό,
και αυτό φαίνεται καθαρά από το έργο που έχει επιτελέσει στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και το οποίο
έτυχε διεθνή αναγνώριση. Ο Μητροπολίτης Κύκκου
πιστεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη της τεχνολογίας
και των ανθρωπιστικών σπουδών. Για τον σκοπό
αυτό η Ιερά Μονή Κύκκου έδωσε δωρεάν εκτάσεις
γης για την ανέγερση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων), ίδρυσε αίθουσες τελετών σε Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη την Κύπρο, οργάνωσε κέντρα ηλεκτρονικών υπολογιστών
σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου, καθώς επίσης
και στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Ακόμη,
προσέφερε σχολικό εξοπλισμό και υποτροφίες σε
εκατοντάδες νέους. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης Κύκκου
ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανε139

πιστημίου Κύπρου, και η συμβολή του υπήρξε ουσιαστική για την πορεία του ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος του νησιού.
Έργο ζωής του τιμωμένου Ιεράρχου αποτελεί το
Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μονής Κύκκου, στον
Αρχάγγελο στη Λευκωσία, το οποίο συνιστά συμβολή στην επιστήμη και την παιδεία γενικότερα. Συγκροτείται από τα εξής επιμέρους κέντρα:
1. Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
2. Κέντρο Θησαυρού της Κυπριακής Ελληνικής
Γλώσσας
3. Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου
4. Εργαστήρια συντήρησης κειμηλίων και ιστορικών μνημείων
5. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
6. Διεθνές Βήμα συναντήσεως Θρησκειών και Πολιτισμών.
1. Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Το Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου ιδρύθηκε από τον Μητροπολίτη Κύκκου το 1986 και
στοχεύει στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων,
στην προβολή της ιστορίας της Μονής Κύκκου και
γενικότερα της εκκλησίας της Κύπρου. Για τον λόγο
αυτό έχει εκδόσει μέχρι σήμερα περισσότερες από
εκατόν πενήντα περίπου αυτοτελείς μελέτες, που
σχετίζονται με τη βιβλική και πατερική θεολογία,
την κυπριακή μοναστηριολογία, την εκκλησιαστική
ιστορία και γραμματεία, τη βυζαντινή τέχνη, τη μουσικολογία, την αγιολογία, την ιστορία της κυπριακής
εκπαίδευσης, την κωδικολογία-παλαιογραφία και
διάφορα άλλα θέματα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
του δημιουργού του στο Κέντρο Μελετών λειτουργεί μεγάλη βιβλιοθήκη, που εμπλουτίζεται συνεχώς
με νέα βιβλία και περιοδικά και συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών της Κύπρου, της Ελλάδας
και του εξωτερικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση
του αναγνωστικού της κοινού. Είναι δε άμεσα συνδεδεμένη με μια δεύτερη βιβλιοθήκη, που λειτουργεί
στη Μονή Κύκκου και η οποία είναι εξίσου πλούσια.
Το Κέντρο αυτό εκδίδει, όπως όλα τα ερευνητικά κέντρα, σχετική Επιστημονική Επετηρίδα.
2. Κέντρο Θησαυρού της Κυπριακής Ελληνικής
γλώσσας
Το Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής
γλώσσας ιδρύθηκε το 1993 και αποτελεί μακρόπνοο
σχέδιο του Μητροπολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου.
Έχει κύριο στόχο του τη συλλογή, συντήρηση και
διαφύλαξη των γραπτών μνημείων της ελληνικής
γλώσσας στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη δημιουργία, με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας, του θησαυρού της Κυπριακής
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Ελληνικής γλώσσας. Ήδη ο θησαυρός συντάσσεται,
και, όταν ολοκληρωθεί θα εκδοθεί το Ιστορικό Λεξικό
της Κυπριακής Ελληνικής, που θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για γλωσσικά και φιλολογικά θέματα. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε τη συνεργασία
του διακεκριμένου γλωσσολόγου και Ομότιμου καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
μας, κ. Χαράλαμπου Συμεωνίδη με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα του Κέντρου της Μονής Κύκκου.
3. Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου
Το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου, όραμα
ζωής του τιμωμένου, το οποίο βρίσκεται στην Κεντρική Μονή, ανταποκρίνεται σε όλες τις επιστημονικές προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα, και
εγκαινιάστηκε τον Μάϊο του 1998. Ειδικοί μουσειολόγοι το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα καλύτερα
μουσειακά ιδρύματα της Ευρώπης. Σε αυτό εκτίθενται εκκλησιαστικά είδη, εικόνες, παλαιοί χάρτες, έγγραφα, γκραβούρες, αρχαία αντικείμενα και
πολλά άλλα εκθέματα της πολιτιστικής παράδοσης
του τόπου, τα περισσότερα από τα οποία υπήρχαν
στη Μονή και φυλάσσονταν στο σκευοφυλάκιό της.
Αρκετά άλλα είχαν συληθεί κατά τη διάρκεια της
εισβολής από τα κατεχόμενα μέρη της Κύπρου και
διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό, από όπου ο Μητροπολίτης Κύκκου μερίμνησε να αγοραστούν σε πλειστηριασμούς και επανέλθουν στο νησί. Οι μαθητές
και οι φοιτητές της Κύπρου, αλλά και ένας τεράστιος αριθμός επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο, έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από τις συλλογές
του Μουσείου την ιστορία και την παράδοση της
Κύπρου από το 2800 π.Χ. μέχρι σήμερα. Συλλογές
του Μουσείου στέλλονται σε αντίγραφα στο εξωτερικό, όπου γίνεται παρουσίαση και διάδοση σε
παγκόσμια κλίμακα της πολύτιμης πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα μαρτυρούνται με τον καλύτερο τρόπο οι ελληνικές και
χριστιανικές ρίζες του νησιού.
4. Εργαστήρια Συντήρησης κειμηλίων και ιστορικών μνημείων
Τα Εργαστήρια Συντήρησης στεγάζονται σε
ένα εντελώς καινούργιο και τεράστιο κτήριο. Είναι
τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης έργων
τέχνης στην Κύπρο, τόσο από άποψη τεχνικού εξοπλισμού όσο και από άποψη εξειδικευμένων συντηρητών με σπουδές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι πλείστοι από τους ειδικούς αυτούς σπούδασαν με
υποτροφίες της Μονής. Τα Εργαστήρια Συντήρησης
συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήματα Συντήρησης
1) Εικόνων, τοιχογραφιών και ψηφιδωτών
2) Χάρτου (έγγραφα, βιβλία, χειρόγραφα)
Eνατενίσεις

3) Ξύλου
4) Μετάλλων
5) Υφασμάτων
6) Χρυσοκεντητικής
Επιπλέον λειτουργεί Αρχείο όπου γίνεται η καταγραφή, η περιγραφή και η φωτογράφιση όλων των
κειμηλίων της Μονής. Όλες οι παραπάνω εργασίες
καταχωρούνται και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το
Αρχείο υποδιαιρείται στα ακόλουθα μέρη:
1. Εικόνων – τοιχογραφιών
2. Αμφίων
3. Ξυλογλύπτων
4. Λαϊκής Τέχνης
5. Πινάκων-Φωτογραφιών
6. Δώρων και τιμητικών βραβεύσεων της Μονής
7. Χειρογράφων και Εγγράφων
8. Αρχαίας Συλλογής
Εκτός από τα προαναφερόμενα, οι δραστηριότητες των Εργαστηρίων Συντήρησης επεκτείνονται σε
ανασκαφές, αποκαταστάσεις Μετοχίων της Ιεράς Μονής Κύκκου, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις μνημείων,
συμμετοχή σε εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, διοργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις.
4. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κύκκου έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια και διάδοση της
Βυζαντινής Μουσικής στην Κύπρο. Ίδρυσε πρότυπες
σχολές Βυζαντινής μουσικής, στις οποίες προσφέρεται δωρεάν φοίτηση στους ενδιαφερόμενους. Αποτέλεσμα είναι πολλοί ναοί στην Κύπρο να επανδρώνονται τώρα με απόφοιτους της Σχολής και έτσι η τέχνη της ψαλτικής να συνεχίζεται, ενώ ταυτόχρονα
να ικανοποιούνται και οι λειτουργικές ανάγκες της
Εκκλησίας.
Η Μονή χρηματοδοτεί διδασκάλους της Βυζαντινής Μουσικής, οι οποίοι μεταβαίνουν στις απομακρυσμένες περιοχές των ορεινών περιοχών της Κύπρου
και παρέχουν δωρεάν μαθήματα στα παιδιά των χωριών. Ο Μητροπολίτης Κύκκου προέβη στην αγορά
ειδικών μηχανημάτων για μετάδοση της Θείας Λειτουργίας κάθε Κυριακή από το Μετόχιο Κύκκου στη
Λευκωσία, με πρωταρχικό στόχο να ικανοποιήσει τις
λατρευτικές ανάγκες των εμπερίστατων πιστών, οι
οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να έρχονται στην Εκκλησία.
Η βυζαντινή χορωδία της Ιεράς Μονής Κύκκου
έλαβε επαίνους από πολλές αδελφές Εκκλησίες για
το έργο που επιτελεί, ενώ πολλοί απόδημοι Έλληνες,
λόγω απουσίας Ορθοδόξου ναού στην περιοχή τους
παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής
από το Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία μέσω δορυφορικής μετάδοσης.
Eνατενίσεις



6. Διεθνές Βήμα συναντήσεως Θρησκειών και
Πολιτισμών
Με τη δημιουργία από τον Μητροπολίτη Κύκκου
του πρωτοποριακού μόνιμου Διεθνούς Βήματος συνάντησης Θρησκειών και Πολιτισμών προάγεται η
ειρήνη σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, αφού άνθρωποι απ’
όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, διαφορετικών
θρησκειών και πολιτισμών, συναντιούνται, όχι για
να διεξάγουν δογματικό ή πολιτικό διάλογο, στην Κύπρο, αλλά για μια ανθρώπινη συνεργασία σε θέματα
ειρήνης και μια καλύτερη αλληλογνωριμία, η οποία
οδηγεί στην υπέρβαση των διαφορών, που παραδοσιακά υπάρχουν ανάμεσα σε λαούς και θρησκείες.
Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια επικοινωνία με τους Τουρκοκύπριους Μουσουλμάνους του
νησιού για τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας και
επαναπροσεγγίσεως.
Κυρίες και Κύριοι,
Αυτή την προσωπικότητα τιμούμε σήμερα· έναν
σπουδαίο εκκλησιαστικό άνδρα, που συνδυάζει την
αφιέρωση και την προσφορά της ύπαρξης και της
δραστηριότητάς του στην Εκκλησία, που θεωρεί τον
άνθρωπο ως εικόνα του Θεού μοναδική και ανεπανάληπτη, που πιστεύει στην οικουμενική αποστολή της
Ορθοδοξίας και πραγματώνει τους στόχους της σ’ όλα
τα μήκη και τα πλάτη της ανθρωπότητας, πέρα από
φυλή, φύλο, γλώσσα και θρησκεία, που κάνει το πρόβλημα του Κυπριακού λαού δικό του πρόβλημα και
τον πόνο του ποιμνίου του δικό του πόνο και φθάνει
με το ράγισμα της καρδιάς του μέχρι θανάτου, αλλά
επανέρχεται με τις προσευχές των ανθρώπων κατά
θεία συγκατάβαση «εκ του θανάτου εις την ζωήν»,
για να διακονήσει τον άνθρωπο μέχρι την τελευταία
ικμάδα της ζωής του, και μέχρι τελευταίας του αναπνοής, αυτόν που ασκεί διά βίου το φιλανθρωπικό
έργο ως εντολή του Χριστού και διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, και ιδιαίτερα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον φιλάνθρωπο και φιλόθεο,
τον φιλόμουσο και φιλόχριστο Ιεράρχη, τον άνθρωπο
της θεωρίας και της πράξης, της προσευχής και της
ιεραποστολής, τον άνθρωπο των γραμμάτων και του
πολιτισμού, τον φιλόσοφον άνδρα της ελληνικής και
χριστιανικής παιδείας, τον άνθρωπο της ειρήνης και
της ανθρωπιάς, τον Ιεράρχη που υπέταξε το θέλημά
του στο έλεος του Θεού διά της Μεγαλόχαρης Παναγίας, της «Ελεούσας του Κύκκου», αυτόν τιμούμε,
για να τιμηθεί και το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής μας Σχολής και
να προβληματιστούμε, καθηγητές, φοιτητές και λαός
του Θεού, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές που
περνά η Παιδεία στον τόπο μας. Πόσο ανάγκη έχουμε
από προσωπικότητες όπως αυτή του τιμωμένου το
κατανοούμε όλοι μας. 
■
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«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ -Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ»
ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

H

ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
να αναγορεύσει την ταπεινότητά μου σε
επίτιμο διδάκτορα περιποιεί εξιδιασμένη
τιμή προς το πρόσωπό μου και γι’ αυτό ευγνωμόνως
ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τόσο τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος όσο και τις αρχές του Πανεπιστημίου.
Αυτή η τιμή αναμφίβολα αποδίδεται στην αδελφότητα, την οποία, κατά την πολλή ευσπλαχνία και
το άπειρο έλεος του Θεού, με αξίωσε να ποιμαίνω
ήδη επί είκοσι και τέσσερα συναπτά έτη. Η Ιερά,
Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας
του Κύκκου, ιδρυμένη τον 11ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α’ Κομνηνό (1081 – 1117), είναι το
θείο καθίδρυμα, το «πνευματικό φροντιστήριο», το
οποίο ηγείται σχεδόν επί χιλιετία του ορθοδόξου μοναχισμού της Κύπρου, έχον παράλληλα πανορθόδοξο ακτινοβολία. Τούτο δεν οφείλεται στις ανθρώπινες και ταπεινές δυνάμεις των αδελφών της Μονής,
όσων οσίως και ευλαβώς ασκήτευσαν και εβίωσαν
τις αρετές του μοναχισμού, κατά τις πατερικές επιταγές, αλλά στο σχέδιο και την πρόνοια του παναγάθου
Θεού, στον οποίο πρέπει η δόξα και η τιμή.
«Ου του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του
ελεούντος Θεού» (Ρωμ. 9, 11) και της παναχράντου
Μητρός του, της εφόρου και προστάτιδος της ευαγούς Μονής μας, στην οποία φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός, η θαυματουργή εικόνα της, η «Παναγία η Ελεούσα», ιστορημένη, σύμφωνα με την παράδοση, από τον ευαγγελιστή Λουκά.
[Η Θεοτόκος είναι το πρότυπο ζωής των μοναχών αλλά και κάθε πιστού. Όλως δε ιδιαιτέρως για
τους αδελφούς της Μονής μας είναι η μητέρα, το καταφύγιο, η ελπίδα και η χορηγός, διά των πρεσβειών
της, των πνευματικών χαρισμάτων και των πολλαπλών θείων δωρεών. Η φιλάνθρωπη προσφορά της
«Ελεούσας» Θεοτόκου αποτυπώνεται χαρακτηριστικά από τον υμνωδό στο ακόλουθο δοξαστικό:

«Πλουσίως εξεχύθη εν τη Κύπρω
και απάση τη οικουμένη
η ση χάρις, Κυκκώτισσα Θεογεννήτορ
συ γαρ νόσους θεραπεύεις,
ιατρεύεις τους πάσχοντας
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και διασώζεις κινδύνων και συμφορών
τους σοι κράζοντας
Χαίρε, χαριτόβρυτε Δέσποινα,
η αεννάως πιστούς ελεούσα …»].
Κύριοι πρύτανεις,
Η επιλογή του θέματος της ομιλίας μου οφείλεται κατά βάση σε δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ιστορικός και ο δεύτερος προσωπικός και ταυτόχρονα
θεολογικός. Ποιος είναι ο ιστορικός; Το Πανεπιστήμιό μας γνωρίζει ότι το 2007 οι ανά την οικουμένη
Ορθόδοξες Εκκλησίες εόρτασαν τα 1600 χρόνια από
την κοίμηση του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας
μας αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του «προφήτη
της φιλανθρωπίας», όπως προσφυώς χαρακτηρίσθηκε από τον αοίδιμο Ρώσσο θεολόγο της Διασποράς π.
Γεώργιο Φλωρόφσκυ. Ο ιερός Χρυσόστομος αφιέρωσε σημαντικές, σε αριθμό και περιεχόμενο, ομιλίες,
εξ ολοκλήρου η αποσπασματικά αναφερόμενες στην
προτροπή για την άσκηση της ελεημοσύνης και έργων φιλανθρωπίας από τους χριστιανούς στον κόσμο. Ο λόγος του ήταν δυναμικός, πειστικός, βαθύτατα ανθρώπινος και αγιογραφικός, ενώ παράλληλα
οι ενέργειές του αποδείχθηκαν εν τοις πράγμασι
αποτελεσματικές ως προς την οργάνωση του φιλανθρωπικού έργου στην Αντιόχεια και την Κωνσταντινούπολη, όπου διακόνησε. Έχει ήδη επισημανθεί
από την έρευνα ότι η καθιέρωση του όρου «φιλανθρωπία» οφείλεται εν πολλοίς στον Χρυσόστομο. Ο
ιερός πατήρ, όπως και άλλοι της εποχής του, π.χ. ο
Μ. Βασίλειος, έθεσαν τις θεολογικές και ποιμαντικές
βάσεις για μία κυρίαρχη και συστηματική παρουσία
της Εκκλησίας, όσον αφορά στο φιλανθρωπικό και
κοινωνικό έργο, κατά την υπερχιλιετή ιστορία του
Βυζαντίου. Αυτή η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν
έχει χρονικούς περιορισμούς, καθόσον φθάνει μέχρι
και τις μέρες μας και επηρεάζει και τους σύγχρονους θεσμούς, ούτε ασφαλώς και τοπικούς. Ξεκινούσε από το κέντρο της αυτοκρατορίας, τη βασιλίδα
των πόλεων Κωνσταντινούπολη, με πρωτοπόρο τον
αρχιεπίσκοπό της, τον οικουμενικό πατριάρχη, και
επεκτεινόταν στην περιφέρεια με επίσης πρωταγωνιστές τους επισκόπους, τους υπολοίπους κληρικούς
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και τους μοναχούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο άγιος
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γνωρίζοντας την ευαισθησία της γυναικείας ψυχής για τον ανθρώπινο πόνο,
είναι αυτός κυρίως που έστρεψε την εκκλησιαστική δράση των διακονισσών προς το φιλανθρωπικό
έργο, το οποίο ασκούσαν με ιδιαίτερη αυταπάρνηση,
παράλληλα με τα λειτουργικά τους καθήκοντα, τα
οποία εκδηλώνονταν, ως γνωστόν, κυρίως κατά την
τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος.
Η Εκκλησία πρόβαλλε το πρότυπο της ανιδιοτελούς προσφοράς της αγάπης στον κόσμο και κατέτασσε τους εκφραστές της στις τάξεις των αγίων.
Αναφέρω ενδεικτικά τους αγίους: Νικόλαο Μύρων
της Λυκίας, Ιωάννη τον ελεήμονα, αρχιεπίσκοπο
Αλεξανδρείας, Σαμψών τον Ξενοδόχο, Ολυμπιάδα
τη διακόνισσα, τη μαθήτρια του ιερού Χρυσοστόμου,
Φιλάρετο τον ελεήμονα, Θεοφανώ τη βασίλισσα και
τον αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη τον ελεήμονα.
Με τους δύο πρώτους συνδέεται η πατρίδα και η
μονή της μετανοίας μου. Ο άγιος Νικόλαος, κατά την
παράδοση, έζησε για κάποιο χρονικό διάστημα, στο
μετόχι μας, στην ομώνυμη μονή των Ιερέων, όπου
αργότερα προσέφυγε και παρέμεινε επί έξι μήνες και
ο ιδρυτής του αθωνικού μοναχισμού άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Ο άγιος Ιωάννης Αλεξανδρείας καταγόταν από την αρχαία πόλη της Αμαθούντος και
ήταν διά βίου εξ όλης της ψυχής δοσμένος στο έργο
της ελεημοσύνης, γεγονός το οποίο τον κατέστησε
ως το κατ’ εξοχήν πρότυπο ελεήμονος για τους χριστιανούς όλων των εποχών και «σημείο αναφοράς»
της αγιολογικής και πατερικής γραμματείας. Επίσης
ο άγιος Επιφάνιος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας της
Κύπρου (+403), για να επισυνάψω ένα ακόμη παράδειγμα από την κυπριακή αγιολογία, όπως αναφέρει
ο ιστορικός Σωζομενός, έδινε τα χρήματα της Εκκλησίας («εις δέον εσπάθα τοις της Εκκλησίας χρήμασι»)
και την πατρική του κληρονομιά, για την περίθαλψη των ενδεών, ιδιαίτερα αυτών που ήταν θύματα
ναυαγίων ή άλλης συμφοράς. Η ανθρωπιστική τακτική του Επιφανίου ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε
παρακινούσε πολλούς Κυπρίους να κληροδοτήσουν
τις περιουσίες τους σε αυτόν για φιλανθρωπικούς
σκοπούς. Κατά σύμπτωση παρόμοια στάση απέναντι στους ναυτικούς κράτησε και ο άγιος Αθανάσιος
ο Αθωνίτης, όπως συνάγεται από σχετικές διατάξεις
του Τυπικού της Μ. Λαύρας (Τυπικόν, ήτοι Κανονικόν, Meyer, Die Haupterkunden…, σ. 114, 130).
Την παρακαταθήκη αυτών των αγίων, όπως
και τις πατρικές υποθήκες των κτητόρων της Μονής μας, περί της αυτοπροσφοράς των μοναχών
στον άνθρωπο, παρέλαβαν οι Κυκκώτες μοναχοί
και τις διασώζουν μέχρι τις μέρες μας, ως μία
έμπρακτη συνέχεια του καθημερινού έργου τους,
το οποίο ενυλώνεται στην αδιάλειπτη προσευχή
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και τη λατρεία τού Θεού.
Αυτές οι υποθήκες υπαγορεύουν και τον δεύτερο λόγο που μας οδήγησε στην επιλογή του θέματος
της ομιλίας μας. Μπορεί ένας ηγούμενος ή ένας επίσκοπος να μένει ασυγκίνητος ενώπιον του ανθρώπινου πόνου; Είναι πρέπουσα ποιμαντική στάση, αν
ο κληρικός εγκλωβίζεται μόνο στα λειτουργικά και
διδακτικά του καθήκοντα, ή έστω στην προσφορά
παρηγορητικού λόγου, χωρίς εμπράκτως να συμπαραστέκεται στους «πονεμένους και καταφρονημένους», οι οποίοι συνήθως ζουν τραγικές καταστάσεις,
όπως πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει στα έργα του
ο Ντοστογιέφσκυ; Ποια θα είναι η απολογία ενώπιον
του Θεού, αν εμείς οι διάδοχοι των αποστόλων, στους
οποίους ο φιλάνθρωπος σεσαρκωμένος Θείος Λόγος
εμπιστεύθηκε την «άμπελόν» του, για την οποία σε
κάθε Θεία Λειτουργία αναπέμπουμε ικετηρίους δεήσεις, αν, λέγω, αποστρέφουμε αδιάφορα το πρόσωπό
μας από τα υπαρκτά προβλήματα του ποιμνίου μας;
Ο συγκεκριμένος προβληματισμός συνήθως μετατρέπεται στη σκέψη πολλών κατηγόρων της Εκκλησίας σε μομφή, καθόσον, κατά τη γνώμη τους,
η Εκκλησία ενδιαφέρεται πώς ο άνθρωπος να ζήσει
μία ουράνια αιώνια μακαριότητα, χωρίς εξίσου να
στρέφει το ενδιαφέρον της και στην επίγεια πραγματικότητα. Οι θεολογικές αρχές, έτσι όπως είναι
διατυπωμένες στην Αγία Γραφή και τα πατερικά
συγγράμματα, και συγκεκριμένα σε αυτά του Χρυσοστόμου, διαψεύδουν την εν λόγω μομφή.
Ένα παλαιό λατινικό ρητό αναφέρει: «unus
christianus nullus christianus», καθόσον αυτός δεν
μπορεί να είναι αληθινά χριστιανός ως μονήρης και
απομονωμένη ύπαρξη. Ο χριστιανισμός δεν είναι
πρωταρχικά δόγμα ή ένας θεσμικός οργανισμός, είναι κοινότητα, δηλ. Εκκλησία. Το όλο πλαίσιο της
χριστιανικής υπάρξεως είναι πλαίσιο κοινωνίας.
Όλα τα χριστιανικά μυστήρια είναι στην πραγματικότητα «κοινωνικά μυστήρια», δηλ. μυστήρια ενσωματώσεως. Η χριστιανική λατρεία είναι ωσαύτως
κοινή λατρεία, publica et communis oratio, κατά τη
φράση του αγίου Κυπριανού. Η Εκκλησία είναι «ο
νέος Ισραήλ», «το έθνος το άγιον, ο περιούσιος λαός»,
ο οποίος έχει ως συνεκτική δύναμη την αγάπη προς
τον Θεό και τον πλησίον. Χωρίς την αγάπη προς
τον Θεό, η άγάπη προς τον πλησίον, μένει μετέωρη.
Αλλά και χωρίς την αγάπη προς τον πλησίον η αγάπη προς τον Θεό είναι ανύπαρκτη: «Εάν τις είπη ότι
αγαπά το Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης
εστί» (Α’ Ιω. 4, 20) και «ο αγαπών τον Θεό αγαπά και
τον αδελφόν αυτού» (Α’ Ιω. 4, 21). Η νίκη κατά του
θανάτου φανερώνεται με την αγάπη και εν τη αγάπη: «Ημείς οίδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωή, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς ο μη
αγαπών μένει εν τω θανάτω» (Α’ Ιω. 3, 14), δηλ. ζει
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ακοινώνητος, αμέτοχος στην ζωή του πλησίον. Αυτός είναι ο θάνατος κατά τη βιβλική και πατερική
διδασκαλία. Ο Χριστός διά της αναστάσεως νίκησε
τον θάνατο, επειδή ακριβώς αγάπησε τον άνθρωπο
και προσέφερε τον εαυτό του θυσία. Η θεμελιώδης
εντολή του Χριστού είναι αυτή της αγάπης: «Αύτη
εστίν η εντολή η εμή, ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς
ηγάπησα υμάς μείζονα ταύτης αγάπην ουδείς έχει,
ίνα τις την ψυχήν αυτού θη υπέρ των φίλων αυτού.
Υμείς φίλοι μου εστε, εάν ποιήτε α εγώ εντέλλομαι
υμίν» (Ιω. 15, 13-14). Οι εντολές του ευαγγελίου συμπυκνώνονται σε αυτή της αγάπης, ως αυτοκένωσης και πρόσληψης του κάθε διπλανού μας, όχι μόνο
του χριστιανού. Αυτή η στάση έκφράζει το χαρακτηριστικό γνώρισμα και την ειδοποιό διαφορά της ζωής
των πιστών: «Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί
μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις» (Ιω.
13, 35).
Η αγάπη δεν είναι στατική υπόθεση, είναι κίνηση προς τον πλησίον, ιδίως προς τον πονεμένο.
Μπορούμε να ανθολογήσουμε ένα πλήθος χωρίων
της Αγίας Γραφής, με τα οποία τονίζεται με έμφαση
ο κοινωνικός και φιλανθρωπικός λόγος της Εκκλησίας: «Μακάριος ο συνιών επί πτωχόν και πένητα»
(Ψαλμ. 40, 2), [«αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι
σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού»
(Πράξ. 10, 4)], «ελεημοσύνη εξιλάσσεται αμαρτίας» (Εκκλ. 3, 30), «και ήλθέ μοι χαρά παρά του αγίου επί τη ελεημοσύνη» (Βαρούχ 4, 22), [«έτι εν σοι
λείπει πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς
και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ» (Λουκ. 18, 18-22)],
«ο Θεός αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν, του ελέους
Κυρίου πλήρης η γη» (Ψαλμ, 32, 5), «μέγας άνθρωπος και τίμιον ανήρ ελεήμων» (Παροιμ. 20, 6), και
ο πολύ γνωστός μακαρισμός του Κυρίου «μακάριοι
οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται» (Ματθ. 5, 7).
Όλα αυτά τα χωρία και πολλά άλλα ερμηνεύθησαν
από τους πατέρες της Εκκλησίας και εν προκειμένω
από τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, προβάλλοντας τον βιβλικό χαρακτήρα της φιλανθρωπίας.
Παράλληλα οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, ιδίως
στις ακολουθίες των Επιφανείων, δηλ. των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων, καθώς και σε αυτές
της Μ. Εβδομάδος χρησιμοποιούν επανειλημμένα
τους όρους: «φιλάνθρωπος», «ευεργέτης», «ελεήμων», «πολυέλεος», «οικτίρμων», «πανοικτίρμων»
για να απεικονίσουν τον Χριστό ως το αρχέτυπο, του
οποίου τη φιλανθρωπία οφείλουν οι άνθρωποι να μιμούνται. [Ο Χριστός εκένωσε εαυτόν, «έλαβε μορφή
δούλου …, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φιλιππ. 2, 7-8), και προσέφερε
τη μεγαλύτερη ευεργεσία που έλαβε ποτέ ο πάσχων
άνθρωπος, την ανάσταση]. Αν κάποιος θέλει να αποδώσει με μία φράση το έργο του Χριστού επί της γης,
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αναμφίβολα θα επικαλεσθεί το χωρίο: «διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου» (Πράξ. 10, 38).
Η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου,
κατά τον ιερό Χρυσόστομο, εδράζεται στη φιλανθρωπία και την αγαθότητα του Θεού. «Οράς όση του ελέους η ισχύς; τούτο (το έλεος ) πάντα εποίησε, τούτο
τον κόσμον ειργάσατο, τούτο αγγέλους εποίησε δι’
αγαθότητα μόνον. Διατί γάρ … μόνος ων ο Θεός τοσούτους εποίησεν; Ου δι’ αγαθότητα; ου δια φιλανθρωπίαν; Αν ερωτήσεις διατί τόδε και τόδε, πανταχού την αγαθότητα ευρήσεις» (PG 62, 212). Η αγάπη
του Θεού ως εκστατική ποιεί τα πάντα, προκειμένου
ο άνθρωπος ελεύθερα να αποδεχθεί τις θείες δωρεές. Δυστυχώς η παχυλότητα της αμαρτίας, ως έλλειψη αγαθότητας και ελέους, εμποδίζει την κοινωνία
με τον Θεό: «Φιλάνθρωπος γαρ εστι και ελεήμων
(ο Θεός), και καθάπερ η ωδίνουσα επιθυμεί τεκείν,
ούτω και αυτός επιθυμεί το έλεον εκχείν το εαυτού,
αλλά αι αμαρτίαι αι ημέτεραι τούτο διακόπτουσιν»
(PG 48, 754). Την ίδια θέση επαναλαμβάνει αυτολεξεί αργότερα και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (PG
91, 869A).
Επισκεπτόμενος κάποιος ένα βυζαντινό ναό θα
δει στο υπέρθυρο της εισόδου την παράσταση του
Χριστού βαστάζοντος το ευαγγέλιο, όπου αναγράφεται το χωρίο: «Εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια και
η ζωή» (Ιω. 10, 14), γιατί ακριβώς, σύμφωνα με τη
θεολογία του ιερού Χρυσοστόμου και των αγίων
Πατέρων, η Εκκλησία θέλει να υποδείξει στα μέλη
της την οδό του ελέους του Θεού και ότι εντός του
ναού, ιδίως κατά την ώρα της τελέσεως της Θ. Λειτουργίας, μετέχουν στη ζωή, δηλ. στην αγάπη, και
γνωρίζουν την αλήθεια. Αντίθετα αν επισκεφθεί ένα
δυτικό ναό, π.χ. την Παναγία των Παρισίων, θα δει
στο ίδιο σημείο την παράσταση της κρίσεως, γιατί,
σύμφωνα με τη σχολαστική θεολογία, ο Θεός είναι
ο δικαιοκρίτης, ο οποίος επιβάλλει στους ανθρώπους
που προσέβαλαν τον νόμο του με τις αμαρτίες τους
την ποινή της κολάσεως, προκειμένου να «ικανοποιηθεί η θεία δικαιοσύνη».
Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει όμως ότι ακόμα
και αυτή η απειλή της κολάσεως προέρχεται από το
έλεος του Θεού. «Διά τούτο και γέενναν ηπείλησεν,
ίνα βασιλείας τύχωμεν; βασιλείας δε τυγχάνομεν δι’
έλεον» (PG 62, 212).
Το έλεος του Θεού, του οποίου είναι πλήρης η γη,
ενυπάρχει και μαρτυρείται από όλα τα όντα, κατά
τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και αυτό καταυγάζει τους ανθρώπους, που έχουν ελεήμονα καρδία.
Μόνον οι σκληρόκαρδοι, με την εμμονή τους στην
αμαρτία, αποστρέφονται το θείο φως και τελικά
εκουσίως επιλέγουν οι ίδιοι την κόλαση, η οποία δεν
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είναι τίποτε άλλο παρά η έλλειψη της αγάπης και η
στέρηση της κοινωνίας με τον ελεήμονα Θεό και με
αυτούς που μετέχουν στο ανέσπερο φως του. Επειδή
το κακό δεν έχει υπόσταση, αλλά υπάρχει μόνο τη
προαιρέσει και ενεργεία του πράξαντος, γι’ αυτό θα
εξαφανισθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία του φιλανθρώπου Θεού, οι δε ψυχές των κολασμένων «περάσασαι τους πάντας αιώνας και μη ευρίσκουσαι στάσιν
εις τον Θεό ελθείν το μη έχοντα πέρας και ούτως τη
επιγνώσει ου τη μεθέξει των αγαθών απολαβείν τας
δυνάμεις και εις το αρχαίον αποκατασταθήναι και
μη δεχθήναι τον δημιουργόν αίτιον της αμαρτίας»
(Θεοδώρου Στουδίτου, Επιστολή Γρηγορίω τέκνω,
PG 99, 1501ΑΒ).
Η επιμονή του ιερού Χρυσοστόμου στην καλλιέργεια της αρετής της ελεημοσύνης προς αυτό
αποβλέπει. Θεωρεί ότι αυτή είναι ο πλέον εύκολος
τρόπος, ακόμη και για τους ασεβείς και αμαρτωλούς,
να καταλλαγούν με τον Θεό. «Πολλήν γάρ δύναμιν
έχει αύτη (η ελεημοσύνη) και άφατον. Και γαρ τω
Ναβουχοδονόσορ εις παν είδος κακίας ελθόντι και
πάσαν ασέβειαν επελθόντι, φησί ο Δανιήλ Βασιλεύ
… τας αμαρτίας σου εν ελεημοσύναις λύτρωσαι και
τας ανομίας σου εν οικτιρμοίς πενήτων. Τι γένοιτο
ταύτης ίσον φιλανθρωπίας; Μετά μύρια αμαρτήματα, μετά τοσαύτας παρανομίας επαγγέλλεται καταλλάττεσθαι τω προσκεκρουκότι, ει τοις συνδούλοις
φιλανθρωπεύσεται τοις αυτού» (PG 49, 264).
Η ελεημοσύνη είναι η αρετή η οποία δίνει την
παρρησία ενώπιον του Θεού, καθόσον απελευθερώνει τον άνθρωπο από την αυτοδέσμευση στα φθαρτά
υλικά αγαθά, και του ξεκαθαρίζει τον ορίζοντα για
να δει που ευρίσκεται η πραγματική αξία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Η ελεημοσύνη είναι «βασιλίς των
αρετών, η ταχέως ανάγουσα εις τας αψίδας των ουρανών τους ανθρώπους, η συνήγορος η αρίστη» (PG
49, 293) η «ομοίους ανθρώπους ποιούσα Θεώ» (PG
63, 223). Με τη δυναμική γλώσσα που τον διακρίνει,
ο ιερός Πατήρ αναλύει την αξία της συγκεκριμένης
αρετής λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Μεγάλα
τα πτερά της ελεημοσύνης, τέμνει τον αέρα, παρέρχεται τη σελήνη, υπερβαίνει τας ακτίνας του ηλίου,
εις αυτάς ανέρχεται τας αψίδας των ουρανών. Αλλ’
ούτ’ εκεί ίσταται, αλλά και τον ουρανόν παρέρχεται,
και τους δήμους των αγγέλων παρατρέχει, και τους
χορούς των αρχαγγέλων, και τας ανωτέρας πάσας
δυνάμεις, και αυτώ παρίσταται τω θρόνω τω βασιλικώ και εξ αυτής διδάχθητι της Γραφής τούτο λεγούσης Κορνήλιε, αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι
σου ανέβησαν ενώπιον του Θεού». Και συνεχίζει:
«Αν πολλάς έχεις αμαρτίας, ελεημοσύνη δε η συνήγορος, μη φοβού, ουδεμία γαρ αυτή των άνω δυνάμεων αντιτάσσεται, [χρέος απαιτεί, ίδιον έχει χειρόγραφον μετά χείρας βαστάζουσα. Αυτού γαρ εστι του
Eνατενίσεις



Δεσπότου φωνή ότι, ος αν ποιήση ενί των ελαχίστων
τούτων, εμοί εποίησεν. Ώστε ουν όσας έχεις άλλας
αμαρτίας, η ελεημοσύνη σου βαρεί τας όλας» (PG 49,
293)].
Η υπερβολική δύναμη της ελεημοσύνης οφείλεται στο γεγονός ότι παρέχει στον άνθρωπο τη
δυνατότητα να εξέλθει από τον ατομικισμό του και
να αισθανθεί τον πλησίον του, να βιώσει τις ανάγκες του, τα προβλήματά του, να τον αγκαλιάσει
ως αδελφό του.
Ο Χρυσόστομος δεν αρκείται στην απλή προσφορά χρημάτων ή άλλης βοήθειας, αλλά επιμένει κυρίως στην ευαισθησία της ψυχής, στη συμπόνια της
καρδιάς. Αυτό λέει ότι θέλει και αγαπά ο Θεός. «Και
ο Χριστός όταν μακαρίζει τους ελεήμονας ου τους
διά χρημάτων ελεούντας μόνον, αλλά τους διά προαιρέσεως τούτο ποιούντας μακαρίζει και επαινεί»
(PG 60, 595). Για ποιο λόγο; Γιατί αυτός ο οποίος έχει
φιλάνθρωπη και ελεήμονα διάθεση, εάν έχει χρήματα, θα προσφέρει, εάν δει κάποιον σε συμφορά, θα
κλαύσει και θα θρηνήσει, εάν συμβεί να συναντήσει αδικούμενο, θα του συμπαρασταθεί, εάν δει κάποιο απειλούμενο, θα του προσφέρει χείρα βοηθείας,
επειδή ακριβώς έχει τον θησαυρό των αγαθών, «τη
φιλάθρωπον καί ελεήμονα ψυχήν», από όπου αναβλύζουν «τα πάντα υπέρ των αδελφών» (PG 60, 595).
Στην πραγματικότητα ο ιερός Χρυσόστομος αποδίδει με διαφορετικά λόγια όσα περί αγάπης προς τον
πλησίον είπε ο Χριστός.
Ασφαλώς, για την πατερική θεολογία, σημασία
έχει ο άνθρωπος να έχει τη διάθεση να στρέφει σε
κάθε περίπτωση το πρόσωπό του προς τον αδελφό
του. Εξάλλου, ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο,
παρά η θέα του προσώπου του Θεού. Αυτό είδε ο
Μωϋσής στο όρος Σινά, αυτό είδαν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης στο Θαβώρ, αυτό είδαν οι απόστολοι και οι μαθητές μετά την ανάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση η κόλαση είναι η αποστροφή των
προσώπων, η άρνηση της κοινωνίας με τον άλλο, η
απόλυτη εσωστρέφεια, η απόρριψη της αγάπης.
Οι κολασμένοι δεν έχουν ελεήμονα καρδία, ανεξάρτητα αν έχουν κάποιες αρετές. Χαρακτηριστικά
ο ιερός Χρυσόστομος επανειλημμένα επικαλείται το
παράδειγμα των πέντε μωρών παρθένων, οι οποίες
υπέμειναν τον καύσωνα των πειρασμών και «κατεπάτησαν την κάμινον της ηδονής» (PG 49, 293),
αλλά εμποδίσθηκαν να εισέλθουν στο νυμφώνα,
επειδή ακριβώς εστερούντο της φιλαδελφείας. «Και
ούτοι παρθένοι κακείναι (παρθένοι)… Πώς ούν αι
μεν εισήλθον, αι δε ουκ εισήλθον; Αι μεν απάνθρωποι ήσαν, αι δε ήμεροι και φιλάνθρωποι» (PG 49,
268). «Ήσαν παρθένοι τω σώματι, αλλ’ ουχ αγναί τη
καρδία. Αλλ’ ει και μη ανήρ αυτάς διέφθειρεν, αλλ’
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η ψυχή αυτών πολλής ην εμπεπλησμένης της μοιχείας, πονηρών λογισμών εις αυτάς χωρησάντων,
της τε φιλοχρηματίας και ασπλαγχνίας και οργής
και φθόνου και αργίας και λήθης και υπερηφάνειας
λυμαινομένων πάντων την σεμνότητα της παρθενίας αυτών» (PG 49, 303). «Το πυρ», στην περίπτωση
των λαμπάδων της παραβολής των παρθένων, είναι
η παρθενία, ενώ το έλαιο είναι η ελεημοσύνη (PG
49, 293 και PG 48, 770).
Ερμηνεύοντας αλληγορικά ο ιερός Χρυσόστομος την έξοδο του Χριστού με τους μαθητές του στο
Όρος των Ελαιών μετά το μυστικό δείπνο, αναφέρει ότι αυτό το Όρος για τους Χριστιανούς είναι «οι
χείρες των πενήτων», «Εξέλθωμεν και ημείς επί τας
χείρας των πενήτων. Τούτο γαρ Όρος των Ελαιών
το χωρίον. Ελαίαι γαρ εισι καταπεφυτευμέναι εν τω
οίκω του Θεού των πενήτων το πλήθος, αποστάζουσαι το έλαιον το εκεί χρησιμεύον ημίν, ο αι πέντε
παρθένοι είχον» (PG 58,744). Στην πραγματικότητα
ο ιερός Χρυσόστομος δέχεται ότι αυτό το έλαιο που
αποκόμισαν με τις πράξεις ελεημοσύνης οι πέντε συνετές παρθένες είναι η Λειτουργία μετά τη Θ. Λειτουργία.
Οι έμποροι αυτού του ελέους είναι οι πτωχοί, το
δε τίμημα εξαρτάται από την προαίρεση και τη δυνατότητα εκάστου. «Όσον έχεις τοσούτον αγόρασον.
Έχεις οβολόν; αγόρασον τον ουρανόν…Ουκ έχεις
οβολόν; ποτήριον δος ψυχρού ύδατος. Ως αν ποτίση
ποτήριον ψυχρού ύδατος ένα των ελαχίστων τούτων ένεκα εμού, ου μη απολέση τον μισθόν εμπορία
και πραγματεία ο ουρανός και ημείς αμελούμεν. Δος
άρτον και λάβε παράδεισον δος μικρά και λάβε μεγάλα δος θνητά και λάβε αθάνατα δος φθαρτά και λάβε
άφθαρτα» (PG 49, 294 βλ. και PG 48, 770)
Επομένως, κατά τον ιερό Χρυσόστομο, η ελεημοσύνη δεν είναι ανάλωμα και δαπάνη, αλλά στην
πραγματικότητα είναι εξαγορά πολύτιμων και μειζόνων αγαθών. Προσφέρονται φθαρτά και ενδύεται
ο προσφέρων περιβόλαιον αφθαρσίας, δίδεται στέγη
και λαμβάνει ο παρέχων την ουράνια και μόνιμη κατοικία, παρέχει τα απολλυμένα και δέχεται τα διηνεκώς μένοντα. Τα οφέλη του ελεήμονος είναι αναφαίρετα, καθόσον αποβάλλει τα υλικά και περιβάλλεται
τον θείο πλουτισμό, δηλ. τη μετοχή στην ζωή του
Θεού και τη γνώση της αλήθειας, η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο από όλα τα πρόσκαιρα που συνθλίβουν τη ψυχή του.
Στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία, στην
οποία επλεόνασε η μοναξιά, η διδασκαλία του ιερού
Χρυσοστόμου είναι προφητική. «Ότι ου χρυσίον,
ουδέ ιμάτια, ουδέ χρήματα, αλλ’ ελεημοσύνη ποιεί
(τινα) πλούσιον» (PG 55, 170). Η αγωνία ημών των
εγκλωβισμένων στον προσπορισμό όλο και περισσο146



τέρων υλικών αγαθών ελέγχεται από τον ιερό Χρυσόστομο ως αντίφαση προς τον ευαγγελικό λόγο. Τα
μεγέθη μεταξύ του υλικού πλούτου και του πνευματικού είναι ασύγκριτα δυσανάλογα. «Έστι πλούσιος
τα πάντων αρπάζων, και έστι πλούσιος τα εαυτού
τοις πένησι παρέχων. Ο μεν εν τω συνάγειν, ο δε εν
τω αναλίσκειν πλουτών και ο μεν σπείρει την γην,
ο δε γεωργεί τον ουρανόν. Όσον ο ουρανός της γης
βελτίων, τοσούτον εκείνου, η ευπορία τούτου ασθενεστέρα. [Ούτος μυρίους έχει τους εραστάς, εκείνος
δε πάντας κατηγόρους και το δη θαυμαστόν, επί μεν
του άρπαγος και πλεονέκτου, ου μόνον οι αδικημένοι, αλλά και οι μηδέν παθόντες κακόν μισούσιν
εκείνον, … επί δε του ελεήμονος, ου μόνον οι ελεηθέντες αλλά και οι μη ελεηθέντες φιλούσιν αυτόν»
(PG 55, 503-5
04)]. Ο πνευματικός πλούτος είναι άσυλος (PG
50, 521), ενώ παράλληλα αυτός καθίσταται η ελπίδα
και η ανάσα των ανθρώπων. Είναι μία οπή από την
οποία προχέεται το φως του ουρανού και καταυγάζει
τις ψυχές μας, γεμίζοντάς τες με αληθινή χαρά, που
είναι απόρροια της αγάπης.
Ο αρχαιότερος καθηγητής του Τμήματος που με
τιμά με την αποψινή τελετή, και ειδικός ερευνητής
των χρυσοστομικών κειμένων, π. Θεόδωρος Ζήσης,
μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Στον οίστρο των
κοινωνικών οραματισμών του, ο μεγάλος κοινωνικός εργάτης ο Χρυσόστομος, ονειρευόταν να επιτύχει αυτό που για λίγο διάστημα είχε κατορθωθή
στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων. Βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα, το οποίο και
σήμερα απασχολεί πολλούς … να επιβάλει δηλαδή
νομοθετικά την κοινοκτημοσύνη ή να στραφεί προς
την καλλιέργεια της αγάπης. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος τρόπος επιτυχίας αυτού του
οραματισμού ήταν η καλλιέργεια της αγάπης «Ειπέ
δε μοι, η αγάπη την ακτημοσύνην έτεκεν ή η ακτημοσύνη την αγάπην; Εμοί δε δοκεί η αγάπη την
ακτημοσύνην»(PG 60, 96).
Η Εκκλησία είναι η πνευματική δύναμη που
αποβλέπει στη μεταμόρφωση του κόσμου, υπό
την προϋπόθεση της ελεύθερης συγκατάθεσης και
συμμόρφωσης των ανθρώπων στο κήρυγμά της. Η
Ανατολή δεν διακήρυξε ούτε ενήργησε κατά το «ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα», γιατί θεμελιώδης θεολογική αρχή είναι ο σεβασμός στην ελευθερία των ανθρώπων. Παρά ταύτα, όταν οι πατέρες έβλεπαν ότι οι
άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι άρχοντες, εκδηλώνονταν
με βάναυσο τρόπο προς τους συνανθρώπους τους ή
τους αδικούσαν, ο λόγος τους μετατρεπόταν με παρρησία σε έλεγχο. Πόσες φορές ο ιερός Χρυσόστομος
δεν ήλεγξε τους πλουσίους και τους άρχοντες που
καταπίεζαν ή εκμεταλλεύονταν ταλαίπωρους ανθρώπους; Αν θέλει κάποιος να παραθέσει παραδείγEνατενίσεις

ματα από τα έργα του συγκεκριμένου πατρός μπορεί
να συντάξει ολόκληρη μονογραφία. Ο ελεγκτικός
λόγος του πατρός είναι έκτοτε ένα παράδειγμα για
όλες τις γενεές των πιστών και ιδιαίτερα των ποιμένων. Θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα: ο άγιος Κύριλλος Φιλεώτης, ο πνευματικός πατέρας του αυτοκράτορα Αλεξίου Α’ Κομνηνού, που σε όλη την ζωή
του αναλώθηκε σε έργα φιλανθρωπίας και στήριξης
των πτωχών, όταν άκουσε ότι ο στρατοπεδάρχης του
αυτοκράτορα στην Κύπρο Ευμάθιος Φιλοκάλλης
επιδόθηκε σε εύκολο πλουτισμό σε βάρος των Κυπρίων, τον ήλεγξε με δριμύτητα και του τόνισε ότι
πρέπει να χειρίζεται την εξουσία καθώς επιτάσσουν
οι εκκλησιαστικοί και οι πολιτικοί νόμοι.
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι,
προσφιλείς μου φοιτητές και φοιτήτριες,
Η πολιτική φιλοσοφία των Βυζαντινών ήταν θεμελιωμένη και στην πατερική θεολογία. Η επίγειος
πολιτεία είχε ως αρχέτυπη εικόνα την επουράνια,
ενώ ο αυτοκράτορας ήταν εις τύπον του παμβασιλέως Χριστού, γι’ αυτό όφειλε να τον μιμείται, να ήταν
δηλαδή φιλάνθρωπος, δίκαιος, ελεήμων, ενεργών τα
πάντα ως κατενώπιον Θεού Παντοκράτορος, προς
τον οποίο ήθελε αποδώσει λόγο κατά την ημέρα της
κρίσεως. Ασφαλώς αυτή η φιλοσοφία είναι προέκταση της θεολογίας του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, όπως αυτή διατυπώνεται στα δύο έργα του:
«Περί Ουρανίου Ιεραρχίας» και «Περί Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας». Έτσι ο πολιτικός άρχοντας, επιφορτισμένος με την ευθύνη να ενεργεί, όπως ο Χριστός,
κατά το σχέδιο της θ. Οικονομίας, σε συνεργία με
την Εκκλησία πρωτοπορούσε σε έργα φιλανθρωπίας.
Οργάνωναν από κοινού νοσοκομεία, ξενώνες, πτωχοτροφεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία και κάθε άλλο
είδος ευαγούς ιδρύματος που θα ανακούφιζε τον πάσχοντα λαό. Ο Κεκαυμένος αναφερόμενος προς τον
αυτοκράτορα τον συμβουλεύει «έστω η επιμέλειά
σου εις το ορφανοτροφείν και χήραν τρέφειν και εις
νοσοκομεία και ανάρρυσιν αιχμαλώτων και εις το ειρηνεύειν και αδυνάτων προΐστασθαι» (Στρατηγικόν,
σ. 52). Η αυτοκρατορική εξουσία και σε θεσμικό επίπεδο πρότασσε τις αρχές που αναφέραμε προηγουμένως και ως διδασκαλία του ιερού Χρυσοστόμου.
Ο Ιουστινιανός στο προοίμιο της 163ης Νεαράς του
επισημαίνει: «Μέγιστα των εν ανθρώποις εστίν αγαθά δικαιοσύνη τε και φιλανθρωπία…. Ταύτα την βασιλείαν έδει κοσμείν και ασφαλώς και το πολίτευμα
διασώζειν και τον ανθρώπινον καλώς διακυβερνάν
βίον». Πολλά από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα των
βυζαντινών ήταν για την εποχή τους, αλλά ακόμα
και σήμερα, πρωτοποριακά. Αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα: το νοσοκομείο που λειτουργούσε υπό την
ευθύνη της μονής Παντοκράτορος στην ΚωνσταEνατενίσεις



ντινούπολη και η οποία ανοικοδομήθηκε από την
οικογένεια των Κομνηνών, που, όπως ελέχθη, ήταν
και οι κτήτορες της Μονής μας. Κατά το Τυπικό
λειτουργίας αυτού του νοσοκομείου, το οποίο ήταν
πανεπιστημιακό, δηλαδή λειτουργούσε ως Ιατρική
Σχολή, έχοντας φοιτητές και φοιτήτριες, οι ασθενείς όχι μόνο δέχονταν τη φροντίδα τελείως δωρεάν,
αλλά ελάμβαναν και χρήματα για να αισθάνονται
αξιοπρέπεια, ενώ οι ιατροί ήταν υποχρεωμένοι να
φροντίζουν τους ασθενείς με όλες τις δυνάμεις τους,
χωρίς να απαιτούν χρήματα, επί ποινή απολύσεως.
Στην ίδια μονή, όπου ένας από τους τρεις ναούς της
ήταν αφιερωμένος στην Παναγία Ελεούσα, υπήρχε
και πανδοχείο, γηροκομείο, καθώς και σπουδαία βιβλιοθήκη. Αν η Εκκλησία σήμερα επιθυμεί να ισχυροποιήσει τον ποιμαντικό της λόγο, καλό θα ήταν να
μελετήσει ξανά την κοινωνική πρόνοια και τον πολιτισμό των βυζαντινών.
Μου παρέχει ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι δέχομαι αυτή την τιμή από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία επί χρόνια τώρα πρωτοστατεί
στην προβολή της πατερικής θεολογίας. Σε διεθνές
επίπεδο έχει αναγνωρισθεί ότι ο πατερικός λόγος είναι πρωτοποριακός, δυναμικός, ουσιαστικός, καθόσον δίνει αυτό που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος για να ζήσει ελεύθερα μια αληθινή πνευματική
κατάσταση. Αυτήν τη θεολογία με τις ταπεινές του
δυνάμεις προσπαθεί να προβάλει και το Κέντρο Μελετών της Μονής Κύκκου, εκδίδοντας πατερικά κείμενα και σχετικές μελέτες.
Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, καθηγητές κυρίως
της Θεολογικής και Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εξέδωσαν κριτικά σε έξι
ογκώδεις τόμους τα έργα του σπουδαιότερου βυζαντινού Κυπρίου πατρός της Εκκλησίας, του αγίου
Νεοφύτου του Εγκλείστου. Πρόκειται για μία επαινετή εργασία, η οποία προβάλλει και τη συμβολή
της Κύπρου στην πατερική θεολογία. Ο Νεόφυτος
ο Έγκλειστος, τιμούσε ιδιαίτερα τον ιερό Χρυσόστομο, αναγνωρίζοντάς τον ως τον μεγάλο διδάσκαλο
της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης, γι’
αυτό και τον επαινεί:

«Χαίροις, πάτερ Χρυσόστομε, ως της ελεημοσύνης εισηγητής, ως της πλεονεξίας αντίπαλος και αδικουμένων επίκουρος.
Χαίροις, πάτερ Χρυσόστομε, ως πενήτων η χορηγία, ως των πεινώντων τροφεύς και ως των γυμνών
σκεπαστής».
Αυτός ο έπαινος ανήκει και σε όλους τους αφανείς διακόνους της φιλανθρωπίας, οι οποίοι κατανόησαν και έκαναν πράξη το «μακάριόν εστι μάλλον
■
διδόναι ή λαμβάνειν» (Πράξ. 20, 35). 
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ΦωτογραφικΗ Εκθεση
στο ΕυρωπαϊκΟ ΚοινοβοΥλιο
στις ΒρυξΕλλες, με θΕμα
«Τα θρησκευτικά μνημεία στην
Τουρκοκρατούμενη Κύπρο: όψεις και πράξεις
μιας συνεχιζόμενης καταστροφής»
l Του Λουκά Παναγιώτου, Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Λόγος»

Α

νοιξε, το μεσημέρι της Τετάρτης
28 Μαΐου 2008, τις πύλες της και
παρέμεινε ανοικτή εις κόσμου κοινωνία για μία, περίπου, εβδομάδα η
φωτογραφική έκθεση, με θέμα «Τα θρησκευτικά μνημεία στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο: όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής» που διοργανώνει το Μουσείο της
Ιεράς Μονής Κύκκου, σε συνεργασία με τον
Ευρωβουλευτή Παναγιώτη Δημητρίου και
την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες).
Η έκθεση αποτελείται από 30 περίπου φωτογραφίες και σ’ αυτές αποτυπώνεται εύγλωττα η σημερινή τραγική κατάσταση των χριστιανικών μνημείων μας και η καταστροφική
μανία της κατοχής. Στόχος της να διαφωτίσει
τους ευρωπαίους πολίτες για το δράμα του κυπριακού ελληνισμού και την καταστροφή της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Παρόντες στα εγκαίνια της εκθέσεως ήταν
μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert Pöttering, ο Πρόεδρος της ομάδας τoυ Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) κ. Joseph
Daul, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ
Νεοφύτου, όλοι οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές,
Έλληνες και ξένοι Ευρωβουλευτές, πρέσβεις,
επίσημοι και πλήθος κόσμου. Παρόντες επίσης, από εκκλησιαστικής πλευράς, ο Θεοφι-
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λέστατος Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος
στις Βρυξέλλες, μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος, εκπρόσωπος του μητροπολίτη Βελγίου
και του μητροπολίτη Γαλλίας.

Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
Ως «κραυγή αγωνίας» για τα χριστιανικά μνημεία πολιτισμού στην κατεχόμενη
από τα τουρκικά στρατεύματα Κύπρο, που
μεθοδικά και εσκεμμένα καταστρέφονται,
χαρακτήρισε την έκθεση, ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.
Νικηφόρος.
«Η παρούσα έκθεση», ανέφερε, στην ομιλία του, ο Πανιερώτατος, «καρπός ερευνητικού προγράμματος του Μουσείου της Ιεράς
Μονής Κύκκου, παρουσιάζει με φωτογραφίες τη συντελούμενη στην κατεχόμενη
βόρεια Κύπρο πολιτιστική καταστροφή, με
στόχο την ευαισθητοποίησή σας, την ευαισθητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την ευαισθητοποίηση της διεθνούς
κοινωνίας, ώστε να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση και να σταματήσει το κακό, να
επιστραφούν, δηλαδή, οι χριστιανικοί αυτοί
χώροι λατρείας στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους,
την Εκκλησία της Κύπρου, ώστε να προχωEνατενίσεις

ρήσουμε στην επιδιόρθωση, ανακαίνιση και
επαναλειτουργία τους».
«Η συνείδηση του πολιτισμένου κόσμου
δεν είναι δυνατό να συνεχίζει τον εφησυχασμό της μπροστά στην τραγωδία αυτή που
συντελείται καθημερινά», σημείωσε ο Κύκκου Νικηφόρος. «Δεν είναι δυνατό, πλέον,
να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην πολιτιστική αυτή αιμορραγία στο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Παρατήρησε, ακόμη, ότι «όσο δεν θα
αποκαθίστανται, θα στέκουν εκεί ακρωτηριασμένα, βεβηλωμένα και κατεστραμμένα,
για να καταγγέλλουν τους μισαλλόδοξους
Eνατενίσεις



κατακτητές που τα τραυμάτισαν και να ζητούν δικαίωση από όλο τον πολιτισμένο κόσμο».
Ο Μητροπολίτης Κύκκου αφού παρουσίασε, ενώπιον των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με τα μελανότερα χρώματα
τη συνεχιζόμενη, συστηματική και εσκεμμένη καταστροφή των χριστιανικών μνημείων στην κατεχόμενη Κύπρο, ευχήθηκε,
η φωτογραφική έκθεση, να αποτελέσει το
«εγερτήριο σάλπισμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αφήσει την εκνευριστική αδιαφορία της και να μετασχηματίσει
τον εφησυχασμό της σε ενέργεια και δράση
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προς προστασία της κοινής μας αυτής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».
«Εμείς οι Έλληνες χριστιανοί της Κύπρου, πιστεύουμε στην Ευρώπη» ανέφερε.
«Πιστεύουμε στον πολιτισμό που κουβαλά
η Ευρώπη για πολλούς αιώνες μέσα της, και
που έχει ως αφετηρία και βάση το πνεύμα
της ανοχής, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της αγάπης. Εμείς οι Έλληνες
χριστιανοί της Κύπρου θέλουμε τα μνημεία
του πολιτισμού και των δύο κοινοτήτων,
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, να
αποτελούν τους διαύλους επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης, και τις
γέφυρες που θα ενώνουν και όχι να χωρίζουν».
«Εμείς οι Έλληνες χριστιανοί της Κύπρου» επεσήμανε ο Κύκκου Νικηφόρος
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«καλούμε τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας να ενώσουμε πάνω στα ιερά αυτά
θυσιαστήρια τα χέρια, και από κοινού να εργαστούμε για την επανένωση της πατρίδας
μας σε συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας και
δημοκρατίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
κεκτημένο, τον Ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου».

Πρόεδρος Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε στα εγκαίνια της Φωτογραφικής Έκθεσης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.
Hans-Gert Pöttering, αφού εξήρε τον πολιτισμό της Κύπρου και τη σημαντική συνεισφορά της στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό,
έκανε ειδική μνεία στην κατάσταση των εκEνατενίσεις

κλησιών και των αρχαιολογικών χώρων στα
κατεχόμενα. Αναφερόμενος, στη συνέχεια,
στο «υπό συνεχή ξένη κατοχή βόρειο μέρος
της Κύπρου», τόνισε ότι «δυστυχώς, ένα
σημαντικό κομμάτι της αρχαιολογικής και
θρησκευτικής κληρονομιάς, που βρίσκεται
σε αυτό το μέρος της Κύπρου έχει υποστεί
ζημιές ή έχει παρανόμως απομακρυνθεί τα
τελευταία 30 χρόνια». Μετέφερε, ακόμη, την
έγνοια και την αγωνία της Ευρωπαϊκής Οικογένειας για τη συνεχιζόμενη καταστροφή
στα κατεχόμενα, λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι: «η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου δεν είναι υπόθεση μόνο
των Κυπρίων, αλλά επηρεάζει, ταυτόχρονα,
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και
συνεπώς εναποθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθύνη για να αναλάβει δράση».
Eνατενίσεις



Ευρωβουλευτής
Παναγιώτης Δημητρίου
Από πλευράς του, ο Ευρωβουλευτής κ.
Παναγιώτης Δημητρίου αναφέρθηκε στις
σχετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει κατά
καιρούς και τις οποίες υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρέπεμψε στη Γραπτή
Δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου για την
προστασία της θρησκευτικής κληρονομιάς
στα κατεχόμενα και στην υιοθέτηση της τροπολογίας του στον Προϋπολογισμό της ΕΕ
(2008) για διενέργεια μελέτης ύψους 500.000
ευρώ για τη διερεύνηση της κατάστασης της
πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα.
Καταλήγοντας, ο κ. Δημητρίου κάλεσε την
Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει δραστικά
για τη διάσωση της θρησκευτικής και πολι■
τιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. 
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ:
«ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ:
ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ»
Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
κ.κ. Ευρωβουλευτές,
Κυρίες και Κύριοι,

Η

ανθρωπότητα μετά από εκατόμβες
θυσιών, μετά από ποταμούς αιμάτων ήλθε στον εαυτό της και θέσπισε ανθρώπινα δικαιώματα και
συνέπηξε οργανισμούς προς προστασία και
διαφύλαξη της ειρήνης και του δικαίου, αλλά
και προς προστασία όλων των μνημείων πολιτισμού, ως πολιτιστικής κληρονομιάς όλης της
ανθρωπότητας.
Τα αρχαιολογικά μνημεία εκάστης επί μέρους χώρας συναποτελούν τα κάτοπτρα του
πολιτισμού της ανθρωπότητας και τον υπομνηματισμό της ιστορίας της. Γι’ αυτό και σύμφωνα με την UNESCO, πρέπει τα μνημεία αυτά
του πολιτισμού να αποτελούν τους κρίκους της
συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης των
λαών.
Η δική μου η πατρίδα, η Κύπρος, αδιάσπαστο, όσο και βάναυσα δοκιμαζόμενο κομμάτι
τής Ευρώπης, πού η γεωγραφική της θέση στις
εσχατιές της Ανατολικής Μεσογείου την κατέστησε, από την αρχαιότητα ήδη, σταυροδρόμι
λαών και χοάνη πολιτισμών, είναι κατάσπαρτη
από μνημεία πολιτισμού, των οποίων τα παλαι-
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ότερα αρχαιολογικά κατάλοιπα ανιχνεύονται
πριν από 9000 χρόνια.
Δυστυχώς, όμως, δύοντος του 20ού αιώνος
η Κύπρος γνώρισε τη στρατιωτική εισβολή μιας
γειτονικής χώρας, της Τουρκίας και τη συνακόλουθη εσκεμμένη καταστροφή πολιτιστικών
μνημείων με πρώτη απώλεια τα θρησκευτικά
μνημεία που είναι το τιμαλφέστερο ενός λαού
(Μοναστήρια, Εκκλησίες, αγιάσματα, εικόνες,
ψηφιδωτά και ιερά σκεύη της χριστιανικής
θρησκείας).
Το 1974, παρά τις οικουμενικές διακηρύξεις,
η Τουρκία εισέβαλε με απηνή αγριότητα στην
Κύπρο και έφερε καταστροφή, που συνεχίζεται
μέχρι σήμερα.
Μετά τον εκτοπισμό του χριστιανικού πληθυσμού από τις πατρογονικές του εστίες, μετά
τον εγκληματικό εποικισμό με πληθυσμούς από
τα βάθη της Ανατολίας, μετά την παράνομη αλλαγή των αρχέγονων τοπωνυμίων της κατεχόμενης Κύπρου με άλλα τουρκικά, οι χριστιανικοί ναοί το μόνο ορατό σημείο της χριστιανικής
παρουσίας στη Βόρεια Κύπρο, συστηματικά και
εσκεμμένα επιδιώκεται να εξαλειφθεί.
Χριστιανικοί ναοί – μνημεία παγκόσμιας
σημασίας, ερειπώθηκαν και βεβηλώθηκαν, απογυμνώθηκαν από τα εκκλησιαστικά σκεύη, τα
Eνατενίσεις

εικονοστάσια και τις εικόνες τους. Ψηφιδωτά
και τοιχογραφίες βάναυσα τεμαχίστηκαν και
αποτοιχίστηκαν και παράνομα διοχετεύτηκαν
στις αγορές του εξωτερικού.

μπροστά στην τραγωδία αυτή που συντελείται
καθημερινά. Δεν είναι δυνατό πλέον να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην πολιτιστική αυτή αιμορραγία στο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καμπάνες, θύρες, παραθυρόφυλλα και σταυροί αφαιρέθηκαν και εξαφανίστηκαν.

Τα χριστιανικά μνημεία πολιτισμού στην
κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα βόρεια Κύπρο, όσο δεν θα αποκαθίστανται θα στέκουν εκεί ακρωτηριασμένα, βεβηλωμένα και
κατεστραμμένα, για να καταγγέλλουν τους μισαλλόδοξους κατακτητές που τα τραυμάτισαν
και να ζητούν δικαίωση από όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

Όσες από τις Εκκλησίες δεν γκρεμίστηκαν
ή δεν μετατράπηκαν σε Οθωμανικά τεμένη, παραδόθηκαν σε αλλότριες χρήσεις. Χρησιμοποιούνται σήμερα από το κατοχικό καθεστώς ως
ποδοσφαιρικές λέσχες, θέατρα, ξενοδοχεία, γραφεία σωματείων, εκθεσιακοί χώροι, εργαστήρια,
αποθήκες, καταστήματα, νεκροτομεία, αχυρώνες, ορνιθώνες και στάβλοι αλόγων ζώων.
Ποτέ στο πλούσιο και περιπετειώδες παρελθόν της η Κύπρος δεν έζησε σε τέτοιο βαθμό
την καταστροφή της πολιτιστικής της κληρονομιάς, όσο σήμερα με τη μεθοδευμένη και συνεχιζόμενη καταστροφή από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς.
Η παρούσα έκθεση, καρπός ερευνητικού
προγράμματος του Μουσείου της Ιεράς Μονής
Κύκκου, παρουσιάζει με φωτογραφίες τη συντελούμενη στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο
πολιτιστική καταστροφή με στόχο την ευαισθητοποίησή σας, την ευαισθητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ευαισθητοποίηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευαισθητοποίηση
της διεθνούς κοινωνίας, ώστε να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση και να σταματήσει το κακό,
να επιστραφούν, δηλαδή, οι χριστιανικοί αυτοί
χώροι λατρείας στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους την
Εκκλησία της Κύπρου, ώστε να προχωρήσουμε
στην επιδιόρθωση, ανακαίνιση και επαναλειτουργία τους.

Ας γίνει η παρούσα φωτογραφική έκθεση
εγερτήριο σάλπισμα για όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ώστε να αφήσει την εκνευριστική αδιαφορία της και να μετασχηματίσει τον εφησυχασμό της σε ενέργεια και δράση προς προστασία
της κοινής μας αυτής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Εμείς οι Έλληνες χριστιανοί της Κύπρου, πιστεύουμε στην Ευρώπη. Πιστεύουμε στον πολιτισμό που κουβαλά η Ευρώπη για πολλούς αιώνες μέσα της, και που έχει ως αφετηρία και βάση
το πνεύμα της ανοχής, της αλληλεγγύης, της
συνεργασίας και της αγάπης. Εμείς οι Έλληνες
χριστιανοί της Κύπρου θέλουμε τα μνημεία του
πολιτισμού και των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-κυπρίων, να αποτελούν τους
διαύλους επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης, και τις γέφυρες που θα ενώνουν
και όχι να χωρίζουν.

Η παρούσα φωτογραφική έκθεση είναι μια
κραυγή αγωνίας για τα πολιτιστικά μνημεία
στην κατεχόμενη Κύπρο που μεθοδικά καταστρέφονται και φτωχαίνει ο πανευρωπαϊκός και
παγκόσμιος πολιτισμός.

Εμείς οι Έλληνες χριστιανοί της Κύπρου
καλούμε τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας να ενώσουμε πάνω στα ιερά αυτά θυσιαστήρια τα χέρια και από κοινού να εργαστούμε
για την επανένωση τής πατρίδας μας σε συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας και δημοκρατίας,
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τον Ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό και τις αρχές του
Διεθνούς Δικαίου.

Η συνείδηση του πολιτισμένου κόσμου δεν
είναι δυνατό να συνεχίζει τον εφησυχασμό της

Εύχομαι ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης
να είναι μαζί σας. 
■

Eνατενίσεις
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Φωτογραφική Έκθεση στο Μουσείο
«Τα θρησκευτικά μνημεία στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο: όψεις και πράξεις
μιας συνεχιζόμενης καταστροφής»
l Του Λουκά Παναγιώτου, Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Λόγος»

Π

ραγματοποιήθηκαν, το βράδυ της 4ης
Ιουνίου, τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας, του Μουσείου της Ιεράς Μονής
Κύκκου, με τίτλο: «Τα χριστιανικά μνημεία στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο, όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής».
Η έκθεση, η οποία κάνει τον γύρο της Ευρώπης,
ξεκίνησε από τη Λευκωσία, πήγε στις Βρυξέλλες και
έως τις 30 Ιουνίου 2008, θα φιλοξενείται στον κεντρικό
χώρο υποδοχής (φουαγιέ) του Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, ένα από τα λαμπρότερα Μουσεία της Ευρώπης, βραβευμένο και γνωστό
για τις επιτυχημένες, πάντα, εκδηλώσεις του.
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Η έκθεση περιλαμβάνει 80 φωτογραφίες, οι οποίες αποτελούν μέρος του πλούσιου αρχείου φωτογραφικών αποτυπώσεων του Μουσείου της Ιεράς Μονής
Κύκκου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, δίπλα στις σημερινές όψεις των ναών, παρατίθενται και φωτογραφίες των ίδιων των μνημείων πριν από το 1974.

Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος
Στον χαιρετισμό του, ο Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, εξέφρασε για άλλη μια
φορά την «κραυγή αγωνίας» του για τις τραγικές
Eνατενίσεις

και σίγουρα ανεπανόρθωτες συνέπειες της τουρκικής
εισβολής και τη μεγάλη καταστροφή χριστιανικών
μνημείων που συντελέστηκε και συντελείται στην
κατεχόμενη Κύπρο.
«Η παρούσα φωτογραφική έκθεση», ανέφερε, ο
Πανιερώτατος, «θέλει να ευαισθητοποιήσει τους Πανέλληνες, ώστε να σμίξουμε τη φωνή και τις ενέργειές μας για τη διάσωση των κατεχομένων χριστιανικών μνημείων, μέσα από τα οποία κοινωνούμε υπερχρονικά με την ιστορία μας».
Ο Κύκκου Νικηφόρος κάλεσε, ακολούθως, τους
«Ελληνομακεδόνες» αδελφούς μας να μη ξεχνάνε ποτέ
«την οδύνη της Κύπρου, την οδύνη της για τις ερυθρές
τουρκομανικές σημαίες με το μισοφέγγαρο, που ανεμίζουν ανεμπόδιστες τέμνοντας στα δυο τη μαρτυρική
νήσο του Αποστόλου Βαρνάβα, την οδύνη της για το
εποικιστικό όργιο των Τούρκων, για τα μνημεία του
πολιτισμού της που καταστρέφονται, για τις Εκκλησίες και τα Μοναστήρια της που βεβηλώνονται, για την
Ελληνορθόδοξη κληρονομιά της που λεηλατείται».
«Οι τραυματισμένες Εκκλησιές μας στα κατεχόμενα, από τους Τούρκους, κυπριακά εδάφη, όσο δεν
αποκαθίστανται θα στέκουν εκεί και θα εγκαλούν πάντοτε τους ληστές που τα τραυμάτισαν», επεσήμανε
με έμφαση, ο Μητροπολίτης Κύκκου.
«Τα ιερά των Ελλήνων της Κύπρου ίστανται εκεί
στα τουρκοπατημένα εδάφη μας, ακρωτηριασμένα

Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
και βεβηλωμένα και ζητούν δικαίωση από τον πολιτισμένο κόσμο», τόνισε.
Τέλος, ο Κύκκου Νικηφόρος, ευχήθηκε, η παρούσα φωτογραφική έκθεση, να αποτελέσει το «εγερτήριο σάλπισμα για όλους τους όπου γης Έλληνες, ώστε
από κοινού να αντισταθούμε στο κύμα αυτό οπισθοδρόμησης και εκβαρβαρισμού και να απαιτήσουμε τη
διεθνή παρέμβαση για τη διάσωση των ιερών αυτών
μνημείων, που αποτελούν τα κάτοπτρα του πολιτισμού μας και τον υπομνηματισμό της ιστορίας μας».

Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης
Από πλευράς του, ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίμας, στον χαιρετισμό του, τον
οποίο ανέγνωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου κ. Λουκάς Ανανίκας, σημείωσε πως «η σημερινή
έκθεση αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς της χώρας
μας με τη Μεγαλόνησο και τις κοινές μας ανησυχίες.
Η μνήμη πρέπει να διατηρείται ζωντανή και να μεταλαμπαδεύεται στη νέα γενιά».
Σημείωσε, ακόμη, ότι «η καταστροφή και η απαξίωση των ιστορικών μας μνημείων στο κατεχόμενο τμήμα
της Κύπρου είναι παγκόσμια απώλεια. Και η καταγραφή
Eνατενίσεις



της βοηθά στην προσπάθεια για την αποτροπή νέων καταστροφών και τη διεθνή κατακραυγή των βεβήλων».

Γενικός πρόξενος Κύπρου
«Η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι
μόνο θρησκευτική ή αρχαιολογική. Είναι πρώτα απ’
όλα βιωματική. Αξία που σχετίζεται με τη συλλογική
μας μνήμη και ύπαρξη. Είναι λοιπόν φυσικό να αισθανόμαστε και εμείς αυτή τη βαθιά βιωματική σχέση με
τους ναούς και τις εκκλησίες μας και να θέλουμε να
τη διατηρούμε ζωντανή», επεσήμανε ο κ. Ελπιδοφόρος Οικονόμου, γενικός πρόξενος της Κύπρου στη
Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Οικονόμου έκλεισε την ομιλία του με μια ευχή
«η Θεσσαλονίκη να είναι ένας από τους τελευταίους
σταθμούς της έκθεσης. Να ζήσουμε σύντομα την επανένωση της Κύπρου και η ενέργεια και προσπάθεια
του Μητροπολίτη Νικηφόρου, αλλά και όλων μας να
εστιαστεί, πλέον, στην ανοικοδόμηση και ανάσταση
των κατεχομένων ναών και εστιών μας».

Νομάρχης Θεσσαλονίκης
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Πανα121

γιώτης Ψωμιάδης, σημείωσε ότι αυτή «συγκινεί, προκαλεί, εγείρει ερωτήματα και αφυπνίζει συνειδήσεις».
Επεσήμανε, επίσης, ότι «δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για τη διεύρυνση της Ευρώπης και παράλληλα να αδρανούμε μπροστά σε τέτοια γεγονότα. Είναι η
ελάχιστη υποχρέωσή μας, να επιβάλουμε την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία».
Ο κ. Ψωμιάδης, κατέληξε λέγοντας, ότι «το προτεκτοράτο που έστησε η Τουρκία στη Βόρεια Κύπρο
είναι υπόλογο σε όλη την Ανθρωπότητα».

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
«Ως έγκλημα κατά του παγκοσμίου πολιτισμού»
χαρακτήρισε, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, τη συνεχιζόμενη καταστροφή, από
τους Τούρκους εισβολείς, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές.
«Οι φωτογραφίες της έκθεσης είναι ντοκουμέντα,
που κανένας αντίλογος δεν μπορεί να αμφισβητήσει»,
σημείωσε, για να συμπληρώσει λέγοντας ότι οι φωτογραφίες αυτές «περιγράφουν μια πραγματικότητα
που σε όλους μας, όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες και
στους Κυπρίους, αλλά σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο,
δημιουργούν ένα βαθύ πόνο».
«Δημιουργούν αγανάκτηση και την έκπληξη,
πώς μπορεί μια τέτοια ντροπή να την ανέχεται η
πολιτισμένη ανθρωπότητα και να μην αντιδρούν
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οργανισμοί, κράτη, φορείς, ώστε με μια φωνή, αποφασιστική και κατηγορηματική, να αναγκάσουν
τους εισβολείς να σταματήσουν τη μεγάλη λεηλασία. Να σταματήσουν το έγκλημα», ανέφερε, ο κ.
Παπαγεωργόπουλος.

Διευθύντρια Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού
Η διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού δρ. Αναστασία Τούρτα εξέφρασε τη βεβαιότητά της
ότι «η έκθεση θα ταράξει εφησυχασμένες συνειδήσεις»
και ακόμη ότι «το κοινό που θα την επισκεφθεί θα αντιληφθεί, μέσα από τα αποτελέσματα της εισβολής και
κατοχής της Κύπρου, το χρέος που έχουμε όλοι μας να
προστατεύουμε τα μνημεία μας και σε καιρό ειρήνης».
Τέλος, η όλη εκδήλωση έκλεισε με εισήγηση από
τον βυζαντινολόγο και επιμελητή της εκθέσεως δρ.
Χαράλαμπο Χοτζάκογλου, με θέμα: «Η καταστροφή
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κατεχόμενη Κύπρο. Η μαρτυρία των χριστιανικών μνημείων».
Παρόντες στα εγκαίνια της εκθέσεως βρέθηκαν,
εκτός από τους επισήμους, οι οποίοι και απεύθυναν
χαιρετισμούς, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, πρόξενοι, μέλη
του διπλωματικού σώματος, εκκλησιαστικοί, πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες και πλήθος κόσμου,
Κύπριοι και βορειοελλαδίτες, οι οποίοι κατέκλεισαν
■
ασφυκτικά τους χώρους του Μουσείου. 
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«Αρχάγγελος», αποτοιχισμένο
ψηφιδωτό, από την αψίδα της
Παναγίας της Κανακαριάς,
του χωριού Λυθράγκωμη.
* H φωτογραφία του ψηφιδωτού παραχωρήθηκε ευγενικά από το Βυζαντινό
Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’.
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Χαιρετισμός Γενικού Προξένου
της Κύπρου κ. Ελπιδοφόρου Οικονόμου
Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αξιότιμε κ. Νομάρχη,
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Κα Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισμού,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,

A

ν η πατρίδα μας, η Κύπρος, είναι
όπως κάποτε ελέχθη «μια γεωγραφία, μια ιστορία και μια εκκλησία»,
τότε οι ορθόδοξοι ναοί της ενσαρκώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενότητα αυτή. Οι ναοί της Κύπρου αποτυπώνουν
τη συνέχεια και συνέπεια της πίστης, της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού μας, μέσα
στους αιώνες.
Ως εκ τούτου η αξία τους δεν είναι μόνο
θρησκευτική ή αρχαιολογική. Είναι πρώτα
απ’ όλα βιωματική. Αξία που σχετίζεται με τη
συλλογική μας μνήμη και ύπαρξη. Είναι λοιπόν φυσικό να αισθανόμαστε και εμείς αυτή τη
βαθιά βιωματική σχέση με τους ναούς και τις
εικόνες μας και να θέλουμε να τη διατηρούμε
ζωντανή.
Η τουρκική εισβολή του 1974 ήρθε να διαταράξει βίαια αυτή την ουσιώδη σχέση. Ιεροί
χώροι και πολιτισμικά μνημεία βεβηλώθηκαν
και καταστράφηκαν. Άνθρωποι και εικόνες ξεριζώθηκαν από τους φυσικούς τους χώρους. Ο
τουρκικός στρατός με φανερά πολιτικό στόχο
– την αλλοίωση του χαρακτήρα των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου, λεηλατεί και καταστρέφει συστηματικά, ναούς, μνημεία και
άλλους πολιτιστικούς θησαυρούς.
Παρά τη θλίψη και προβληματισμό που εύ-
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λογα προκαλεί το περιεχόμενο της έκθεσης μας
χαροποιεί και ικανοποιεί ιδιαίτερα η μεγάλη
ευαισθησία που επιδεικνύει έμπρακτα επί του
θέματος ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. Ο Σεβασμιώτατος χρηματοδότησε την πρώτη συστηματική καταγραφή και
επιστημονική συγκέντρωση πληροφοριών, καθώς επίσης και φωτογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση των κατεχομένων χριστιανικών
ναών. Σήμερα το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου διαθέτει αρχείο με περίπου 20.000 έγχρωμες
φωτογραφίες, συγκριτικό φωτογραφικό υλικό
των μνημείων προ της εισβολής και δελτία καταγραφής των επισκεφθέντων χριστιανικών
ναών.
Η παρούσα έκθεση περιοδεύει ανά το παγκόσμιο. Έρχεται κοντά μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου τα εγκαίνια τελέστηκαν
από τον Πρόεδρό του Χανς Γκερτ Πέτερινγκ
ο οποίος σημείωσε εμφαντικά ότι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου δεν είναι υπόθεση μόνο των Κυπρίων
αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Καλούμε και
αναμένουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση
να επιδείξει την απαραίτητη ευαισθησία αλλά
και να παρέμβει δραστικά για τερματισμό της
καταστροφής και τη διάσωση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.
Θα ήθελα να κλείσω με μια ευχή. Η Θεσσαλονίκη να είναι ένας από τους τελευταίους
σταθμούς της έκθεσης. Να ζήσουμε σύντομα
την επανένωση της Κύπρου και η ενέργεια
και προσπάθεια του Μητροπολίτη Νικηφόρου,
αλλά και όλων μας να εστιαστεί, πλέον, στην
ανοικοδόμηση και ανάσταση των κατεχομένων
ναών και εστιών μας. 
■
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Χαιρετισμός Δημάρχου Θεσσαλονίκης
κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλου
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας και Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής
Κύκκου κ. Νικηφόρε,
Κύριε Γενικέ Πρόξενε της Κυπριακής
Δημοκρατίας,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

X

αιρετίζω με τα πιο θερμά μου αισθήματα
τη λειτουργία της έκθεσης φωτογραφίας
του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου,
εδώ στον φιλόξενο χώρο του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, που είναι
ένα από τα λαμπρότερα Μουσεία της Ευρώπης, βραβευμένο και γνωστό για τις επιτυχημένες πάντα εκδηλώσεις του.
Η μαρτυρική Κύπρος, το νησί των ηρώων, η
Κύπρος η θαλασσοφίλητη κατά τον ποιητή Γιώργο
Σεφέρη, είναι βαθιά μέσα στην καρδιά μας και είναι
γνωστοί οι δεσμοί αίματος ανάμεσα στη Μακεδονία
και την Κύπρο, το νησί όπου η γενναιότητα μιλά με
χίλιες φωνές.
Η έκθεση φωτογραφίας που εγκαινιάζεται σήμερα και είναι καρπός πολυετούς ερευνητικού προγράμματος του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου, είναι
συγκλονιστική.
Είναι μία έκθεση που ξεσκεπάζει τον εισβολέα,
που διώχνει τα προσωπεία του και αποκαλύπτει στην
παγκόσμια πολιτισμένη κοινότητα, μία ανήκουστη
βαρβαρότητα.
Τη συνεχιζόμενη καταστροφή από το κατοχικό
καθεστώς, ενός μεγάλου Πολιτισμού, θησαυρών ανεκτίμητων που ανήκουν όχι μόνο στον λαό της Κύπρου αλλά σε όλη την ανθρωπότητα.
Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα στην Κύπρο, 34
χρόνια μετά την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων, συντελείται ένα έγκλημα κατά του παγκοσμίου
πολιτισμού.
Ένα έγκλημα που δεν γνωρίζει τιμωρία.
Ορθόδοξοι ναοί και ναοί Ρωμαιοκαθολικών, Μα-
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ρωνιτών, Αρμενίων και Προτεσταντών,
ιεροί χώροι των Εβραίων, καταστρέφονται με ένα οργανωμένο σχέδιο, ναοί μετατρέπονται σε τζαμιά, στρατόπεδα, στάβλους,
αχυρώνες κ.λπ., ενώ η αρχαιοκαπηλία ανθεί
και θησαυροί αιώνων, θησαυροί μιας μεγάλης
πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς χάνονται στα τέσσερα σημεία του πλανήτη και γίνονται εμπορεύματα στα χέρια των κερδοσκόπων και
των αρχαιοκαπήλων.
Κι όλα αυτά, κάτω από το αδιάφορο – αλήθεια ως
πότε; - βλέμμα της παγκόσμιας πολιτισμένης ανθρωπότητας.
Κυρίες και κύριοι,
Οι φωτογραφίες της έκθεσης είναι ντοκουμέντα,
που κανένας αντίλογος δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
Περιγράφουν μια πραγματικότητα που σε όλους
μας, όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες και στους Κυπρίους, αλλά σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο, δημιουργούν ένα βαθύ πόνο.
Δημιουργούν αγανάκτηση και την έκπληξη, πώς
μπορεί μια τέτοια ντροπή να την ανέχεται η πολιτισμένη ανθρωπότητα και να μην αντιδρούν Οργανισμοί, κράτη, Φορείς, ώστε με μια φωνή, αποφασιστική και κατηγορηματική, να αναγκάσουν τους εισβολείς να σταματήσουν τη μεγάλη λεηλασία.
Να σταματήσουν το έγκλημα.
Εύχομαι οι φωτογραφίες αυτής της σημαντικής
έκθεσης, να παρουσιαστούν σε όλον τον κόσμο και να
ξυπνήσουν τις συνειδήσεις όλων των πολιτισμένων
ανθρώπων.
Συγχαίρω θερμά το Μουσείο της Ιεράς Μονής
Κύκκου για την οργάνωση αυτής της έκθεσης και για
το εθνικό έργο που επιτελεί, ένα έργο που μας καλεί
σε εγρήγορση και επαγρύπνηση.
Δεν πρέπει να σιωπούμε απέναντι σε κανένα
έγκλημα και αυτό πιστεύω είναι το μήνυμα αυτής
της συγκλονιστικής έκθεσης.
Σας ευχαριστώ.

■
125

Χαιρετισμός Νομάρχη Θεσσαλονίκης
κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη
Σεβασμιώτατε Άγιε Μητροπολίτα Κύκκου
και Τηλλυρίας,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Γενικέ Πρόξενε,
Κυρίες και Κύριοι,

H

φωτογραφική έκθεση των κατεστραμμένων και βεβηλωμένων χριστιανικών
μνημείων στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο που υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στην
πρωτεύουσα της Μακεδονίας με πρωτοβουλία της
Ένωσης Κυπρίων Βορείου Ελλάδος και του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου, συγκινεί, προκαλεί,
εγείρει ερωτήματα και αφυπνίζει συνειδήσεις.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας που ανέλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος, ένας ιεράρχης με καρδιά, ψυχή και
σθένος, με στόχο την πλήρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για το
έγκλημα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη μαρτυρική Μεγαλόνησο, καλούμαστε όλοι μας να κινητοποιηθούμε άμεσα, να αντιδράσουμε και να θέσουμε
ενώπιον των ευθυνών τους αυτούς που συνεχίζουν
ανενόχλητοι, χρόνια τώρα, τη λεηλασία της πλούσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.
Είναι ανεπίτρεπτο κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή
που τα σύνορα πέφτουν, που η Εγνατία Οδός ξαναζωντανεύει την ιστορική σύνδεση της παλιάς με τη νέα
Ρώμη, της ιταλικής πρωτεύουσας με τη Θεσσαλονίκη
και την Κωνσταντινούπολη, σε μια εποχή που η Ανατολή με τη Δύση και οι λαοί τους έρχονται πιο κοντά,
να συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η καταστροφή
των ελληνορθοδόξων μνημείων στην Κατεχόμενη
Κύπρο. Απέναντι στην προκλητική αυτή συμπεριφορά, κανείς δεν δικαιούται να μένει απαθής.
Την ώρα που στην ελεύθερη Κύπρο οι χριστιανοί
σεβάστηκαν τους ιερούς χώρους των μουσουλμάνων,
στο κατεχόμενο τμήμα της, το μέγεθος της καταστροφής των χριστιανικών μνημείων, ανεξαρτήτως
δόγματος, όπως αποδεικνύεται από το σύνολο των
φωτογραφιών που έχει στη διάθεσή της η Μονή, είναι
τεράστιο και ενδεικτικό θα έλεγα, της συντονισμένης
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όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, προσπάθειας
του ψευδοκράτους να ξεριζώσει κάθε τι χριστιανικό
από τα εδάφη που ευλόγησε με την παρουσία του ο
Απόστολος Βαρνάβας.
Μαθαίνουμε σήμερα, πως οι εκκλησιές μας, η
Καρδιά και οι Πνεύμονες του Γένους μας, χρησιμοποιούνται σήμερα, όσες δεν μετατράπηκαν σε τζαμιά,
ως ποδοσφαιρικές λέσχες, γραφεία σωματείων, λέσχες, στάβλοι, ποιμνιοστάσια και αποθήκες. Την ίδια
ώρα, σε αγορές του εξωτερικού και σε διεθνείς οίκους
πωλούνται σπάνιοι βυζαντινοί θησαυροι, εικόνες,
αγιογραφίες και ψηφιδωτά σε μια μοναδική στα παγκόσμια χρονικά λεηλασία του πολιτιστικού πλούτου
ενός ολόκληρου λαού.
Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για τη διεύρυνση
της Ευρώπης και παράλληλα να αδρανούμε μπροστά
σε τέτοια γεγονότα.
Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας, να επιβάλουμε την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπει ένα τέλος στην
ασυδοσία.
Το προτεκτοράτο που έστησε η Τουρκία στη Βόρεια Κύπρο είναι υπόλογο σε όλη την Ανθρωπότητα.
Με τις σκέψεις αυτές, χαιρετίζω και εγώ από
την πλευρά μου την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία
της Μητρόπολης Κύκκου για τη διεθνοποίηση του
ζητήματος της προστασίας των θησαυρών της Πίστεώς μας, αλλά και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού που φιλοξενεί στους χώρους του την υπέροχη αυτή Έκθεση.
Εκφράζω από τα βάθη της καρδιάς μου τον σεβασμό και τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο και
στον κ. Χαράλαμπο Χοτζάκογλου, βυζαντινολόγο
και υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος, τον
επιστήμονα που επισκέφτηκε με την ομάδα του τα
κατεχόμενα και μας προσφέρει ως πολύτιμη κιβωτό γνώσης μια βάση δεδομένων με πάνω από 20.000
ψηφιακές φωτογραφίες, που αποδεικνύουν το μέγεθος και την έκταση της καταστροφής.
Καλή επιτυχία στην Έκθεση, ας ευχηθούμε να
ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες όλου του κόσμου
απέναντι στην καταστροφή.
■
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Χαιρετισμός Υπουργού Μακεδονίας
- Θράκης κ. Μαργαρίτη Τζίμα
Σεβασμιώτατε,
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι,

Σ

ας καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη, στο λίκνο της Ορθοδοξίας στη Βόρεια Ελλάδα,
στην πατρίδα του Κυρίλλου και του Μεθοδίου. Στην πόλη που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς αγάπης, φιλίας και συνεργασίας με την Κύπρο.
Στην πόλη που είναι φιλόξενη πατρίδα για πολλούς
αδελφούς μας Κυπρίους.
Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να
παραστώ στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Μουσείου της Ιεράς μονής Κύκκου. Η Κύπρος είναι
ένα κομμάτι του Ελληνισμού, με μακραίωνη ιστορία,
γεμάτη ένδοξους αγώνες για την ελευθερία και τη διατήρηση της Ελληνικότητας και της Ορθοδοξίας.
Για τα παλαιά έθνη – κράτη ο Ηρόδοτος, έδωσε
έναν εξαίρετο ορισμό: Έθνος είναι το όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το ομότροπον. Και το
Έθνος των Ελλήνων, απανταχού της γης, έχει αυτά
τα χαρακτηριστικά.
Είναι κοινός τόπος ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν μια ιστορική Ευρωπαϊκή μεθόριο
στην οποία επικράτησε ο ελληνικός πολιτισμός
και η ορθοδοξία στις διαχρονικές αξίες των οποίων στηρίζεται η σημερινή μας παρουσία στην παγκόσμια κοινότητα.
Στη λατρεία της Παναγίας που είναι η κορυφαία
χριστιανική αρετή για όλους τους Ορθοδόξους, αφιερώθηκε το θαυμαστό μοναστήρι του Κύκκου, που
δεσπόζει στη μαρτυρική μεγαλόνησο από τον 11ο αιώνα, όταν οι Βυζαντινοί μετέφεραν εκεί την Αποστολική και θαυματουργική Εικόνα της Παναγίας, που
έλαβε το όνομα «Κυκκώτισσα».
Η Ιερά Μονή Κύκκου αποτελεί για όλους τους
Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται σημείο θρησκευτικής, πολιτισμικής και εθνικής αναφοράς. Τα θαύματα
της Παναγίας, το μεγάλο ποιμαντικό, θεολογικό και
Eνατενίσεις



φιλανθρωπικό έργο, που προσφέρει στους
αδελφούς Κυπρίους και ο τάφος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καθιστούν
την Ιερά Μονή επιβεβλημένο προσκύνημα και
πνευματικό καταφύγιο για όλους όσους επισκέπτονται τη Κύπρο.
Το Μουσείο της ιεράς Μονής Κύκκου πέραν
του θεολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντός του, είναι ένα σύγχρονος χώρος έκθεσης, εκκλησιαστικών
ειδών, παλιαών χαρτών, γκραβούρων και αντικειμένων που καταδεικνύουν την ελληνικότητα της περιοχής και το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα των Κυπρίων
ανά τους αιώνες.
Είναι επίσης γνωστά σε όλους τα σημαντικά ερευνητικά Προγράμματα του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία
της Κύπρου και της Ορθοδοξίας.
Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στα
κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι
μία εθνική υπόθεση για τον ελληνισμό και οφείλουμε
θερμές ευχαριστίες προς αυτούς που εργάστηκαν με
επιστημονική προσήλωση και εθνική συνείδηση για
την καταγραφή των μνημείων που χάθηκαν ή παραδόθηκαν σε αλλότριες χρήσεις.
Η σημερινή έκθεση, που φιλοξενείται στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς της χώρας μας με τη Μεγαλόνησο και τις
κοινές μας ανησυχίες. Η μνήμη πρέπει να διατηρείται
ζωντανή και να μεταλαμπαδεύεται στη νέα γενιά.
Η καταστροφή και η απαξίωση των ιστορικών
μας μνημείων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου είναι παγκόσμια απώλεια. Και η καταγραφή της βοηθά
στην προσπάθεια για την αποτροπή νέων καταστροφών και τη διεθνή κατακραυγή των βεβήλων.
Θέλω να συγχαρώ τις Κυπριακές οργανώσεις Θεσσαλονίκης που διοργάνωσαν αυτή την έκθεση την
οποία, είμαι σίγουρος, θα τιμήσουν οι Θεσσαλονικείς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Χαιρετισμός του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας
κ. Νικηφόροου κατά το άνοιγμα της
εκθέσεως: «Τα χριστιανικά μνημεία
στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Όψεις και
πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής»
Στη Θεσσαλονίκη στις 4 Ιουνίου 2008
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Νομάρχα,
Κυρίες και Κύριοι,

Ε

τεχόμενα εδάφη μας.
Είμαστε σήμερα εδώ, για να εγκαινιάσουμε την παρούσα φωτογραφική έκθεση, καρπό
ερευνητικού προγράμματος του Μουσείου της

ίναι με αισθήματα συγκίνησης

Ιεράς Μονής Κύκκου, με σκοπό την παρουσί-

που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη

αση σε σας τους όμαιμους και ομόθρησκους

Μακεδονία τη ξακουστή του Αλε-

και ομόγλωσσους μακεδόνες αδελφούς μας το

ξάνδρου τη χώρα, της οποίας τη γη

μέγέθος της καταστροφής που υπέστη και συ-

ζέον ρείθρον αίματος ελληνικού εκοκκίνησε

νεχίζει να υφίσταται η Ελληνορθόδοξη πολι-

και μαρτύρων και αγίων οστά καθαγίασαν.

τιστική κληρονομιά της τουρκοκρατούμενης

Τις πιο βαθιές δονήσεις της ψυχής μου

βόρειας Κύπρου, με στόχο να ταραχθεί η Ελ-

προκαλεί το γεγονός, ότι βρισκόμαστε σήμε-

ληνική ψυχή σας και να ευαισθητοποιηθείτε,

ρα εδώ στην όμορφη «νύμφη του Θερμαϊκού»

ώστε να ενώσετε τη φωνή σας μαζί με τη δική

την πολυτραγουδισμένη Θεσσαλονίκη, τη

μας και από κοινού να απαιτήσουμε από την

συμβασιλεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρα-

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινωνία

τορίας και συμπρωτεύουσας του σημερινού

την άμεση παρέμβασή τους για να τεθεί τέρμα

Ελληνικού κράτους, και απροσμάχητου του

στη συνεχιζόμενη μεθοδευμένη καταστροφή

Έθνους προπυργίου, την άλωση του οποίου

των χριστιανικών μνημείων στη κατεχόμενη

από τους Τούρκους το 1430, τόσο πικρά θρή-

κυπριακή γη, και να αποδοθούν στο νόμιμο

νησε ο άγιος Μάρκος ο ευγενικός.

ιδιοκτήτη τους, την Εκκλησία της Κύπρου για

Βρισκόμαστε εδώ σε ώρα δυσχερεστάτη, σε

να προχωρήσει σε επιδιόρθωση, ανακαίνιση,

ώρα που ο Κυπριακός Ελληνισμός υφίσταται

και επαναλειτουργία των ιερών αυτών χώρων

την οδύνη της απώλειας της πολιτιστικής του

λατρείας που είναι το τιμαλφέστερο ενός λαού.

κληρονομιάς από τη συνεχιζόμενη τουρκική

Σήμερα στην Κύπρο οι Τούρκοι εισβολείς

λεηλασία στα ζυμωμένα με αίμα και δάκρυ κα-

μετά τον βίαιο εκτοπισμό του Ελληνορθόδοξου
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πληθυσμού από τις πατρογονικές τους εστίες,

Η παρούσα φωτογραφική

μετά τον εγκληματικό εποικισμό με έποικους

έκθεση θέλει να ευαισθητοποι-

της Ανατολίας, μετά την παράνομη αλλαγή αρ-

ήσει τους Πανέλληνες, ώστε να

χέγονων τοπονυμίων με νεοφανή τουρκικά,

σμίξουμε τη φωνή και τις ενέργει-

προσπαθούν τώρα να εξαλείψουν κάθε Ελλη-

ές μας για τη διάσωση των κατεχο-

νική και χριστιανική μαρτυρία, καταστρέφο-

μένων χριστιανικών μνημείων, μέσα

ντας με μανία την ελληνορθόδοξη πολιτιστική

από τα οποία κοινωνούμε υπερχρονι-

κληρονομιά της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου.

κά με την ιστορία μας.

Εκκλησίες και Μοναστήρια – μνημεία πα-

Ας γίνει η παρούσα έκθεση το εγερ-

γκόσμιας κληρονομιάς, συλήθηκαν και βεβη-

τήριο σάλπισμα για όλους τους όπου γης

λώθηκαν και ερειπώθηκαν. Από τα ιερά Σκεύη,

Έλληνες, ώστε από κοινού να αντισταθούμε

τις ιερές εικόνες και τα εικονοστάσια τους βά-

στο κύμα αυτό οπισθοδρόμησης και εκβαρβαρι-

ναυσα απογυμνώθηκαν.

σμού και να απαιτήσουμε τη διεθνή παρέμβα-

Βυζαντινά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες βί-

ση για τη διάσωση των ιερών αυτών μνημείων,

αια αποτοιχίστηκαν και στις διεθνείς αγορές

που αποτελούν τα κάτοπτρα του πολιτισμού

διοχετεύτηκαν.

μας και τον υπομνηματισμό της ιστορίας μας.

Κωδονοστάσια γκρεμίστηκαν. Μεσαιωνικοί
ναοί κατεδαφίστηκαν. Καμπάνες, σταυροί, πόρτες, παραθυρόφυλλα, δάπεδα και στέγες ναών

Ελληνομακεδόνες αδελφοί μου!
Να μη ξεχνάτε ποτέ την οδύνη της Κύπρου,

εξαφανίστηκαν.

την οδύνη της για τις ερυθρές τουρκομανικές

Αλλά και όσες από τις Εκκλησίες και Μοναστήρια δεν γκρεμίστηκαν ή δεν μετατράπηκαν σε Οθωμανικά Τεμένη παραδόθηκαν σε
αλλότριες χρήσεις. Χρησιμοποιούνται σήμερα
για τις ανάγκες των τουρκικών στρατευμάτων
κατοχής ως στρατώνες και στρατιωτικές αποθήκες ή χρησιμοποιούνται από το κατοχικό
καθεστώς ως θέατρα, νεκροτομεία, αχυρώνες,
ποδοσφαιρικές λέσχες, ξενοδοχεία, εργαστήρια, εκθεσιακοί χώροι, καταστήματα, ορνιθώνες, βουστάσια και στάβλοι αλόγων ζώων.

σημαίες με το μισοφέγγαρο που ανεμίζουν

Η παρούσα φωτογραφική έκθεση που καταγράφει τη βεβήλωση και καταστροφή των Εκκλησιών μας στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο
είναι κραυγή αγωνίας για τη συνεχιζόμενη λεηλασία και μεθοδευμένη καταστροφή της ελληνορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς από
τον τουρκικό Αττίλα.
Eνατενίσεις



ανεμπόδιστες τέμνοντας στα δυο τη μαρτυρική νήσο του Αποστόλου Βαρνάβα, την οδύνη
της για το εποικιστικό όργιο των Τούρκων, για
τα μνημεία του πολιτισμού της που καταστρέφονται, για τις Εκκλησιές και τα Μοναστήρια
της που βεβηλώνονται, για την Ελληνορθόδοξη κληρονομιά της που λεηλατείται.
Οι τραυματισμένες Εκκλησιές μας στα κατεχόμενα από τους Τούρκους κυπριακά εδάφη, όσο δεν αποκαθίστανται θα στέκουν εκεί
και θα εγκαλούν πάντοτε τους ληστές που τα
τραυμάτισαν.
Τα ιερά των Ελλήνων της Κύπρου ίστανται
εκεί στα τουρκοπατημένα εδάφη μας, ακρωτηριασμένα και βεβηλωμένα και ζητούν δικαίωση από τον πολιτισμένο κόσμο.

■
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Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές.

Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος

Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής
Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
l Του Λουκά Παναγιώτου, Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Λόγος»

Τ

ο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, συνεκτιμώντας την προσφορά του
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου στην Εκκλησία,
τον άνθρωπο, τα γράμματα και τον πολιτισμό, αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Διδάκτορα του Τμήματος. Η πρόταση ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε, στην
κατάμεστη από κόσμο αίθουσα τελετών Αλέξανδρος
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Παπαναστασίου, στο κτίριο της παλαιάς Φιλοσοφικής
Σχολής.
Στην προσφώνησή του, ο πρόεδρος του τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, καθηγητής
κ. Χρήστος Κ. Οικονόμου, τόνισε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να απαριθμεί μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας τον Μητροπολίτη Κύκκου, «μιας
χαρισματικής και πολυτάλαντης προσωπικότητας».
Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε, ακολούθως, στην
Eνατενίσεις

Σε πρώτο πλάνο η Πρυτανεία και το Προεδρείο των Καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στο βάθος η Βυζαντινή Χορωδία της Θεολογικής Σχολής.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας εκφωνεί την ομιλία του.
Eνατενίσεις
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Η στιγμή της απονομής.
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προσωπικότητα, το έργο και την προσφορά του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.
Νικηφόρου. Ο καθηγητής κ. Οικονόμου, τόνισε
χαρακτηριστικά ότι «ο Κύκκου Νικηφόρος,
πέρα από την παιδεία που έχει, διακρίνεται για
το εκκλησιαστικό του ήθος, τα «σπλάγχνα οικτιρμών» προς τον πάσχοντα άνθρωπο και την
ανταπόκρισή του στις σύγχρονες προκλήσεις
των καιρών. Έχει άποψη για τα ποικίλα και
σοβαρά εκκλησιαστικά θέματα και προβλήματα της εκκλησίας της Κύπρου, της οικουμενικής Ορθοδοξίας και των διαχριστιανικών
και διαθρησκειακών διαλόγων. Γι’ αυτό,
συμβάλλει ουσιαστικά στο κοινωνικό
γίγνεσθαι του νησιού του, ενώ παράλληλα διαθέτει σαφείς απόψεις
για το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου και πρωτοπορία στα πολιτιστικά θέματα του τόπου του».
«Ο τιμώμενος Ιεράρχης»,
συμπλήρωσε «είναι ο άνθρωπος που βιώνει την οικουμενικότητα της Εκκλησίας, μέσα
από τη στέρεη βάση της βιβλικής και πατερικής παράδοσης
Eνατενίσεις



της Ορθοδοξίας, με οδηγούς τους μεγάλους Πατέρες,
οι οποίοι δίδαξαν και καθιέρωσαν τη φιλανθρωπία ως τρόπο ζωής και καθημερινής
προσφοράς στον άνθρωπο, μέσα από την
εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας. Βαδίζοντας επί τα ίχνη του ελεήμονος Χριστού έχει ως πρότυπο την «Παναγία Ελεούσα του Κύκκου», που γι’
αυτόν υπήρξε και μάνα και τροφός
και σκέπη και κραταιά προστασία
στις δυσκολίες της ζωής του».
Ο Πανιερώτατος, στο πλαίσιο
της ομιλίας του, κατά την τελετή
αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα, ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την «εξιδιασμένη τιμή»,
που, όπως είπε, αποδόθηκε μεν
προς το πρόσωπό του, αναμφίβολα, όμως, απευθύνεται και
σε ολόκληρη την αδελφότητα, της Ιεράς Μονής Κύκκου,
«την οποία, κατά την πολλή
ευσπλαχνία και το άπειρο
έλεος του Θεού, με αξίωσε να
ποιμαίνω ήδη επί είκοσι και
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τέσσερα συναπτά έτη».
Ο Μητροπολίτης Κύκκου ανέπτυξε, ακολούθως, το
θέμα: «Εκκλησία και Φιλανθρωπικό έργο - Η διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου», λέγοντας
ότι «ο ιερός πατήρ, όπως και άλλοι της εποχής του, π.χ.
ο Μ. Βασίλειος, έθεσαν τις θεολογικές και ποιμαντικές
βάσεις για μία κυρίαρχη και συστηματική παρουσία της
Εκκλησίας, όσον αφορά στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, κατά την υπερχιλιετή ιστορία του Βυζαντίου. Αυτή η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν έχει χρονικούς
περιορισμούς, καθόσον φθάνει μέχρι και τις μέρες μας
και επηρεάζει και τους σύγχρονους θεσμούς».
Σημείωσε, ακόμη, ότι «την παρακαταθήκη αυτών
των αγίων, όπως και τις πατρικές υποθήκες των κτητόρων της Μονής μας, περί της αυτοπροσφοράς των μοναχών στον άνθρωπο, παρέλαβαν οι Κυκκώτες μοναχοί και
τις διασώζουν μέχρι τις μέρες μας, ως μία έμπρακτη συνέχεια του καθημερινού έργου τους, το οποίο ενυλώνεται
στην αδιάλειπτη προσευχή και τη λατρεία του Θεού».
Τελειώνοντας, ο Πανιερώτατος, σημείωσε ότι
«αν η Εκκλησία σήμερα επιθυμεί να ισχυροποιήσει
τον ποιμαντικό της λόγο, καλό θα ήταν να μελετήσει ξανά την κοινωνική πρόνοια και τον πολιτισμό
των βυζαντινών». 
■
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Συναντήσεις Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου στη Θεσσαλονίκη

Στιγμιότυπα από την ανταλλαγή
αναμνηστικών δώρων.

Στα πλαίσια της μετάβασής του στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την τελετή αναγορεύσεώς του σε επίτιμο Διδάκτορα
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί
με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο. Κατά την εγκάρδια συνομιλία που είχαν, συζήτησαν
θέματα εκκλησιαστικού και εθνικού ενδιαφέροντος.

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο Πανιερώτατος υπογράφει
το βιβλίο επισκεπτών της
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

Αναμνηστική φωτογραφία μπροστά
από το Μητροπολιτικό Μέγαρο.
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Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ Νικηφόρος
με τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
κ. Βαρνάβα.
Eνατενίσεις

Κατά την διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής του στη
Θεσσαλονίκη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
κ. Παπαγεωργόπουλο.

Ο Πανιερώτατος προσέφερε στον Δήμαρχο
πιστό αντίγραφο της εικόνος της Παναγίας
Κυκκωτίσσης.

Επίσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και συνάντηση με τον Υπουργό κ. Μαργαρίτη Τζίμα.

Ανταλλαγή
αναμνηστικών δώρων.

Συνάντηση
με τον
Νομάρχη
Θεσσαλονίκης κ.
Παναγιώτη
Ψωμιάδη
και ανταλλαγή
δώρων.
Eνατενίσεις
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

Αναμνηστική
φωτογραφία με
τα παιδιά του
κατηχητικού και
τους συνοδούς.

Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους
Με πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικηφόρου πραγματοποιήθηκε τριήμερη
προσκυνηματική κρουαζιέρα στους Αγίους Τόπους
από τους μαθητές του ανώτερου κύκλου των κατηχητικών συνάξεων της Μητροπόλεως Κύκκου και

Το σπήλαιο της Θείας γέννησης.
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Τηλλυρίας. Κατά την εκδρομή στο Ισραήλ οι μαθητές
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την Εκκλησία της
Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, τον περίβλεπτο ναό της Αναστάσεως με τον Πανάγιο Τάφο και τον Γολγοθά, ενώ
περιηγήθηκαν στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Μαθητές μπροστά από την πλάκα
της Αγίας Αποκαθήλωσης.

Eνατενίσεις

Αναμνηστική
φωτογραφία με
τα παιδιά του
κατηχητικού και
τους συνοδούς.

Το κουβούκλιο του
Παναγίου Τάφου.

Εξωτερική όψη
του ναού της
Αναστάσεως.
Eνατενίσεις
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ιεράς Μητροπόλεως
Προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Κύκκου
Τα κατηχητικά σχολεία
της περιφέρειας Τηλλυρίας πραγματοποίησαν την
Ε’ Κυριακή των Νηστειών προσκυνηματική εκδρομή με διανυκτέρευση
στην Ιερά Μονή Κύκκου.
Κατά την εκεί παραμονή
τους είχαν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν στην
πρωινή θεία λειτουργία
και εν συνεχεία να επισκεφθούν το Μουσείο της
Ιεράς Μονής, στο οποίο
φυλάγονται ιερά κειμήλια ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας.

Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες μαθητές
του Γυμνασίου-Λυκείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας
Στις 27 Ιουνίου έγινε η απονομή των βραβείων που καθιερώθηκαν για πρώτη φορά από τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικηφόρο για τους πρωτεύσαντες μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου και του Λυκείου Κάτω
Πύργου Τηλλυρίας. Την απονομή
έκανε εκ μέρους του Πανιερωτάτου ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης
κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης των τελειοφοίτων. Τα
βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:
Για τη Γ’ Λυκείου:
Χρηματικό Βραβείο €600
Νέων Ελληνικών
• Νικολάου Νικόλας
Θρησκευτικών
• Ανδρέου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Μαρία, Νικολάου Νικόλας,
Στεφάνου Μαρία.
Καλύτερης ετήσιας γενικής
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επίδοσης
• Κωνσταντίνου Μαρία
Για τη Γ’ Γυμνασίου:
Χρηματικό βραβείο €600
Αρχαίων Ελληνικών
• Κωνσταντίνου Αντρέας, Ιωάννου Ραφαέλλα, Μενελάου Μενέλαος, Χαραλάμπους Στέλλα
Νέων Ελληνικών, Κωνσταντίνου

Αντρέα, Μενελάου Μενέλαος, Ρένου Στέλλα, Χαραλάμπους Στέλλα
Ιστορίας
• Κωνσταντίνου Αντρέας, Ρένου
Στέλλα, Χαραλάμπους Στέλλα
Θρησκευτικών
• Χαραλάμπους Στέλλα, Μενελάου Μενέλαος, Κωνσταντίνου
Αντρέας
Eνατενίσεις

Κύκκου και Τηλλυρίας
Θεία Λειτουργία στη Ιερά Μονή Αποστόλου Βαρνάβα

Χριστιανικός Σύνδεσμος
Γυναικών Μηλικουρίου.

Ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Μηλικουρίου ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα διοργάνωσε με επιτυχία προσκυνηματική εκδρομή με εκκλησιασμό στην ομώνυμη κατεχόμενη Μονή. Τη θεία
λειτουργία τέλεσε ο Ηγούμενος της Μονής Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ συμπαραστατούμενος
από άλλους κληρικούς.

Στιγμιότυπο από τη θεία λειτουργία.
Eνατενίσεις



Λιτανεία γύρω από το μοναστήρι.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ιεράς Μητροπόλεως

-

Έληξε
η περίοδος
κατηχητικών
συνάξεων

Έληξε και επίσημα τον μήνα Ιούνη η περίοδος των κατηχητικών συνάξεων κατωτέρου κύκλου που λειτούργησαν για πρώτη φορά στις περιφέρειες της νεοσύστατης Μητρόπολής μας. Ο νέος κύκλος προβλέπεται να
αρχίσει περί τα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
Η επίσημη λήξη των κατηχητικών του ανωτέρου κύκλου ολοκληρώθηκε με την οργάνωση της τριήμερης
κρουαζιέρας στους Αγίους Τόπους.

Φιλανθρωπικό τσάι Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου

Ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εκκλησιαστικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
διοργάνωσε φιλανθρωπικό τσάι
στις 29 Μαΐου στο ξενοδοχείο
Europa στη Λευκωσία. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε θεολογική ομιλία
από τον πρωτοπρεσβύτερο Πολύβιο Πέτρου με θέμα «Η Κυριακή των Μυροφόρων και η σημασία της για τη γυναίκα».
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Κύκκου και Τηλλυρίας

-

Κύκλοι
Μελέτης
Αγίας
Γραφής
Ολοκληρώθηκε στα μέσα του μηνός Ιουνίου ο
1ος κύκλος ομιλιών που
πραγματοποίησαν οι θεολόγοι της Εκκλησιαστικής Διακονίας στις κατά
τόπους ενορίες της Μητροπόλεώς μας. Κατά τη
διάρκεια των θεολογικών
συνάξεων συζητήθηκαν
θέματα σχετικά με τη
λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και για
τον σημαίνοντα ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει
η γυναίκα στην εξέλιξη
του ποιμαντικού έργου
της Εκκλησίας.

Επισκέψεις σε ιδρύματα Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Κάμπου
Μέλη του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών του Ιερού Ναού Αγίου Κυριακού Κάμπου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο ίδρυμα Ελεούσα
της Μονής Κύκκου στη Λευκωσία.
Εκεί είχαν την ευκαιρία να προσφέρουν δώρα και να συνομιλήσουν με
παιδιά που υποφέρουν από νοητική
υστέρηση και άλλες σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές.
Επίσης περί τα τέλη Ιουνίου επισκέφθηκαν τον οίκο ευγηρίας της
Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου που
στεγάζεται στην κοινότητα Ευρύχου
προσφέροντας λίγες στιγμές χαράς
στους υπερήλικες οικότροφους.
Eνατενίσεις
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Άγιος Φίλωνας, Καρπασία

Κάστρο Κερύνειας
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Ιερά Μονή Κύκκου

Άποψη του ναού της Παναγίας Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη.

