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«...Τά παιδιά εἶναι εὐλογία Θεοῦ. Εἶναι τέκνα Θεοῦ. Καί νά εἶναι κανείς παιδαγωγός τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη τιμή, ἀλλά καί μέγιστη εὐθύνη.
Καί ἡ εὐθύνη αὐτή μεγιστοποιεῖται ἀκόμη περισσότερο, γιατί ἡ πρώτη παίδευση λογίζεται «ὡς ὑποδοχή τῆς οἰκοδομῆς τοῦ νοός». Ὅ,τι ἀποτυπώνεται
στήν παιδική ἡλικία παραμένει ἐφ’ ὅρου ζωῆς ἀνεξίτηλο στόν ἄνθρωπο.
Ἡ πρώτη παίδευση, ἑπομένως, ἀποτελεῖ τό θεμέλιο πάσης περαιτέρω ἐκπαιδεύσεως καί μορφώσεως. Ἄν ἡ πρώτη παίδευση δέν εἶναι στερεά,
ὑγιής, τότε τό μετέπειτα οἰκοδόμημα δέν θά εἶναι ἀσφαλές.
Ἡ παιδεία, καί κυρίως ἡ πρώτη παίδευση, δέν πρέπει νά συνίσταται στή
μετάδοση ξηρῶν γνώσεων πρός ἐμπλουτισμό τοῦ νοῦ μόνο, ἀλλά κυρίως καί
κατ’ ἐξοχή νά συνίσταται πρέπει στήν «ἀνατροφήν τήν μετ’ εὐλαβείας», στήν
κατά Χριστό, δηλαδή, διάπλαση τῆς ψυχῆς πρός ἄσκηση βίου ἐναρέτου καί
παγίωση σταθερῶς ἠθικοῦ χαρακτῆρα...»

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος
Απόσπασμα από την ομιλία του κατά την επίσκεψη στα σχολεία Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.

«ἐὰν μὴ ἲδω ἐν ταῗς χερσὶν αὐτοῧ
τὸν τύπον τῶν ἥλων... οὐ μὴ πιστεύσω»
l Του Ανδρέα Πιτσιλλίδη
Διευθυντή Εκκλησιαστικής Διακονίας Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

Α

τίθασα άκομψος ο Θωμάς. Θέλει την εμπειρική πιστοποίηση,
επιζητεί αξεδίψαστα απόδειξη.
Μετά το δυσάγγελο μήνυμα της
σταύρωσης του Ιησού, οι μαθητές
εγκλείονται «διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων».
Το καινοδιαθηκικό κείμενο μας αφηγείται τα
γεγονότα, όπως πάντα, με αφτιασίδωτη ειλικρίνεια. Κι όμως, αυτό το ψυχογράφημα των
έκδηλων αδυναμιών των αποστόλων τελικά
μεταφέρει στους αιώνες το μήνυμα ότι το βιβλικό κείμενο δεν είναι προπαγανδιστικό,
αλλά ατόφια μαρτυρία αυτήκοων και αυτοπτών μαρτύρων.
Ας κοντοσταθούμε λίγο στον Θωμά. Αν
προσεγγίσει κανείς επιδερμικά το εναγώνιο
αίτημά του για ψηλάφηση της Ανάστασης,
αναμφίβολα θα το ’λεγε κανείς εκτρωματική
βλασφημία. Κι όμως ο άνθρωπος ανέκαθεν ζητούσε για όλα αποδεικτική εγκυρότητα, κάθε
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λογής βεβαιότητα. Είναι, φαίνεται, στις κατασκευαστικές μας προδιαγραφές (συγχωρέστε
μου την αδόκιμη ίσως λεκτική διατύπωση) να
είμαστε ασυμφιλίωτα διεκδικητικοί στην κατάκτηση της αλήθειας και της γνώσης.
Κι εδώ έρχομαι σε ένα δεύτερο συμπέρασμα από το αλάξευτο χρυσωρυχείο του
εὑαγγελίου. Έχουμε στα χέρια μας οι απαιτητικοί, κι εμείς ακόμα που διακρινόμαστε
από επιστημονικές απαιτήσεις απόδειξης,
χειροπιαστά και αδιαφιλονίκητα τεκμήρια
της Ανάστασης του Χριστού. Όπως έγραψε
ο Σοφοκλής, «οὐδὲν ἓρπει ψεῦδος εἰς γῆρας
χρόνου». Κανένα ψέμα δεν προφταίνει να
γεράσει. Η Ανάσταση έχει συντελεστεί μέσα
στην ιστορία. Και έχει αφήσει στο διάβα της
ανιχνεύσιμα αποτυπώματα. Σαν ιαχή νίκης
της Ζωής απέναντι στον θάνατο επιδεσπόζει
σε κάθε νέφος αγνωσίας, διαπυρσεύοντας το
αληθινό στους ανθρώπους Φως. 
■
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Ἀναστάσιμη
Λειτουργία

στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα
l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια
Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ἡ

Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα
λογίζεται, σύμφωνα μὲ
τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση, ὡς μία ἡμέρα· εἶναι ἡ
ἐπέκταση τοῦ χρόνου τῆς
Ἑορτῆς τῶν ἑορτῶν καὶ τῆς Πανηγύρεως τῶν
πανηγύρεων καὶ ὁ εὐσεβὴς λαὸς δὲν χορταίνει
νὰ βροντοφωνάζει τὸν παιάνα τῆς νίκης, τὸ
«Χριστὸς Ἀνέστη». Ἄλλωστε αὐτὸ ἀποτελεῖ
τὸ μήνυμα τῆς καταπατήσεως τοῦ θανάτου
καὶ τῆς εὐφροσύνης τῆς ἀναστάσεως ὅλων
μας, ἀφοῦ, «Ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ
Χριστοῦ ἐν τῆ παρουσίᾳ Αὐτοῦ» (Α΄ Κορ. ιε΄
23), δηλαδή, στὴν Ἀνάστασή Του τὸ Χριστό
μας θὰ ἀκολουθήσουν καὶ θὰ ἀναστηθοῦν
ὅσοι ἀνήκουν σ’ Αὐτὸν κατὰ τὴν ἔνδοξη παρουσία Του.
Τὸ Σάββατο τῆς φετεινῆς Διακαινησίμου
μετὰ ἀπὸ γραπτὴ αἴτηση τοῦ Καθηγουμένου τοῦ Μοναστηριοῦ, Γέροντός μας Γαβριήλ, πρὸς τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ θετικὴ
ἀπάντηση ἀπὸ τὶς δυνάμεις κατοχῆς τελέσθηκε πανηγυρικὴ Ἀναστάσιμη Λειτουργία
στὸ περίλαμπρο Καθολικό του, στὸ ὁποῖο
δυστυχῶς μόνο τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ποὺ
φωλιάζουν στοὺς τρούλλους του ἀναπέμπουν
δοξολογία στὸν οὐράνιο Πλάστη καὶ Θεό μας.




Τέτοια κατανυκτικὴ καὶ πανηγυρικὴ Λειτουργία ἔχει νὰ τελεσθεῖ ἀπὸ τὰ πρὶν τὴν εἰσβολὴ
χρόνια, καὶ ἴσως μὲ τὴ φετεινὴ λαμπρότητα
καὶ μεγαλοπρέπεια, ποὺ προσέδιδε ἡ παρουσία τοῦ γενναιόφρονος ἐκκλησιαστικοῦ
ἡγέτου, Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρου, καθὼς καὶ τῆς καλλικέλαδης χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ
Κύκκου, νὰ μὴν ἔχει ξαναγίνει. Συγκινημένος
ὁ Ἅγιος Κύκκου παρομοίαζε τὴν σύναξη μὲ
τὴν Ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν, λέγοντας
ὅτι ἡ Ἐκκλησία στοὺς διωγμοὺς ἀνθεῖ καὶ
θάλλει. Μὲ τὴν ἱεροπρέπεια καὶ τοὺς λόγους
του ἐμψύχωνε καὶ συνέπαιρνε τὰ πλήθη τῶν
πιστῶν, ποὺ εἶχαν κατακλύσει κάθε γωνιὰ τοῦ
εὐρύχωρου Ναοῦ. Συνέπαιρνε τοὺς πιστοὺς
καὶ γέμιζε μὲ θαυμασμὸ τοὺς ἄπιστους κατακτητές, ποὺ παρακολουθοῦσαν ἐκστατικοὶ
τὰ δρώμενα καὶ ἰδίως τὴν κατανυκτικὴ λιτανεία ἀπὸ τὸ Ναὸ πρὸς τὸν Τάφο τοῦ ἱδρυτοῦ
τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας. Ἡ λιτανεία αὐτή,
πρωτόγνωρη γιὰ τὶς νέες γενιὲς τῶν Ἀγαρηνῶν
καὶ εὐτυχὴς σύμπτωση γιὰ τοὺς ἀλλοδαποὺς
ἐπισκέπτες τοῦ Μοναστηριοῦ, τοὺς γέμισε
μὲ θαυμασμὸ γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς πίστεως
καὶ γιὰ τὸ ψυχικὸ σθένος τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν. Ρίγη συγκινήσεως κατέλαβαν
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Στιγμιότυπα από τη θεία λειτουργία.

ὅλους μας στὸ ἐπαναλαμβανόμενο «Χριστὸς
Ἀνέστη», στὸν ἐκκλησιαστικό μας θούριο,
«Τῇ Ὑπερμάχῳ», καθὼς καὶ στὸ πασίγνωστο σὲ ὅλους τοὺς Κυπρίους Ἀπολυτίκιο
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα: «Τὸ μέγα κλέος
τῆς Κύπρου, τῆς οἰκουμένης τὸν κήρυκα».
Οἱ μελωδικὲς φωνὲς τῶν ψαλτῶν μας καὶ ἡ
συμφωνία τῶν χελιδονιῶν ἔδειχναν σὲ ὅλους
τὸν συμπανηγυρισμὸ γῆς καὶ οὐρανοῦ, στρατευόμενης καὶ θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας.
Ἡ λαμπρὴ καὶ ὁλόχαρη μορφὴ τοῦ Γέροντος
Νικηφόρου, τοῦ Γέροντος Γαβριὴλ καὶ τῶν
ἄλλων σεμνῶν συλλειτουργῶν του σκόρπιζαν
ἀκτίνες παρηγοριᾶς, ἀκτίνες χαρᾶς, ἀκτίνες
ἐλπίδας στὶς ψυχές μας, γιὰ γρήγορο ἐλεύθερο
αὔριο, γιὰ ἀνάσταση τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ
Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ ὄλων τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας. Ἄλλωστε ἑορτάζοντας τὴν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας ἑορτάζουμε τὴν
ἐλευθερίας μας.
Ὁ σεβάσμιος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ
Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ πολυσέβαστός μας
Γέροντας Γαβριήλ, πολλὲς φορὲς μᾶς λέει:
«Μὲ βαστάει ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας στὴ




ζωή, γιὰ νὰ δῶ ἐλεύθερο τὸ Μοναστήρι του».
Οἱ προσευχές του καὶ ἡ παρρησία ποὺ ἔχει
πρὸς τὸ Μεγάλο αὐτὸ Ἀπόστολο πιστεύω
ὅτι θὰ εἰσακουσθοῦν ἀπὸ τὸν εὔσπλαχνο καὶ
εὐσυμπάθητο Κύριο, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ μᾶς χαρίσει ἐλεύθερο τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου
Βαρνάβα μαζὶ μὲ ὅλη τὴν κατεχόμενη Κύπρο μας, γιὰ νὰ κτυπήσουμε πανηγυρικὰ τὶς
καμπάνες του καὶ μὲ πρῶτο τὸ Γέροντα νὰ
ἀπευθύνουμε Πανηγυρικὴ Δοξολογία στὸν
Ἀναστημένο μας Χριστό, τὸν ἐλευθερωτή μας
ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ χρόνου, τῶν παθῶν
καὶ τῆς φθορᾶς τῆς αἰωνίου κολάσεως. Τὴν
προσδοκία αὐτὴ διατηρεῖ ἀναμμένη στὴν
καρδιά του καὶ ὁ πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, πολυσέβαστός
μας Γέροντας Νικηφόρος, ὁ ὁποῖος ἀνοίγοντας
τὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς του ἄφησε νὰ φανεῖ
στὸν χειροτονητήριο λόγο του ἡ ἐπιθυμία
του νὰ ἀναστηλώσει τὰ ἱερὰ σκηνώματα τῶν
κατεχομένων ἐδαφῶν μας καὶ στὶς μετέπειτα λειτουργίες του στὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα
ὁ πόθος του γιὰ ἐλεύθερο Μοναστήρι καὶ
οἰκονομικὴ συνδρομὴ στὴν ἐπαναλειτουργία
Eνατενίσεις

του. Ἂς εὐχηθοῦμε, ἀδελφοί μου, σύντομα
νὰ συναχθοῦμε πανηγυρικὰ ὅλοι μας ἐδῶ
καὶ νὰ ψάλουμε μὲ στεντόρεια φωνὴ ποὺ σὰν
πύρινη φλόγα νὰ ἀνέβει πρὸς τὸ θρόνο τοῦ
Ἐσφαγμένου Ἀρνίου: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν
τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος. Ἀμήν.

Ἀνάσταση καὶ Ἐλευθερία
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας περιέχει τὴν
ἔννοια τῆς ἐλευθερίας, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτι
εἶναι ἡ ὄντως ἐλευθερία. Ὅλο τὸ ἀνθρώπινο
γένος, τὸ αἰχμάλωτο στὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας,
στὰ δεσμὰ τοῦ χρόνου καὶ στὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου ἐλευθερώθηκε μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ μας καὶ ἀπὸ τον τόπο τῆς ἐξορίας
του ἐπέστρεψε πάλι στὸν ποθεινότατο Παράδεισο. Ὁ ἄνθρωπος, αἰχμάλωτος τῆς φθορᾶς
καὶ τοῦ θανάτου ἔσπασε μὲ τὸν Ἀναστημένο
Χριστὸ τὰ δεσμὰ τῆς αἰχμαλωσίας καὶ
ἐλευθερώθηκε, γιὰ νὰ ζήσει αἰώνια κοντά
Του, τὸ πλάσμα κοντὰ στὸν Πλάστη του, τὸ
δημιούργημα κοντὰ στὸ Δημιουργό του.
Eνατενίσεις



Ἀλλὰ τί σημαίνει αἰχμαλωσία; Σημαίνει ζωὴ πρόσκαιρη, φθαρτή. Τί σημαίνει
Ἀνάσταση; Σημαίνει αἰωνιότητα. Ὅλοι μας
εἴμαστε αἰχμάλωτοι τοῦ χρόνου, τοῦ πεπερασμένου χρόνου τῆς πρόσκαιρης ζωῆς μας.
Μοιάζουμε μὲ τὰ πουλιὰ μέσα στὰ κλουβιά,
ποὺ θέλουν τὰ πετάξουν, ἀλλὰ δὲν μποροῦν,
γιατί, ἐνῶ ἐμπρός τους ἐκτείνεται ὁ ἀνοικτὸς
ὁρίζοντας, τὰ γαλανὰ αἰθέρια, οἱ μπάρες τοῦ
κλουβιοῦ τους, μέσα στὸ ὁποῖο εἶναι κλεισμένα, τοὺς τὸ ἀπαγορεύουν. Ἔρχεται ὅμως ἡ
Ἀνάσταση νὰ μᾶς ἀνοίξει τὸ κλουβὶ τοῦ χρόνου
καὶ νὰ μᾶς ἀφήσει νὰ πετάξουμε ἐλεύθεροι


Στιγμιότυπο από τη θεία λειτουργία στο καθολικό της Μονής.

στὴν ἀτελεύτητη αἰωνιότητα. Νὰ μᾶς κάνει
νὰ νοιώσουμε ὅτι ἡ ζωὴ ἐπεκτείνεται καὶ πέραν τοῦ τάφου, ἀφοῦ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ
τοῦ τάφου, καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν
αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος».
Αἰχμαλωσία σημαίνει πάλι δέσιμο μὲ τὴν
ὕλη, δέσιμο μὲ τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις, δέσιμο
μὲ τὴν ἁμαρτία. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
μας μᾶς ἀνασταίνει ἀπὸ τὸ λάκκο τῆς
ἁμαρτίας καὶ τῶν πρόσκαιρων ἀπολαύσεων.
Στὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως βλέπουμε τὸ
Χριστό μας τυλιγμένο μέσα στὸ ἄϋλο φῶς τῆς
θείας δόξης νὰ συντρίβει τὶς ἁλυσίδες ποὺ
κρατοῦν τοὺς Πρωτοπλάστους καὶ ὅλους
τοὺς ἐνοίκους τοῦ Ἅδη σ’ αὐτὸν καὶ νὰ τοὺς
ἀνασύρει πρὸς τὴν προπτωτικὴ κατάσταση,
πρὸς τὴν ἀπαθὴ εὔκλεια τοῦ Παραδείσου.
Μόνοι μας δὲν μπορούσαμε τὰ σπάσουμε
αὐτὲς τὶς ἁλυσίδες. Ἔτσι ἦρθε Αὐτὸς ποὺ μᾶς
εἶπε: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»
(Ἰω. ιε΄ 5), γιὰ νὰ μᾶς ἀναστήσει ὅλους τοὺς
«πεπτωκότας τῇ ἁμαρτίᾳ» καὶ πρὸς τὸν ὁποῖο
ἀπευθυνόμενοι μὲ τὸ στιχηρὸ τῶν Αἴνων τοῦ
δ΄ ἤχου παρακαλοῦμε: «Ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρτίᾳ ἐκτείνας τὴν χεῖρά Σου,




φιλάνθρωπε Κύριε, τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων
Σου».
Αἰχμαλωσία ἐπίσης σημαίνει θάνατος.
Καὶ μόνη ἡ σκέψη τοῦ θανάτου πλημμυρίζει τὴν καρδιά μας μὲ θλίψη, μὲ κατήφεια,
μὲ ὀδύνη. Σὰν σκοτεινὴ νεφέλη μᾶς πλακώνει καὶ κανεὶς σ’ αὐτὴ τὴ γῆ δὲν βρέθηκε νὰ
μᾶς τὴν ἀπομακρύνει. Μόνο ὁ Ἀναστημένος
Ἰησοῦς μπόρεσε νὰ τὴν ἀπομακρύνει καὶ νὰ
ἀνατείλει ἡμέρα ἐλεύθερη καὶ ξέγνοιαστη,
ἡμέρα ποὺ νὰ βασιλεύει ἡ ζωὴ καὶ ὄχι ὁ θάνατος. Ἀνάσταση, λοιπόν, σημαίνει ἐλευθερία
καὶ ζωή καὶ τὸ τονίζουμε μὲ τὸν πανηγυρικὸ
τόνο τοῦ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ τὴν κοινὴ
γιορτὴ ζωντανῶν καὶ νεκρῶν. Ἡ Ἀνάσταση
ἀποτελεῖ τὴ χαριστικὴ βολὴ κατὰ τοῦ θανάτου, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Δαμασκηνός, στὸν Ἀναστάσιμο Κανόνα του λέει:
Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,
ᾍδου τὴν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς
τῆς αἰωνίου ἀπαρχὴν...
Ἔχοντας, λοιπόν, κατὰ νοῦν ὅτι ἡ Ἀνάσταση ταυτίζεται μὲ τὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία
Eνατενίσεις

καὶ ἡ ἐλευθερία ταυτίζεται μὲ τὴν τήρηση
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ
βεβαιότητα ὅτι ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος εἶναι
πλούσιος σὲ θεϊκὲς δωρεές, ἐνῶ ἀντίθετα
φτωχὸς εἶναι ὅποιος παραβιάζει τὶς θεῖες
ἐντολές, ποὺ ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια
στὴ δουλεία. Ἂς μὴ γινόμαστε, λοιπόν, δοῦλοι
τῶν παθῶν μας, δοῦλοι τοῦ πλούτου καὶ τῶν
πρόσκαιρων ἀγαθῶν μας. Ἂς ζοῦμε ἐλεύθεροι
κοντὰ στὸ φιλάνθρωπο Χριστό μας, ποὺ μᾶς
εἶπε: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, η΄ 32), δηλαδή,
ὅταν γνωρίσετε τὴν ἀλήθεια, Ἐμένα, ποὺ
εἶμαι «ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ζωή» (Ἰωά. ια΄ 25),
Ἐγὼ θὰ σᾶς ἐλευθερώσω ἀπὸ τὰ πρόσκαιρα.
Τὴ σταθερὴ προσήλωσή μας στὸ φιλάνθρωπο
Ἀναστημένο Χριστὸ μᾶς τὴ συνιστᾶ ἄλλωστε
καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας: «Τῇ
ἐλευθερία, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε»
(Γαλ. δ΄ 1), δηλαδή, μείνατε σταθεροὶ στὴν
ἐλευθερία ποὺ μᾶς χάρισε ὁ εὔσπλαχνος Χριστός μας καὶ μὴ ὑποκύπτετε πάλι στὸ ζυγὸ
τῆς δουλείας.
Eνατενίσεις



Ἀδελφοί μου, γιορτάζουμε πανηγυρικὰ
τὴν Ἀνάσταση, ἀλλὰ παραμένουμε αἰχμάλωτοι. Ἡ ἠθικὴ ἐλευθερία, ποὺ μᾶς ἔχει
ὁδηγήσει στὴν ἀσυδοσία, μᾶς κρατεῖ γερὰ
στὸ κλουβὶ τῆς δουλείας. Ἔχει αἰχμαλωτίσει
τὶς καρδιές μας καὶ δὲν τὶς ἀφήνει νὰ πετάξουν κοντὰ στὸν Ἀναστημένο Χριστό μας.
Δοῦλες οἱ καρδιές μας μᾶς ὁδήγησαν καὶ σὲ
ἐθνικὴ δουλεία. Ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ νοιώσουμε τὴν ὀδύνη τῆς δουλείας, γιὰ νὰ τὸν
ἀναζητήσουμε καί, ἀφοῦ πρῶτα τινάξουμε
τοὺς δεσμοὺς ποὺ μᾶς κρατοῦν δεμένους
μὲ τὴν ἁμαρτία, νὰ ἀναστηθοῦμε πνευματικά, καὶ τότε νὰ μᾶς δωρήσει καὶ τὴ χαρὰ
τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος μας, αὐτῆς ποὺ
μέχρι σήμερα στενάζει, τὴν ἐλευθερία τοῦ
Μοναστηριοῦ τοῦ Ἀποστόλου μας Βαρνάβα,
τὸν ὁποῖο προβάλλουμε πρεσβευτή μας πρὸς
τὸν Ἀναστάντα Κύριο, γιὰ μιὰ ἐλεύθερη Κύπρο, γιὰ μιὰ ἐλεύθερη κοινωνία, ὅπου ὅλοι
μας χαρούμενοι θὰ κυκλοφοροῦμε χαιρετώντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο μὲ τὸν καθημερινὸ
χαιρετισμὸ τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ
«Χριστὸς Ἀνέστη, χαρά μου»!


Στιγμιότυπο από τη λιτανεία στο κατεχόμενο μοναστήρι.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΣΤΙΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Ὁ

λόθ υμη εὐχαρισ τία, ἀγαπητοί
χριστιανοί, καί αἶνον δοξολογίας
ἀναφέρομεν ἀπό μέσης καρδίας
πρός στόν ἐπουράνιο τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα Χριστό – τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Κύριο,
πού ὁδήγησε τά βήματά μας ὡς ἐδῶ, στό σκλαβωμένο αὐτό Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου
Βαρνάβα, στό ὀχυρό τοῦτο τῆς ψυχῆς καί
τοῦ πνεύματος, γιά νά τελέσουμε πανηγυρική ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία καί νά
ἐπικαλεστοῦμε τή χάρη καί βοήθειά Του.
Ὅπως οἱ μυροφόρες γυναῖκες τοῦ
Εὐαγγελίου, ὄρθρου βαθέος, πρός τό ζωηφόρο τοῦ Κυρίου Μνημεῖο ἔδραμον, γιά
νά ἀλείψουν τό νεκρό σῶμα τοῦ Θείου
μας Λυτρωτῆ μέ ἀρώματα, ἀλλά ἀπό τόν
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ἐξαστράπτοντα Ἄγγελον ἤκουσαν τό μέγα
τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας μήνυμα, ὅτι ὁ Χριστός Ἀνέστη, ἔτσι κι ἐμεῖς, ἀγαπητοί χριστιανοί, λαμπαδηφοροῦντες, πρός τό μνημεῖο
τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας
Ἀποστόλου Βαρνάβα κατευθύναμε τά βήματά μας, καί τή Θεία Λειτουργία στή στενάζουσα καί ὁλοφυρομένη ὑπό τυραννία
δεινή ἱστορική Μονή του ἐτελέσαμε, προσευχόμενοι πρός τόν Κύριο γιά τή σύντομη τῆς
σκλαβωμένης πατρίδας Ἀνάσταση. Ἤρθαμε
ἐδῶ στό σκλαβωμένο αὐτό μοναστήρι, ὅπου
πάλλεται καί διαδονεῖται ἡ εὐσέβεια τοῦ
λαοῦ μας, γιά νά καταθέσουμε τά ἄνθη τῆς
εὐλάβειάς μας μπροστά στή σεπτή εἰκόνα του
καί ἐπί τοῦ εὐωδιάζοντος τάφου του, καί νά
Eνατενίσεις

Τα μέλη της χορωδίας της Ιεράς Μονής Κύκκου
υπό τη διεύθυνση του κ. Άριστου Θουκυδίδη.

ἐπικαλεστοῦμε τή χάρη του, παρακαλῶντάς
τον θερμά νά μεσιτεύσει πρός τόν Κύριο, ὥστε
νά φανεῖ ἵλεως, καί νά συντομεύσει τόν χρόνο τῆς δοκιμασίας μας, νά δώσει σύνεση καί
φωτισμό στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, γιά νά κατανοήσουν καί νά ἀποδεχτοῦν τό δίκαιο, ὥστε
νά ἐπικρατήσουν καί στή δική μας πατρίδα ἡ
εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἐλευθερία.
Δέν εἶναι ὁ ἀγῶνάς μας ἀγῶνας φυλετικῆς
μισαλλοδοξίας. Εἶναι ἀγῶνας γιά τήν
ἐπικράτηση τῶν ἀρχῶν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι ἀγῶνας
γιά μιά Κύπρο ἐλεύθερη καί ἑνωμένη, ὅπου
ὅλοι οἱ νόμιμοι κάτοικοί της, Ἑλληνοκύπριοι
καί Τουρκοκύπριοι, Μαρωνῖτες, Ἀρμένιοι
καί Λατῖνοι θά ζοῦν μαζί εἰρηνικά καί
ἀδελφωμένα, μέσα σέ συνθῆκες ἀσφάλειας,
ἐλευθερίας, ἰσότητας, εἰρήνης καί δικαιοσύνης.
Καί ὁ ἀγῶνας αὐτός θά δικαιωθεῖ, γιατί εἶναι ἀγῶνας γιά τήν ἐπικράτηση τῆς
ἀλήθειας, τοῦ δικαίου καί τῆς ἠθικῆς, ἀξίες
γιά τίς ὁποῖες ἔπαθε, σταυρώθηκε καί
Eνατενίσεις



ἀναστήθηκε ὁ θεῖος μας Λυτρωτής.
Ὅσο ἰσχυροί κι αν εἶναι οἱ σταυρωτές μας,
ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλευθερίας θά
ξαναφωτίσει κάποια μέρα τούς ἐζοφωμένους
σήμερα οὐρανούς τῆς σκλαβωμένης πατρίδας.
Ἄς μή μᾶς ἀποθαρρύνουν τά ἀγκάθια καί
οἱ σταυροί. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς
βεβαιώνει πώς δέν μπορεῖ παρά ἡ ἀδικία νά
καταποντιστεῖ, καί τό δίκαιο νά θριαμβεύσει.
Τή Μεγάλη Παρασκευή πάντοτε διαδέχεται ἡ
Ἀνάσταση! 
■
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Η δύναμη

της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
l Του Πρωτ. Βόρι Μπομπρίνσκοϋ
Καθηγητή Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας «Άγιος Σέργιος» Παρισίων

Μετάφραση: Ιωσήφ Ροηλίδης

Α

υτές οι σκέψεις δεν αφορούν μόνο
τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, αλλά τον
Χριστό στη ζωντανή και ζωογόνο
σχέση του με τον κόσμο και με τους
ανθρώπους, στη φύση και στο μυστήριό τους, στην τραγική τους πραγματικότητα
και στην άρνηση ή στην αναζήτηση του Θεού.
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1.

Ο κόσμος σήμερα διψάει για ζωή. Και όμως
αφήνει την αληθινή ζωή να διαρρέει από
κάθε πόρο του, σαν το αίμα της αιμορροούσης
γυναίκας του Ευαγγελίου (Μάρκ. 5:25 έξ.). Ο
κόσμος είναι διχασμένος ανάμεσα στη λαχτάρα,
στην ανάγκη να ζήσει και σε μιά αυτοκατροστροφική ηθική. «Τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος
τοῦ θανάτου τούτου»; (Ρωμ. 7:24). Οι νόμοι
της αμαρτίας, της φθοράς, του μίσους και του θανάτου είναι οι προφυλακές της κόλασης, που μας
επισκέπτονται συχνά και μας κατασκοπεύουν.
Eνατενίσεις

Η ίδια η κτίση συστενάζει και συνωδίνει (Ρωμ.
8,22), συνδεδεμένη καθώς είναι, θετικά ή αρνητικά, με τη μοίρα του ανθρώπου.

2.

Όμως ο κόσμος είναι καλός, όντως όμορφος, βγαλμένος από τα χέρια του Θεού. Ο
κόσμος είναι καρπός ενός δημιουργικού λόγουτου οποίου φέρει το σημάδι και τη σφραγίδα τουκαι της θείας σοφίας, που χόρεψε με χαρά μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή η χαρά μεταδίδεται στην ίδια την κτίση-και η κτίση ανταποκρίνεται, δοξάζοντας και υμνώντας τον Κτίστη.

3.

Ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη αληθινή
«ζωή του κόσμου», είτε το γνωρίζει ο κόσμος, είτε όχι, είτε το δέχεται, ή όχι. Ανακεφαλαιώνει τον κόσμο και την ανθρώπινη ιστορία,
της οποίας είναι η αρχή, το κέντρο και το τέλος.

4.

Ως πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος:

Α) Το πλήρωμα της θείας ζωής ενοικεί σωματικά σ’ αυτόν (Κολ. 2:9). Αυτή η πρόταση συνοψίζει κάθε χριστολογική διαβεβαίωση, που προέρχεται από τις Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας. «Πλήρωμα της θεότητας» σημαίνει ότι
ο Υιός βρίσκεται σε πλήρη κοινωνία με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός μας
αποκαλύπτει την Αγία Τριάδα, που μας δημιούργησε, μας έφερε και μας έσωσε. Συνεπώς η Εκκλησία ομολογεί τη θεότητα του Ιησού Χριστού,
και υπερασπίζεται αυτή την ομολογία απέναντι
σε κάθε προσπάθεια υποβιβασμού της-αρχαία ή
σύγχρονη.
Β) Ο Ιησούς Χριστός, ο θείος λόγος, ανέλαβε
το πλήρωμα της ανθρώπινης φύσης με τη δύναμη του Πνεύματος. Η Εκκλησία ομολογεί την
ανθρώπινη φύση του Χριστού, και απορρίπτει
κάθε προσπάθεια μείωσης του μυστηρίου της
σάρκωσης, που ολοκληρώθηκε μέσω του Αγίου
Πνεύματος.
Γ) Σ’ αυτό το θείο πρόσωπο του Χριστού υφίσταται η ένωση δύο φύσεων. Αυτό σημαίνει ότι
(1) ο Θεός είναι αληθινά παρών στο κέντρο της
δημιουργίας. (2) Ότι η κτίση μπορεί να τον βαστάζει. (3) Ότι ο Θεός έλκει την κτίση προς αυτόν και της δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει
Eνατενίσεις



στη θεία ζωή. Ο Θεός επτώχευσε για να κάνει
εμάς πλούσιους (πρβλ. Β’ Κορ. 8:9).
Δ) Η σταύρωση και ο θάνατος του Χριστού
σημαδεύει τον μοναδικό και αναγκαίο δρόμο,
που μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο στη ζωή, στην
ίδια τη ζωή του Θεού. Η λυτρωτική θυσία του
Κυρίου μας φανερώνει τη μεγάλη υπακοή στον
Πατέρα και τη νικητήρια δύναμή του πάνω στον
θάνατο, με την οποία αποκαθίσταται η πηγή της
θείας ζωής στα βάθη της φύσης του ανθρώπου.

5.

Θα πρέπει να ξαναζήσουμε ολόκληρη τη
λειτουργική και μυστηριακή εμπειρία της
Εκκλησίας, για να μεταδώσουμε τη βασική αλήθεια, που αφορά την απεριόριστη αγάπη του Θεού
– του Θεού, που τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε
να δώσει τον μονογενή Υιό του ... (Ιω. 3:16). Αυτό
σημαίνει οικειοποίηση του αμέτρητου πλούτου
της πατερικής παράδοσης της Εκκλησίας. Σημαίνει το να ξαναζούμε σήμερα την εμπειρία των
αγίων κάθε εποχής, που μεταδίδουν αυτό το μήνυμα της ζωής και της ελπίδας στον κόσμο, στην
ανθρωπότητα και στις εκκλησίες.

6.

Το μήνυμα του Ιησού Χριστού όμως πρέπει να φθάσει στο επίπεδο της μεγαλύτερης
απλότητας, ένα επίπεδο που θα είναι προσιτό
μόνο όταν οι θεολογικές και πατερικές μορφές
σκέψης γίνουν ένα τέτοιο κομμάτι του εαυτού
μας, τόσο παρούσες και τόσο καλά χωνεμένες
μέσα μας, ώστε όλη η πολυμάθεια, που εκφράζεται με ιστορικές αναφορές, κριτικές παραπομπές
κλπ., να καταστεί άσχετη μπροστά στο αληθινά
ουσιώδες, στο ζωντανό και ζωοδόχο πρόσωπο
του Χριστού. Αυτή είναι η φύση και η κλήση της
Εκκλησίας ως νύμφης και υπηρέτριας: να γίνει
τελείως διαφανής μπροστά στην ευαγγελική παρουσία. Αυτού, τον οποίο ποτέ δεν πρέπει μόνο
να παρουσιάζουμε και να διακηρύσσουμε.

7.

Η εικόνα του Χριστού έχει χαραχθεί στην
καρδιά κάθε προσώπου που έρχεται στον
κόσμο. Η εικόνα όμως είναι συσκοτισμένη και
παραποιημένη. Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Το Πνεύμα,
σαν τον αγγειοπλάστη, που διαμορφώνει τον
πηλό, εργάζεται, για να καθαρίσει τον δρόμο, να
αποκαλύψει την κρυμμένη εικόνα. Σκοπός του
13

είναι να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στο πρωτόπλαστο θάμβος και να φωτίσει κάθε πλευρά
της ύπαρξής του.

8.

Ούτε ο κόσμος, αλλά ούτε και ο άνθρωπος
μπορούν να οριστούν σωστά δίχως αυτή
την εσώτερη παρουσία του Αγίου Πνεύματος,
που υποκρύπτεται κάτω από την ίδια την ύπαρξή μας, και μας έλκει στον Θεό. Το ανθρώπινο
ον χρειάζεται να θυμάται συχνά αυτήν την αλήθεια, να ανακαλύπτει ξανά τον κώδικα, που διανοίγει το μυστήριο της προέλευσής του, της φύσης και του προορισμού του ανθρώπου.

9.

Για να μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό ως
«ζωή του κόσμου», απαιτείται να δείξουμε
στους ανθρώπους τον δρόμο, που οδηγεί στον
Θεό, και τα πολλά εμπόδια που υπάρχουν σ’ αυτόν τον δρόμο.
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10.

Η ίδια η πράξη της ανάκλησης της πραγματικότητας της δαιμονικής δύναμης
μέσα στον κόσμο ξεκινά τη διαδικασία της θεραπείας. Η ανακάλυψη των δυνάμεων του κακού
δεν αποτελεί το πρώτο βήμα για την απόρριψή
τους. Η Αγία Γραφή και όλη η ορθόδοξη παράδοση μας υπενθυμίζει τη μόνιμη σύγκρουση
ανάμεσα στο Φως και στο Σκότος. Αυγή η σύγκρουση φτάνει στο αποκορύφωμα και στην
έσχατη κατάληξή της στη ζωή και στον θάνατο
του Χριστού. Αν και η σύγκρουση συνεχίζεται
στην ιστορία της Εκκλησίας και στη ζωή των πιστών, ο Χριστός μας σώζει με τη νίκη του πάνω
στις δυνάμεις του κακού, μία νίκη, που μας τη
μεταδίδει μέσω του Αγίου Πνεύματος.

11.

Βασικός σκοπός της Εκκλησίας είναι να
μας εμπλέξει προσωπικά και συλλογικά
σ’ αυτή τη σύγκρουση, και να μας μεταδώσει
Eνατενίσεις

έτσι τους καρπούς του Πνεύματος, τους καρπούς
της νίκης του Χριστού. Γι’ αυτό όλη η χριστιανική ζωή πρέπει να οριστεί στη βάση ενός ασκητικού καθαρμού. Μόνο μέσα από τον ασκητισμό
μπορούμε να επιτύχουμε εκείνη την εν Πνεύματι ανάπτυξη, που επιτρέπει στην ανάσταση του
Χριστού και στις ζωοδόχες θείες ενέργειες να μας
φέρουν μια αληθινή πνευματική ανανέωση.

12.

Η δύναμη της ανάστασης ενσταλάζεται
σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης εμπειρίας,
από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο. Και αυτό συμβαίνει μέσα από τις μυστηριακές πράξεις της Εκκλησίας – της Εκκλησίας, που είναι η ίδια το μυστήριο της νέας ζωής: το μυστήριο της απόλυτης,
μόνιμης «καινότητας» του Θεού μέσα στις πλέον
γήινες πτυχές της καθημερινής ύπαρξης. Όλη η
καινότητα της εν Χριστώ ζωής, η πλήρης μεταμόρφωση της ύπαρξής μας εν Αγίω Πνεύματι, πραγματοποιείται με τη μυστηριακή συμμετοχή στη ζωή
της Εκκλησίας, αρχίζοντας από την κάθαρση στα
νερά του βαπτίσματος Έτσι ολόκληρη η ύπαρξή
μας μεταμορφώνεται σε δοξολογία, ευχαριστία και
μεσιτεία, μια ζωντανή μαρτυρία για τον Χριστό,
που ενοικεί μέσα μας. Έτσι το ανθρώπινο πρόσωπο γίνεται αυτό, που έπρεπε να είναι: ένα ευχαριστιακό ον, ένα ον κοινωνίας και δοξολογίας.

13.

Το ανθρώπινο πρόσωπο, μέσα από τους
φυσικούς ρυθμούς και κύκλους του κόσμου, αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία σε ένα
ον προσευχής και κοινωνίας. Οι λειτουργικοί κύκλοι της Εκκλησίας εκφράζουν καλά αυτόν τον
εξαγιασμό του χρόνου και του χώρου.

14.

Μια βαθιά και ουσιαστική αντιστοιχία
υφίσταται ανάμεσα στη λειτουργική ζωή
της Εκκλησίας και στους βαθύτερους ρυθμούς
της προσευχής στην προσωπική ζωή των ατόμων. Στα μυστικά βάθη της καρδιάς ο άνθρωπος
προσφέρει στην Αγία Τριάδα ολόκληρη τη δημιουργία: τα βάσανά της, τη χαρά και τις ανάγκες
της. Αυτή η «αναφορική» χειρονομία συνιστά την
εσωτερική, πνευματική λειτουργία της καθαρής
καρδιάς, όπως αυτή περιγράφεται στη Γραφή και
σε όλη την πνευματική παράδοση της Εκκλησίας. Τελώντας αυτή την εσωτερική λειτουργία,
την κρυφή πηγή της ζωής του ανθρώπου, ανακαλύπτουμε την προσωπική μας κλήση και την οι-
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κουμενική μας αποστολή, ανάμεσα στους άλλους
ανθρώπους, που αποτελούν τους αδελφούς και τις
αδελφές μας. Κάθε κλήση του ανθρώπου, από την
οικογενειακή ζωή μέχρι την ιερωσύνη και τον
μοναχισμό, ανακαλύπτει σ’ αυτή την εσωτερική
λειτουργία την αλήθεια και την πίστη της.

15.

Η βασιλεία της Αγίας Τριάδας συνιστά το
«πρόγραμμα», την εσωτερική κίνηση και
τον τελικό σκοπό κάθε ανθρώπινης περιπέτειας.
Ο δρόμος, που οδηγεί στη βασιλεία, είναι ο δρόμος
της αγάπης: αγάπη σε όλες της τις μορφές και με
όλες της τις απαιτήσεις. Μόνο εν Χριστώ, είτε το
γνωρίζουμε, είτε όχι, μπορούμε να αγαπήσουμε
τον πλησίον μας. Μόνο μέσα από την αγάπη του
Χριστού παύουμε να είμαστε εχθροί των ανθρώπων, και γινόμαστε φίλοι τους με τη βαθύτερη έννοια. Εν Χριστώ, η ίδια η αγάπη ενδύεται το έλεος,
τη συμπάθεια, την τρυφερότητα, την υπομονή,
την ταπείνωση, την ευγένεια, τη διάκριση-και μία
αίσθηση χιούμορ. Τότε η αγάπη για τους εχθρούς
είναι το έσχατο ορατό σημείο του έργου του Πνεύματος και της ανακαίνισης εν Πνεύματι.

16.

Δεν είναι δυνατόν στον κόσμο σήμερα να
προσφέρουμε ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας, δίχως να σκεφτόμαστε αυτούς που υφίστανται διωγμούς και στερήσεις, πείνα και αδικία. Αν
και το Ευαγγέλιο δεν υπαγορεύει προγράμματα
κοινωνικής και πολιτικής μεταρρύθμισης, ωστόσο καλεί τους ανθρώπους στον κόσμο να μαρτυρήσουν για τη δικαιοσύνη, τα σημάδια της αγάπης, τα στοιχεία της παραμυθίας. Το Ευαγγέλιο
μας καλεί να αρνηθούμε τον χωρισμό ανάμεσα
στα ημισφαίρια, να μεταμορφώσουμε την Εκκλησία κατά την εικόνα των «φτωχών» των Μακαρισμών, και να διακρίνουμε τα σημεία των πληγών
της αποκάλυψης που ανήγγειλε ο Χριστός. Πάνω
απ’ όλα μας καλεί σε μία στάση συμπαθητικής
μετοχής, έτσι ώστε με την αγάπη μας να επιδείξουμε την αλήθεια του μηνύματος του Χριστού.
Αλλά, αν πρόκειται αυτό το μήνυμα της ζωής και
της αγάπης του Χριστού για τον κόσμο να γίνει
πιστευτό, εμείς οι ίδιοι πρέπει να πάρουμε τον μακρύ δρόμο της μετάνοιας, της μεταστροφής και
της μεταμόρφωσης. Επειδή με τίποτε άλλο δεν
μπορεί να μεταμορφωθεί ο κοινωνικά και πολιτικά διαμορφωμένος Χριστιανισμός σε αληθινή
Εκκλησία, σε πηγή και ζωντανό σύμβολο κοινω■
νίας, αγάπης και ζωής.
15

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
l Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη Ζηζιούλα

Η

Ορθοδοξία σήμερα περνάει μια ιστορική
καμπή. Από το ένα μέρος παρουσιάζει
τις τελευταίες δεκαετίες μια σειρά επιτευγμάτων και μια αξιόλογη άνθηση
πνευματικής ζωής. Από το άλλο μέρος
αντιμετωπίζει προβλήματα σοβαρά, που επηρεάζουν τη
θέση της στον σημερινό κόσμο. Παρά ταύτα παραμένει
για τον σύγχρονο άνθρωπο η μόνη αληθινή ελπίδα.
Στη θετική πλευρά της σημερινής Ορθοδοξίας θα
μπορούσε να αναφέρει κάποιος την προβολή της στον
διεθνή χώρο, μία προβολή που την έκαμε, όχι απλώς
γνωστή, αλλά και παράγοντα επιρροής στην πορεία
του χριστιανικού κόσμου στο σύνολό του. Όσοι παρακολούθησαν και παρακολουθούν την εξέλιξη της
σκέψεως και της ζωής των χριστιανικών κοινοτήτων
στον σύγχρονο κόσμο διαπιστώνουν χωρίς δυσκολίες
ότι πολλά από τα μεγάλα γεγονότα, που σημάδεψαν τη
ζωή των χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών τις
τελευταίες δεκαετίες, φέρουν τη σφραγίδα της ορθοδόξου επιδράσεως. Μεταξύ των γεγονότων αυτών θα
μπορούσε να αναφέρει κάποιος τη Β’ Σύνοδο του Βατικανού και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και
στις δύο περιπτώσεις η επίδραση της Ορθοδοξίας είναι
εμφανής. Γενικά, τίποτε δεν γίνεται σήμερα στον χριστιανικό κόσμο, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η ορθόδοξη άποψη. Δεν είναι βέβαια πάντοτε η επίδραση αυτή
πλήρης. Αν
κάτι τέτοιο συνέβαινε, θα είχαμε
πλήρηενότητα του χριστιανικού κόσμου με
κέντρο την Ορθοδοξία. Αλλά
κάτι τέτοιο δεν θα ήταν
εύκολο μετά από
τόσους αιώνες
βαθιάς δι-
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αιρέσεως. Το σημαντικό είναι ότι η Ορθοδοξία κέρδισε
ήδη την προσοχή του χριστιανικού κόσμου. Υπάρχουν
μάλιστα πολλοί στη Δύση σήμερα, που βλέπουν την
Ορθοδοξία ως τη μόνη ελπίδα, για να βγουν από τα αδιέξοδα, που αντιμετωπίζουν. Ο σεβασμός αυτός κερδήθηκε χάρη στις προσπάθειες ορθοδόξων θεολόγων που
έζησαν στη Δύση.
Ένα άλλο θετικό χαρακτηριστικό της σημερινής Ορθοδοξίας είναι η ενότητά της στο επίπεδο των
εκκλησιαστικών ή κανονικών σχέσεων. Η ενότητα
αυτή επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συνεκρότησε με την
πρωτοβουλία του Πατριάρχη Αθηναγόρα τις πρώτες
Πανορθόδοξες Διασκέψεις. Για να εκτιμήσει κάποιος
αυτή την εξέλιξη σωστά, θα αρκούσε να μελετήσει όλα
όσα διαμείφθηκαν στη Ρόδο, τόσο στο προσκήνιο όσο
και στα παρασκήνια, κατά την Πρώτη Πανορθόδοξη Διάσκεψη το 1961. Οι δυσκολίες ήταν ανθρώπινα
σχεδόν ανυπέρβλητες. Τα παλιά μίση μεταξύ σλαυοφώνων και ελληνοφώνων Ορθοδόξων Εκκλησιών με
τις διεκδικήσεις ηγεσίας εκ μέρους των πρώτων δημιουργούσαν τείχη διαιρέσεων, που απειλούσαν την ενότητα της Ορθοδοξίας. Σήμερα η Ορθοδοξία διαλέγεται
με τους μή Ορθοδόξους ως ένα σώμα, που εκφράζεται
ομόφωνα με το στόμα του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο ιστορικό βήμα.
Ένα τρίτο θετικό σημείο αφορά στην πορεία της
ορθόδοξης σκέψης και θεολογίας. Από το 1936 και
εξής, όταν συνήλθαν πρώτη φορά όλες οι Ορθόδοξες
Θεολογικές Σχολές σε παγκόσμιο συνέδριο στην Αθήνα, τέθηκε, υπό την επίδραση κυρίως του διαπρεπούς
ορ θ ό δ ο ξου
θεολόγου, αειμνήστου π. Γεωργίου
Φλ ω ρ ό φ σκυ, το θέμα της καθάρσεως της
ορθόδοξης
θεολογίας από τις ξένες επιδράσεις με τη βοήθεια της
μελέτης των
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πατέρων της Εκκλησίας. Έκτοτε η ορθόδοξη θεολογία
επιδίδεται στη μελέτη των πατέρων με αποτέλεσμα να
παραχθεί ένας μεγάλος αριθμός θεολογικών μελετών,
με θέματα, που συνδέονται με τη σκέψη των πατέρων.
Το γεγονός αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως θετικό, γιατί
πραγματικά Ορθοδοξία χωρίς τους πατέρες, που τη διαμόρφωσαν, είναι αδιανόητη.
Τέλος, σε συνδυασμό με την αναγέννηση αυτή των
πατερικών σπουδών, πρέπει να χαιρετιστεί η αναβίωση
του μοναχικού πνεύματος στον χώρο της σημερινής
Ορθοδοξίας. Ο μοναχισμός, που είχε παρεξηγηθεί, ακόμα και πολεμηθεί, στα νεότερα χρόνια μέσα στην ίδια
την Ορθοδοξία, έχει ξανακερδίσει την εκτίμηση και τον
σεβασμό, που είχε άλλοτε στο Βυζάντιο. Το Άγιο Όρος,
αλλά όχι μόνο αυτό, αποτελεί σημείο έλξεως πολλών
νέων και πνευματικών ανθρώπων από όλο τον κόσμο.
Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι σήμερα μια ζωντανή παρουσία της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο.
Στα προβλήματα, εξάλλου, που αντιμετωπίζει
σήμερα η Ορθοδοξία, θα πρέπει να αναφέρει κάποιος, πριν απ’ όλα, μια έντονη κρίση ταυτότητας που
προέρχεται από δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι
μία θεολογική σύγχυση, που δυσκολεύει την ανάπτυξη σαφών θεολογικών κριτηρίων, και ο δεύτερος
είναι μία ασυνέπεια μεταξύ θεολογικών αρχών και
πρακτικής. Έτσι, ενώ γίνεται λόγος ευρύτατος σήμερα στην Ορθοδοξία για απαλλαγή από δυτικές επιδράσεις, ένας έντονος ατομισμός στη θρησκευτική
ζωή, μια ευσεβιστική και ακτιβιστική διάθεση και
ένα δικανικό πνεύμα -όλα παράγωγα της δυτικής
θρησκευτικότητας- τείνουν να θεωρηθούν ως χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας. Σήμερα, σε αντίθεση με
παλαιότερες εποχές, ακόμα και στη λειτουργική ζωή
και στην κανονική τάξη της Εκκλησίας, δυσκολεύεται να δει κάποιος αμέσως τι είναι λανθασμένο και
τι σωστό με ορθόδοξα κριτήρια. Ο λαός διατηρεί τις
παραδόσεις του, αλλά οι ηγέτες του, επίσκοποι και
διδάσκαλοι, πολλές φορές, για να τον κάμουν πιο
«συνειδητό» και μορφωμένο στην πίστη του, είτε με
το κήρυγμα, είτε με διαφόρους νεωτερισμούς στη λατρεία, δημιουργούν σύγχυση ή και παραπλάνηση.
Το ξεκαθάρισμα των θεολογικών κριτηρίων είναι
σήμερα επείγον θέμα στην Ορθοδοξία.
Το άλλο μεγάλο πρόβλημα της σημερινής Ορθοδοξίας είναι ο συνδυασμός της παραδόσεως με τη ζωντανή παρουσία της στον σύγχρονο κόσμο. Η Ορθοδοξία
είναι από τη φύση της παραδοσιακή στη νοοτροπία
της. Αλλά η σωστή έννοια της παραδόσεως δεν είναι η
μουσειακή απολίθωση. Σήμερα η Ορθοδοξία τιμά ιδιαίτερα τους πατέρες της Εκκλησίας, πράγμα που πρέπει,
όπως είδαμε, να θεωρηθεί ως θετικό. Αλλά οι πατέρες
βρίσκονταν σε διαρκή και σοβαρό διάλογο με την εποχή τους. Γνώριζαν καλά όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα
των χρόνων τους και κατόρθωσαν με μια θαυμαστή
δημιουργικότητα να μεταμορφώσουν ολόκληρο τον
πολιτισμό της αρχαιότητας. Η σημερινή Ορθοδοξία
Eνατενίσεις



φαίνεται να έχει παραιτηθεί από τέτοιου είδους φιλοδοξίες. Βλέποντας τον κίνδυνο της εκκοσμικεύσεως
να χτυπάει την πόρτα του δυτικού Χριστιανισμού
απειλητικά, προτιμάει να μην ανακατεύεται πολύ με
τα σύγχρονα ρεύματα της τέχνης και της σκέψεως
και να μιλάει μια γλώσσα εσωτερική, που απευθύνεται στους μεμυημένους. Έτσι κινδυνεύει να κλείσει
την πατερική περίοδο σε μία εποχή του παρελθόντος.
Σήμερα, ευτυχώς, η Ορθοδοξία έχει ζωντανή συνέχεια
πατερικών μορφών στο επίπεδο της ασκητικής παραδόσεως, μορφών οι οποίες μπορούν να σκύψουν στα
προβλήματα του σημερινού ανθρώπου με θαυμαστές
θεραπευτικές ικανότητες. Αλλά, πρέπει να ομολογηθεί, στο επίπεδο του πολιτισμού και των ιδεών η σημερινή Ορθοδοξία δεν έχει συνέχεια πατερικών μορφών
ενός Ειρηναίου, ενός Αθανασίου, των Καππαδοκών ή
ενός Μαξίμου του Ομολογητή. Οι πατέρες αυτοί κινήθηκαν στο επίπεδο των ιδεών και των πολιτιστικών
ρευμάτων της εποχής τους, τόλμησαν και διαλέχθηκαν με αυτά, και μεταμόρφωσαν τον πολιτισμό της
ανθρωπότητας. Σήμερα η ατμόσφαιρα της Ορθοδοξίας
δεν ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες. Αλλά η πατερική
παράδοση, που στηρίζει την ταυτότητα της Ορθοδοξίας, δεν είναι μόνο η παράδοση των νηπτικών πατέρων·
είναι και εκείνη των θεολογικών πατέρων. Και αυτή,
για να συνεχισθεί, πρέπει να διαλεχθεί δημιουργικά με
τον σημερινό κόσμο, όπως διαλέχθηκε τότε με τον αρχαίο κόσμο. Βεβαίως αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Ίσως γι’ αυτό και δεν ενθαρρύνεται ούτε αποτολμάται
στη σημερινή Ορθοδοξία.
Ό,τι ήταν για τον κόσμο των πατέρων της Εκκλησίας η ύστερη ελληνική φιλοσοφία, ένας κόσμος
δηλαδή με τον οποίο έπρεπε να διαλεχθούν και να τον
μεταμορφώσουν, είναι για τη σημερινή Ορθοδοξία ο
καλπάζων τεχνικός πολιτισμός της εποχής μας. Η
σημερινή οικουμένη κυριαρχείται από τα επιτεύγματα του δυτικού πολιτισμού, τα οποία εκτείνονται
από τις κατακτήσεις της τεχνολογίας μέχρι τα άγχη
της μοναξιάς και της αποπροσωποποιήσεως των ανθρώπων, που εκφράζει τόσο τραγικά η σύγχρονη τέχνη σε όλες τις μορφές της. Σ’ αυτό τον κόσμο πρέπει
να σκύψει η σύγχρονη Ορθοδοξία με ρωμαλεότητα
στοχασμού και με ευαισθησία, ώστε να μεταμορφώσει τις σύγχρονες φιλοσοφίες και ιδεολογίες, και να
περισώσει το πρόσωπο και την ελευθερία του από τη
δίνη του ευδαιμονισμού.
Και η Ορθοδοξία έχει πολλές δυνάμεις για ένα τέτοιο εγχείρημα. Κρυμμένες στη λειτουργική και την
ασκητική εμπειρία της Ορθοδοξίας οι δυνάμεις αυτές, μπορούν να ελευθερωθούν και να διαλεχθούν
δημιουργικά με τον σύγχρονο πολιτισμό, για να τον
μεταμορφώσουν. Η Ορθοδοξία αποτελεί την ελπίδα
του κόσμου στη σημερινή κρίσιμη εποχή. Θα ήταν
κρίμα να κλειστεί στον εαυτό της και να μην ανταποκριθεί στην κλήση αυτή της ιστορίας, που είναι η
κλήση των πατέρων της. 
■
17

Η έννοια της αγιότητας
l Του Παύλου Ευδοκίμωφ

Α

ν όλες οι λέξεις διαμορφώνονται σε
συνάρτηση με γνωστές πραγματικότητες αυτού του κόσμου, η αγιότητα
δεν έχει αναφορές στο ανθρώπινο. Η
σοφία, η δύναμη, ακόμα και η αγάπη, έχουν τα ανάλογά τους στη ζωή των ανθρώπων.
Όμως η αγιότητα είναι κατ’ εξοχή το «τελείως άλλο»,
η πιο εντυπωσιακή εκδήλωση του υπερβατικού. Η
αγιότητα είναι γνώρισμα μόνο του Θεού: «Άγιος είναι τ’ όνομά του», λέει ο προφήτης Ησαΐας (Ησ. 57:15).
Αλλά, αν κάθε θείο πρόσωπο είναι θείο και άγιο, λέει
ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, το Άγιο Πνεύμα είναι η ιδιότητα της θείας αγιότητας – επίσης, σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, «η αγιότητα είναι το ουσιαστικό στοιχείο της φύσης του»: το Άγιο Πνεύμα είναι
η υποστασιακή αγιότητα.
Η καθομιλουμένη χρησιμοποιεί συχνά εκφράσεις όπως: το άγιο θέλημα, το ιερό καθήκον, ο άγιος
νόμος, ένας άγιος άνθρωπος. Στη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης των σημασιών, ο όρος «ιερό», «άγιο»,
αποκόπηκε από τη ρίζα του και πήρε ένα ηθικό νόημα, το οποίο πόρρω απέχει από την αρχική, την οντολογική του σημασία.
Πρώτ’ απ’ όλα, η αγιότητα αντιτίθεται προς τα
στοιχεία αυτού του κόσμου, και σηματοδοτεί την
ανάδυση του απολύτως διαφορετικού, αυτού που
ο R. Otto ονομάζει «κάτι εντελώς άλλο» (das ganz
Andere). Η Αγία Γραφή μας δίνει μια θεμελιακή διευκρίνιση: μόνο ο Θεός είναι άγιος – το δημιούργημα
μπορεί να είναι άγιο κατά ένα παράγωγο τρόπο, αφού
η αγιότητα του κτίσματος απορρέει από την αγιότητα του Θεού. Τίποτε δεν είναι ιερό ή άγιο εκ φύσεως,
αλλά πάντοτε μέσω μετοχής. Οι όροι kadosch, άγιος,
sacer, sanctus εξυπακούουν μια σχέση ολοκληρωτικού ανήκειν στο Θεό, αλλά και ένα ξεχώρισμα, μια δι18



αφοροποίηση. Η θεία πράξη του καθαγιασμού ή του
χρίσματος αποσπά ένα ον ή ένα πράγμα από τις συνθήκες της εμπειρίας του, και το θέτει σε κοινωνία με
τις θείες ενέργειες της χάριτος, γεγονός που αλλάζει
τη φύση του και μεταδίδει στον φυτικό του περίγυρο το φοβερό μυστήριο (mysterium tremendum), τον
ιερό τρόμο μπροστά στην έλευση του υπερφυσικού
και της «τρομακτικής του καθαρότητας». Δεν πρόκειται καθόλου για φόβο του αγνώστου, αλλά για ένα
μυστικό τρόμο που συνοδεύει κάθε εκδήλωση του
υπερβατικού. «Θα στείλω τον φόβο μου να πηγαίνει
μπροστά σας. Θα φέρνω σύγχυση σε κάθε λαό, που
θα πολεμάτε, και θα κάνω τους εχθρούς σας να τρέπονται σε φυγή» (Έξ. 23:27), ή ακόμα, «ο τόπος όπου
στέκεσαι είναι τόπος άγιος» (Έξ. 3:5).
Ανάμεσα στα κάλπικα νομίσματα του κόσμου
τούτου, έρχεται με συγκλονιστικό τρόπο μια «αθώα»
πραγματικότητα – καθότι καθαγιασμένη, δηλαδή
εξαγνισμένη και οδηγημένη ξανά στην πρωταρχική
της κατάσταση, στον αρχικό της προορισμό, που είναι να γίνει καθαρό δοχείο μιας παρουσίας. Σ’ αυτή
την έλευση αναπαύεται και ακτινοβολεί το Άγιο του
Θεού. Πράγματι, διά της παρουσίας του Θεού «ο τόπος, όπου στέκεσαι, είναι τόπος άγιος», όπως άγιο
ήταν το μέρος του Ναού, που περιείχε την Κιβωτό
της Διαθήκης, όπως άγιες είναι οι Γραφές, γιατί μαρτυρούν την παρουσία του Χριστού μέσα στον λόγο
του, όπως κάθε Εκκλησία είναι αγία, διότι εκεί μένει,
μιλά και δίνεται, ως τροφή, ο Θεός. Ο «ασπασμός της
ειρήνης» είναι άγιος, γιατί σφραγίζει την κοινωνία
εν Χριστώ, που είναι παρών. Οι προφήτες, οι απόστολοι, οι «άγιοι» της Ιερουσαλήμ, είναι άγιοι, ως εκ του
χαρίσματος του λειτουργήματός τους. Στους επισκόπους δίνεται ο τίτλος άγιος αδελφός (sanctus frater)
και ο πατριάρχης καλείται «η αυτού παναγιότητα»,
Eνατενίσεις

όχι δυνάμει της ανθρώπινης πραγματικότητάς τους,
αλλά ως εκ της μετοχής τους στη μόνη ιερωσύνη
του Χριστού. Κάθε βαπτισμένος και χρισμένος είναι
«χριστός», σφραγισμένος με τις δωρεές του Αγίου
Πνεύματος, προκειμένου να γίνει «μέτοχος της θείας φύσης» (Α’ Πέτρ. 1:4), «να μετάσχει στην αγιότητα
{του Θεού}» (Εβρ. 12:10). Μ’ αυτή την έννοια της μετοχής στη θεία αγιότητα ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τα μέλη μιας κοινότητας «αγίους».
Η Λειτουργία μας δίνει μια πολύ ξεκάθαρη διδασκαλία γύρω απ’ αυτή την έννοια. Πριν προσφέρει το ευχαριστιακό γεύμα, ο ιερέας αγγέλλει «τα άγια είναι για
τους αγίους» και η σύναξη των πιστών, σαν να εκπλήττεται από αυτή τη φοβερή απαίτηση, ομολογεί την αναξιότητά της: «Ένας είναι ο άγιος, ένας είναι ο Κύριος, ο
Ιησούς Χριστός». Ο μόνος, ο μοναδικός από τη φύση του
άγιος, είναι ο Χριστός. Τα μέλη του δεν είναι άγιοι παρά
μέσω της μετοχής τους σ’ αυτή τη μόνη αγιότητα.
Ο προφήτης Ησαΐας δίνει επίσης μια αρκετά διαφωτιστική εικόνα: «Αλίμονό μου, χάθηκα! Γιατί είμαι
άνθρωπος με χείλη ακάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα
σε ένα λαό με χείλη ακάθαρτα και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο του σύμπαντος! Πέταξε τότε και ήρθε κοντά μου ένα από τα σεραφίμ, κρατώντας ένα κάρβουνο αναμμένο, που το είχε πάρει με
λαβίδα από το θυσιαστήριο. Μ’ αυτό άγγιξε το στόμα
μου και είπε: “Κοίτα, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και
η ανομία σου εξαλείφθηκε· η αμαρτία σου έχει συγχωρηθεί”» (Ησ. 6:5-7). Η ενέργεια της θείας αγιότητας
είναι πυρ καταφλέγον, που καίει κάθε ακαθαρσία, αγγίζει τον άνθρωπο, τον εξαγνίζει και τον κάνει άγιο,
δηλαδή σύμφωνο, όμοιο προς την αγιότητα του Θεού.
Ο ιερέας, κατά τη Θεία Ευχαριστία, «αναμιμνήσκεται» του οράματος του προφήτη Ησαΐα: προσκυνά το
χείλος του ποτηρίου, που αναπαριστά τη λογχισμένη πλευρά του Χριστού, λέγοντας, «μ’ αυτό άγγιξε
το στόμα μου και είπε: «Κοίτα, αυτό άγγιξε τα χείλη
σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε· η αμαρτία σου έχει
συγχωρηθεί19». Η λαβίδα, που χρησιμοποιεί ο ιερέας, για να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία, ονομάζεται
στα ελληνικά λαβίς, για την οποία ακριβώς μιλά το
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όραμα του Ησαΐα, ενώ οι πατέρες, αναφερόμενοι στην
Ευχαριστία λέγουν: «Τρώτε φωτιά....».
Από τη μοναδική θεία πηγή («να γίνετε άγιοι,
γιατί άγιος είμαι εγώ» (Α’ Πέτρ. 1:16)) απορρέει μια
ολόκληρη κλίμακα από αφιερώσεις και χρίσματα διά
μετοχής, που πραγματοποιούν μια «απο-βεβήλωση»,
μια «από-χυδαιοποίηση» του ίδιου του είναι αυτού
του κόσμου. Αυτή η ενέργεια, που «διατρύει» τον
κόσμο, ανήκει μονάχα στα μυστήρια και στις ιεροτελεστίες, που διδάσκουν ότι σε μια χριστιανική ζωή
το καθετί είναι εν δυνάμει μυστήριο ή ιεροτελεστία,
γιατί τα πάντα προορίζονται να ολοκληρωθούν λειτουργικά, να μετάσχουν στο μυστήριο της θείας παρουσίας. Έτσι, κατά τις εορτές της Μεταμορφώσεως
και της Αναστάσεως, οι πιστοί φέρνουν στην Εκκλησία φρούτα και τρόφιμα, για να ευλογηθούν, πράγμα που επεκτείνει σε κάθε τροφή την ευχαριστιακή
αρχή της προσφοράς, της δωρεάς και της αφιέρωσης.
Ο προορισμός του νερού είναι να μετέχει στο μυστήριο των θεοφανίων· του ξύλου να γίνει δέντρο της
ζωής και υλικό του σταυρού· της γης να δεχτεί το
σώμα του Κυρίου κατά την ανάπαυση του Μεγάλου
Σαββάτου, ενώ ο προορισμός της πέτρας είναι να καταλήξει στο «σφραγισμένο μνήμα», να γίνει ο λίθος,
που απεκύλισε ο άγγελος μπροστά στις μυροφόρες
γυναίκες. Το λάδι και το νερό ολοκληρώνονται στο
μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος· το
σιτάρι και η άμπελος βρίσκουν την κορύφωσή τους
στο ευχαριστιακό ποτήριο. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα
πάντα αναφέρονται στη σάρκωση, όλα καταλήγουν
στον Κύριο, ως μια εξαίσια λειτουργία και κοσμική
σύνθεση του είναι. Η Λειτουργία εντάσσει τις πιο
στοιχειώδεις πράξεις της ζωής – την πόση, τη βρώση,
το πλύσιμο, την ομιλία, την κίνηση – στην αληθινή
τους προοπτική: εκείνη της μετοχής στην αγιότητα
του Θεού. «Τελικά τα πράγματα δεν είναι πια τα έπιπλα της καλύβας μας, αλλά τα σκεύη του ναού μας»,
λέει εύστοχα ο Πωλ Κλωντέλ.
Έτσι, η διά μετοχής αγιότητα αποτελεί αποκατάσταση της φύσεως εν Χριστώ, είναι η θεραπεία της,
«η επιστροφή από το παρά φύσιν στο κατά φύσιν»1 ■

Δαμασκηνός, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, 2,30, PG.94, 976A.
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Θεολογικά στοιχεία

ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ
του Πάσχα
l Του Στυλιανού Γερασίμου
Θεολόγου – Μουσικού
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Ο

ι Καταβασίες της Αναστάσεως, που
είναι έργο του αγίου Ιωάννου του
Δαμασκηνού, αποτελούν θεολογικό αριστούργημα της ορθοδόξου
λατρείας και συνεπαίρνουν αυτούς, που η ζωή τους διακατέχεται από φιλοκαλικά στοιχεία. Αυτό όμως, που ιδιαίτερα συγκλονίζει, είναι ο πανηγυρικός τετράσημος ρυθμός και ο
πρώτος ήχος, ο οποίος υποβάλλει στη λειτουργική
και λατρευτική ατμόσφαιρα την κατάνυξη και τη
χαρά της Αναστάσεως.

Επίσης ο Δαμασκηνός, συνθέτοντας τα τροπάρια των Καταβασιών, ακολουθεί πιστά τον Γραμματικό Θεοδόσιο, κατά τον οποίο τα τροπάρια, που
θα ακολουθήσουν τους ειρμούς, πρέπει να είναι
“ἱσοσυλλαβοῦντα καὶ ὁμοτονοῦντα” προς αυτούς. Δηλαδή βάση είναι πάντοτε ο τόνος και το
μέλος. Ο Δαμασκηνός εμπνέεται στις Καταβασίες
της Αναστάσεως από τους λόγους του Γρηγορίου
Ναζιανζηνού “Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα”. Οι Καταβασίες του Πάσχα ψάλλονται από την Κυριακή του
Πάσχα μέχρι το Σάββατο της Ε’ Εβδομάδος, δηλαδή το Σάββατο πριν από την Κυριακή του Τυφλού,
οπότε έχουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα.
Οι λέξεις “Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν”,
με τις οποίες αρχίζει ο υμνωδός, δηλώνουν ότι η
ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου είναι η πηγή
της χαράς, που συνιστά και την κορυφαία εορτή
του χριστιανικού Πάσχα, “Πάσχα Κυρίου Πάσχα”.
Οι Χριστιανοί, ο νέος Ισραήλ, πίνουμε πλέον το
“καινόν πόμα”, που αναβλύζει από κάποιο σκληρό
και άγονο βράχο, αλλά και από τον τάφο του Χριστού, που είναι πηγή αφθαρσίας. Και βέβαια αυτό
το “καινόν πόμα” είναι το αίμα του Χριστού. Η παρούσα Καταβασία, που είναι ο ειρμός της γ’ ωδής,
τελειώνει με τη φράση “ἐν ᾧ στερεούμεθα”. Ο
Χριστός και η Ανάστασή Του αποτελούν το θεμέλιο της χριστιανικής πίστεως.
Στην δ’ ωδή ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παίρνει αφορμή από την Προφήτη Αββακούμ. Ακολουθώντας τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, εφαρμόζει
τα λόγια του Προφήτου στην Ανάσταση του Κυρίου,
που είναι γεγονός της θείας Παντοδυναμίας.
Στην ε’ ωδή ο υμνωδός χρησιμοποιεί το ρήμα
ορθρίζω, με την έκφραση “Ὄρθρου βαθέος”, για
να τονίση την Ανάσταση, αλλά και τη μετάβαση
των Μυροφόρων γυναικών στο μνήμα του Κυρίου. Όπως οι Μυροφόρες, έτσι και εμείς εγειρόμαστε κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Αντί για τα μύρα
Eνατενίσεις



των αφοσιωμένων μαθητριών, οι Χριστιανοί προσφέρουμε στον αναστημένο Ιησού τον ύμνο των
χειλέων μας. Και “ανατέλλοντας” ο Ιησούς “εκ τάφου”, χαρίζει σε όλους την αιώνια ζωή.
Είναι γνωστή η περιπέτεια του Ιωνά, όπως επίσης και ο ευχαριστήριος ύμνος, που “εκ της κοιλίας του κήτους” απηύθυνε στον Θεό, για να σωθή.
Αυτή η προσευχή απετέλεσε την στ’ ωδή της Εκκλησίας.
Όπως ο Ιωνάς, έτσι και ο Χριστός μετά τον
σταυρικό Του θάνατο “κατῆλθεν ἐν τοῗς κατωτάτοις τῆς γῆς”. Το νεκρό σώμα Του στον τάφο
και η αθάνατη ψυχή Του στον Άδη. Με την κάθοδό
Του αυτή ο Κύριος νίκησε τον Άδη και άνοιξε τις
πύλες του και ελευθέρωσε τους δεσμίους.
Στην ζ’ ωδή ο Κύριος, που διεφύλαξε αβλαβείς
τους τρεις Παίδες, αφού ενηνθρώπησε, υφίσταται
ως θνητός, παθήματα, και μάλιστα σταυρικό θάνατο. Δια μέσου των παθημάτων Του, αλλά και της
Αναστάσεώς Του, που ακολούθησε, ανακαινίζει τη
φθαρτή ανθρώπινη φύση, που προσέλαβε, και την
ενδύει με την ευπρέπεια της αφθαρσίας.
Επίσης η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου
είναι η “κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα”. Σύμφωνα με τον
άγιο Νικόδημο η Κυριακή του Πάσχα λέγεται έτσι
για δυο λόγους: α) γιατί είναι ογδόη και β) γιατί είναι η ημέρα του Πάσχα. Ονομάζεται όμως και “μία
τῶν Σαββάτων”, γιατί είναι η πρώτη ημέρα. Τους
χαρακτηρισμούς “βασιλὶς καὶ κυρία” και “ἑορτῶν
ἑορτὴ καὶ πανήγυρις πανηγύρεων” ο υμνογράφος
λαμβάνει από τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, για
να εκφράση τη μοναδικότητα και την υπεροχή της
λαμπροφόρου ημέρας του Πάσχα σε σύγκριση με
τις άλλες χριστιανικές πανηγύρεις.
Πηγή, από την οποία εμπνέεται ο υμνογράφος
στην θ’ ωδή, είναι τα όσα λέει ο Ησαΐας για την τελική δόξα της Ιερουσαλήμ: “Φωτίζου, φωτίζου ἡ
νέα Ἱερουσαλήμ, ἣκει γάρ σου τὸ φῶς, καὶ ἡ
δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ανατέταλκεν”.
Η “νέα Ιερουσαλήμ”, σύμφωνα με τον υμνογράφο, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ο διπλασιασμός του ρήματος “φωτίζου” γίνεται, για να
διατρανωθή η βεβαιότητα του αναστασίμου γεγονότος. Και φυσικά η δόξα, που ανατέλλει στην
Εκκλησία, είναι ο Ἴδιος ο Ιησούς Χριστός. Η ωδή
κλείνει με μια προτροπή του μελωδού στη Θεοτόκο, με την οποία την παροτρύνει να χαίρεται και
αυτή για την Ανάσταση του Υιού της, γιατί πρώτη Αυτή υπέστη την οδύνη και τη θλίψη για τον
σταυρικό θάνατό Του. 
■
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Η έννοια
της Αθανασίας

Ένας διάλογος μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας

l Toυ Γεώργιου Κουννούση
Θεολόγου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Π

ολύ χαρακτηριστικά έχει ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου, σε
μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Λευτέρη
Χαψιάδη, πριν από αρκετό καιρό, το τραγούδι «Μία είναι η ουσία». Το ζήτημα, που τίθεται με το άκουσμα του τραγουδιού
αυτού, είναι αν και κατά πόσο τελικά υπάρχει
αθανασία για τους ανθρώπους ή αν αυτό είναι
ένα ακόμη φιλοσοφικό και ρητορικό ερώτημα,
που δεν χωράει απάντηση.
Βέβαια, το ερώτημα αυτό δεν είναι ασφαλώς σύγχρονο, και δεν τίθεται μόνο από τη
σημερινή κοινωνία. Ο άνθρωπος, λόγω βεβαίως της φύσεώς του, πάντοτε αισθανόταν ότι
είναι φύσει αθάνατο ον. Την πιο συστηματική
φιλοσοφική θεώρηση του όλου ζητήματος της
αθανασίας τη συναντούμε για πρώτη φορά
στις φιλοσοφικές αναζητήσεις του σπουδαίου
αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Αριστοτέλη.
Για τον Αριστοτέλη, όπως και για ολόκληρη την αρχαιοελληνική σκέψη και φιλοσοφία,
κάθε ανθρώπινη πράξη απέβλεπε σε κάποιο
σκοπό. Υπάρχουν από τη μια οι ενδιάμεσοι
και από την άλλη οι τελικοί σκοποί. Ο τελικός
σκοπός των πράξεων του ανθρώπου, που είναι
ο στόχος και η καταξίωση των επιμέρους σκοπών του, ταυτίζεται τελικά με το ύψιστο αγαθό.
Σύμφωνα και με την κοινή ανθρώπινη εμπειρία,
ο Αριστοτέλης συμπεραίνει ότι όλοι ταυτίζουν
το ύψιστο αγαθό με την ευδαιμονία. Ποιο είναι
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όμως το περιεχόμενο της ευδαιμονίας; Άλλοι
το τοποθετούν στην ηδονή, άλλοι στον πλούτο, άλλοι στην τιμή και άλλοι κάπου αλλού. Τι
είναι όμως ευδαιμονία για τον Αριστοτέλη;
Τέλεια ευδαιμονία, παρατηρεί ο Αριστοτέλης, θα ήταν η ευδαιμονία του ανθρώπου,
που απέκτησε τέλειο μήκος ζωής, να ζει δηλαδή αθάνατος. Αλλά μια τέτοια ζωή ξεπερνά τα
ανθρώπινα μέτρα. Ο άνθρωπος, σημειώνει ο
Αριστοτέλης, δεν μπορεί να ζήσει την ευδαιμονία με την ανθρώπινη φύση του, αλλά με τη
δύναμη του θείου στοιχείου, που υπάρχει μέσα
του. Με τον τρόπο αυτό η ίδια η προβληματική
της φιλοσοφικής ηθικής οδηγεί τον Αριστοτέλη στη θεολογία. Ο άνθρωπος όμως, καταλήγει ο Αριστοτέλης, ως ενιαία ύπαρξη δεν είναι
δυνατό να ευδαιμονήσει, γιατί προσδιορίζεται
από τη φθορά και τον θάνατο. Ευδαιμονία,
όπως έχουμε δει, υπάρχει μόνο με την προϋπόθεση της αθανασίας. Αθάνατος όμως κατά τον
Αριστοτέλη είναι μόνο ο νους του ανθρώπου.
Αλλά, όπως είναι φυσικό, η αθανασία του νου
δεν είναι αθανασία και ολόκληρου του ανθρώπου, όπως και στη φιλοσοφία του δασκάλου
του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, η αθανασία
της ψυχής δεν είναι αθανασία ολόκληρου του
ανθρώπου. Έτσι, η ευδαιμονία του ανθρώπου,
που αποτελεί και τον τελικό σκοπό του, παραμένει για την αρχαιοελληνική φιλοσοφική σκέψη τελικά μετέωρη θεωρητική σύλληψη.
Η σκέψη του Αριστοτέλη, αν και έχει μέσα
Eνατενίσεις
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Η Έννοια της Αθανασίας
της θετικά στοιχεία όσον αφορά τη δημιουργική δομή της ανθρώπινης φύσης και της λειτουργίας της, ως αθάνατης κτιστής ύπαρξης,
εντούτοις καταλήγει στο αδιέξοδο, αφού προσκρούει στον αιώνιο εχθρό της ανθρωπότητας,
τον θάνατο. Ο θάνατος, όπως όλοι γνωρίζουμε,
διασπά την υπόσταση του ανθρώπου, και κάνει αδύνατη την ευδαιμονία του, εφόσον, όπως
είδαμε και πιο πάνω, η ευδαιμονία ταυτίζεται
με την αθανασία. Επομένως, η αντιμετώπιση
του θανάτου μέσα στο πλαίσιο της αριστοτελικής, όπως και οποιασδήποτε άλλης φιλοσοφικής σκέψης ή συστήματος, είναι αδύνατη.
Αυτήν ακριβώς την κατάσταση του ανθρώπου είχε υπόψη του και ο στιχουργός του λαϊκού άσματος, για το οποίο κάναμε λόγο στην
αρχή. Μπροστά στο αδιέξοδο αυτό παρακαλεί, ίσως μπορεί και να ικετεύει: «να ’σουν,
Θεέ μου, πότης, να σωθεί η ανθρωπότης/ Στο
μεθύσι σου απάνω, να μαχαίρωνες το Χάρο/
Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία/ Άιντε ν’ αρρωστήσει ο άγιος Πέτρος, να τη βγάλουμε και φέτος».
Κι ενώ το αδιέξοδο της τραγωδίας της ανθρώπινης φύσεως βρίσκεται στην κορύφωσή
του, την κρίσιμη αυτή στιγμή έρχεται να δώσει
λύση η Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία, ως
ο από μηχανής Θεός του ανθρώπινου τούτου
δράματος. Ο Χριστιανισμός ξεκινά τη διδασκαλία του από την αναγνώριση της διασπάσεως,
που ζει ο άνθρωπος μέσα του. Αναγνωρίζει το
θνητό στοιχείο, που είναι το σώμα, αλλά δεν
παύει να διακηρύσσει ότι στα σπλάχνα του
κουβαλάει το αθάνατο στοιχείο της ψυχής του.
Χαρακτηριστική είναι η στιγμή από τη νεκρώσιμη ακολουθία, που συνέταξε ο μέγας δογματολόγος της Εκκλησίας μας άγιος Ιωάννης
Δαμασκηνός, όταν τοποθετεί στο στόμα της
ψυχής, τους ακόλουθους στίχους: «Θρηνῶ καὶ
ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον, καὶ ἴδω
ἐν τοῖς τάφοις κειμένην τὴν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ,
πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον,
μὴ ἔχουσαν εἶδος», που ουσιαστικά αποτελεί
τον θρήνο της λατρευτικής κοινότητας για τους
κεκοιμημένους αδελφούς.
Ακριβώς, στο σημείο αυτό της κατ’ εικόνα
Θεού δημιουργίας του ανθρώπου, βρίσκεται η
λύση στο πρόβλημα της αθανασίας από μέρους
της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος από χώμα και ουρανό, από τη θνητή γη
και από την αθάνατη πνοή του Θεού. Δημιουρ24



γήθηκε κατ’ εικόνα Θεού, και είχε αποστολή
του την καθ’ ομοίωση Θεού ολοκλήρωσή του. Η
παραδείσια κοινωνία εξασφάλιζε στον άνθρωπο την αθανασία του, εφόσον κοινωνούσε με
την πηγή της ζωής, με το είναι, δηλαδή το Θεό.
Με την παρακοή όμως στο θέλημα του Θεού
και την πτώση του από τον παράδεισο, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας
μας, περιβλήθηκε τους δερμάτινους χιτώνες,
οι οποίοι ερμηνεύονται, ως η φθαρτότητα και
η θνητότητα του σώματος και της ανθρώπινης
ζωής. Χάνοντας δηλαδή ο άνθρωπος τη θέα του
Θεού, έχασε και τη δυνατότητα της θεώσεώς
του και συνεπώς και την αθανασία, αφού επέστρεψε εκεί, από όπου προήλθε, στη γη.
Στο σημείο αυτό συναντώνται οι σκέψεις
της ανθρωπότητας σχετικά με το πρόβλημα
της αθανασίας, αφού όλοι αναγνωρίζουν ότι ο
άνθρωπος έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά για
να είναι αθάνατος. Το δράμα, από όποια μεριά
κι αν το εξετάζεις, είτε είσαι αριστοτελιστής
φιλόσοφος είτε χριστιανός θεολόγος, στην ίδια
αφετηρία καταλήγει: ο θάνατος είναι το πιο
τραγικό -και παράλληλα το μόνο σίγουρο- γεγονός στη ζωή του ανθρωπίνου γένους. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος:
«ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος˙ τίς με ρύσεται ἐκ
τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7,24).
Η απάντηση στην υπέρβαση της διασπάσεως αυτής της ανθρωπίνης φύσεως, δηλαδή
του σώματος και της ψυχής με την είσοδο του
θανάτου, βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού.
Ο Χριστιανισμός, με λίγα και απλά λόγια, παρουσιάζει μια καινούργια οντολογία, ένα νέο
τρόπο ζωής, παρουσιάζει τον νέο άνθρωποτον καινό ἐν Χριστώ άνθρωπο, που καλείται
να ζήσει την καινή εν Χριστώ ζωή μέσα από τα
μυστήρια της Εκκλησίας. Τον άνθρωπο, που
θεμελιώνει τη ζωή του στην αλήθεια, που ελευθερώνει από το θάνατο, στην αλήθεια, που δεν
ταυτίζεται με τη γνώση, αλλά με τη ζωή, που
δεν διαψεύδεται από τον θάνατο.
Συνεπώς, για τον Χριστιανισμό, η γνώση,
που μπορεί να ταυτιστεί με την ευδαιμονία,
είναι αυτή, που ελευθερώνει από τον θάνατο.
Και η γνώση αυτή δεν υπάρχει, ως δυνατότητα του ανθρώπου, αλλά ως προσφορά από τον
Τριαδικό Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό, που
αδυνατεί να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος, ως
θνητός και φθαρτός στην πτωτική πλέον κατάσταση, το προσφέρει ο Θεός, που γίνεται άνEνατενίσεις

θρωπος, και ανακαινίζει ολόκληρη την κτίση.
Την προσφέρει αυτός, ο οποίος: «ὅς ἐν μορφῇ
Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι
ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτόν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου
λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ
σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν
ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Φιλ. 2,6-8).
Η αποκάλυψη του Θεού συνοψίζεται ουσιαστικά στη νίκη, που φανέρωσε ο Χριστός εναντίον του θανάτου με την Ανάστασή Του. Στο
σημείο αυτό άλλωστε στηρίζεται και ολόκληρο
το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστεως: «Εἰ
Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα
ἡμῶν, κενὴ καὶ ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄ Κορ. 15,14).
Στη γνώση της αλήθειας αυτής δεν φτάνουμε
με κάποια διανοητική ενέργεια, αλλά σαφώς
με την οντολογική ανακαίνιση του παλαιού
ανθρώπου, που κουβαλούμε μέσα μας, και
η οποία προσφέρεται με τον Χριστό. Είναι η
ένταξη στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην
Εκκλησία, και η συμμόρφωση προς το θέλημά
του. Είναι το καινούργιο ήθος, που θα χαρακτηρίζει τις ενέργειές μας στο κοινωνικοπολιτιστικό μας περιβάλλον, δηλαδή την καθημερινότητά μας.
Το ήθος αυτό, που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην ανθρωπότητα, είναι το ήθος της
αγάπης, της θυσιαστικής και κενωτικής αγάπης, που περιλαμβάνει ακόμη και τον εχθρό,
γιατί δεν φοβάται τον θάνατο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρχή της χριστιανικής ζωής είναι
το Βάπτισμα και μέσο για τη διατήρησή της η
ευχαριστιακή κοινωνία του Σώματος και του
Αίματος του Χριστού. Το Βάπτισμα είναι το
μυστήριο της μετοχής του ανθρώπου στον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού και η ευχαριστιακή κοινωνία είναι το μυστήριο της κοινωνίας με τον ίδιο τον Χριστό, και συνεπώς με
την ίδια τη Ζωή.
Ο Χριστός απευθύνει σε όλους πρόσκληση
κάθε φορά που τελείται το Κυριακό Δείπνο
- η Θεία Ευχαριστία. Το μόνο, που ζητά από
τους ανθρώπους, είναι τη μετάνοιά τους, την
κατανόηση της ανεπάρκειάς τους, τη διάθεση
εγκατάλειψης της ευσεβιστικής αναξιότητάς
τους και την προσφορά της ύπαρξής τους στην
ευσπλαχνία του δωρεοδότη Θεού. Έτσι, αυτοί,
οι οποίοι θέλουν να είναι εραστές της αιώνιας
ζωής, αυτοί που εύχονται να έχουν εντός τους
τον χορηγό της αθανασίας, δεν θα πρέπει να
Eνατενίσεις



αδιαφορούν για τη μυστική ευλογία, για τη
συμμετοχή τους δηλαδή στο θείο θυσιαστήριο.
Η Εκκλησία, επομένως, μας παρέχει την είσοδο στην αναστημένη ζωή του Χριστού, στην
κοινωνία της αιώνιας ζωής, στην απαντοχή της
«ἀνεσπέρου ἡμέρας» της Ουράνιας Βασιλείας. Στον Χριστό ο ίδιος ο θάνατος έγινε πράξη
ζωής, γιατί ο Χριστός γέμισε τον θάνατο με τον
εαυτό του, με την αγάπη και με το φως του. Γιατί στον Χριστό «πάντα γὰρ ἡμῶν ἐστιν, …εἴτε
κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε
μέλλοντα, πάντα ἡμῶν ἐστιν, ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ,
Χριστὸς δὲ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 3, 21-23). Καλούμαστε στο «κοινό της Εκκλησίας σώμα» να κάνουμε την καινούργια ζωή, που μας παρέχεται με
την Ανάσταση του Χριστού, δική μας ζωή, να
κάνουμε δικιά μας τη βεβαιότητα πως ο Χριστός είναι η όντως Ζωή, και τότε ο ίδιος ο θάνατός μας θα γίνει μια πράξη κοινωνίας με τη Ζωή.
Γιατί, μήτε ζωή, μήτε θάνατος, μπορούν να μας
χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η νεκρώσιμος ακολουθία της Εκκλησίας μας ουσιαστικά είναι η πιο
χαρμόσυνη ακολουθία της, αφού τα τροπάρια
της ψέλνονται σε πανηγυρικό ύφος.
Το συμπέρασμα, μετά από την περιπλάνησή μας μέσα στις οδούς της ορθόδοξης θεολογίας, έρχεται να δώσει απάντηση στα όσα παραθέσαμε στην αρχή της παρούσας εργασίας:
Ποια είναι τελικά η ουσία; Υπάρχει ή δεν υπάρχει αθανασία; Για τη χριστιανική ζωή, ασφαλώς
και υπάρχει αθανασία, μόνο που αυτή δεν είναι
μια αφηρημένη έννοια αλλά είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός
και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της
Αγίας Τριάδος. Όταν η Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο στη βίωση της νέας ζωής, τον καλεί στην
εν Χριστώ ζωή, που αποτελεί και τη μόνη προϋπόθεση για τη μεταμόρφωση και τη μεταστοιχείωση της αδοξίας του σε δόξα, της ανυπαρξίας του σε ύπαρξη, της ασχήμιας του σε ομορφιά
και της θνητότητάς του σε αθανασία! 
■
Βιβλιογραφία (κατ’ επιλογήν)

- Γεώργιου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική Ι, ΕισαγωγήΓενικές αρχές- Σύγχρονη προβληματική, εκδ. Πουρναρά,
Θεσσαλονίκη 2004², σελ. 38-48.
- Χρυσόστομου Σταμούλη, Κάλλος το Άγιον, εκδ. Ακρίτας,
Αθήνα 2004, σελ. 173-224.
- π. Αλέξανδρου Σμέμαν, Για να ζήσει ο κόσμος, (μτφρ. Ζήσιμος Λορεντζάτος), εκδ. Δόμος, Αθήνα 1987², σελ. 141-159.
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Ἡ συμβολὴ
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
στὴν Ὑμνογραφία
τῆς Ἐκκλησίας μας
l Tου Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια
Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος (Ψαλμ. 117, 14)

Ο

Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. (Ψαλμ. 145, 2)

ἱ ὕμνοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας ἀποτελοῦν κατὰ κοινὴ
ὁμολογία ἀθάνατα μνημεῖα λόγου
καὶ τέχνης ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου.
Κυρίως ὅμως ἀποτελοῦν θησαυρὸ ἀδαπάνητο καὶ πλοῦτο πνευματικὸ
ὅλων αὐτῶν, ποὺ ὄχι μόνο ἁπλὰ ἀγαποῦν τὴν
τέχνη, τὴν ποίηση καὶ τὴ μουσική, ἀλλὰ κυρίως τὴν προσευχὴ καὶ τὴ θεολογικὴ σκέψη.
Καὶ τοῦτο, γιατὶ οἱ συγγραφεῖς τῶν ὑπέροχων
αὐτῶν ὕμνων ἦταν βεβαίως ρήτορες καὶ ποιητές, κατὰ κύριο λόγο ὅμως ἦταν Θεολόγοι μὲ τὴν
εὐρεῗα ἔννοια τοῦ ὅρου, καὶ ὄχι μὲ τὴ στενή, τοῦ
ἀποφοίτου κάποιας θεολογικῆς ἀκαδημίας.
Ἦταν ὄργανα τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος,
ἀηδόνες γλυκύφθογγες τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,
κάλαμοι καὶ γραφίδες πνευματοκίνητοι, ἀφοῦ
ἦταν ἄνθρωποι προσευχῆς καὶ τὰ ὑμνολογικὰ
κείμενα, ποὺ συνέγραψαν, εἶναι καρπὸς θεοπτίας· δηλαδὴ οἱ ἱεροὶ ὑμνογράφοι ἀξιώθηκαν
νὰ δοῦν τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ βιώσουν τὴν
ἄκτιστη ἐνέργειά Του, ἤτοι τὴν πρόνοια καὶ τὴν
ἀγάπη Του στὰ ὅρια τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ποιητικός τους λόγος κατανύσσει
τὴν ψυχὴ καὶ δημιουργεῖ διάθεση γιὰ προσευχή, γιὰ πνευματικὲς ἀνατάσεις, γιὰ συνάντηση
μὲ τὸ ἀκρότατο τῶν ἐφετῶν, τὸν ἴδιο τὸν Κύριό
μας, τὸν Θεάνθρωπο τῆς δόξης, καὶ συζήτηση

μαζί Του.
Βέβαια, τὸ νὰ συνομιλεῖς μὲ τὸν Θεὸ δὲν εἶναι
εὔκολο πρᾱγμα. «Οὐ παντὸς πλεῖν ἐς Κόρινθον».
Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχεις, χρειάζεται προηγουμένως
νὰ ἔχεις γευθῆ τὴν ἄκτιστη χάρη Του καὶ αὐτὴ
νὰ ἔχη πλημμυρίσει τὴν καρδιά σου, ὅλη σου
τὴν ὕπαρξη. Ἂν δὲν τὸ ἔχης αὐτὸ κατορθώσει,
τότε ἁπλῶς σχοινοβατεῖς στὴν καταγραφὴ τῆς
πείρας τῶν Ἁγίων μας πάντα μὲ τὸν φόβο τῆς
εὑρέσεώς σου στὸ κενὸ ἀπὸ πιθανὲς ἀστοχίες.
Γιὰ τοὺς Ἁγίους ὅμως τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικά. Γι’ αὐτοὺς ἡ Θεολογία εἶναι διήγημα.
Διηγοῦνται ὅσα εἶδαν καὶ ἄκουσαν καὶ ψηλάφησαν, ὅπως πολὺ παραστατικὰ ἀρχίζει τὴ θεόπνευστη ἐπιστολή του ὁ ἠγαπημένος μαθητὴς
τοῦ Χριστοῦ μας, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Ὃ
ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν,
ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν...
ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν
ἔχητε μεθ’ ἡμῶν»1.
Οἱ Ἅγιοι βίωσαν τὴ γέννηση τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς προσωπική τους ἀναγέννηση, καὶ τὸν
Σταυρὸ καὶ τὴν ταφή Του ὡς σταύρωση καὶ νέκρωση τῶν δικῶν τους ἁμαρτιῶν καὶ παθῶν καὶ
τὴν Ἀνάστασή Του ὡς προσωπικὴ ἐξανάσταση,
ὡς ὑπέρβαση τοῦ θανάτου στὰ ὅρια τῆς
προσωπικῆς τους ζωῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ θεολο-

1Α΄ Ἰωάν. α΄ 1-3.
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γία τους, ὅπως ἀναφέραμε, εἶναι διήγημα. Δὲν
ἀποτελεῖ ἀπόσταγμα σκέψεων καὶ στοχασμῶν,
ἀλλὰ ἐκχύλισμα καὶ εὐωδία τῆς πλημμυρισμένης ἀπὸ θεῖο Πνεῦμα καρδιᾶς τους, ποὺ τοὺς
ὁδηγοῦσε σὲ πνευματικὸ ἐνθουσιασμό, ὥστε
νὰ ἐκφράζωνται «ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς
πνευματικαῖς»2 καὶ νὰ ὁμιλοῦν μὲ αὐτὲς κατ’
εὐθεῖαν στὶς καρδιές, σταλάζοντας σ’ αὐτὲς παρηγοριά, χαρούμενη διάθεση καὶ ὄρεξη γιὰ ζωή.
Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει χαρακτηριστικά:
«Τὸ γὰρ ἱλαρὸν καὶ ἄλυπον τῆς ψυχῆς κατάστημα αἱ τῶν ὕμνων παρηγορίαι χαρίζονται», δηλαδή, οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας παρηγοροῦν,
φυγαδεύουν τὴ λύπη, ἀλλάζουν τὴν ψυχική
μας διάθεση πρὸς τὸ καλύτερο καὶ προξενοῦν
ἱλαρότητα καὶ ἠρεμία.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες

Σ

τὶς 30 Ἰανουαρίου, κάθε χρόνο, γιορτάζουμε τοὺς Ἁγίους τῶν γραμμάτων, τοὺς
Ἁγίους τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παιδείας,
τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, μὲ κοινοὺς ὕμνους, ὅπως
καθιερώθηκε ἀπὸ τὸ 1100 μ.Χ. Ἡ γιορτή τους,
ἀπὸ τὸ 1842, λέγεται καὶ γιορτὴ τῶν γραμμάτων,
ἀφοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀποτελοῦν
τὴν τριανδρία τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ γιορτή τους εἶναι
γιορτὴ τῆς παιδείας, γιορτὴ τῶν δασκάλων καὶ
τῶν μαθητῶν. Εἶναι γιορτὴ τόσο σχολική, ὅσο
καὶ ἐκκλησιαστική, γιατὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
ἦταν εὐσεβεῖς Ἱεράρχες, σοφοὶ διδάσκαλοι,
φημισμένοι ρήτορες, ἐπιφανεῖς θεολόγοι με
κοινωνικὴ προσφορὰ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο
τεράστιο, καὶ προσέφεραν ὅλη τους τὴν ἰκμάδα
στὰ γράμματα καὶ τὴ ζωή τους στὴν πίστη τους
γιὰ τὸν Χριστό. Εἶναι οἱ συγγραφεῖς τῶν τριῶν
Λειτουργιῶν, ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματά τους: Τῶν
δύο γνωστῶν Λειτουργιῶν, τῆς Λειτουργίας
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τῆς Λειτουργίας
τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθὼς καὶ τῆς
ἄγνωστης στοὺς πολλοὺς Λειτουργίας τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μελέτησαν, ὅσο κανεὶς ἄλλος, τοὺς ἀρχαίους κλασσικοὺς
συγγραφεῖς καὶ φιλοσόφους καὶ κατόρθωσαν νὰ συμφιλιώσουν τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ
πνεῦμα μὲ τὴ Χριστιανικὴ πίστη. Ἀπέρριψαν
τὰ εἰδωλολατρικὰ στοιχεῖα καὶ κράτησαν τὶς
ἀρχὲς τῆς διαλεκτικῆς σκέψεως τῆς ἑλληνικῆς
παιδείας, ἀκολουθῶντας τὴ συμβουλὴ τοῦ
οὐρανοβάμονος Παύλου: «Πάντα δοκιμάζετε,

2 Ἐφεσ. ε΄ 19.

3 Α΄ Θεσ. ε΄ 21.
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Τρεις Ιεράρχες, 14ος αι. Αθήνα, Βυζαντινό
Μουσείο. (Από το βιβλίο Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλου, Ελληνική Τέχνη-Βυζαντινές εικόνες, Εκδοτική Αθηνών).
τὸ καλὸν κατέχετε»3. Ἔστησαν, ἔτσι, γέφυρες
ἀνάμεσα στὸν κλασσικὸ καὶ στὸν σύχρονο τῆς
ἐποχῆς τους ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐποχῆς μας,
ἀνάμεσα στὴ γνώση καὶ τὴν ἀρετή, ἀνάμεσα
στὴν ἀναζήτηση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας
καὶ τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια τῆς ἐσταυρωμένης
ἀγάπης, ἀνάμεσα στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη,
στὸν Ἑλληνισμὸ καὶ στὸν Χριστιανισμό. Δικαιολογημένα, λοιπόν, ἡ ἐποχή τους χαρακτηρίσθηκε ὡς «Χρυσοῦς αἰὼν τῆς Ἐκκλησίας».
Τὸ ἔργο τῆς Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι τεράστιο.
Ὅλοι οἱ πτωχοί, οἱ ἄρρωστοι, τὰ ὀρφανά, οἱ
ἡλικιωμένοι, ἡ ἐμπερίστατη νεότητα, ἔβρισκαν
καταφύγιο κοντά τους. Ἡ μεγάλη τους καρδιὰ
καὶ ἡ χριστιανικὴ ψυχή τους γινόταν στέγη τῶν
ἀστέγων, χάδι τῶν ὀρφανῶν, βακτηρία τῶν γερόντων, φάρμακο τῶν ἀσθενούντων, βιβλίο σωτήριο τῆς ἀνήσυχης πάντοτε νεολαίας. Ἦταν
τόση ἡ καλωσύνη καὶ ἡ φιλανθρωπία τους,
ποὺ δὲν ὑπολόγισαν τὰ πλούτη καὶ τὰ χρήματά τους, ἀλλὰ τὰ πάντα ἔδωσαν γιὰ τὴν κάλυψη
τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐνδεῶν. «Ἐσκόρπισαν, ἔδωκαν
τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτῶν μένει εἰς τὸν
αἰῶνα»,4 κατὰ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ. Γιὰ

4 Ψαλμ. 11, 9.
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τὸν ἑαυτό τους οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δὲν κράτησαν
τίποτα. Ὅλα τὰ διέθεσαν, γιὰ νὰ δώσουν χαρὰ
στοὺς συνανθρώπους τους, ἐπαναλαμβάνοντας
τὰ λόγια τοῦ Παύλου: «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν
ἐμοὶ Χριστός»5. Ἔσπευδαν νὰ βοηθήσουν κάθε
ἐμπερίστατο καὶ πολλὲς φορὲς μὲ τὰ ἴδιά τους
τὰ χέρια ἔδεναν τὶς πληγὲς τῶν ἀρρώστων.Τίποτε
δὲν τοὺς φόβιζε, οὔτε ἀκόμη καὶ ἡ λέπρα αὐτῶν
τῶν λεπρῶν. Ταυτόχρονα ὅμως μὲ τὴν ψυχική
τους κένωση στὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες ἦσαν καὶ ἀκάματοι ἱεραπόστολοι.
Δίδασκαν, «εὐκαίρως ἀκαίρως»6 τὴ σωτηριώδη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης, τὴ
χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ
πάθος, γεγονὸς ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μεγάλη
τους μόρφωση, τοὺς ἔφερε ἀντιμέτωπους καὶ
ἐχθροὺς μὲ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες.

Ὁ Μέγας Βασίλειος,
Εὐχὲς καὶ Λειτουργία του

Ὁ

Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἱεράρχης τῆς
Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας σπούδασε στὴν Ἀθήνα ὅλη τὴ θύραθεν
σοφία, γεωμετρία, ἀστρονομία, φιλοσοφία,
ἰατρική, ρητορικὴ καὶ γραμματική, ἔχοντας συμμαθητές του τὸν πολὺ ἀγαπημένο του Γρηγόριο
τὸν Ναζιανζηνὸ καὶ τὸν μετέπειτα αὐτοκράτορα,
Ἰουλιανὸ τὸν Παραβάτη. Ἡ αὐστηρότητα τῶν
ἠθῶν του καὶ τῆς νηστείας του ἐντυπωσίασε καὶ
αὐτὸν ἀκόμη τὸν σοφὸ δάσκαλό του Εὔβουλο,
ποὺ μετὰ ἀπὸ παραίνεσή του ἔγινε, καθὼς λέγεται, Χριστιανός. Ὡς πρεσβύτερος χάριν τοῦ λαοῦ
του, ποὺ βαρυνόταν μὲ τὶς μακριὲς καὶ ἐκτενεῖς
προσευχὲς τῆς ἀρχαίας Λειτουργίας, συνέθεσε
συντομώτερη Λειτουργία, ποὺ φέρει τὸ ὄνομά
του. Μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
ἡ Λειτουργία, ποὺ ἔκαναν οἱ Χριστιανοί, ἦταν
ἐκείνη ποὺ ἀρχικὰ εἶχε γράψει στὰ ἑβραϊκὰ
ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος, ὁ Ἀδελφόθεος, ὁ πρῶτος
Ἱεράρχης τῶν Ἱεροσολύμων. Ἡ Λειτουργία
ἐκείνη περιελάμβανε εὐχὲς καὶ ἱκεσίες πρὸς τὸν
Κύριο, ποὺ τὶς ἔγραψε ὁ Ἅγιος Ἀδελφόθεος, γιὰ
νὰ τὶς ἀπαγγέλλουν οἱ Ἱερεῖς, ὅταν τελοῦν τὴ
θεία Μυσταγωγία, ποὺ μᾶς παρέδωσε ὁ Χριστὸς
κατὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο. Αὐτὴ τὴ Λειτουργία
τὴ μετέφρασε στὰ Ἑλληνικά, ὅπως ὑπάρχει
μέχρι σήμερα, ὁ Ἅγιος Κλήμης, ὁ μαθητὴς τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου καὶ μετέπειτα Πάπας Ρώμης, καὶ νομοθέτησε, ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ
ἐπιτελοῦν στὸ μέλλον μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴ
Θεία Λειτουργία. Ἔτσι τὴν τελοῦσαν γιὰ τριακόσια πενῆντα περίπου χρόνια. Ὅμως, ἐπειδὴ
ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἦταν πολὺ με-

5 Γαλατ. β΄ 20.
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γάλη σὲ διάρκεια, ἄλλοι τὴν ἀμελοῦσαν, ἄλλοι
βιάζονταν νὰ τὴν τελειώσουν καὶ ἄλλοι καταπονούνταν κατάκοποι ἀπὸ τὴν κούραση τῶν
ἀγροτικῶν καὶ βιοποριστικῶν μεριμνῶν. Βλέποντας αὐτὰ ὁ Μέγας Βασίλειος, παρακάλεσε
τὸν Θεὸ νὰ τοῦ δείξει κάποιο σημεῖο, γιὰ νὰ καταλάβει ἐὰν ἦταν θέλημά Του νὰ δημιουργηθῆ
μιὰ πιὸ σύντομη σχετικὰ Λειτουργία γιὰ τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ἡ Λειτουργία αὐτὴ σήμερα τελεῖται δέκα φορὲς κατὰ τὴν περίοδο τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τὶς πέντες Κυριακὲς
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὴ Μεγάλη Πέμπτη καὶ τὸ Μεγάλο Σάββατο, τὴν Παραμονὴ τῶν
Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανίων καθὼς καὶ
τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης του, δηλαδὴ τὴν πρώτη
Ἰανουαρίου.
Κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ φίλου του, Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου, ὁ Μέγας Βασίλειος ἐνδιέτριψε
στὶς «εὐχῶν διατάξεις» καὶ στὴν εὐκοσμία τοῦ
βήματος. Ἡ «ἐν Τρούλλῳ» ἐξ ἄλλου Σύνοδος τὸ
692 ρητῶς μνημονεύει, ὅτι ὁ Βασίλειος «ὁ τῆς
Καισαρείων Ἀρχιεπίσκοπος, οὗ τὸ κλέος κατὰ
πᾶσαν τὴν οἰκουμένην διέδραμεν», ὅπως καὶ
ὁ «Ἰάκωβος, ὁ κατὰ σάρκα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ
ἡμῶν ἀδελφός», ἐγγράφως τὴ μυστικὴ μᾶς ἔχουν
παραδώσει ἱερουργία.
Σύμφωνα μὲ αὐτὲς τὶς μαρτυρίες, ὁ Βασίλειος συμπλήρωσε τὶς εὐχὲς τῆς Λειτουργίας,
ἡ ὁποία χρησιμοποιόταν στὴν ἐπισκοπική
του τῆς Καππαδοκίας περιφέρεια, καὶ τὴν
ἀποκρυστάλλωσε στὴ μορφὴ, στὴν ὁποία μᾶς
παραδόθηκε, καὶ ἡ ὁποία κατὰ κοινὴ ὁμολογία,
εἶναι ἡ τελειότερη ἀπὸ ὅλες. Ρίχνοντας ἕνα
βλέμμα σὲ αὐτή, θαυμάζουμε, ὄχι μόνο τὸ βάθος καὶ τὴν πνευματικότητα τῶν Εὐχῶν, τὶς
ὁποῖες ἡ θεοφιλὴς τοῦ Βασιλείου ψυχὴ συνέθεσε, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπέροχο καὶ θαυμάσιο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο εἶναι διατυπωμένες, ὥστε νὰ
προσελκύουν τὴν προσοχή, ἀλλὰ καὶ βαθύτατα νὰ συγκινοῦν ὅσους τὴν παρακολουθοῦν μὲ
εὐλάβεια.
Στὴν ὑπέροχη Εὐχή του τῆς Προσκομιδῆς, ἡ
ὁποία διαβάζεται μετὰ τὴν ἀπόθεση τῶν Τιμίων Δώρων στὴν Ἁγία Τράπεζα μετὰ τὴ Μεγάλη
Εἴσοδο, ὁ Μέγας Βασίλειος λέει: «Ἐπίβλεψον
ἐφ’ ἡμᾶς, ὁ Θεός, καὶ ἔπιδε ἐπὶ τὴν λατρείαν
ἡμῶν ταύτην καὶ πρόσδεξαι αὐτήν, ὡς προσεδέξω Ἄβελ τὰ δῶρα, Νῶε τὰς θυσίας, Ἀβραὰμ
τὰς ὁλοκαρπώσεις, Μωϋσέως καὶ Ἀαρὼν τὰς
ἱερωσύνας, Σαμουὴλ τὰς εἰρηνικάς. Ὡς προσεδέξω ἐκ τῶν Ἁγίων σου Ἀποστόλων τὴν
ἀληθινὴν ταύτην λατρείαν, οὕτω καὶ ἐκ τῶν
χειρῶν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν πρόσδεξαι τὰ

6 Β΄ Τιμ. δ΄ 2.
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δῶρα ταῦτα ἐν τῇ χρηστότητί Σου, Κύριε· ἵνα
καταξιωθέντες λειτουργεῖν ἀμέμπτως τῷ ἁγίῳ
Σου θυσιαστηρίῳ, εὕρωμεν τὸν μισθὸν τῶν
πιστῶν καὶ φρονίμων Σου οἰκονόμων ἐν τῇ
ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ τῆς ἀνταποδόσεώς Σου τῆς
δικαίας». Ποιὸς δὲν θαυμάζει στὴν Εὐχὴ αὐτὴ
τὰ συμπυκνωμένα νοήματα, τὴν ἱστορία ἁγίων
προσφορῶν, ποὺ προτύπωναν τὴ μόνη ἀληθινὴ
θυσία καὶ κατεύθυναν πρὸς αὐτή; Ἀπὸ τὸν δίκαιο Ἄβελ μέχρι τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, ὅλοι
οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ καθένας μὲ
τὸν δικό του τρόπο, λάτρευε τὸν Θεό, γιὰ νὰ καταλήξουμε στὴ μία καὶ μοναδικὴ θυσία, τὴ θυσία τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στὴν ὁποία ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος εἶναι «ὁ προσφέρων καὶ ὁ προσφερόμενος, ὁ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος»,
ὁ ἱερεὺς καὶ ὑπηρέτης καὶ λογικὸ ὄργανο τοῦ
Λειτουργοῦ τοῦ Μυστηρίου7.
Στὴ μεγάλη Εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς ὁ Μέγας
Βασίλειος κρύβει ὅλη του τὴν ἀγάπη, τὴ συμπάθεια, τὴν εὐσπλαγχνία πρὸς κάθε ὁμάδα τῆς
λογικῆς ἀγέλης, ὅταν παρακαλῆ τὸν Θεό, προκειμένων τῶν τιμίων Δώρων, λέγοντάς Του: «Τὰ
νήπια ἔκθρεψον· τὴν νεότητα παιδαγώγησον· τὸ
γῆρας περικράτησον· τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθησαι· τοὺς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε·
χηρῶν πρόστηθι· ὀρφανῶν ὑπεράσπισον·
αἰχμαλώτους ῥῦσαι· νοσοῦντας ἴασαι». Γιὰ ὅλες
αὐτὲς τὶς κατηγορίες συνανθρώπων μας θερμὰ
παρακαλεῖ Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι «ἡ βοήθεια τῶν
ἀβοηθήτων, ἡ ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, ὁ τῶν
χειμαζομένων σωτήρ, ὁ τῶν πλεόντων λιμήν, ὁ
τῶν νοσούντων ἰατρός». Τέλος στὴν καταληκτήρια εὐχαριστιακὴ Εὐχὴ τῆς θείας Μεταλήψεως
ἀναφέρει: «Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Κύριε, ὁ Θεὸς
ἡμῶν, ἐπὶ τῇ μεταλήψει τῶν ἁγίων, ἀχράντων,
ἀθανάτων καὶ ἐπουρανίων Σου μυστηρίων,
ἃ ἔδωκας ἡμῖν ἐπ’ εὐεργεσίᾳ καὶ ἁγιασμῷ καὶ
ἰάσει τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν... δὸς
γενέσθαι ἡμῖν τὴν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ Σου εἰς πίστιν
ἀκαταίσχυνον, εἰς ἀγάπην ἀνυπόκριτον, εἰς
πλησμονὴν σοφίας, εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος...».
Στὶς καθημερινὲς Εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας
συναντοῦμε συχνὰ τὸ ὄνομα τοῦ συνθέτου τους,
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Στὴν Εὐχὴ τῆς Τρίτης
ὥρας παρακαλεῖ τὸν Κύριο, λέγοντας: «Πνεῦμα
εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις ἡμῶν καὶ
Πνεύματι ἡγεμονικῷ τὸ τῆς διανοίας ἡμῶν στήριξον ὀλισθηρόν». Στὴν Εὐχὴ τῆς Ἕκτης ὥρας
παρακαλεῖ: «Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου Σου

τὰς σάρκας ἡμῶν καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας ἡμῶν εἰς λόγους ἢ εἰς λογισμοὺς πονηρίας».
Στὴν Εὐχὴ τῆς Ἐνάτης ὥρας παρακαλεῖ : «Ὁ
τῷ εὐγνώμονι λῃστῇ τὴν εἰς τὸν Παράδεισον
ὁδοποιήσας εἴσοδον καὶ θανάτῳ τὸν θάνατον
ὤλεσας, ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς».
Στὸ «Εἰκοσιτετράωρον Ὡρολόγιον», δηλαδὴ
στὴν εἰκοσιτετράωρη ἀκοίμητη δοξολογία, ποὺ
περιλαμβάνει ἴδια Ἀκολουθία γιὰ κάθε ὥρα
τοῦ εἰκοσιτετραώρου καὶ ποὺ δημοσίευσε ὁ
Ἰωάννης Φουντούλης8 φέρονται Εὐχὲς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὴν Πρώτη ὥρα, ὅπου δέεται
τοῦ Κυρίου: «Τὸ λεῖπον τῆς ζωῆς εἰς τὸ θέλημά
Σου κυβέρνησον, ὡς γινώσκει ἡ εὐσπλαγχνία
Σου καὶ ἡ φιλανθρωπία Σου» καὶ στὴν Ἐνάτη
ὥρα τῆς ἡμέρας, ὅπου παρακαλεῖ: «Ποίησον
μεθ’ ἡμῶν σημεῖον εἰς ἀγαθὸν τοῦ καταφρονεῖν
τῶν ὅπλων τοῦ ἐχθροῦ καὶ βέλη νηπίων ἡγεῖσθαι
τοὺς ἐπαγομένους ἡμῖν ὑπ’ αὐτοῦ πειρασμούς»,
καθὼς καὶ στὴν Πρώτη ὥρα τῆς νυκτός, ὅπου
παρακαλεῖ τὸν Ὕψιστον: «Ἀπρόσκοπτον ἡμῶν
τὴν ζωὴν διατήρησον παρεχόμενος ἡμῖν ὡς ἐν
ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατεῖν».

Ὁ ποιητὴς Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ὁ

φίλος καὶ συμφοιτητὴς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ἡ βρύση τῆς θεολογίας, ὁ
θησαυρὸς τῆς σοφίας καὶ τὸ πάνσοφο στόμα
τοῦ Πνεύματος, ὑψώθηκε ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ μὲ αὐτοκρατορικὴ ἐπιλογὴ καὶ
ἐκκλησιαστικὴ Συνοδικὴ ἐπικύρωση τῆς Δευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὸν θρόνο τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Στὴν
Ἀθῆνα ὁ Γρηγόριος σπούδασε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων,
καὶ μουσική. Σφοδρὸς πολέμιος τῶν Ἀρειανῶν,
μελούργησε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὕμνους κατὰ τῶν
αἱρετικῶν, καὶ μάλιστα τοῦ Ἀπολλιναρίου. Οἱ
λόγοι του χρησίμευσαν ὡς πηγὴ σὲ μεταγέστερους ὑμνογράφους. Ὁ Γρηγόριος ἦταν καὶ ποιητής, καὶ οἱ ὕμνοι του, ἂν καὶ δὲν ἔχουν εἰσαχθῆ
στὴ λατρεία μας, μποροῦν ὅμως νὰ καταταγοῦν
μεταξὺ τῶν καλυτέρων καὶ ὡραιοτέρων προϊόντων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ποιήσεως9. Ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ἔθεσε τὴν ποίησή του στὴν
ὑπηρεσία τῆς ὑψηλῆς θεολογίας του. Ὅμως
τὸ κλασσικό της ἔνδυμα ἦταν ἡ αἰτία, γιὰ νὰ
ἀποξενωθεῖ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ λατρεία.
Εἶναι πάντως ἐνδεικτικὴ τῆς σημασίας τῆς
ποιήσεως αὐτῆς ἡ ἐπίγνωση, ποὺ κινεῖ πάντοτε
τὸν ποιητή της, ἡ τεχνική του καὶ ἀκόμη περισ-

7 Ἀρχιμ. Γεωργίου Δημόπουλου, «Ὁ φωστὴρ τῆς Καισαρείας»σελίδα 198, Ἐκδόσεις Σωτήρ, Ἀθῆναι 1979.
8 Ἰωάννου Φουντούλη, «Αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ Νυχθημέρου» τεῦχος α΄, σελίδες 330-418, Θεσσαλονίκη 1985.
9 Ἰωάννου Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, σελίδα 382, Θεσσαλονίκη 1971.
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σότερο ἡ ἔντονη ἐσωτερικότητα, ποὺ ἀπηχοῦν οἱ
στίχοι τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Γι’ αὐτὸ καὶ
οἱ ὑμνογράφοι τῆς ρυθμικῆς ποιήσεως θαύμαζαν τὸν Γρηγόριο ὡς συγγραφέα καὶ ὡς ποιητή,
ὅπως λ. χ. ὁ Κοσμᾶς τοῦ Μαϊουμᾶ, ποὺ ἔγραψε
ὑπομνήματα μακρὰ μὲ τίτλο «Συναγωγὴ καὶ
ἐξήγησις ὧν ἐμνήσθη ἱστοριῶν ὁ θεῖος Γρηγόριος
ἐν τοῖς ἐμμέτρως αὐτῷ εἰρημένοις ἔκ τε τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς καὶ τῶν ἔξωθεν ποιητῶν καὶ
συγγραφέων»10. Ἡ βαθιὰ τιμή, ποὺ ἀποδίδει στὸν
Γρηγόριο ὁ ἐπιφανὴς ὑμνογράφος Κοσμᾶς φαίνεται σὲ πολλὰ σημεῖα, ὅπως σὲ αὐτό, τὸ ὁποῖο
δημοσίευσε ὁ Καρδινάλιος Mai11: «Τοιγαροῦν
ὅπερ ἂν εἰς Γρηγόριον εὔφημον εἴποι τις ἢ
δράσειε τοῖς ἐκείνου λόγοις ἁβρυνόμενος, εἰς
Χριστὸν καὶ λέγει καὶ δρᾷ... Ὁ γὰρ λαλῶν τὰ Γρηγορίου, λαλεῖ τὸν Χριστόν». Μὴ λησμονοῦμε ὅτι
ὁ Εἱρμὸς τῆς Α΄ ὠδῆς τοῦ Χριστουγεννιάτικου
Κανόνος τοῦ Κοσμᾶ: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε...» ἔχει ληφθῆ κατὰ λέξιν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ
πανηγυρικοῦ λόγου τοῦ Γρηγορίου στὴ γιορτὴ
αὐτή. Ἀπὸ τὸν ἴδιο λόγο ἔχουν ληφθῆ καὶ φράσεις τοῦ δευτέρου τροπαρίου τῆς ἴδιας ᾠδῆς καὶ
τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου τροπαρίου τῆς τρίτης
ὠδῆς. Ἀπὸ τοὺς λόγους στὰ Φῶτα τοῦ Γρηγορίου δανείστηκε φράσεις στὸ πρῶτο, δεύτερο καὶ
τρίτο τροπάριο τῆς ἕκτης ὠδῆς τοῦ Κανόνος στὰ
Θεοφάνια καὶ στὸ τρίτο τροπάριο τῆς ἑβδόμης
ᾠδῆς. Ἐπίσης στὸ τρίτο τροπάριο τῆς τετάρτης
ᾠδῆς τοῦ Κανόνος τῆς Πεντηκοστῆς ἀπαντῶνται
φράσεις ἀπὸ τὸ ἡρωϊκὸ ἑξάμετρο τοῦ Γρηγορίου στὸ Ἅγιο Πνεῦμα12 . Ἀπὸ ἄλλο λόγο ἐξ ἄλλου
τοῦ Γρηγορίου στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὁ
μεγάλος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἐμπνεύσθηκε
τὸν περίφημο Κανόνα του «Ἀναστάσεως ἡμέρα
λαμπρυνθῶμεν λαοί»13.
Τὰ ποιήματα τοῦ Γρηγορίου σὲ ἀρχαῖα μέτρα,
ὅπως ἑξάμετρα, τροχαϊκὴ ἑπταποδία, ἰαμβικὰ
τρίμετρα κλπ., εἶναι πολυάριθμα. Ἔμειναν
ὅμως ἀπλησίαστα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κατὰ τοὺς
βυζαντινοὺς χρόνους, ἂν καὶ τοὺς λόγους τοῦ
Γρηγορίου, ποὺ ἐκφωνήθηκαν ἀπὸ τὸν ἴδιο, τοὺς
εἶχε ἀγαπήσει ὁ λαὸς τῆς Κωνταντινουπόλεως.
Τὰ ποιήματα τοῦ Γρηγορίου διακρίνονται γιὰ
τὴ βαθύνοιά τους καὶ ἀκόμη γιὰ τὴ χριστιανικὴ
διαλεκτική τους. Ἡ δύναμη τῶν ἐννοιῶν τους

εἶναι μεγάλη, ἀφοῦ ὀ ποιητής τους εἶναι πολυμαθέστατος. Ἀπὸ τὰ ποιήματα τοῦ Γρηγορίου σὲ
ἀρχαῖα μέτρα ἀναφέρουμε τὸν «Ὕμνον εἰς Θεόν», «Εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν», «Περὶ «ἁγνείας»,
«Προσευχὴ εἰς Χριστόν». Οἱ ὑποθέσεις τῶν ποιημάτων αὐτῶν εἶναι εἶναι ὑψηλές. Τὰ χαρακτηρίζει
ἁγιότητα αἰσθημάτων, ἐνόραση, ποὺ εἰσδύει στὸ
ἐσωτερικὸ τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἐνδοσκόπηση
ποὺ συνυφαίνεται μὲ καθαρότητα προαιρέσεως. Ἡ πνευματικὴ τελείωση σὲ ὅλα τὰ ποιήματα
εἶναι ὁ ἐπίμονος σκοπὸς τοῦ Γρηγορίου14. Στὸν
ὕμνο του γιὰ τὴν ἁγνεία καὶ τὴν παρθενία ὁ Γρηγόριος εἶναι τόσο μελίρρυτος, ποὺ θὰ μποροῦσε
νὰ ἐμπνεύσῃ ἀκόμη καὶ τὸν Μίλτωνα καὶ τὸν
Μιχαὴλ Ἄγγελο, καθὼς παρατηρεῖ ὁ De Broglie15.
Στὸ «Εἰκοσιτετράωρον Ὡρολόγιον», ποὺ
δημοσίευσε, ὅπως ἀναφέραμε ὁ Ἰωάννης Φουντούλης16 , φέρεται Εὐχὴ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὴ δεκάτη ὥρα τῆς νυκτός, που ἀρχίζει
μὲ δοξολογικὸ τόνο πρὸς τὸν Κύριο: «Σὲ καὶ νῦν
εὐλογοῦμεν, Χριστέ μου, Λόγε Θεοῦ, φῶς ἐκ
φωτὸς ἀνάρχου καὶ Πνεύματος ταμία...».
Τέλος ἀναφέρεται στὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ Θεία Λειτουργία στὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἣ Λειτουργία αὐτή, ποὺ
ἀναφέρεται στὴν Πατρολογία τοῦ Migne17, πρόσφατα ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Μοναχὸ Γρηγόριο
Ἁγιορείτη18.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Ὁ

Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Χρυσόστομος, ὁ
χρυσορρόας ποταμὸς τῆς πίστεως,
ἀνέβηκε στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς
Κωνταντινουπόλεως τὸ 377 καὶ πέθανε στὴν
ἐξορία στὶς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407. Ὡς μουσικὸς
καὶ ὑμνογράφος ὁ Χρυσόστομος ἀντέταξε
κατὰ τῶν Ἀρειανῶν ὕμνους καὶ ὠδὲς εὐσεβεῖς,
καθὼς καὶ εἶδος τροπαρίων. Μή λησμονοῦμε
ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἔδωσαν σημαντικὴ ὤθηση στὴν
ὑμνογραφία, γιατὶ τὴ χρησιμοποίησαν μὲ τέτοια
ἐπιτυχία, ὥστε οἱ δογματικὲς ἀντιπαραθέσεις
μὲ τὴν Ἐκκλησία νὰ διεξάγωνται πλέον μέσω τῆς
ὑμνογραφίας.
Στὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο ἀποδίδεται
καὶ ἠ αὔξηση καὶ ἐπέκταση τῶν Ἀναστασίμων

10 Πατρ. Migne , τόμ. 38, στ. 341-670.
11 Spicil. Rom. τόμ. ΙΙ.
12 Παναγιώτη Τρεμπέλα, Ἐκλογὴ Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας, σελίδα 312, Ἐκδόσεις Σωτήρ, Ἀθῆναι 1978.
13 Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Μεγαλυνάρια στὸν Μέγα Ἀθανάσιον καὶ τὸν Μέγα Βασίλειον, ἐπιμέλεια Ἀθανασίου Κοτταδάκη,
14
15
16
17
18

Ὑμναγιολογικὰ κείμενα καὶ μελέτες 8, Ἐκδόσεις Ἁρμός, σελὶς 15, Ἀθῆναι.
Θεοδωρου Ξύδη, Βυζαντινὴ Ὑμνογραφία, σελὶς 14, Ἐκδόσεις Νικόδημος 1978.
Valentinien et Theodose, τόμος. ΙΙ, σελὶς 511.
Ἰωάννου Φουντούλη, «Αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ Νυχθημέρου» τεῦχος α΄, σελίδες 409, Θεσσαλονίκη 1985.
Πατρολογία J. P. Migne, τόμος 36, σελίδες 699-734.
Γρηγορίου μοναχοῦ Ἁγιορείτου. Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπιπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
τοῦ Θεολόγου, Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης, Ἀθῆναι. Χρισιανικὸν Κατηχητικὸν Δελτίον.
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Ἀντιφώνων Ἀναβαθμῶν. Αὐτός, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ
σύσταση τῶν λιτανειῶν, καθιέρωσε καὶ παννυχίδες, γιὰ τὶς ὁποῖες συνέταξε κάποια σύντομα ᾄσματα πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος μας,
τὰ ὁποῖα ὅμως σήμερα δὲν σῲζονται. Ἀναφέρει
ἐπίσης στὶς ὁμιλίες του ἑωθινοὺς καὶ ἑσπερινοὺς
ὕμνους, καθὼς καὶ ἄλλους ποὺ ψάλλονταν στὸ
Ἅγιο Πάσχα19.
Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει, εἶναι
αὐτή, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Τελεῖται κάθε Κυριακὴ καὶ κάθε γιορτὴ
στὶς Ἐκκλησίες μας μὲ ἐξαίρεση τὶς φορές, ποὺ
τελεῖται ἡ Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
καὶ οἱ Προηγιασμένες.
Ἡ Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου ἀποτελεῖ
διεύρυνση τῆς χαμένης Ἀντιοχειανῆς Λειτουργίας μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐμφάνιση τῆς αἱρέσεως τοῦ
Εὐνομίου. Στὶς γραπτὲς πηγὲς μέχρι τὸν ἕβδομο
αἰῶνα ἡ Λειτουργία αὐτὴ ἦταν ἄγνωστη. Ὁ Λεόντιος Βυζάντιος τὸ 532 ἀναφέρει τὴ Λειτουργία
τῶν Ἀποστόλων καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
καὶ πολλὰ στοιχεῖα ἐνισχύουν τὴν ἄποψη ὅτι
μὲ τὸν ὅρο «Ἀποστόλων» ἐννοεῖ τὴ Λειτουργικὴ
ἀναφορά, ποὺ εἶχε διαμορφωθῆ στὴν Ἀντιόχεια
μέχρι τὸ 350 μ.Χ., ποὺ τελικὰ εἶναι καὶ ἡ βάση
τῆς σημερινῆς Λειτουργίας τοῦ Χρυσοστόμου.
Μερικοὶ προσγράφουν στὸν Χρυσόστομο μόνο
τὶς εὐχὲς κατηχουμένου καὶ τὴν προσκομιδή. Ὁ
Σεβαστιανὼφ τὸ 414 μ.Χ. τοῦ προσγράφει καὶ τὴν
ὀπισθάμβωνον εὐχή. Ἡ σύγχρονη ὅμως ἔρευνα
καταδεικνύει ὅτι μεγάλος ἀριθμὸς χωρίων καὶ
διατυπώσεων ἔχουν ἀντιστοιχία μὲ γνήσια ἔργα
τοῦ Χρυσοστόμου. Αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ἱερὸς Πατέρας ἐπενέβη προσθετικὰ
στὴ Θεία Λειτουργία, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο τοῦ
ἀποδόθηκε ἀργότερα ἐξ ὁλοκλήρου. Ἡ Λειτουργία αὐτὴ ἄρχισε νὰ ἐπικρατεῖ ἀπὸ τὴν ἐποχή,
ποὺ ὁ ἴδιος ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκτοπισθοῦν οἱ
ὑπόλοιπες, ὅπως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ποὺ
εἶχε καὶ αὐτὴ πυρῆνα τὴν Ἀποστολικὴ Θεία
Λειτουργία. Οἱ λόγοι, ποὺ ὁδήγησαν σήμερα
στὴν ἐπικράτησή της, εἶναι ὅτι ἔχει ἰσόρροπη
δομὴ μερῶν καὶ περιεχομένων, ἔχει συντόμευση εὐχῶν, πιὸ καταληπτὴ γλωσσικὴ μορφή,
ἀποφθεγματικότητα, καὶ θεολογικὰ στοιχεῖα,
ποὺ οἰκοδομοῦν τοὺς πιστοὺς καὶ ἀνατρέπουν
τοὺς αἱρετικούς20.

Στὸ «Εἰκοσιτετράωρον Ὡρολόγιον», δηλαδή,
καθὼς ἤδη δύο φορὲς ἔχουμε ἀναφέρει21 φέρεται Εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
στὴν πέμπτη ὥρα τῆς ἡμέρας, ὅπου ὁ Ἅγιος
παρακαλεῖ τὸν οὐράνιο Πατέρα: «Ἔκσπασόν με
τοῦ βορβόρου τῶν ἀνομιῶν μου, ἵνα μὴ ἐμπαγῶ
εἰς αἰῶνα αἰῶνος».
Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὁ Ἁγιορείτης
ἀναφέρει εἰκοσιτέσσαρες Εὐχὲς, ἐπιγραφόμενες
στὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, κατὰ τὸ μέτρο τῶν
εἰκοσιτεσσάρων ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου22 . Σὲ κάθε Εὐχὴ ὁ Ἅγιος ἀπευθυνόμενος στὸν Κύριο μὲ
ταπεινὸ φρόνημα, Τὸν παρακαλεῖ γιὰ τὴ συγχώρηση τῶν ἀνομιῶν του καὶ τὴ σωτηρία τῆς
ψυχῆς του.
Περαίνοντας τὸν λόγο, θὰ ἤθελα νὰ ἐπισημάνω ὅτι, παρότι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δὲν συγκαταλέγονται στοὺς μεγάλους ὑμνογράφους τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὅμως ὑπῆρξαν δημιουργικὰ
στοιχεῖα τῆς Χριστιανικῆς λατρείας. Ὄχι μόνο
τὴν ἐτέλεσαν ὡς ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ συνέβαλαν στὴ διαμόρφωση καὶ ἐξέλιξή της. Ἡ
συγγραφὴ τῶν τριῶν Λειτουργιῶν μὲ τὰ ὀνόματά
τους ὑπογράφει τοῦ λόγου μου τὸ ἀληθές,
καθὼς καὶ οἱ Εὐχές τους, ποὺ κοσμοῦν τὰ λειτουργικά μας βιβλία. Ἡ ὑμνογραφία μας ἔτσι
τοὺς ἐγκωμιάζει, ἰδίως ὡς Μεγάλους Πατέρες
καὶ Διδασκάλους καὶ προστάτες τῶν Ἑλληνικῶν
γραμμάτων σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ δοξαστικὸ τῶν
Στιχηρῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς μνήμης τους23.

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.

Τ

οὺς μὴ χωρίζοντας ἀρετῆς τὴν ἐπιστήμην,
θεοφθόγγους πατέρας καὶ γλυκυλάλους
διδασκάλους,
Βασίλειον καὶ Γρηγόριον σὺν Χρυσοστόμῳ,
τοὺς μεγίστους τοῦ νοητοῦ στερεώματος καθηγητὰς
καὶ πρυτάνεις,
ἀξιοχρέως οἱ πιστοὶ μακαρίσωμεν ἐν κατανύξει
βοῶντες·
Οἱ τοῦ διειδεστάτου ὕδατος τῆς ἑλληνικῆς
γευσάμενοι γλώσσης
καὶ δι’αὐτῆς θείᾳ εὐδοκίᾳ ποτίζοντες εἰς τοὺς αἰῶνας
διδασκάλων καὶ διδασκομένων εὐσεβῶν τὰς χορείας,
ἁγιάσατε πάντας ἡμᾶς τοὺς νῦν κοινοῖς ἐν ὕμνοις
μακαρίζοντας
ὑμῶν τοὺς ἀγῶνας πρὸς ἐμπέδωσιν τῆς εὐσεβείας
■
καὶ οὐρανίου γνώσεως. 

19 Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μέχρι τῶν
καθ’ ἡμᾶς (1-1900 μ. Χ.), Ἐκδόσεις Τέρτιος, Κατερίνη.
20 Στυλιανὸς Παπαδόπουλος, «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος», Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1999 (Α) καὶ 2006(Β).
21 Ἰωάννου Φουντούλη, «Αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ Νυχθημέρου» τεῦχος α΄, σελὶς 353, Θεσσαλονίκη 1985.
22 Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Προφητανακτοδαβιτικῶν Ψαλμῶν, σελίδες 185-186, Κωνσταντινούπολις 1799.
23 Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Ἀκολουθία ἀνέκδοτος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἀθῆναι 2005.
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ως στόχος του πεδίου
συνειδήσεως
1

l Κείμενο: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος Κυκκώτης
l Επιμέλεια: Δρ. Φωτεινή Νταντάλια - Δράκου

Πρόλογος

Τ

ο περιεχόμενο του κειμένου είναι μια ακριβής απόδοση της Ομιλίας του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Κυκκώτη στους Κύκλους
Παλλουριώτισσας στις 25 Νοεμβρίου 2005, και αποτελεί μια διαφορετική
προσέγγιση προβλημάτων, που μελετώνται ως αντικείμενα ψυχανάλυσης,
υπαρξιακής ανάλυσης, όπως και φιλοσοφικής, κοινωνιολογικής και θεολογικής θεώρησης. Σε αυτή την προσέγγιση γίνονται αναφορές σε βασικές έννοιες των πεδίων
αναφοράς, που αποτελούν κλειδιά για την επίλυση των προβλημάτων. Μετά τη θέση του
συγγραφέα για την αναγκαιότητα των στόχων και την απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στην
δυναμική τους επιχειρείται μια ανάλυση της δημιουργικής δύναμης, η οποία, σύμφωνα
με τον Ελβετό ψυχίατρο Κάρολο Γιουγκ, αποτελεί το Libido, που εδρεύει στο ασυνείδητο
και είναι ο κύριος πνευματικός παράγοντας και η πηγή δύναμης στον άνθρωπο. Όταν το
Libido εκδηλώνεται μέσα από το Πνεύμα, παράγει πνευματικά προϊόντα. Στη συνέχεια ο
συγγραφέας, βασιζόμενος στο έργο του Καρόλου Γιουγκ, Η ψυχολογία του βάθους, εξηγεί
το φαινόμενο της Εναντιοδρομίας, που περιλαμβάνει τους συσχετισμούς (άνοδος, ισοζύγιο, υποχώρηση) ανάμεσα στις αρχές που εδρεύουν στο ασυνείδητο. Το ασυνείδητο αποτελεί πηγή αντιθέσεων, η αντιμετώπιση των οποίων επιτυγχάνεται μόνο, όταν τεθεί στο
πεδίο της συνείδησης, ως στόχος, ο Χριστός.
Στη συνέχεια, βασιζόμενος στον νεώτερο κλάδο της ψυχολογίας, την Υπαρξιακή ανάλυση, συγκρίνει την ψυχανάλυση με την υπαρξιακή ανάλυση ή λογοθεραπεία, η οποία
καθορίζεται ως αποτέλεσμα της στροφής του ανθρώπου στο νόημα, στον λόγο των όντων.
Υπερασπιστής της θεωρίας αυτής ήταν ο Βίκτωρ Φραγκλ, ο οποίος ορίζει ως εκφράσεις
του πνεύματος την ελευθερία και την ευθύνη. Το Πνεύμα είναι ασυνείδητο και όχι συνειδητό, όπως και το μάτι, που μπορεί να τα γνωρίζει όλα, δεν μπορεί όμως να γνωρίζει τον
εαυτό του. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι συνειδητές δραστηριότητες το εμποδίζουν να λάβει
γνώση του εαυτού του. Ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης αποτελεί η αναζήτηση του νοήματος των όντων και των θεμελιωδών αξιών που καθορίζουν την πορεία του ανθρώπου και
δίνουν νόημα στη ζωή. Ό άνθρωπος πρέπει στη ζωή του συνεχώς να θέτει στόχους και να
αγωνίζεται για αυτούς, με σκοπό να βρει τον εαυτό του. Οι βασικές θέσεις αυτού του κειμένου δεν είναι μόνο, ή κυρίως, αποτέλεσμα των μελετών του συγγραφέα, αλλά εμπειρίες
ενός ενάρετου βίου και έκφραση αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

1 Τις θερμές ευχαριστίες μου επιθυμώ να εκφράσω στον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Διονύσιο Κυκκώτη, που μου εμπιστεύτηκε το κείμενο
της Ομιλίας του και μετά από πολύτιμες συζητήσεις για το περιεχόμενό του μου επέτρεψε την επιμέλεια της έκδοσης.

32



Eνατενίσεις

Ομιλία

Σε συζήτηση, που είχα κάποτε με τον Πατέρα Γεώργιο για κάποιο πρόσωπο με ψυχολογικά
προβλήματα, ανέφερα, ότι κάθε άνθρωπος στη
ζωή πρέπει να θέτει στόχους. Και θυμάμαι ότι
αναφέρθηκα σε διαφόρους ψυχολόγους. Το τέλος
της συζητήσεως ήταν τα λόγια του Πατρός Γεωργίου: «Τι λες, δεν έρχεσαι να κάμεις μια ομιλία για
αυτό το θέμα στο Συνέδριο, που θα έχουμε αυτό τον
μήνα;» Για αυτό και είμαι μαζί σας σήμερα. Ναι.
Κάθε άνθρωπος στη ζωή πρέπει να θέτει στόχους,

στόχους υψηλούς, που να οικοδομούν. Γιατί ο
υψηλός στόχος ολοκληρώνει την τυχόν κομματιασμένη προσωπικότητα, την οικοδομεί. Καλεί.
Ελκύει τον άνθρωπο. Τον κάνει να ενεργεί, να
βγαίνει από τον εαυτό του, να δραστηριοποιείται.
Σε εκείνη την ολιγόλεπτη συζήτηση πέρασε
από το μυαλό μου η δημιουργική δύναμη, που
βλέπουν οι διάφοροι ψυχολόγοι μέσα στον άνθρωπο. Μελετώντας ο ψυχίατρος Φρόιντ (18561939) το φαινόμενο της υστερίας, οδηγήθηκε σε
άγνωστο μέρος της ψυχής, που ονόμασε υποσυνείδητο. Θεωρείται ο πρώτος, που έστρεψε την
προσοχή της επιστήμης στο υποσυνείδητο. Στο
ασυνείδητο βρήκε απωθημένες ανεκπλήρωτες
επιθυμίες, που ονόμασε Libido. Libido είναι η
Eνατενίσεις



επιθυμία, που εκπληρούται, που εκφράζεται, με
τις κατώτερες ορμές. Στο Libido έδωσε καθαρά
υλιστική έννοια. Η εποχή του κυριαρχείται από
τον υλισμό. Ο Φρόιντ δεν μελέτησε όσο έπρεπε το
ασυνείδητο. Ή μάλλον ήταν η αρχή της μελέτης
αυτής και την εξέθετε όπως την συνέλαβε.
Εκείνος που έδωσε στο Libido και στο ασυνείδητο την πραγματική τους έννοια είναι ο Κάρολος Γιοθγκ (1856-1961), Ελβετός ψυχίατρος.
Κατά αυτόν Libido είναι η δημιουργική δύναμη
του ανθρώπου, που εκδηλούται, είτε μέσα από τις

ορμές και τα ένστικτα, είτε μέσα από το Πνεύμα.
Όταν το Libido εκδηλώνεται μέσα από το Πνεύμα, παράγει πνευματικά προϊόντα, γράφει μουσική, παράγει επιστήμη, συνθέτει ύμνους κλπ. Στο
σπουδαιότατο έργο του, Η ψυχολογία του βάθους
(The Symbols of Transformation), ο Γιοθγκ θεωρεί το ασυνείδητο ως τον κυρίως πνευματικό παράγοντα στον άνθρωπο, τη δε συνείδηση ως ένα
αδύνατο όργανο, που μπορεί εύκολα να χαθεί. Το
ασυνείδητο είναι πηγή δυνάμεως. Σε αυτό εδρεύουν, θα λέγαμε, δύο αρχές. Η αρχή των ορμών και
ενστίκτων και η αρχή του Πνεύματος. Οι δύο
αυτές αρχές κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση.
Όταν ανυψώνονται οι ορμές προς τη συνείδηση,
κατέρχεται το Πνεύμα. Και όταν ανυψώνεται το
33

Πνεύμα προς τη συνείδηση, υποχωρούν οι ορμές
και τα ένστικτα. Το φαινόμενο αυτό ο Γιουγκ το
ονομάζει Enadiodromia. Χρησιμοποιεί τον ελληνικό όρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές
το Πνεύμα καταλαμβάνει τη συνείδηση. Και τότε
έχουμε ενώπιόν μας ένα Άγιο. Θυμάμαι ότι ο μακαριστός Καλλιάφας, καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα παιδαγωγικά χρησιμοποιούσε το σχήμα της εναντιοδρομίας, για να κρίνει
το έργο του Αισχύλου
και των λοιπών κλασσικών. Μας έλεγε:
«Στην εποχή του Αισχύλου παρατηρείται
άνοδος του Πνεύματος, εξ ου η θρησκευτικότης της εποχής.
Στην εποχή του Σοφοκλή υπάρχει ισοζύγιο
των δύο αρχών. Και
την εποχή του Ευριπίδη υποχωρεί το πνεύμα. Ας θυμηθούμε ότι
ο Ευριπίδης παρουσιάζει στο έργο του την
Μήδεια να φονεύει τα
παιδιά της.»

φουν την ενεργητικότητά τους προς τα έξω, και
ενδοστρεφείς εκείνοι που την στρέφουν προς τα
μέσα. Δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους αμιγής ενδοστρεφής ή εξωστρεφής. Ούτε πρέπει ένας
να είναι συνεχώς ενδοστρεφής ή εξωστρεφής. Γιατί θα παρουσιάσει ψυχολογικό πρόβλημα, ψυχική ανωμαλία. Εξωστρεφής άνθρωπος είναι εκείνος που ασχολείται, για παράδειγμα, με το εμπόριο. Ενδοστρεφής είναι ο προσευχόμενος. Αν ένας
ασχολείται συνεχώς
με έργο που απαιτεί
εξωστρεφή δραστηριότητα, θα πρέπει στο
ιδιαίτερό του να ασχολείται με έργο που
απαιτεί ενδοστρεφή
ενέργεια. Να ασχολείται με προσευχή,
με μελέτη σοβαρού
έργου, με μελέτη της
Αγίας Γραφής. Αυτά
είναι μερικά στοιχεία
της ψυχολογίας του
βάθους του Καρόλου
Γιουγκ.

Τώρα, που εκφράσαμε μερικά στοιχεία
για την ψυχανάλυση,
Το ασυνείδητο είας ακούσουμε τι μας
ναι πηγή αντιθέσεων.
λέγει νεώτερος κλάΤης μεγάλης πίστεως
δος της ψυχολογίας
και απιστίας, αγάη Υπαρξιακή ανάλυπης και μίσους, τόλση.
Συγκρίνοντες
μης και δειλίας κλπ.
την ψυχανάλυση και
Πρέπει δε να έχουμε
υπαρξιακή ανάλυση
υπόψη ότι κάθε σκέΕκκλησία San Apollinare Nuovo, Ραβέννα, Ιταλέμε ότι η ψυχανάλος μιας αντιθέσεως λία, Μωσαϊκό, 6ος αι., Χριστός.
λυση έχει συμπλήκρύβει μέσα του το
ρωμα την Υπαρξιακή ανάλυση ή λογοθεραπεία.
αντίθετο σκέλος. Για αυτό βλέπουμε κάποτε κάΕνώ η ψυχανάλυση ασχολείται με τον κατώτερο
ποιο πρόσωπο με πολύ θερμή πίστη απότομα να
άνθρωπο, η Υπαρξιακή ανάλυση ασχολείται με
μεταπίπτει στην απιστία. Για να αποφύγουμε
τον ανώτερο άνθρωπο, ασχολείται με το Πνεύμα.
αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να έχουμε, όσον είΗ Υπαρξιακή ανάλυση λέγεται και λογοθεραπεία.
ναι δυνατό, στο πεδίο της συνειδήσεως τον στόχο,
Ο όρος μιλά από μόνος του. Η θεραπεία είναι αποτον Χριστό. Όταν ο Απόστολος Πέτρος κατέβηκε
τέλεσμα της στροφής του ανθρώπου στο νόημα,
στο νερό της λίμνης, για να υπάγει κοντά στον
στον λόγο των όντων.
Χριστό, και έχασε για μια στιγμή τον Χριστό από
Πατέρας της θεωρίας αυτής είναι ο Βίκτωρ
τα μάτια του, άρχισε να καταποντίζεται.
Φραγκλ. Καταγόταν από τη Βιέννη. Φαίνεται
Ο Κάρολος Γιουγκ διέκρινε τους ανθρώπους
ότι ήταν Εβραίος στην καταγωγή. Σε ηλικία 25
σε ενδοστρεφείς και εξωστρεφείς, και κάθε μια
χρόνων πήρε δοκτοράτο στη Φροϋδική ψυχοτάξη σε τέσσερεις μικρότερες. Έγραψε μάλιστα
λογία. Από το 1930, το τέλος των σπουδών του,
και βιβλίο χαρακτηρολογίας. Περιορίζομαι στις
ίδρυσε στη Βιέννη τα κέντρα νεότητος, και βοδύο μεγάλες κατηγορίες: Εξωστρεφείς και ενδοήθησε πολλούς νέους και νέες, που έφθαναν στα
στρεφείς. Εξωστρεφείς είναι εκείνοι που στρέ34



Eνατενίσεις

πρόθυρα της αυτοκτονίας. Πολύ νωρίς απέρριψε
τα προκατασκευασμένα καλούπια της Φροϋδικής ψυχολογίας, και έμαθε, το τονίζω αυτό, να
ακούει μετά συμπαθείας τον πονεμένο άνθρωπο. Το 1940 συνελήφθη από τους Γερμανούς και
εστάλη στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως Νταχάου και Άουσβιτς. Επέζησε των αντίξοων συνθηκών των στρατοπέδων. Όταν στο τέλος του πολέμου ελευθερώθηκε, φοίτησε εκ δευτέρου στο
Πανεπιστήμιο και πήρε δοκτοράτο στην ύπαρξη
Φιλοσοφίας. Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως
των Γερμανών ήταν για τον Βίκτωρα Φραγκλ
δεύτερο Πανεπιστήμιο. Εκεί παρακολουθούσε
τη συμπεριφορά των ανθρώπων, των συγκρατουμένων του. Παρατήρησε ότι κατόρθωναν να
επιζήσουν στις αντίξοες συνθήκες εκείνοι από
τους κρατουμένους που έθεταν στόχους. Έθεταν
λ.χ. στόχο τι θα κάμουν μετά την απελευθέρωσή
τους ή, αν τους περίμενε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Ο ίδιος επέζησε, γιατί έξω από τα κρατητήρια τον περίμενε ή αγαπημένη του σύζυγος,
πιθανώτατα η μελλοντική φοίτησή του σε Πανεπιστήμιο, η αποστολή μέσα στο στρατόπεδο.
Εκεί μέσα είχε κάποιο έργο, είχε μια αποστολή.
Οι αρχές του στρατοπέδου ζήτησαν γιατρό, για
να περιποιείται τους αρρώστους από τύφο. Αμέσως ο Φραγκλ πρότεινε τον εαυτό του, παρά το
ότι ήταν ψυχίατρος. Η περιποίηση των τυφικών
ήταν πολύ απλή. Ήταν να δίδει στους αρρώστους τα χάπια τους, και όταν πέθαιναν, φαινόμενο πολύ συχνό, να τους θάβει. Όταν πήρε και
δεύτερο δοκτοράτο, πήγαινε σε πολλά μέρη και
έδινε διαλέξεις για την λογοθεραπεία. Έγραψε
σπουδαία συγγράμματα για τη λογοθεραπεία.
Πολλά από αυτά μεταφράστηκαν στα Αγγλικά
και δυο ή τρία μεταφράστηκαν στα Ελληνικά.
Μιλώντας για το Πνεύμα γράφει: «Εκφράσεις του
πνεύματος είναι η ελευθερία και η ευθύνη. Ελευθερία και ευθύνη πρέπει να αναπτύσσονται ισορροπημένα. Όταν αναπτυχθή η ευθύνη, χωρίς την
ελευθερία, η ευθύνη γίνεται στυγνή δικτατορία.
Και η ελευθερία, χωρίς συνοδό την ευθύνη, καταντά ασυδοσία.» Όταν κάποτε πήγαινε στην Αμερική για μια διάλεξη, είπε στο ακροατήριό του:
«Μπαίνοντας στο Hudson River, είδα το άγαλμα
της Ελευθερίας, και εσκέφθηκα ότι θα ήταν πολύ
καλό, αν στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ εστήνετο το
άγαλμα της Ευθύνης.»
Το Πνεύμα, λέει ο Φραγκλ, είναι ασυνείδητο υπό την έννοια ότι δεν είναι συνειδητό, είναι
άγνωστο στον εαυτό του. Το Πνεύμα είναι ό,τι και
το μάτι. Το μάτι μπορεί να τα δει όλα, δεν μπορεί
Eνατενίσεις



όμως να δει τον εαυτό του. Και το Πνεύμα μπορεί
να τα γνωρίζει όλα, δεν μπορεί όμως να γνωρίζει
τον εαυτό του. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι συνειδητές δραστηριότητες το εμποδίζουν να λάβει γνώση του εαυτού του.
Η ανθρώπινη ύπαρξη, το Πνεύμα, εκτείνεται προς τα έξω αναζητώντας νόημα, το νόημα
των όντων. Αναζητεί θεμελιακές αρχές, αιώνιες
αξίες για να πραγματώσει. Οι αξίες αυτές υπάρχουν αντικειμενικά. Υπάρχουν πέρα από τον
άνθρωπο, και ο άνθρωπος τείνει προς αυτές. Και
εδώ είναι η ουσία της ανθρώπινης υπάρξεως.
Τότε η ανθρώπινη ύπαρξη είναι στην ουσία της.
Το αεροπλάνο, λέγει ό Βίκτωρ Φραγκλ, εφόσον
τροχιοδρομεί είναι αυτοκίνητο. Όταν αρχίσει να
πετά, γίνεται αεροπλάνο. Αυτές λοιπόν οι αξίες
καθορίζουν την πορεία του ανθρώπου, και του
δίδουν νόημα στη ζωή. Για να δείξει την αντικειμενικότητα των αξιών, χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από τη Βίβλο. Όταν οι Ιουδαίοι, λέγει,
έφυγαν από τήν Αίγυπτο και επορεύοντο μέσον
της ερήμου για τη γη Χαναάν, ένα νέφος επροπορεύετο, και τους έδειχνε την πορεία. Αν το νέφος
δεν επροπορεύετο, θα τους εκάλυπτε και θα εχάνοντο στην έρημο.
Ο άνθρωπος πρέπει στη ζωή του συνεχώς να
θέτει στόχους και να αγωνίζεται για αυτούς. Τότε
η ζωή του αποκτά νόημα, γίνεται σημαντική.
Έτσι βρίσκεται στην ουσία του. Ο αγώνας του τον
καθιστά υγιή, τον θεραπεύει. Πρέπει ο άνθρωπος
να γίνεται δημιουργικός. Αν πάψει να γίνεται δημιουργικός, αν αποτύχει στον στόχο του, η δημιουργική δύναμη μέσα του γίνεται καταστροφική.
Για αυτό ακούμε πολλές φορές τον άνθρωπο να
λέγει: «Είμαι άκεφος, ή δεν ξέρω τι να κάμω, ή έχω
κατάθλιψη.» Πολλάκις αντιμετώπισα τέτοια φαινόμενα. Το αντιφάρμακο είναι να βοηθήσουμε τον
άνθρωπο να θέσει στόχους και να γίνει δημιουργικός. Έτσι θα βρει πάλι τον εαυτό του. 
■
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Tο μετόχιο

του Ξηροποτάμου
l Του Kωστή Kοκκινόφτα
Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Σ

τα παλαιότερα χρόνια, και ιδίως κατά
την Τουρκοκρατία (1571-1878), η Mονή
Kύκκου διατηρούσε ένα πολύ καλά
οργανωμένο δίκτυο Μετοχίων, τόσο
εντός, όσο και εκτός Kύπρου, που συνέτειναν, ώστε να καταστεί οικονομικά αυτοδύναμη. Στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
των Μετοχίων αυτών εντοπίζονται οι ρίζες της μετέπειτα οικονομικής της ευρωστίας, που της επέτρεψε να αποτελέσει μία από τις κυριότερες πηγές
χρηματοδότησης της μορφωτικής προσπάθειας
του κυπριακού λαού και ενίσχυσης των εθνικών
διεκδικήσεών του στα χρόνια της Aγγλοκρατίας
(1878-1960). Aνάμεσα στα Μετόχια αυτά εξέχουσα
θέση κατέχει το Μετόχιο του Ξηροποτάμου στην
Πεντάγεια, το οποίο βρίσκεται σήμερα στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής
περιοχή της πατρίδας μας, που το μετέτρεψαν σε
στρατόπεδο των δυνάμεων κατοχής.
Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, η Mονή
Kύκκου ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα με οικονομική συμβολή του Bυζαντινού αυτοκράτορα
Aλέξιου Kομνηνού (1081-1118), ο οποίος μερίμνησε
και για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την επιβίωσή της με την παραχώρηση τριών μεγάλων Μετοχίων, που αποτελούνταν
από τα χωριά Mήλο, Mηλικούρι και Περιστερώνα
(1). Όπως αναφέρεται στα τέσσερα χειρόγραφα της
ιστορίας της, των ετών 1614, 1661, 1695 και των
αρχών του 18ου αιώνα, που διασώζουν παλαιότερες καταγραφές, κατά τα πρώτα χρόνια μετά την
ίδρυσή της προστέθηκε στην κτηματική περιουσία της και το Μετόχιο του Aγίου Γεωργίου της
Πεντάγειας, που δωρήθηκε από κάποιο Bυζαντινό
Δούκα, ο οποίος ονομαζόταν Γεώργιος (2).
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Tο Μετόχιο αυτό ήταν γνωστότερο με την
ονομασία «Ξηροπόταμος», όνομα που προέρχεται
από παρακείμενο χείμαρρο, ο οποίος πηγάζει στα
βόρεια του χωριού Bυζακιά και διέρχεται από την
περιοχή (3). Aποτελείτο από μοναστηριακά κτήρια
και μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμης γης και βοσκοτόπων, καθώς και εκκλησία αφιερωμένη στον
Άγιο Γεώργιο, που βρισκόταν σε κοντινή τοποθεσία, πλησίον του νερομύλου του Μετοχίου. Η τελευταία, όμως, κατέπεσε σε ερείπια στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, περίοδο κατά την οποία ανηγέρθη
η σημερινή εκκλησία, που αφιερώθηκε στους Aγίους Σέργιο και Bάκχο. Σε αυτήν εκκλησιάζονταν
και οι κάτοικοι της παρακείμενης Πεντάγειας, μέχρι το 1953, που ανήγειραν δική τους, αφιερωμένη
στον Άγιο Nικόλαο (4).
Στο Μετόχιο εκαλλιεργούντο σιτηρά, ελιές,
εσπεριδοειδή, κηπευτικά και διάφορα άλλα προϊόντα. Eξακολούθησε δε να επανδρώνεται από μέλη
της αδελφότητας της Mονής μέχρι το 1956, που
ενοικιάστηκε στον Κώστα Μαγγλή, ο οποίος δημιούργησε στις γύρω εκτάσεις μεγάλο αγρόκτημα
από εσπεριδοειδή. Tελευταίοι μοναχοί, που υπηρέτησαν σε αυτό, ήταν ο σημερινός εκκλησιάρχης
της Mονής Kύκκου, π. Eυγένιος, και ο Ιερομόναχος Κλεόπας, οι οποίοι απεχώρησαν το 1957 και το
1959, αντιστοίχως (5).
H παλαιότερη μαρτυρία σύνδεσης της Mονής
Kύκκου με το Μετόχιο του Ξηροποτάμου ανάγεται στα χρόνια της Λατινοκρατίας (1191-1571), και
εντοπίζεται σε έγγραφο, που αφορά έσοδα και έξοδά της, μεταξύ της 21ης Φεβρουαρίου 1553 και της
7ης Μαρτίου 1554. Όπως σημειώνεται σχετικά, η
Μονή είχε στην κυριότητά της την περίοδο αυτή
μερικά κτήματα γύρω από το κεντρικό μοναστηEνατενίσεις

ριακό οικοδόμημά της, καθώς και τα Μετόχια Άγιος Γεώργιος στην Πεντάγεια και Άγιος Nικόλαος
στον Aκάμα. Σύμφωνα με το έγγραφο, στον Άγιο
Γεώργιο παράγονταν σιτάρι, κριθάρι, κουκιά και
φακές, υπήρχε κοπάδι από 200 αιγοπρόβατα, καEνατενίσεις



θώς και δύο νερόμυλοι, που απέδιδαν ένα σταθερό
εισόδημα από την ενοικίασή τους στους φραγκομάτες χωρικούς της Πεντάγειας (6).
Πολύ περισσότερες πληροφορίες έχουμε για το
Μετόχιο και τη σύνδεσή του με τη Mονή Kύκκου
37

στα χρόνια της Tουρκοκρατίας και Αγγλοκρατίας.
Tότε, εξαιτίας του δύσβατου οδικού δικτύου προς
τη Μονή, αποτελούσε τον ενδιάμεσο σταθμό κατά
τις διακινήσεις των μελών της αδελφότητας, ή
των προσκυνητών και περιηγητών από και προς
τη Λευκωσία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ο
Άγγλος διπλωμάτης Ουίλιαμ Τέρνερ, ο οποίος το
1815 σημείωσε ότι διέμεναν σε αυτό 20 με 25 μοναχοί, και ο Γάλλος περιηγητής Εμίλ Ντεσάμπ, που
το επισκέφθηκε το 1893 (7). Επίσης, στο Μετόχιο
εναπέθεταν προσωρινά τη θαυματουργό εικόνα
της Παναγίας της Κυκκώτισσας, όσες φορές μεταφερόταν από τους μοναχούς στη Λευκωσία, όπου
πραγματοποιούνταν λιτανείες και δεήσεις, κατά
τις περιόδους της ανομβρίας, όπως το 1781 και το
1887(8).
Στο Aρχείο της Mονής φυλάσσεται μεγάλος
αριθμός λυτών εγγράφων, που σχετίζονται με το
Μετόχιο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας,
και βοηθούν στην ανασύνθεση της ιστορίας του.
Tο παλαιότερο είναι δικαιοπρακτικής φύσεως,
φέρει ημερομηνία 9 Iανουαρίου 1696, και παρέχει έμμεση μαρτυρία για την κατοχή γης από τη
Mονή Kύκκου στην περιοχή του (9). Πολλά άλλα
ανήκουν στο αρχείο οθωμανικών εγγράφων της
Mονής, φέρουν χρονολογίες από τα μέσα του 18ου
μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, και μαρτυρούν τη
συνεχή λειτουργία του, την παραγωγή σιτηρών σε
αυτό και τη φορολογία τους (10), ενώ αρκετά άλλα
αναφέρονται σε ζητήματα παραχώρησης άδειας
για την επισκευή των θυρών και την επιδιόρθωση
των μαρμάρων του πατώματος της εκκλησίας, της
στέγης και των τοίχων της αυλής (11).
Παρόμοιες αναφορές εντοπίζονται επίσης και
σε χειρόγραφους Κώδικες του Αρχείου της Μονής, όπως για παράδειγμα στον Κώδικα 54, όπου
καταγράφονται τα έσοδα και έξοδά του, σε χρήμα
και σε γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των ετών 1813
και 1819, καθώς και αναφορά στον διαμοιρασμό 27
καπών στους καμηλάρηδες και τους βοσκούς, που
βρίσκονταν στην υπηρεσία του (12), αριθμός αρκετά σημαντικός για τα οικονομικά δεδομένα της
εποχής.
Ακόμη, στους Κώδικες 49 και 51, που περιέχουν καταγραφές για τις γεωργικές δραστηριότητες της Μονής, κατά τα έτη 1813 έως 1841, ο
πρώτος, και 1818 έως 1881, ο δεύτερος, αναφέρεται
ότι είχε στην κατοχή του 1,115 σκάλες καλλιεργήσιμης γης (13), ενώ στον Κώδικα 56, που περιέχει
παρόμοιες πληροφορίες μεταξύ των ετών 1844 έως
1890, σημειώνεται ότι παράγονταν σε αυτό μεγά38



λες ποσότητες από λάδι, βαμβάκι, λινάρι, σιτηρά
και όσπρια, όπως κουκιά και λουβί. Στον ίδιο Κώδικα αναφέρεται ακόμη, ότι εκτρέφονταν σε αυτό
κότες, χήνες, γάλοι, αιγοπρόβατα και αγελάδες,
που απέδιδαν σημαντικές ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων και δερμάτων, καθώς και διάφορα άλλα ζώα, όπως γαϊδούρια, άλογα και βόδια, που
ήταν απαραίτητα για τις γεωργικές εργασίες και
το όργωμα, γεγονός που καταδεικνύει και το μέγεθος των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
του (14).
Αρκετές πληροφορίες για το Μετόχιο σώζονται επίσης σε χειρόγραφα και έγγραφα του Αρχείου της Μονής των χρόνων της Αγγλοκρατίας,
καθώς και σε δημοσιεύματα του κυπριακού τύπου. Για παράδειγμα, από αντίγραφο επιστολής,
ημερομηνίας 12 Μαρτίου 1879, του Ηγουμένου
Κύκκου (1862-1890) Σωφρονίου προς τη βρετανική διοίκηση, που αναγράφεται στον Κώδικα 53,
σημειώνεται ότι υπήρχαν σε αυτό δύο νερόμυλοι,
οι οποίοι άλεθαν σιτηρά μόνο κατά τη χειμερινή
περίοδο, αφού δεν υπήρχε επαρκής ποσότητα νερού για ολόχρονη χρήση τους (15). Ακόμη, σε επιστολή, ημερομηνίας 21/3 Φεβρουαρίου 1891, του
Ηγουμένου Κύκκου (1890-1891) Γερασίμου προς
τον διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου
Λευκωσίας αναφέρεται ότι είχε στην κυριότητά
του 500 στρέμματα γης, που χρησιμοποιούνταν ως
βοσκότοποι (16). Επίσης σε αντίγραφο εγγράφου,
ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 1897, σημειώνεται ότι
διέμεναν σε αυτό πέντε Ιερομόναχοι (17), που καταδεικνύει και τη σημαντική στελέχωσή του από
μέλη της αδελφότητας.
Σύμφωνα με τους ισολογισμούς των οικονομικών ετών της πρώτης δεκαετίας του 1910, που
δημοσιεύτηκαν στον τύπο της εποχής, τα εισοδήματα του Μετοχίου ξεπερνούσαν πολλές φορές τα
αντίστοιχα της κεντρικής Μονής και υστερούσαν
μόνο αυτών του Μετοχίου του Αγίου Προκοπίου.
Για παράδειγμα, κατά το οικονομικό έτος 19101911 τα έσοδα από το Μετόχιο του Αγίου Προκοπίου ανέρχονταν στις 1,806 λίρες, από τον Ξηροπόταμο στις 1,548 και από την κεντρική Μονή
στις 1,334 (18).
Η αδελφότητα της Μονής Κύκκου απέδιδε πάντοτε μεγάλη σημασία στο Μετόχιο και τη συμβολή του στην οικονομική αυτάρκεια της Μονής.
Γι’ αυτό και το 1912 ο τότε Ηγούμενος (1911-1937)
Κλεόπας μερίμνησε για την ανοικοδόμησή του, τον
εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου και τη δενδροφύτευση των παραθαλάσσιων εκτάσεών του
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(19). Σταδιακά η καλλιεργήσιμη γη και οι βοσκότοποί του αυξήθηκαν σε σχέση με τους αντίστοιχους
των χρόνων της Τουρκοκρατίας και το 1928 ανήλθαν στα 4,134 στρέμματα (20). Από την απογραφή
του 1931 πληροφορούμαστε ότι 2,000 σκάλες από
αυτά ήταν καλλιεργήσιμες και πως στο Μετόχιο
ήταν φυτευμένα 1,000 ελαιόδενδρα και υπήρχαν
59 άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια και βόδια για τις γεωργικές εργασίες. Στην ίδια απογραφή σημειώνεται επίσης ότι διέμενε σε αυτό σημαντικός αριθμός
εργαζομένων, που ανερχόταν στους 47 άρρενες και
44 γυναίκες, προφανώς σύζυγοι και θυγατέρες των

πρώτων (21).
Το Μετόχιο του Ξηροποτάμου ήταν άμεσα
συνδεδεμένο με την παρακείμενη κοινότητα της
Πεντάγειας, οι κάτοικοι της οποίας απασχολούνταν στις διάφορες εργασίες του. Οι δε μοναχοί
του συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη
της παιδείας της και στη βελτίωση των συνθηκών
ζωής των κατοίκων της, όπως το 1917, οπότε κατέβαλαν τις δαπάνες ανέγερσης του κτηρίου του
δημοτικού σχολείου (22), και το 1927, που ίδρυσαν Ταμιευτήριο για τη στήριξη της οικονομίας
της (23). 
■
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Η Ιερά Μονή Κύκκου

Άποψη της
Ιεράς Μονής Κύκκου.
Φωτογραφία
1920-1930.

μEσα απO παλιEς
φωτογραφIες

Τις φωτογραφίες μας
παραχώρησε από το
προσωπικό του Αρχείο
ο Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης Ανθέμιος Κυκκώτης στον
οποίο εκφράζουμε βαθύτατες ευχαριστίες.

Φωτογραφίa με
παλιά κλειδιά
της Ιεράς Μονής Κύκκου. Τα
κλειδιά αυτά
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.
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Φωτογραφίa
με παλιά κλειδιά της Ιεράς
Μονής Κύκκου. Τα κλειδιά αυτά χρησιμοποιούνται
μέχρι σήμερα.

Φωτογραφίa με
παλιές κλειδαριές
της Ιεράς Μονής
Κύκκου, οι οποίες
υπάρχουν και βρίσκονται σε χρήση
μέχρι σήμερα.

Φωτογραφίa με
παλιές κλειδαριές
της Ιεράς Μονής
Κύκκου, οι οποίες
υπάρχουν και βρίσκονται σε χρήση
μέχρι σήμερα.
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Πλανώδιος πωλεί σουζούκο στους προσκυνητές έξω από την Ιερά Μονή Κύκκου (1966).

Πανοραμική άποψη της Ιεράς Μονής
Κύκκου (1966).

Σπάνιες φωτογραφίες
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ
l Του Δρ. Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου
Βυζαντινολόγου

Ο

κ. Μιχαήλ Μιχαήλ γεννήθηκε το 1932 στην τουρκοκρατούμενη σήμερα Μηλιά της Αμμοχώστου και
από το 1945 μετοίκησε στο Βαρόσι. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1965 προσέφερε σημαντικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση
από τις θέσεις της Προπαρασκευαστικής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, το Διδασκαλικό Κολλέγιο, την Τεχνική Σχολή Λευκωσίας και τέλος την Τεχνική Σχολή Λεμεσού, από όπου μετά από 26
συναπτά χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής, αφυπηρέτησε το 1992.
Τις εκπαιδευτικές του εμπειρίες κατέγραψε στο βιβλίο του, που
εξέδωσε το 1999, υπό τον τίτλο: Αποστάγματα εκπαιδευτικής και
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Λεπτομέρεια των κτηρίων της Ιεράς Μονής
Κύκκου (1966).

Το θρονί της
Παναγίας, όπως
σωζόταν το 1966.

Ένα φωτογραφικό ταξίδι στην Ιερά Μονή Κύκκου το 1966
διοικητικής πείρας. Ήδη από τα φοιτητικά του
χρόνια αγάπησε την τέχνη της φωτογραφίας, και
ασχολήθηκε επισταμένως με αυτήν. Επιστρέφοντας στην Κύπρο μετά τις σπουδές του, υπήρξε
ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των
χρόνων δημιούργησε ένα πλουσιώτατο φωτογραφικό αρχείο, το οποίο διακρίνεται από εξαιρετική
τάξη, ως προς την ακριβή καταγραφή του τόπου,
χρόνου, ακόμη και της φωτογραφικής μηχανής,
με την οποία κάθε φωτογραφία τραβήχθηκε. Το
1974 του απονεμήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Φωτογραφικής Τέχνης (Federation internationale
de l’art photographique) ο τίτλος διάκρισης AFIAP.
Το 1976 πραγματοποίησε την πρώτη φωτογραφική του έκθεση, την οποία εγκαινίασε ο Υπουργός
Παιδείας δρ. Ανδρέας Μικελλίδης.
Γνωρίσαμε τον κ. Μ. Μιχαήλ κατά την επιτυχημένη εκδήλωση του Μουσείου της Ι. Μονής
Κύκκου, που διοργάνωσε η Τεχνική Σχολή Λεμεσού, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια για το μέγεθος
της καταστροφής των κατεχόμενων μνημείων,
που παρουσιάσαμε, και συγκινημένος από την καEνατενίσεις



τεδάφιση της Παναγίας Αυγασίδος, μάς ξεδίπλωσε
την καρδιά του, και μάς μίλησε για τον σπουδαίο
φωτογραφικό θησαυρό, που εδώ και χρόνια, σαν
κόρη οφθαλμού, διαφυλλάττει. Δεκάδες σπάνιες
φωτογραφίες αρχαίων και βυζαντινών μνημείων
προ της τουρκικής εισβολής, καθώς και σκηνές
από την καθημερινή ζωή των κατοίκων της υπαίθρου, έχουν «εγκλωβίσει» τον χρόνο και τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία μάς μεταφέρουν στη ζωή
της Μεγαλονήσου προ τεσσαρακονταετίας. Ελάχιστο δείγμα αυτού του φωτογραφικού θησαυρού
αποτελούν οι φωτογραφίες, που παρουσιάζονται
εδώ από την Ιερά Μονή Κύκκου, οι οποίες έχουν
τραβηχθεί το 1966.
Η σημασία του φωτογραφικού αρχείου του κ.
Μιχαήλ γεννά αυθόρμητα τη σκέψη μιας φωτογραφικής έκθεσης, που θα μπορούσε να διοργανωθεί από το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου,
συνοδευόμενη από σχετική έκδοση, ώστε στη
φωτογραφική αυτή κληρονομιά του τόπου μας
να γίνει κοινωνός ο καθένας μας και παράλληλα
να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή του και από την
επιστημονική κοινότητα. 
■
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Η Ελεούσα

ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
Κέντρο ημερήσιας φροντίδας
για άτομα με νοητική αναπηρία

l Της Ελίζας Γεωργιάδου, Ψυχολόγου

Η

Ελεούσα του Κύκκου είναι ένα
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας,
το οποίο αναφέρεται σε άτομα με
νοητικές αναπηρίες άνω των 18
ετών. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα
στο κέντρο μας παρουσιάζουν νοητική υστέρηση,
σύνδρομο down, αυτισμό και αναπτυξιακές διαταραχές γενικότερα.
Η έλλειψη Κέντρων, που να αναφέρονται σε
άτομα με τέτοιου τύπου δυσκολίες, είχε ως αποτέλεσμα πολλά άτομα με νοητικές αναπηρίες να
μένουν μόνιμα στο σπίτι, να «απομακρύνονται»
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από τον κοινωνικό περίγυρο, να απομονώνονται
ή ακόμα και να παλινδρομούν. Κατ’ επέκταση τα
άτομα αυτά κατακλύζονταν από αρνητικά συναισθήματα, και οι οικογένειες επιβαρύνονταν όλο
και περισσότερο.
Έτσι, με την οικονομική στήριξη της Ιεράς
Μονής Κύκκου δημιουργήθηκε το 2005 η Ελεούσα του Κύκκου. Ένας χώρος, που εμπερικλείει
ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και ένα Σπίτι
στην Κοινότητα, φιλοξενώντας έτσι 27 άτομα. Τα
22 άτομα βρίσκονται στο Κέντρο και τα υπόλοιπα 5
διαμένουν στο Σπίτι στην Κοινότητα. Την ΕλεούEνατενίσεις

σα του Κύκκου λειτουργεί ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, ο οποίος
λειτουργεί και άλλα αντίστοιχα προγράμματα.
Στο Kέντρο μας τα άτομα βρίσκονται χωρισμένα σε τετραμελείς και πενταμελείς ομάδες,
όπου, μαζί με τους εκπαιδευτές τους, μαθαίνουν, κατασκευάζουν, δημιουργούν, ψυχαγωγούνται και πάνω απ’ όλα βιώνουν το αίσθημα
του να ανήκουν σε ομάδα, του να είναι αποδεκτοί, του να συνυπάρχουν. Συναισθήματα
ανεκτίμητα για τα άτομα με τέτοιου τύπου δυσκολίες,
Το κάθε άτομο, πέρα από την ομαδική δουλειά, έχει το δικό του ατομικό πρόγραμμα. Οι
δυνατότητες και οι δυσκολίες του κάθε ατόμου
ποικίλλουν με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαφορετικές ανάγκες για κάθε άτομο. Έτσι δημιουργήθηκαν ατομικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση της υγείας του
κάθε ατόμου, τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζει
αλλά και το τι επιθυμεί το ίδιο το άτομο, ούτως
ώστε να έχουμε για τον κάθε ένα ξεχωριστά το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Το πρόγραμμά μας δεν περιορίζεται μόνο
στη δουλειά, που γίνεται με τους εκπαιδευτές,
αλλά στηρίζεται και από τους θεραπευτές.
Στο πρόγραμμα των ατόμων λαμβάνουν χώρο
και η φυσιοθεραπεία, η εργασιοθεραπεία και
η ψυχολογική στήριξη των ατόμων και των
οικογενειών τους. Η θεραπευτική ομάδα, με
συντονισμένες ενέργειες και λαμβάνοντας
υπόψιν τους διάφορους τομείς, στους οποίους
Eνατενίσεις
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πρέπει να παρέμβει, παρέχει μια πολύπλευρη
αντιμετώπιση. Σκοπός της η ολοκληρωμένη
και ουσιαστική παρέμβαση.
Στόχο μας δεν αποτελεί μόνο η ευημερία
των ατόμων, αλλά και των οικογενειών τους,
οι οποίες έχουν ένα δύσκολο ρόλο να διαδραματίσουν, καθώς καλούνται καθημερινά ν’
ανταποκριθούν στις πολλαπλές ανάγκες των
παιδιών τους. Έτσι πραγματοποιούνται καθοδηγήσεις ή/ και στήριξη, όποτε αυτοί το επιθυμούν.
Ταυτόχρονα οι στόχοι, που θέτουμε, θέλουμε να γενικεύονται, και τα όσα πετυχαίνουμε
να μην περιορίζονται στον χώρο του Κέντρου.
Κατ’ επέκταση το πρόγραμμα περιλαμβάνει
εκδρομές, εξόδους και επισκέψεις, ούτως ώστε
να υπάρχει περαιτέρω κοινωνικοποίηση, περαιτέρω ψυχαγωγία, αλλά και διεύρυνση των
όσων επιτυγχάνουμε και σε άλλους χώρους.
Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι επίσης ένα κομμάτι από τον προγραμματισμό της
Ελεούσας του Κύκκου. Μιας και η επιμόρφωση όσων εργάζονται στον χώρο κρίνεται ως
απαραίτητη, υλοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο, για να είμαστε όλοι σε θέση να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει.
Ο κύριος σκοπός του άρθρου αυτού είναι
και η γνωστοποίηση των προσπαθειών, που
γίνονται, αλλά κυρίως η ευαισθητοποίηση
του κοινού, ούτως ώστε να έχουμε τη στήριξή
του. Η αποδοχή και η στήριξη των ατόμων με
νοητική αναπηρία δεν θέλουμε να περιοριστεί
σ’ ένα κέντρο ή σε μια μερίδα ανθρώπων. Η
διαφορετικότητα μπορεί να μην είναι οικεία,
αλλά αξίζει να αξιολογήσουμε τις ανάγκες της.
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Όπως ακριβώς ο κάθε ένας από εμάς θα επιθυμούσε να γίνονται κατανοητές οι δικές του επιθυμίες και ανάγκες.
Ευχαριστούμε λοιπόν την Ιερά Μονή Κύκκου, και κυρίως τον Πρόεδρο του Διοικητικού
μας Συμβουλίου τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, που
μας στηρίζει οικονομικά, δίνοντας μας την ευχέρεια να προσπαθούμε για το χαμόγελο των
ατόμων με νοητική αναπηρία. Σημαντική για
μας είναι η λειτουργική καθημερινότητά τους.
Μια καθημερινότητα, που να τους ικανοποιεί
και να τους κάνει τη μέρα τους ομορφότερη.
l Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:
 Τηλ: 22- 443307
 Email: Eleousa@netmail.com.cy

Eνατενίσεις



47

H θρησκευτική αγωγή
στα σχολικά προγράμματα
l Του Αλέξανδρου Ταπάκη
Θεολόγου-Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η

αξία της Θρησκευτικής Αγωγής
αμφισβητήθηκε κατά καιρούς από
διάφορους, οι οποίοι υποστηρίζουν
ότι θα πρέπει να καταργηθεί εντελώς από τα σχολεία ή να αποτελεί
προαιρετικό μάθημα.
Μεταξύ των επιχειρημάτων, που παραθέτουν
όσοι εναντιώνονται στη διδασκαλία της Θρη48



σκευτικής Αγωγής (ΘΑ), είναι και τα εξής:

1

Η κοινωνία μας είναι πια μια πολυπολιτισμική
κοινωνία, και δεν υπάρχει ομοιογένεια στον
μαθητικό πληθυσμό, για να διδάσκεται μια ομοιογενής θρησκεία.

2

Δεν πρέπει να γίνεται προσηλυτισμός στη ΘΑ,
διότι αυτό αντίκειται προς τις ελευθερίες του
ατόμου.
Eνατενίσεις

Τα επιχειρήματα αυτά μπορούν να καταρριφθούν ως εξής:

1

Το παιδί έχει ανάγκη από τη βίωση του θρησκευτικού συναισθήματος, της συγκίνησης,
δηλαδή, που αισθάνεται ο άνθρωπος, όταν στρέφεται προς τον Θεό.
Το παιδί βιώνει αυτό το συναίσθημα, κατ’ αρχήν ως θαυμασμό προς τον κόσμο, που μας περιβάλλει, και κατ’ επέκταση προς τον δημιουργό
του σύμπαντος. Η καλλιέργεια αυτού του συναισθήματος δίνει απάντηση στο ερώτημα της δημιουργίας, ενδυναμώνει την πίστη, την ελπίδα, την
αγάπη, κοινωνικοποιεί το παιδί, το ημερεύει, και
συμβάλλει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
ανθρώπου, όπως είναι και ο γενικός σκοπός της
αγωγής.
Η Θρησκευτική Αγωγή αναπτύσσει το παιδί
ηθικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, πνευματικά.
Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να καταπολεμήσει τον παραμερισμό των πνευματικών αξιών
και την υποβάθμιση της ποιότητας της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αφυπνίζει το παιδί ηθικά και
πνευματικά. Το βοηθεί να κατανοήσει τον εαυτό
του ως πρόσωπου, μέλους δηλαδή μιας κοινωνίας,
στην οποία καλείται να ζήσει με αγάπη και σεβασμό προς τη δημιουργία και τους ανθρώπους. Η
Θ.Α. εμπλουτίζει το συναίσθημα και τη βούληση
του παιδιού και του προσφέρει ηρεμία, ισορροπία,
σταθερότητα, αυτοπεποίθηση κι ελπίδα.

2

3

Ανθρωπιστικός χαρακτήρας της παιδείας

Είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί η αξία της ΘΑ.
Δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της παιδείας. Βασική πρόθεση του
σχολείου πρέπει να είναι η συμβολή στη σωστή
ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή.
Η γνωστική μόνο ανάπτυξη του μαθητή δεν λύνει
το πρόβλημα της αγωγής. Αυτό φαίνεται και από
τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά αντικοινωνικής και βίαιης συμπεριφοράς των εφήβων και
των νέων. Γι’ αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων συμπεριφοράς πρέπει να δοθούν στους μαθητές ευκαιρίες, για να βρουν το πραγματικό νόημα
της ζωής και τους σωστούς προσανατολισμούς. Το
σχολείο καλείται να δώσει μια σφαιρική αγωγή,
υποβοηθώντας τους μαθητές στην ολοκλήρωση
της προσωπικότητάς τους, να τους δώσει δηλαδή
μια ανθρωπιστική αγωγή.

4

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από κοινωνική και ηθική κρίση, η οποία επηρεάζει όλους
μας, και ιδίως τα παιδιά. Οι ηθικοί κίνδυνοι, τους
οποίους διατρέχουν σήμερα τα παιδιά, είναι περισEνατενίσεις



σότεροι. Αξίες και θεσμοί, όπως η οικογένεια, διέρχονται σοβαρή κρίση και επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τα παιδιά. Σήμερα τα παιδιά διαλυμένων
οικογενειών αυξάνονται, και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και μεταχείριση από τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν, επίσης, παιδιά, τα οποία είναι θύματα βίας μέσα στην οικογένεια. Είναι παραδεκτό
ότι στην αντιμετώπιση της κρίσης των αξιών, του
ανταγωνιστικού πνεύματος , του υλισμού και του
ευδαιμονισμού, της μεγαλομανίας και του καταναλωτισμού, που μαστίζει την κοινωνία μας, μπορεί
να συμβάλει η θρησκευτική αγωγή, με τις διαχρονικές αξίες, τις οποίες διδάσκει, όπως είναι η απλότητα, η ταπεινότητα, η αγάπη, η αλληλεγγύη κτλ.
Διατήρηση της ταυτότητάς μας. Η κοινωνία
μας μπορεί να είναι πολυπολιτισμική, αλλά
αυτό δεn συνεπάγεται ότι εμείς, ως Έλληνες και
Ορθόδοξοι, πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας.
Αυτή η ταυτότητα και παράδοση κράτησε για χιλιάδες χρόνια, και δεν μπορούμε τώρα να την αρνηθούμε, με το πρόσχημα ότι υπάρχουν και άλλοι
άνθρωποι μεταξύ μας από άλλους πολιτισμούς. Εξ
άλλου στη ΘΑ δεν γίνεται προσηλυτισμός, αλλά
μια αμερόληπτη, κατά το δυνατό, διδασκαλία του
Χριστιανισμού (καθώς και άλλων θρησκειών) και
γνωριμία της επικρατούσας χριστιανικής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή την παράδοση είναι καλό να τη γνωρίζουν και οι ξένοι,
που επέλεξαν να κατοικούν στην πατρίδα μας, διότι αυτή η γνώση θα βοηθήσει και τους ίδιους να
ζήσουν σε ένα γνωστό πολιτιστικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Αντίθετα, η άγνοια μπορεί να τους δημιουργεί περισσότερο άγχος και ανασφάλεια.
Θα ήταν, λοιπόν, σφάλμα αν με αφορμή την
αύξηση του αριθμού των ξένων μαθητών στα
σχολεία μας αμφισβητήσουμε την αξία και τη
χρησιμότητα της Θ.Α. Με το ίδιο σκεπτικό, θα
αμφισβητούσαμε και τον εθνικό ύμνο, τις εθνικές
γιορτές, την ελληνική λογοτεχνία και την πολιτιστική μας παράδοση (λαογραφία, ήθη και έθιμα
κτλ). Έτσι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως
κατακλείδα ότι το Μάθημα των Θρησκευτικών
είναι αναγκαίο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εξ
άλλου ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, και
η Θρησκευτική Αγωγή αποτελεί ένα στήριγμα,
που μας βοηθά να κρατηθούμε ως Έλληνες και
ως Ορθόδοξοι χριστιανοί στην εσχατιά αυτή του
Ελληνισμού. Έστω και αν ζούμε σήμερα σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία, κανένας δεν μπορεί
να παραγράψει την ιστορική πραγματικότητα,
που βοά ότι σ’ αυτό το νησί για δυο χιλιάδες χρόνια ζουν Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. 
■
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ΠολυπολιτισμικH
Κοινωνία και Εκπαίδευση

l Της Στάλως Λοϊζίδου
Φιλολόγου

Ο

ι ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις και
αλλαγές, οι οποίες παρατηρούνται
τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας,
η ανάγκη για επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και το Ευρωπαϊκό
περιβάλλον, στο οποίο πλέον ζούμε, επιβάλλουν σε
όλους μας την ανάγκη της διάσωσης και διαφύλαξης της εθνικής μας κουλτούρας και παράδοσης,
αλλά ταυτοχρόνως τη συμβίωση και τη συνεργασία μας με τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι
προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς,
κουλτούρες και θρησκείες. Η πολυπολιτισμικότητα είναι μια πρόκληση, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία, αλλά και το εκπαιδευτικό
σύστημα, το οποίο οφείλει να σεβαστεί τις ανάγκες
όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, μητρικής γλώσσας, θρησκείας ή κουλτούρας,
για να μπορέσουν και οι μαθητές των μειονοτήτων
να νιώσουν ισάξιοι με τους υπόλοιπους μαθητές
και πολίτες του κράτους.
Η κυπριακή κοινωνία τα τελευταία χρόνια,
και κυρίως μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, έχει μετατραπεί σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία, και αυτό ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο
έντονο τα επόμενα χρόνια, εφόσον πολλοί άνθρωποι από τις γειτονικές, αλλά φτωχότερες, χώρες
μεταναστεύουν, κυνηγώντας μια ευκαιρία εργασίας και επιβίωσης. Επομένως, όπως οι ίδιοι πρέπει
να σέβονται τη χώρα, η οποία τους φιλοξενεί και
τους απασχολεί εργασιακά, έτσι και η ίδια η κοινωνία πρέπει να τους αποδεχτεί και να σεβαστεί τη
διαφορετικότητα και τις ανάγκες τους. Τα παιδιά
των μεταναστών, παρόλο που φοιτούν στα δικά
μας ελληνόφωνα σχολεία, δεν σημαίνει ότι οφείλουν να αποκοπούν από την εθνική τους ταυτότητα και παράδοση, εφόσον στο σπίτι τους τηρούν τα
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δικά τους έθιμα, μιλούν τη μητρική τους γλώσσα
και πιστεύουν στο δικό τους Θεό. Έχουν όμως δικαίωμα στη μόρφωση και εργασία εξίσου με όλα τα
υπόλοιπα παιδιά.
Μια πολυπολιτισμική κοινωνία επιβάλλει και
χρειάζεται μια πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η
οποία θα συντελέσει καθοριστικά στη δημιουργία
μιας κοινωνίας χωρίς ρατσισμό και ξενοφοβία, μιας
κοινωνίας αποδοχής και αλληλοσεβασμού. Στόχος
του Εκπαιδευτικού Συστήματος τα τελευταία
χρόνια είναι η δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής
και σεβασμού της διαφορετικότητας μέσα στη σχολική και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη κοινωνία.
Ο ρόλος των ίδιων των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός στην πραγματοποίηση αυτού του στόχου,
εφόσον πρέπει να ενθαρρύνουν μέσω των διδακτικών τους μεθόδων μια δημοκρατική ανταλλαγή
απόψεων και βιωμάτων μεταξύ όλων των μαθητών από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Επομένως,
η πολυπολιτισμική παιδεία έχει δύο παραμέτρους·
την κοινωνική και την παιδαγωγική-εκπαιδευτική. Από αυτή τη συνύπαρξη πολιτισμών τα παιδιά
θα μάθουν να αποδέχονται και να σέβονται το διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα θα έρθουν σε επαφή
και με άλλους πολιτισμούς και λαούς, θα γίνουν
γνώστες διαφορετικών παραδόσεων και κουλτουρών άλλων εθνικοτήτων.
Από την αρχή της φοίτησής τους στα σχολεία
μας οι ξενόγλωσσοι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με το «διαφορετικό», το οποίο είναι η γλώσσα,
η θρησκεία κάποιες φορές, τα έθιμα, οι συνήθειες,
ακόμα και η ενδυμασία των συμμαθητών τους, η
οποία μπορεί να απέχει αρκετά από τα δικά τους
προκαθορισμένα -από την κουλτούρα ή τη θρησκεία τους- δεδομένα. Επακόλουθο και αναμενόμενο είναι το «πολιτισμικό σοκ», το οποίο έχουν
Eνατενίσεις

να αντιμετωπίσουν τα παιδιά, γιατί όλα αυτά είναι
νέα δεδομένα για αυτά, είναι ένας νέος κόσμος και
τρόπος ζωής, γι’ αυτό χρειάζονται να νιώσουν την
αποδοχή και τη στήριξη των συμμαθητών και των
καθηγητών τους, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα στο νέο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στα
σχολικά δρώμενα και να μη νιώθουν περιθωριοποιημένα.
Το σχολείο οφείλει να προνοήσει για αυτούς
τους μαθητές, να καλλιεργήσει κλίμα αλληλοσεβασμού και συνεργασίας, ξεκινώντας από τους
ίδιους τους καθηγητές, οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα για τους μαθητές, να δημιουργήσει ομάδες
στήριξης για ξενόγλωσσους μαθητές και να καταρτίσει ένα σχολικό πρόγραμμα, που να πληροί όλες
τις προϋποθέσεις μιας πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Εκτός από τα ξενόγλωσσα παιδιά, οι ίδιοι
οι εκπαιδευτικοί έχουν να αντιμετωπίσουν και να
αποδεχτούν το «διαφορετικό», επομένως κάποια
σεμινάρια για εκπαίδευση των καθηγητών σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους μέσα σε μια
πολυπολιτισμική τάξη θεωρούνται απαραίτητα.
Επίσης, οφείλουν να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν μεθόδους, μέσα από τις οποίες θα προβάλλεται η ισότητα και η αποδοχή του διαφορετικού.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να διοργανωθούν
σεμινάρια για τα παιδιά και τους γονείς σχετικά
με την ισότητα, σχολικές γιορτές, στις οποίες θα
λαμβάνουν μέρος παιδιά από όλες τις εθνικότητες,
που υπάρχουν στο κάθε σχολείο, μέσα
από τις οποίες θα προβληθούν διαφορετικοί πολιτισμοί και διαφορετκά
έθιμα άλλων λαών, ακόμα και θεατρικές παραστάσεις, όπου παιδιά
ξενόγλωσσα θα παρουσιάσουν έργα,
παραμύθια ή ποιήματα από τις χώρες
από τις οποίες κατάγονται, ώστε όλα
τα παιδιά του σχολείου να έρθουν σε
επαφή και να γνωρίσουν
άλλους
πολιτισμούς.
Ακόμα και τα σχολικά
βιβλία πρέπει να είναι
προσεγμένα, ώστε να
μην προβάλλουν, είτε
μέσα από τα κείμενα,
είτε μέσα από τις εικόνες, την εθνοκεντρική βία και τον
ρατσισμό. Το έργο του
Εκπαιδευτικού Συστήματος είναι καθοριστικής
Eνατενίσεις



σημασίας, εφόσον οι μαθητές ενός σχολείου είναι
οι αυριανοί πολίτες του κράτους. Επομένως, εάν
δε μάθουν μέσα από το οικογενειακό, αλλά και το
σχολικό, περιβάλλον να σέβονται, να εκτιμούν και
να αποδέχονται όλους τους συνανθρώπους τους,
ανεξαρτήτως εθνικής ταυτότητας, τότε θα αναπτύξουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά, η οποία
θα έχει αντίκτυπο στη μετέπειτα κοινωνική τους
ζωή. Η εκπαίδευση και κατ’ επέκταση όλοι όσοι
προνοούν γι’ αυτήν και την «υπηρετούν» οφείλουν να καλλιεργήσουν χαρακτήρες και να διδάξουν «κουλτούρα», η οποία, ως έννοια, περικλείει
τη γνώση, τα ιδανικά, το ήθος, τους νόμους και
τους κανόνες, τα εφόδια δηλαδή, τα οποία επιβάλλεται να έχει ο κάθε πολίτης ενός κράτους.
Οφείλουμε να κατανοήσουμε την ψυχολογία
ενός ανθρώπου, ο οποίος μιλά διαφορετική γλώσσα, έχει διαφορετική κουλτούρα και βρίσκεται σε
μια χώρα ξένη, χωρίς φίλους ή γνωστούς, όπου
ταυτοχρόνως πρέπει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του ρατσισμού. Ας σκεφτούμε εμείς τον εαυτό μας στη θέση τους! Άλλωστε δεν φταίνε οι ίδιοι,
αν στη δική τους χώρα οι συνθήκες ζωής τούς ανάγκασαν να ψάξουν για μια νέα, καλύτερη, ζωή, για
μια νέα Ιθάκη...

■

51

Εκπαίδευση

ΕΝΗΛΙΚΩΝ
l Tου Σοφοκλή Χαραλαμπίδη
Διευθυντή Επιμορφωτικών Κέντρων Λάρνακας και Αμμοχώστου

«Η

Εκπαίδευση Ενηλίκων περιλαμβάνει όλο το φάσμα των
οργανωμένων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα
από επίπεδο, περιεχόμενο και
μέθοδο, όπου τα άτομα θεωρούνται από την κοινωνία ως ώριμα, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους,
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά ή επαγγελματικά τους προσόντα, με στόχο
τη διαφοροποίηση των διαθέσεων και της συμπεριφοράς τους» (Γενική Συνδιάσκεψη ΟΥΝΕΣΚΟ
52



– Ναϊρόμπι, Κένυα). Η ανάπτυξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προωθήθηκε σημαντικά με τις παγκόσμιες συνδιασκέψεις της ΟΥΝΕΣΚΟ. Η δημιουργία θεσμικών πλαισίων, αλλά και τα πολλά
νομοθετικά μέτρα για υποστήριξη του θεσμού, οι
σημαντικές πρωτοβουλίες για αναγνώριση του ρόλου της Ε.Ε στην ανάπτυξη και η πρόοδος της κοινωνίας ως συνόλου, αποτελούν σημαντικό βήμα
στις προσπάθειες για ανάπτυξη του θεσμού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεργασίας (1984)
αναφέρει σε έκθεσή της:
Eνατενίσεις

«Η οργάνωση ενός καλού συστήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε εθνικό επίπεδο είναι σήμερα
αναγκαιότητα, για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς. Μια δυναμική υπηρεσία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι αναγκαία, για να
βοηθήσει την προσαρμογή της κοινωνίας και των
ατόμων στις ραγδαίες αλλαγές, που σημειώνονται.
Το έργο της δεν είναι μόνο να εξασφαλίσει το αναγκαίο εργατικό δυναμικό ή να το εφοδιάσει με όσο
τα δυνατό περισσότερα τυπικά προσόντα, αλλά να
βοηθήσει τα άτομα να αντιλαμβάνονται τα διάφορα
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά φαινόμενα, να εντοπίζουν και αναλύουν προβλήματα και
να δίνουν λύσεις με απώτερο στόχο μια καλύτερη
ποιότητα ζωής και μια ευτυχισμένη διαβίωση.»
Η ΟΥΝΕΣΚΟ αναγνωρίζει τον ρόλο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας. Επιπρόσθετα τονίζει τη σημασία της στην προώθηση
αλλαγών στην κοινωνία. Τονίζει επίσης τον ρόλο
της στον εντοπισμό, ανάλυση και λύση προβλημάτων των ατόμων και της κοινωνίας, δίδοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ανθρώπων, παρά
των υλικών αγαθών. Οι συνδιασκέψεις της ΟΥΝΕΣΚΟ συνέβαλαν καθοριστικά στο να γίνουν καθολικά αποδεκτές οι αρχές, οι σκοποί της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που συνοψίζονται στο πιο κάτω:
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ορίζεται:
«Ως μια διαδικασία, κατά την οποία, άτομα που
δεν παρακολουθούν το σχολείο πάνω σε μόνιμη
βάση, αναλαμβάνουν συνεχή και οργανωμένη
δραστηριότητα με συνειδητό σκοπό να φέρουν
αλλαγή σε πληροφόρηση, γνώση, κατανόηση, τεχνικές εκτιμήσεις και νοοτροπίες, ή για να προσδιορίσουν και να επιλύσουν προσωπικά, συλλογικά,
κοινοτικά ή κοινωνικά προβλήματα».
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές και διαπιστώσεις:
l Ανάγκη για συνεχή μόρφωση του λαού.
l Αναγνώριση ότι η σχολική εκπαίδευση και η
«διά βίου» εκπαίδευση αποτελούν αλληλοσυμπληρωνόμενα μέρη του εκπαιδευτικού συστήματος.
l Δικαίωμα όλων ν’ αποκτήσουν μια βασική κατάρτιση σ’ ένα επάγγελμα, αλλά ταυτόχρονα ν’
αποκτήσουν και δεξιότητες άλλων επαγγελμάτων.
l Αναγνώριση ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι φορείς ανεκτίμητης εμπειρίας.
l Καταπολέμηση των μορφωτικών ανισοτήτων,
που είναι η αιτία, αλλά και το αποτέλεσμα κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.
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l Ενεργητική συμμετοχή του κάθε πολίτη στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή.
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων θεωρείται ότι αποτελεί:
l Μέσο καθολικής ανύψωσης του επιπέδου της
μόρφωσης και της πολιτιστικής ενημέρωσης των
ενηλίκων.
l Σπουδαίο μέσο για επίτευξη ζωτικών κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών στόχων, όπως
είναι η ισότητα μεταξύ των γενεών, η αποτελεσματική αγροτική ανάπτυξη, η αρμονική αστικοποίηση, η προγραμματισμένη βιομηχανοποίηση, η
ανάπτυξη του τουρισμού κατά τρόπο, που δεν θα
παραβλάπτεται η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, η «διά βίου» προσωπική ολοκλήρωση κτλ.
l Ανεξάντλητη πηγή εμπνεύσεων για σοβαρές μεταρρυθμίσεις του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Η τεράστια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της
ζωής μας, που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και τα προβλήματα, που δημιουργούνται, ως
αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου, προσέδωσαν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ακόμη μεγαλύτερη αξία, και συντέλεσαν, ώστε να εντοπιστούν
άλλες περιοχές και τομείς, όπου μπορεί να βοηθήσει, και αποτελεί βασική διαδικασία για ατομική
και συλλογική ανάπτυξη, τόσο στο μορφωτικό,
όσο και στον κοινωνικοοικονομικό τομέα.
Οι στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων πρέπει
να συμβαδίζουν με τα προγράμματα εθνικής και
περιφερειακής ανάπτυξης και να εναρμονίζονται
πάντα με τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και της σύμμετρης και αυτοδύναμης
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής πορείας της κάθε χώρας.
Η Κύπρος δεν έχει μεγάλη παράδοση σε προγράμματα για τους ενήλικες. Σε μια χώρα, μόνιμα σχεδόν κατεχόμενη, η Εκπαίδευση Ενηλίκων
είχε σαν βασικό στόχο τη συντήρηση της εθνικής
ταυτότητας του λαού, τη διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του
τόπου. Το καφενείο του χωριού και η εκκλησία
ήταν τα Επιμορφωτικά Κέντρα σ’
όλη τη διάρκεια της αγγλοκρατίας
και στις αρχές της ολοκρατίας. Με
εμψυχωτή και οργανωτή την Εκκλησία, που είχε και την ευθύνη της
Ελληνικής Παιδείας, πολλά προγράμματα βοήθησαν τον λαό να κρατηθεί κοντά στις ρίζες του.
Στις αρχές του 20ού αιώνα ιδρύθηκαν
διάφοροι οργανισμοί, Χριστιανικοί Όμιλοι,
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Εκπαίδευση ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Γυναικεία Φιλανθρωπικά Σωματεία, Αθλητικοί
και Κοινωνικοί Σύλλογοι, που πρόσφεραν πολλές
υπηρεσίες στους ενήλικες πολίτες.

Το Υπουργείο Παιδείας σε έκθεσή του για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο παραθέτει,
συνοπτικά τους πιο κάτω τρείς στόχους:

Η πρώτη σημαντική οργανωμένη προσπάθεια
για λειτουργία προγραμμάτων προς τους ενήλικες
έγινε το 1952, όταν άρχισαν τη λειτουργία τους τα
Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα. Τα πρώτα Επιμορφωτικά Κέντρα δέχονταν μόνο νέους και νέες,
που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θέματα γενικής εκπαίδευσης, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

l Να βοηθήσει όσα άτομα εγκαταλείπουν το σχολείο, πριν συμπληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση.

Με την ανεξαρτησία, το 1960, δόθηκε μεγάλη
ώθηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ενώ το 1959
λειτουργούσαν 19 μικρά Επιμορφωτικά Κέντρα,
το 1960-61 οι δάσκαλοι, με εθελοντική προσφορά
και με στόχο να βοηθήσουν τη νεαρή Δημοκρατία,
λειτούργησαν 175 Επιμορφωτικά Κέντρα με 3,751
μέλη σε πολλές αγροτικές κοινότητες. Μετά την
τουρκική εισβολή Επιμορφωτικά Κέντρα ιδρύθηκαν σε προσφυγικούς καταυλισμούς και ταυτόχρονα επεκτάθηκαν και στις πόλεις.
Σημαντική ανάπτυξη είχαν επίσης και διάφορα
άλλα προγράμματα για τους ενήλικες, όπως η Αρχή
Βιομηχανικής Κατάρτισης, το Κέντρο Παραγωγικότητας, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, το
Λαϊκό Πανεπιστήμιο κ.ά. Οι λόγοι γι’ αυτή την ανάπτυξη μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
l Μετά την ανεξαρτησία δημιουργήθηκαν πολλές
νέες θέσεις. Η κατάληψη θέσεων απαιτούσε ορισμένα προσόντα, που μόνο μια οργανωμένη Εκπαίδευση Ενηλίκων μπορούσε να προσφέρει.
l Δόθηκε μεγάλη έμφαση σε προγράμματα κοινοτικής ανάπτυξης και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τις χιλιάδες
των άνεργων προσφύγων, η ανύψωση του ηθικού
των προσφύγων και η διατήρηση των κοινωνικών
δεσμών μεταξύ τους ήταν οι βασικοί λόγοι, που συνέτειναν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτού του είδους.
l Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην οικονομική και
κοινωνική άνοδο του τόπου.
l Η αγροτική παράδοση της Κύπρου έπρεπε να
μετασχηματιστεί και να προχωρήσει σε βιομηχανοποιημένα πρότυπα. Ο αναπροσανατολισμός του
εργατικού δυναμικού ήταν επείγουσα ανάγκη.
l Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, που παρατηρήθηκαν, περισσότερος ελεύθερος χρόνος, αύξηση
του μέσου όρου ζωής, απομόνωση λόγω της τεχνολογίας και τις αστυφιλίας, καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη προγραμμάτων Εκπαίδευσης.
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l Να βοηθήσει τους αποφοίτους της Μέσης Εκπαίδευσης να εισέλθουν στον τομέα της εργασίας.
l Να βοηθήσει τους εργαζομένους να προωθήσουν
τις επαγγελματικές τους γνώσεις.
l Να ενδυναμώσει τη δομή της οικογένειας και να
βοηθήσει έτσι την ορθή ανάπτυξη των παιδιών.
l Να πετύχει καλύτερες κοινωνικές λειτουργίες
για τα άτομα, την οικογένεια και για την κοινότητα.
l Να παράσχει επαγγελματική εκπαίδευση και να
βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους και να γίνουν αυτοσυντήρητα.
l Να κινητοποιήσει αποτελεσματικά όλες τις πηγές στην υπηρεσία της ανάπτυξης.
Σήμερα οι φορείς προγραμμάτων για τους ενήλικες στην Κύπρο είναι πολλοί. Ο Κυβερνητικός
τομέας, διάφοροι δημοκρατικοί οργανισμοί και η
ιδιωτική πρωτοβουλία δίνουν αρκετές ευκαιρίες
στους ενήλικες για επιμόρφωση.
Ο βασικότερος, όμως, οργανωμένος φορέας
Εκπαίδευσης Ενηλίκων ήταν πάντοτε τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η μεγάλη ανάπτυξη των Κέντρων από
το 1985 κι έπειτα τα καθιερώνει, σαν το κυριότερο
πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του τόπου.
Γενικοί σκοποί των Επιμορφωτικών Κέντρων είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
του ατόμου και η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πρόοδος των ενηλίκων, των κοινοτήτων
και της χώρας γενικότερα.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα Επιμορφωτικά
Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας καθιερώθηκαν
στη συνείδηση του λαού, σαν ένα χρήσιμο και
απαραίτητο για τον τόπο πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον του λαού για το πρόγραμμα αποδείχτηκε
πολύ μεγάλο, όταν οι διαφωτιστικοί μηχανισμοί
του προγράμματος το έκαμαν γνωστό και στο τελευταίο σπίτι. Σήμερα, με 25000 περίπου μέλη, τα
Επιμορφωτικά Κέντρα προχωρούν ολοταχώς προς
μια δυναμικότερη παρουσία για καλύτερη επιτέλεση του πολυδιάστατου ρόλου τους.
Γενικός σκοπός των Επιμορφωτικών Κέντρων
είναι η συμβολή στην ολόπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ατόμου και την κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των πολιEνατενίσεις

τών των κοινοτήτων και της χώρας γενικότερα.
Οι σκοποί και στόχοι των Επιμορφωτικών Κέντρων συμβαδίζουν με την αναπτυξιακή πολιτική του Κράτους και τους ευρύτερους στόχους του
Υπουργείου Παιδείας, και επιτυγχάνονται με την
οργάνωση πρωινών, απογευματινών και νυκτερινών τμημάτων σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων,
ώστε να ικανοποιούν κάθε ενδιαφέρον και ανάγκη.
Ειδικότερα τα Επιμορφωτικά Κέντρα στοχεύουν:
l Στη δημιουργία ευκαιριών για συμπλήρωση
της γενικής εκπαίδευσης
l Στη δημιουργία ευκαιριών για εντοπισμό και

l Την αναγνώριση ότι η σχολική εκπαίδευση και
η διά βίου εκπαίδευση αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενα μέρη

επίλυση κοινοτικών προβλημάτων, σύμφωνα με
την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής και μέσα από
τοπικές πρωτοβουλίες.

Τελειώνοντας, θα ’θελα να επαναλάβω αυτό που
η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει καθορίσει σαν ορισμό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ότι δηλαδή, «η
Εκπαίδευση Ενηλίκων πρέπει να είναι η διαδικασία, κατά την οποία άτομα, που δεν παρακολουθούν το σχολείο
πάνω σε μόνιμη βάση, αναλαμβάνουν
συνεχή και οργανωμένη δραστηριότητα
με συνειδητό σκοπό να φέρουν αλλαγή σε
πληροφόρηση, γνώση, κατανόηση, τεχνικές
εκτιμήσεις και νοοτροπίες, ή για να προσδιορίσουν και να επιλύσουν προσωπικά, συλλογικά,
κοινοτικά ή κοινωνικά προβλήματα».
■

l Στη δημιουργική απασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο.
l Στη δημιουργία ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και αυτοπεποίθησης του ατόμου.
l Στην αναχαίτιση της αστυφιλίας.
Η λειτουργία των Επιμορφωτικών Κέντρων στηρίζεται στις πιο κάτω αρχές:
l Την ανάγκη για συνεχή μόρφωση του λαού
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l Το δικαίωμα όλων για συνεχή μόρφωση και βασική ή επιπρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση.
l Την καταπολέμηση των μορφωτικών ανισοτήτων.
l Τη βεβαιότητα ότι η γνώση είναι προϋπόθεση
για την ενεργητική συμμετοχή του κάθε πολίτη
στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή.

55

Οικουμενικότητα

& ΠολιτισμΟς
στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης
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l Tης Νίκης Καραγιώργη
Καθηγήτριας- Συγγραφέως

Τ

α παγκόσμια συνέδρια «Θρησκειών και Πολιτισμών» είναι συνέδρια
ιστορικά, που έχουν ξεπεράσει τα γεωγραφικά σύνορα, εθνικά και πολιτιστικά, και έφεραν κοντά πνευματικούς ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε
ότι οι θρησκείες και οι πολιτισμοί δεν προκαλούν
πλέον φανατισμό, ώστε να υποκινούν τη βία,
την τρομοκρατία και τους πολέμους, αλλά μπορούν οι λαοί της γης να συνεργαστούν για την
επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης και συνύπαρξης μέσα σ’ ένα πολυθρησκευτικό και πολυπολιτισμικό κόσμο. Κάθε συνάντηση θρησκειών
είναι και μια επικοινωνία των πολιτισμών, και ο
πολιτισμός είναι το σώμα ενός έθνους και η θρησκεία η ψυχή του. Δεν πρέπει να έχουμε στόχο
την προσέγγιση των διαφόρων θρησκειών, που
διαφέρουν μεταξύ τους, ούτε στοχεύουμε στη
σύγκριση μεταξύ των πολιτισμών και ούτε κάνουμε πολιτισμική σύγκριση.
Θρησκεία και Πολιτισμός είναι ένα πλησίασμα
των λαών για ειρηνική συνύπαρξη στις δύσκολες
ώρες, που περνά η σημερινή ανθρωπότητα. Κάθε
πολιτισμός εκφράζει το βαθύ πνεύμα που χαρακτηρίζει ένα λαό. Κάθε λαός έχει το δικαίωμα να
διατηρεί ζωντανή τη γλώσσα του, τη θρησκεία
του και την κοινωνική ιδιαιτερότητά του. Πρέπει
να στοχεύουμε στην επικράτηση της θρησκείας
και του πολιτισμού για την επικράτηση της Παγκόσμιας ειρήνης.
Επιδίωξη όλων μας πρέπει να είναι το πλησίασμα των λαών, η αλληλογνωριμία και αλληλοκατανόηση, με κοινούς στόχους αναζήτησης ειρηνικής συνύπαρξης στις δύσκολες στιγμές, που
περνά η ανθρωπότητα. Η έκφραση αγωνίας για
τη βία, την τρομοκρατία, τους πολέμους, τις κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις, διάκριση στα
δύο φύλα, τους πλούσιους και τους φτωχούς, η
οικολογική καταστροφή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιολογική και πυρηνική απειλή, τα ναρκωτικά και η ηθική κατάπτωση της ανθρωπότητας, η αντίθεση στον τεχνολογικό πολιτισμό,
που η μη ορθολογική αξιοποίησή του αλλοτριώνει τον άνθρωπο, αποδυναμώνοντας τις σχέσεις
του με τον Θεό, τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό
του και τον κόσμο.
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Έχουμε καθήκον να εξετάσουμε την κρίση
στον πολιτισμό, να προωθήσουμε τον διάλογο
στο σύγχρονο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης
και στις συνέπειες και τους κινδύνους της στους
πολιτισμούς και στις θρησκείες, και να βρεθούν
κοινοί «Δρόμοι Ειρήνης».
Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, του
Αφγανιστάν το 2002 και ο πόλεμος στο Ιράκ το
2003 άλλαξε το παγκόσμιο σκηνικό, γέμισαν τον
κόσμο με καταστροφές, φρίκη, αγανάκτηση, και
σκέπασαν ολόκληρο τον κόσμο με σκεπτικισμό
και φόβο για το μέλλον της ανθρωπότητας.
Για την Οικουμενικότητα και τον πολιτισμό
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οφείλουμε
οι άνθρωποι του πνεύματος και οι διακεκριμένες
προσωπικότητες να ενεργήσουμε, ώστε να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα να βγεί από τη σημερινή ηθική κρίση. Προσφέροντας στον άνθρωπο
ελπίδα και αγάπη, για να μπορεί να βρει τις βαθύτερες αιτίες και να συμβάλει θετικά στην επιτυχή αντιμετώπισή της. Στόχος και όραμα όλων μας
είναι, και πρέπει να είναι, ένας καλύτερος κόσμος
από τον σημερινό, ένας κόσμος, που να βασιλεύει η αγάπη, η αλληλοεκτίμηση, η ελευθερία, η
ειρήνη, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και γενικά
ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας
μη λησμονούμε πως η ειρήνη δεν θεμελιώνεται
πάνω στην αδικία και στο δίκαιο του ισχυρού. Οι
πνευματικοί άνθρωποι, των γραμμάτων και των
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βανομένου και του δικαίου. Όταν διώκονται οι
πολιτισμοί και παραβιάζεται κατάφωρα το δίκαιο,
όχι μόνο με εισβολές ή παράνομες κατοχές, αλλά
και με την εθνική κάθαρση, που επιβλήθηκε
στην Κύπρο, στη Γιουγκοσλαβία και άλλες χώρες, όπως το Ιράκ, που είναι κοιτίδες του πολιτισμού, η καταστροφή και λεηλασία των πολιτιστικών αγαθών τους, που είναι μαρτυρία των πολιτισμών τους, τότε υπάρχει έλλειψη πολιτισμού από
τον κατακτητή και παρουσία βαρβαρότητας.

τεχνών, ποιητές, συγγραφείς, πολιτικοί, παιδαγωγοί, πρέπει να γίνουν οδηγοί, να δώσουν το παρόν τους στην αγωνία του πολέμου και της βαρβαρότητας. Οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να
είναι ειρηνικοί, νηφάλιοι, πράοι και αγωνιστές,
και να έχουν χρέος ν’ αντιστέκονται, γιατί η ευαισθησία που τους δόθηκε, δεν είναι μόνο χάρισμα,
αλλά και ευθύνη. Ευθύνη για την εδραίωση της
παγκόσμιας ειρήνης, ευθύνη για ειρηνική συνύπαρξη, γιατί είμαστε όλοι μέλη της ανθρώπινης
οικογένειας και δεν μένουμε απαθείς μπροστά
στον πόνο, στο δράμα του πολέμου και της προσφυγιάς.
Η μέριμνα για την πολιτιστική κληρονομιά
αποτελεί ουσιαστικό καθήκον και θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη, του κάθε ελεύθερου ανθρώπου. Είναι υποχρέωση όλων μας η προστασία
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι προσπάθειες για την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για τη διάσωση των μνημείων της τέχνης και
της ιστορίας του Κυπριακού λαού καταδεικνύει
τη σημασία και την προτεραιότητα, που έχουμε
υποχρέωση στο κεφαλαιώδες αυτό θέμα, της προστασίας της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς των διαφόρων πολιτισμών.
Πολιτισμός σημαίνει, και ιδιαίτερα σήμερα,
σεβασμό όλων των άλλων πολιτισμών, και γενικότερα των αξιών, με την ευρεία έννοια, περιλαμ58



Η διάσωση των πνευματικών και καλλιτεχνικών επιτευγμάτων του πολιτισμού των λαών
εξαρτάται από την αντίδραση της ξένης κοινής
γνώμης και από την αποτελεσματικότητα των
μέσων, που θα τεθούν σε κίνηση για τη διάσωση
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σεβόμενοι τις
θρησκευτικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις και
παραδόσεις, στόχος μας είναι να συνομιλούμε για
την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο, ανεξάρτητα από φυλή, γλώσσα και θρησκεία. Στην
παγκόσμια αυτή εισήγηση δεν απαιτείται από κανένα να απαρνηθεί τα θρησκευτικά του πιστεύω
ή την πολιτιστική του παράδοση. Πρέπει να συμβάλουμε, ώστε να παύσουν οι πόλεμοι, οι διαιρέσεις, οι αδικίες, οι αιματοχυσίες, οι ρατσιστικές
διακρίσεις, η μάστιγα της πείνας, οι θρησκευτικές
έριδες, και να επικρατήσει η ειρήνη και η γαλήνη.
Στόχος και όραμά μας πρέπει να είναι ένας κόσμος
καλύτερος από τον σημερινό, μακριά από τον
φόβο της τρομοκρατίας. Ελπίδα και προσδοκία
μας είναι η μια χώρα να παύσει να επιτίθεται εναντίον της άλλης, να την καταλαμβάνει με τη δύναμη των όπλων, να διώχνει από τα σπίτια τους
μόνιμους κατοίκους τους, καθιστώντας τους πρόσφυγες, όπως συνέβηκε στην Κύπρο μας το 1974,
στη Γιουγκοσλαβία το 1998, στο Αφγανιστάν το
2002 και στο Ιράκ το 2003. Κι ας μη λησμονούμε
ότι η ειρήνη δεν θεμελιώνεται πάνω στην αδικία
και το δίκαιο του ισχυρού.
Όλοι μας, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα και
τον πολιτισμό μας, είμαστε «σύντροφοι εν ζυγώ».
Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ζευγμένοι μπροστά
στην άμαξα της ζωής και πρέπει να βηματίζουμε
ισόχρονα και συνδυασμένα, ώστε αυτή η άμαξα
να οδηγηθεί στο μέλλον, όσο το δυνατόν χωρίς
άλλα ατυχήματα και καταστροφές, όπως μέχρι
σήμερα. Εν όψει της δυσάρεστης κατάστασης σε
όλο τον κόσμο, έχουμε υποχρέωση να πετύχουμε
να γίνει ένας μόνιμος θεσμός δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των Θρησκειών και των Πολιτισμών,
με στόχο μια καλύτερη αλληλοκατανόηση για ειEνατενίσεις

ρήνη. Επισημαίνουμε τον κίνδυνο, που υπάρχει
σήμερα λόγω της παγκοσμιοποίησης για την πολιτιστική και εθνική εξαφάνιση της ταυτότητας,
κυρίως των μικρών λαών, όπως είναι η Κύπρος.
Πρέπει να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τα
μηνύματα της εποχής, και να δώσουμε άλλη διάσταση για ένα υγιή πολιτισμό, που προάγει την
έρευνα και την επιστήμη, την αδελφοσύνη, τη
δικαιοσύνη και την ειρήνη.
Σήμερα, που όλος ο κόσμος ανατρέπεται και
μετασχηματίζεται συνέχεια, σε μια εποχή που η
παγκοσμιοποίηση καταργεί τα σύνορα, ομοιογενοποιεί την ανθρωπότητα και σιγά σιγά αλλοιώνει τον εθνικό χαρακτήρα μας, πρέπει να επιστρατεύσουμε κάθε δυνατότητα να αναχαιτίσουμε την
αλλοτρίωση και να θωρακίσουμε τη θρησκεία
μας, τη γλώσσα μας και την παράδοσή μας. Ένας
λαός μπορεί να επιβιώσει χωρίς τα πολιτικά του
σύνορα, είναι αδύνατο όμως να επιβιώσει χωρίς
πνευματικά σύνορα, τη θρησκεία του, τη γλώσσα
του και την παράδοσή του.
Κατά τους κρίσιμους αυτούς και κοσμογονικούς καιρούς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους
νέους μας, όπου πατρίδα και Εκκλησία στηρίζουν
όλες τις ελπίδες τους. Οι νέοι μας με το θάρρος, τη
δική τους δύναμη, τη ζωτικότητα, τον αξιοθαύμαστο ψυχικό τους κόσμο, τους οραματισμούς τους.
Με διάλογο, στοργή και κατανόηση, πρέπει όλοι
μας να αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες τους, τα
Eνατενίσεις



ερωτήματά τους, να τους μιλήσουμε τη γλώσσα
που καταλαβαίνουν, και να τους βοηθήσουμε στη
λύση των πολλών προβλημάτων, που τους παραμονεύουν και τους περιβάλλουν. Μια σύγχρονη
προσέγγιση, συμπαράσταση, ψυχική θαλπωρή,
στοργή, συναντίληψη και αγάπη είναι η μόνη
δύναμη, που μπορεί να σώσει τους νέους από τη
διαφθορά, τα ναρκωτικά και τους εκτροχιασμούς.
Σήμερα σ’ ένα κόσμο πνευματικής σύγχυσης,
σ’ ένα κόσμο της κρίσης αξιών και αμφισβήτησης
των πάντων, σ’ ένα κόσμο της ταχύτητας, της
βίας, οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί
προς αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων, που
απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.
Αλλά στην εποχή αυτή, με την εκρηκτική μεταβλητότητα και με την αμφισβήτηση, αισθανόμαστε την ανάγκη της διαθρησκευτικής και διαπολιτισμικής συνεννόησης. Προς γεφύρωση των
διαφορών μεταξύ των λαών με διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμούς, για να είμαστε σε θέση
να συμμετέχουμε δημιουργικά στον πνευματικό
διάλογο «Οικουμενικότητα και Πολιτισμός στην
εποχή της Παγκοσμιοποίησης- Δρόμοι της Ειρήνης».
Στο ιστορικό γίγνεσθαι της οικουμένης οι άνθρωποι του πνεύματος οφείλουν να συμβάλουν
δυναμικά στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών
μέσα σ’ ένα πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό κόσμο. 
■
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Η παραλιακή παλαιοχριστιανική

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του Κουρίου

l Του Δρ. Δήμου Χρήστου
Πρώην Διευθυντή Αρχαιοτήτων Κύπρου

Η

παραλιακή Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Κουρίου είναι η τρίτη
Παλαιοχριστιανική εκκλησία του
Κουρίου, κατ’ ανασκαφική σειρά
και χρονολογική ακολουθία, μετά
την πρώτη και μεγαλύτερη ( καθεδρικό ναό), στον
κύριο αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης του
Κουρίου, και τη δεύτερη μικρότερη εκκλησία, που
βρίσκεται εκτός των τειχών της πόλης, στη θέση
«Μεϊντάνι», κοντά στο Ρωμαϊκό Στάδιο του Κουρίου. Βρίσκεται σε απόσταση γύρω στα 150 μ. από
την αμμουδερή παραλία του Κουρίου και τον θαλάσσιο χώρο, όπου εμφαίνονται αρκετοί ογκώδεις
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και ακατέργαστοι ασβεστόλιθοι, που πολύ πιθανό να ανήκουν σε κατεστραμμένο και διαλυμένο
κτιστό μόλο του ενδεχόμενου τεχνητού λιμανιού
του Κουρίου. Η συστηματική ανασκαφική έρευνά
της, άρχισε την άνοιξη του 1994, ταυτόχρονα και
παράλληλα με τις ετήσιες ανασκαφές στην «Ακρόπολη» του Κουρίου, κάτω από τη διεύθυνση του
υπογραφόμενου, και περατώθηκαν το φθινόπωρο
του 1998. Πρόκειται για τρίκλιτη και τρίκογχη,
Παλαιοχριστιανική εκκλησία με κιονοστήρικτη
ξύλινη στέγη, παρόμοια με τις ανακαλυφθείσες
Βασιλικές α) της Αγίας Τριάδας στη Γιαλούσα της
Καρπασίας, β) της Σαλαμίνας-Κωνσταντίας στη
Eνατενίσεις

θέση «Καμπανόπετρα»,γ) της Πόλης Χρυσοχούς,
δ) της Βασιλικής Α’, στον «Άγιο Γεώργιο» της Πέγειας ε) της Βασιλικής Α’ στην Αμαθούντα και στ)
της Βασιλικής της Λύσης .

ρούνται ακόμη ακέραιοι στις αρχικές τους θέσεις, η
οποία επικοινωνούσε με τον χώρο του Κυρίως Ναού
διαμέσου ισοπλατούς βαθύγκριζου μαρμάρινου κατωφλίου, μήκους 35 εκ. και ορατού ύψους 20εκ.

Σύμφωνα με τις τρεις κύριες τάξεις των πιστών
και τις λειτουργικές ανάγκες της, η εν λόγω παραλιακή Βασιλική του Κουρίου αποτελείται από
τα ακόλουθα ισάριθμα μέρη: α) Το Ιερό Βήμα, το
οποίο προοριζόταν μόνο για τους κληρικούς, β) τον
Κυρίως Ναό, για τους βαπτισμένους χριστιανούς
και γ) ένα περίστυλο-τετράστοο Αίθριο, του οποίου η ανατολική στοά προφανώς λειτουργούσε και
ως Νάρθηκας, για τη στέγαση των μετανοούντων
και κατηχουμένων αβάπτιστων πιστών. Έφερε
όμως και επιπρόσθετο στενόμακρο χώρο στέγασης
των κατηχουμένων αβάπτιστων πιστών, το Κατηχούμενο, κατά μήκος της εξωτερικής
πλευράς του νότιου κλίτους, κι ένα
συνεχόμενο οικοδομικό συγκρότημα
δεκατεσσάρων άλλων αιθουσών και
δωματίων (δ 16-30), που επεκτεινόταν
και κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του ανατολικού τμήματος της
νότιας στοάς του Αιθρίου. Επιπλέον
μια μεγάλη ορθογώνια αίθουσα (δ1),
παραπλεύρως του εξωτερικού χώρου
του βόρειου τμήματος της δυτικής
στοάς του Αιθρίου, ένας μεγάλος λιθόκτιστος περίβολος (δ11), τέσσερα
άλλα δωμάτια (δ7), (δ13), (δ8) και (δ10)
κι ένα κυκλικό λιθόκτιστο καμίνι, περίκλειστο σε ακανόνιστο, λιθόκτιστο
περίβολο συμπλήρωναν τα προγενέστερα, τα σύγχρονα και τα μεταγενέστερα προκτίσματά της.

Ο χώρος του Ιερού Βήματος επεκτεινόταν στο
πλάτος των 6,00μ. του μέσου κλίτους και απέληγε
στην εξέχουσα κεντρική κόγχη-αψίδα του, ημικυκλική εσωτερικά και πολυγωνική εξωτερικά.
Μπροστά από το κεντρικό τμήμα της αψίδας του
Ιερού Βήματος διατηρούνται τα ίχνη της θέσης της
Αγίας Τράπεζας – Θυσιαστηρίου, όπου ετελείτο το
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η οποία προφανώς ήταν αμετακίνητη, στηριγμένη σε τέσσερις
κιονίσκους ή πεσσίσκους από προκοννήσιο μάρμαρο και καλυμμένη με ανάλογη επίπεδη πλάκα
από το ίδιο μάρμαρο. Το δάπεδο του Ιερού Βήματος

Το Ιερό Βήμα κατέχει ψηλότερη θέση κατά
35 εκ. (ένα βήμα) από τον υπόλοιπο χώρο του Κυρίως Ναού, γι’ αυτό ονομαζόταν και Βήμα. Ονομαζόταν επίσης Ιερατείο και Πρεσβυτέριο, ήταν απρόσιτο στους λαϊκούς πιστούς και γνωστό με τις επωνυμίες ιερό, άβατο και άδυτο. Είχε τετράγωνη κάτοψη,
6,50μ.x6,50μ., με κανονικό ανατολικό προσανατολισμό, διαχωριζόταν από τους υπόλοιπους χώρους
των δύο πλάγιων κλιτών και του κυρίως ναού με
συνεχόμενο κιγκλίδωμα, προφανώς αποτελούμενο από μαρμάρινα θωράκια, στερεωμένα με ενδιάμεσους μαρμάρινους πεσσίσκους, αρκετά τεμάχια
των οποίων ανευρέθησαν σε διάφορους εσωτερικούς χώρους της εκκλησίας, και στο μέσο της δυτικής πλευράς του έφερε κεντρική πύλη, την «Άγια
Θύρα» ή «Ωραία Πύλη», πλάτους 2,00μ., μεταξύ δύο
μαρμάρινων κιονίσκων, ύψους 1,40μ., που διατηEνατενίσεις



ήταν επιστρωμένο με μαρμαροθέτημα opus sectile,
από το ίδιο προκοννήσιο μάρμαρο, λευκού και
γκριζωπού χρώματος, με της Αγίας Τράπεζας της
Βασιλικής, σε τετράγωνα, εξάγωνα και οκτάγωνα
σχήματα και κεντρικό διακοσμητικό μοτίβο ένα
μεγάλο διπλό ελληνικό σταυρό, βαθύγκριζου χρώματος, μπροστά από το μέσο της Αγίας Τράπεζας,
πλαισιωμένο από μικρά σταυρόσχημα σχέδια από
εναλλασσόμενα λευκά και γκριζωπά πλακίδια.
Ο Κυρίως Ναός αποτελείτο από δύο πλάγια
κλίτη, και ένα μέσο κλίτος, διαχωρισμένο από τα
πλάγια κλίτη με δύο εξάστυλες κιονοστοιχίες, των
οποίων οι δύο ακραίοι ανατολικοί κίονες στήριζαν
τη στέγη του Ιερού Βήματος. Οι εξωτερικοί τοίχοι
των δύο πλάγιων κλιτών, ο βόρειος και ο νότιος, διατηρούνται σε αντίστοιχο μέσο ύψος 0,55εκ. και
0,95εκ. και είναι κτισμένοι από ανάμεικτους πελεκητούς ασβεστόλιθους και αργόλιθους. Τα ανα61

τολικά άκρα των δύο πλάγιων κλιτών απολήγουν
σε ομοιόμορφες, ελεύθερες-προεξέχουσες αψίδες,
ημικυκλικές εσωτερικά και πολυγωνικές εξωτερικά, όπως και η κεντρική αψίδα του Ιερού Βήματος, και οι επιφάνειες των δαπέδων τους είναι
χαμηλότερες κατά 0,35εκ. από την επιφάνεια του
δαπέδου του Ιερού Βήματος. Με το ίδιο οικοδομικό υλικό ήταν κτισμένος και ο δυτικός τοίχος της
πρόσοψης της εκκλησίας, που διατηρείται σε μέσο
ύψος 1,15μ. και φέρει τρεις θύρες, δύο αντίστοιχες
πλαγιόθυρες στα ισάριθμα κλίτη, ίσου πλάτους
1,40μ., και μία κεντρική θύρα, πλάτους 2,60μ., που
είχαν άμεση επικοινωνία και σύνδεση με τον Κυρίως Ναό και το Αίθριο.
Από τους δώδεκα κίονες των δύο παράλληλων
κιονοστοιχιών, που διαχωρίζουν τα πλάγια κλίτη

από το μέσο κλίτος του Κυρίως Ναού, ανευρέθησαν οι έντεκα απ’ αυτούς, μαζί με τα κιονόκρανά
τους, πεσμένοι κοντά στις αρχικές τους θέσεις
πάνω στα δάπεδα του Κυρίως Ναού, των δύο κλιτών και του Ιερού Βήματος και αναστηλώθηκαν
αμέσως μετά την περάτωση της ανασκαφής τους.
Από τις βάσεις των κιόνων ανευρέθησαν μόνο οι
δύο του Ιερού Βήματος στις αρχικές θέσεις τους.
Όλοι οι κίονες διατηρούνται ακέραιοι σε πολύ
καλή κατάσταση και παρουσιάζουν μόνο μερικές
φθορές και εκδορές, κυρίως στις κορυφές και τα
κατώτερα ακραία τμήματά τους. Είναι πανομοιότυποι και κατασκευασμένοι από το ίδιο προκοννήσιο γκριζόλευκο μάρμαρο, μονολιθικοί και αρράβδωτοι, με αισθητή ομαλή στένωση προς τα πάνω,
αλλά με μικρές διαφορές στο ύψος και στις διαμέτρους τους, γεγονός που οδηγεί στην ευλογοφανή
θεώρηση ότι δεν κατασκευάστηκαν ειδικά για τη
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συγκεκριμένη αυτή Βασιλική, αλλά είναι δεύτερης χρήσης και προέρχονται από προγενέστερα
κτήρια των Υστερο-Ρωμαϊκών και Πρώϊμων Παλαιοχριστιανικών Χρόνων. Κατασκευασμένα από
το ίδιο προκοννήσιο μάρμαρο, στην ίδια πολύ καλή
κατάσταση διατήρησης και με μικροδιαφορές στο
ύψος και στις διαμέτρους των αβάκων και των εχίνων τους, παρουσιάζονται και τα έντεκα κορινθιάζοντα κιονόκρανα, που επιστέφουν τους ισάριθμους αναστηλωμένους κίονες, τα οποία διατηρούν
ευδιάκριτα υπολείμματα βαφής με ερυθρωπό χρώμα και προφανώς είναι κι αυτά δεύτερης χρήσης,
προερχόμενα από προγενέστερα κτήρια.
Τα δάπεδα των χώρων του μέσου κλίτους και
των δύο πλάγιων κλιτών του Κυρίως Ναού διατηρούν υπολείμματα επιστρώσεων απλών και
περίπλοκων ψηφιδωτών συνθέσεων με παραστάσεις πτηνών, πολυποίκιλων γεωμετρικών σχημάτων,
φυτικών μοτίβων και χριστιανικών
συμβόλων. Συμμετρικά και αρμονικά
συνδυασμένες και περικλεισμένες
σε τετράγωνα, ορθογώνια, τραπεζόσχημα και πολύπλευρα διάχωρα, οι
πολυσύνθετες αυτές διακοσμητικές
παραστάσεις προφανώς σχημάτιζαν
ένα αδιάσπαστο σύνολο ενωμένων
και συνεχόμενων πολύχρωμων και
περίτεχνων ψηφιδωτών ταπήτων σ’
ολόκληρο τον τρίκλιτο ενιαίο χώρο
των δαπέδων της Βασιλικής. Η ανωδομή της Βασιλικής, εκτός από τους
στυλοβάτες των δύο κιονοστοιχιών
και τα κατώτερα τμήματα των τοίχων
των δύο πλάγιων κλιτών, καταστράφηκε ολοσχερώς και η μεγάλη πλειονότητα του μαρμάρινου
και επεξεργασμένου ασβεστολιθικού οικοδομικού
υλικού της, όπως και σ’ όλα τα άλλα ερειπωμένα
δημόσια κτήρια, στον κύριο αρχαιολογικό χώρο
του Κουρίου, απομακρύνθηκε από τους λιθοθήρες και χρησιμοποιήθηκε για νεότερες οικοδομές
στην παραπλήσια κοινότητα της Επισκοπής ή μετατράπηκε επί τόπου σε ασβέστη και γύψο, μέσα
σε ειδικό λιθόκτιστο καμίνι, που κτίστηκε για τον
σκοπό αυτό κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου της
βόρειας πλευράς του Αιθρίου, μετά την τελική καταστροφή και εγκατάλειψη της Βασιλικής. Ωστόσο, αρκετά υπολείμματα από την τοιχοποιΐα, την
επένδυση των τοίχων και τη γενική διαρρύθμιση
των εσωτερικών χώρων, σε συνδυασμό με τα γνωστά αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία των
Παλαιοχριστιανικών Βασιλικών της ίδιας περιόEνατενίσεις

δου, επιτρέπουν την υποθετική σκιαγράφηση της
γενικής εικόνας της όλης ανωδομής, της στέγασης
και της γραφικής αναπαράστασης της εκκλησίας.
Οι μαρμάρινοι κίονες των δύο κιονοστοιχιών
στο χώρο του Κυρίως Ναού έχουν αναστηλωθεί
και στις κορυφές των τοποθετήθηκαν και τα αντίστοιχα έντεκα κορινθιάζοντα μαρμάρινα κιονόκρανά τους. Όλα τα μετακιόνια διαστήματα είναι ίσων
αποστάσεων, γεγονός που επιτρέπει την υποθετική θεωρία ότι οι κίονες δεν στήριζαν ευθύγραμμα
ξύλινα επιστήλια, τα οποία σπάνια χρησιμοποιούνταν, αλλά κτιστά τόξα, που πατούσαν σε ειδικά
επιθήματα, κατάλληλα τοποθετημένα στις επίπεδες επιφάνειες των αβάκων των κιονοκράνων. Η
υπόθεση αυτή ενισχύεται και από την ανεύρεση
μερικών δειγμάτων ορθομαρμάρωσης τόξων ανάμεσα στο σωριασμένο οικοδομικό
υλικό, στο δάπεδο του μέσου κλίτους, και μερικών πελεκητών ασβεστόλιθων με κοίλη τη μία μεγάλη
πλευρά τους. Πάνω από τα τόξα των
δύο πλευρών του μέσου κλίτους ενδέχεται να επαναλαμβάνονταν οι ίδιες κιονοστοιχίες με τα ίδια τόξα και
ισάριθμα παράθυρα, όπως και στις
Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές της
ίδιας περιόδου στον Ελλαδικό χώρο.
Δεν αποκλείεται όμως να συνεχίζονταν οι δύο τοίχοι μέχρι την οροφή
του μέσου κλίτους και να έφεραν
μόνο διπλές, αλλεπάλληλες σειρές
ισάριθμων παραθύρων. Ανευρέθησαν και αρκετά τεμάχια διαβρωμένου ξύλου, που πιθανό να αποτελούν
κατάλοιπα των κατεστραμμένων και ελλιπών αλλ’
αναμφίβολα ξύλινων αμφικλινών ή σαμαρωτών
στεγών του μέσου κλίτους του Κυρίως Ναού και
των στοών του Αιθρίου ή των απλών επικλινών
στεγών των δύο πλάγιων κλιτών της Βασιλικής.
Το Αίθριο της Βασιλικής είναι προσαρτημένο
σ’ ολόκληρο το πλάτος του δυτικού τοίχου της πρόσοψής της. Αποτελείται από περίστυλη, υπαίθριαανοικτή αυλή με τέσσερις στοές, από τις οποίες η
ανατολική στοά αντικαθιστούσε τον Νάρθηκα και
είχε άμεση σύνδεση και επικοινωνία με τον Κυρίως Ναό διαμέσου των δύο πλάγιων θυρών και της
κεντρικής θύρας του. Έχει ελαφρά ακανόνιστη
ορθογώνια κάτοψη, και ήταν κτισμένο από ανάμεικτους πελεκητούς ασβεστόλιθους και αργόλιθους,
οι οποίοι διατηρούνται μόνο στα κατώτερα τμήματα των εξωτερικών τοίχων των τεσσάρων στοών
του, σε μέσο ύψος 1,50μ. Οι εσωτερικές πλευρές
Eνατενίσεις



των τεσσάρων στοών, αποτελούνταν από ισάριθμες
πεσσοστοιχίες, των οποίων οι ασβεστολιθικοί πεσσοί υπολογίζονταν συνολικά σε είκοσι, από τους
οποίους οι δώδεκα κατανέμονταν από έξι στις δύο
μεγάλες πλευρές, την ανατολική και τη δυτική, και
οι υπόλοιποι οκτώ από τέσσερις στις δύο μικρότερες
πλευρές, τη βόρεια και τη νότια. Πάνω από τα ανάλογα επιθήματα των πεσσοκράνων ενδεχομένως
στηρίζονταν κτιστά τόξα, στις κορυφές των οποίων
εδράζονταν ξύλινες αμφικλινείς στέγες. Τα γήινα
υποστρώματα των δαπέδων της υπαίθριας αυλής
του Αιθρίου είναι επιστρωμένα με ορθογώνιες και
τετράγωνες, ανισομεγέθεις ασβεστολιθικές πλάκες, που διατηρούνται όλες στις αρχικές τους θέσεις, σχεδόν ακέραιες, με ελάχιστες επιφανειακές
φθορές, μικρά θραύσματα και εκδορές. Με επιστρώ-

σεις παρόμοιων πλακών καλύπτονταν και τα ίδια
υποστρώματα των δαπέδων των τεσσάρων στοών
του Αιθρίου, που διασώθηκαν μόνο στην ανατολική
στοά και στα ανατολικά τμήματα της βόρειας και
της νότιας στοάς. Σε έκκεντρη θέση, προς τη νότια
πλευρά της υπαίθριας αυλής του Αιθρίου, αποκαλύφθηκε κυκλικός λάκκος-φρέαρ, βάθους 5,50μ. και
διαμέτρου 0,80εκ., επενδυμένος στο ανώτερο τμήμα
και στο στόμιό του με συμμετρικούς και ισομεγέθεις
ασβεστόλιθους, κατάλληλα επεξεργασμένους, που
προφανώς συνδεόταν με καταστρεμμένη και ανύπαρκτη κτιστή κρήνη ή φιάλη, όπου οι πιστοί εκκλησιαζόμενοι, προτού εισέλθουν στην Εκκλησία,
έπλεναν τα χέρια και τα πόδια τους, συμβολίζοντας
με αυτή την πράξη την καθαρότητα της ψυχής και
του σώματος κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού
και της προσευχής τους. Στο μέσο του εξωτερικού
τοίχου της νότιας στοάς του Αιθρίου διατηρείται η
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είσοδος του Αιθρίου, πλάτους 1,90μ., που προφανώς
συνδεόταν με συνεχόμενο, μικρό, ορθογώνιο προστατευτικό πρόθυρο, 2,20μ.x2,40μ., αποτελούμενο
από δύο ενδεχόμενα τόξα, στη νότια και τη δυτική
πλευρά του, στηριγμένα σε ασβεστολιθικούς πεσσούς και καλυμμένα με ξύλινη αμφικλινή-σαμαρωτή στέγη. Από το σύνολο του οικοδομικού υλικού
του προθύρου του Αιθρίου διατηρούνται μόνο οι θέσεις των δύο πεσσών των ενδεχόμενων τόξων και οι
επενδυτικές ασβεστολιθικές πλάκες του δαπέδου
του, οι οποίες είναι πανομοιότυπες με τις μικρές τετράπλευρες πλάκες του δαπέδου της νότιας στοάς.
Η ορθογώνια αίθουσα (δ 21), είναι προσαρτημένη στο ακραίο δυτικό τμήμα της εξωτερικής
πλευράς του νότιου κλίτους και εφοδιασμένη με
λιθόκτιστους χαμηλούς πάγκους κατά μήκος της
βόρειας, της δυτικής και της νότιας πλευράς του,
φέρει ευρύχωρη θύρα, που έχει άμεση σύνδεση και
επικοινωνία με το νότιο κλίτος, διαμέσου της θύρας του, και προφανώς ταυτίζεται με το Διακονικό ή Σκευοφυλάκιο της Βασιλικής. Η ειδική αυτή
αίθουσα, που αποτελούσε τον χώρο φύλαξης και
συντήρησης των κειμηλίων και ιερών σκευών τη
εκκλησίας, αλλά και της κατάθεσης του άρτου, του
οίνου, του κηρού και άλλων προσφορών-δώρων
των πιστών, υπαγόταν στη δικαιοδοσία των διακόνων, γι’ αυτό φέρει και την ονομασία Διακονικό.
Η συνεχόμενη στενόμακρη αίθουσα (δ28), 11,000μ.
x3,00μ., που κι αυτή είχε άμεση σύνδεση και επικοινωνία με το νότιο κλίτος της Βασιλικής, εκτός
από τη θύρα στον δυτικό τοίχο, πλάτους 0,80εκ.,
που άνοιγε στον διάδρομο, έφερε και δεύτερη, μεγαλύτερη θύρα στον ανατολικό τοίχο, που οδηγούσε στο δωμάτιο (δ29). Το δάπεδό της είναι επιστρωμένο με απλή ψηφιδωτή σύνθεση συνεχόμενων
υπόλευκων τετραγώνων με ομοιόμορφες παραστάσεις των κεφαλαίων αρχικών συμβολικών γραμμάτων του Ιησού Χριστού, βαθυκάστανου χρώματος, μέσα σ’ ένα μεγάλο ορθογώνιο διάχωρο. Στον
χώρο της ΝΔ γωνίας της διατηρούνται τα υπολείμματα τεσσάρων βαθμίδων κτιστής κλίμακας, που
οδηγούσε στο υπερώο, πάνω από το νότιο κλίτος
της εκκλησίας. Η θέση, το σχήμα, το μέγεθος και
η κατ’ εξαίρεση ψηφιδωτή επίστρωση του δαπέδου
της οδηγούν στην εύλογη θεώρηση ότι η αίθουσα
αυτή αποτελούσε το Κατηχούμενο, που στέγαζε
τους αβάπτιστους, μετανοούντες και κατηχούμενους πιστούς.
Η μεγάλη ορθογώνια αίθουσα (δ1), στον χώρο,
που εκτείνεται παραπλεύρως της εξωτερικής πλευράς του βόρειου τμήματος της δυτικής στοάς του
Αιθρίου, η οποία είναι απομονωμένη, και το δάπεδό
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της είναι κοσμημένο με δύο διάχωρα μαρμαροθετήματος-opus sectile, περιβαλλόμενο από συνεχόμενη
ψηφιδωτή σύνθεση απλών λευκών τετραγώνων
σ’ ολόκληρο τον υπόλοιπο χώρο του, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των προκτισμάτων της Βασιλικής,
και αποτελεί ένα ακαθόριστο κτίσμα απροσδιόριστης χρήσης, που είναι αρχαιότερο της Βασιλικής
και εντάσσεται στα τέλη του 4ου αιώνα. Τέλος, ο
λιθόκτιστος περίβολος, που ενώνεται με τη ΒΔ γωνία της αταύτιστης αυτής αίθουσας και με το βόρειο
άκρο του δυτικού κοινού τοίχου των δωματίων (δ8)
και (δ10), ενδεχομένως αποτελούσε το χώρο προσωρινής εναπόθεσης του ερειπωμένου ασβεστολιθικού οικοδομικού υλικού της Βασιλικής, που προοριζόταν για εκκαμίνευση και μετατροπή του σε
ασβέστη, μέσα στο παραπλήσιο καμίνι. Τόσο το κυκλικό και λιθόκτιστο αυτό καμίνι, ενωμένο με την
εξωτερική πλευρά της βόρειας στοάς του Αιθρίου,
όσο και ο εν λόγω περίβολος και το μικρό δωμάτιο
(δ13), που βρίσκεται μέσα σ᾿ αυτό, περιλαμβάνονται
στα μετά την τελική καταστροφή και εγκατάλειψη
της Βασιλικής πρόχειρα κτίσματα.
Σύμφωνα με τα γενικά αρχιτεκτονικά, μορφολογικά και χρονολογικά δεδομένα, που συγκεντρώνονται στα εν λόγω βασικά στοιχεία, η τρίτη
αυτή, κατά σειράν ανακάλυψης, παραλιακή Βασιλική του Κουρίου παρουσιάζει τις ακόλουθες τρεις
διαδοχικές χρονολογικές φάσεις:
Η πρώτη φάση αντιπροσωπεύεται μόνο από
τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, που αποκαλύφθηκε
κάτω από το μαρμάρινο κατώφλι της πύλης του
Ιερού Βήματος, και αποτελείται από διαπλεκόμενα
και συμμετρικά ορθογώνια σχήματα, πλαισιωμένα, από μικρά σταυροειδή σχήματα, υπόλευκουκιτρινωπού και βαθυκάστανου χρώματος, αναμφίβολα συνεχιζόμενα σ’ ολόκληρο τον υπόλοιπο
χώρο του μέσου κλίτους και εναλλασσόμενα με
διάφορα άλλα παρόμοια και διαφορετικά διακοσμητικά γεωμετρικά μοτίβα. Σε υπολείμματα του
υποστρώματος του εν λόγω δαπέδου βρέθηκαν
αρκετά όστρακα λευκών ακόσμητων και ερυθρόχριστων αγγείων, που εντάσσονται στο Α’ μισό του
6ου αιώνα και μαρτυρούν ότι η κατασκευή του κατεστραμμένου αυτού δαπέδου και κατ’ επέκταση
και η αρχή της πρώτης αρχιτεκτονικής φάσης της
Βασιλικής χρονολογούνται μεταξύ του 500 και
550, δηλαδή γύρω στο 525.
Επιπρόσθετες κεραμεικές μαρτυρίες πολυάριθμων άλλων οστράκων από ατημέλητα αγγεία που
εντάσσονται στο Β’ μισό του 6ου αιώνα, και προέρχονται από τα υποστρώματα των ψηφιδωτών δαπέδων, που διασώθηκαν τμηματικά στους ίδιους χώEνατενίσεις

ρους του μέσου κλίτους και των πλάγιων κλιτών της
Βασιλικής, καθώς και από τα αντίστοιχα υποστρώματα των χώρων του Διακονικού, του Κατηχουμένου, Αιθρίου και όλων των προσκτισμάτων, κατά
μήκος της εξωτερικής πλευράς του νότιου κλίτους,
φανερώνουν ότι την πρώτη αρχιτεκτονική φάση
διαδέχτηκε η δεύτερη φάση της εκκλησίας περί τα
τέλη του 6ου αιώνα. Τις κεραμεικές αυτές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν και δύο χάλκινα νομίσματα, ένα
του Τιβέριου ΙΙ Κωνσταντίου (578-582), τα οποία
καθορίζουν με περισσότερη ακρίβεια την αρχή της
δεύτερης αρχιτεκτονικής φάσης μεταξύ των ετών
580 και 600. Σ’ αυτή τη φάση της η αρχική τρίκλιτη Βασιλική, που προφανώς επεκτάθηκε στη νότια
πλευρά της και ενδεχομένως και στη βόρεια με διάφορες προσθήκες, παρουσιάζεται με τρεις ελεύθερες
και εξέχουσες αψίδες, ημικυκλικές
εσωτερικά και πολυγωνικές εξωτερικά, με δύο εξάστυλες κιονοστοιχίες
με μονολιθικούς αρράβδωτους κίονες
και κορινθιάζοντα κιονόκρανα από
γκριζωπό προκοννήσιο μάρμαρο, με
ενδεχόμενες τοξοστοιχίες πάνω από
τις δύο ισόγειες κιονοστοιχίες, ξύλινη αμφικλινή στέγη στο μέσο κλίτος,
το οποίο ήταν ψηλότερο από τα πλάγια κλίτη, που είχαν απλές επικλινείς στέγες, με υπερώο πάνω από το
νότιο κλίτος και ίσως και πάνω από
το βόρειο, περίτεχνες διακοσμητικές
ψηφιδωτές συνθέσεις στα δάπεδα
και στους τοίχους του Κυρίως ναού,
με τετράστοο Αίθριο, του οποίου η
ανατολική στοά αντικατέστησε τον
ελλείποντα Νάρθηκα, όπως ακριβώς και στην πανομοιότυπη Βασιλική Α στον «Άγιο Γεώργιο» Πέγειας, με Διακονικό και Κατηχούμενο και άλλα δεκατρία προσκτίσματα κατά μήκος των εξωτερικών
πλευρών του νότιου κλίτους και του ανατολικού
τμήματος της νότιας στοάς του Αιθρίου. Ολόκληρο
ή το μεγαλύτερο τμήμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής φάσης της Βασιλικής καταστράφηκε με πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των αραβικών επιδρομών
στην περίοδο της αυτοκρατορίας του Κώνσταντος ΙΙ
(641-668), περίπου το 650-654, όπως μαρτυρούν 22
συνολικά χάλκινα νομίσματα, που βρέθηκαν στις
επιφάνειες των δαπέδων των δωματίων (δ18, 19, 22,
23, 24, και 26). Μετά την πρώτη καταστροφή ακολούθησε η τρίτη αρχιτεκτονική φάση της εκκλησίας με την ανοικοδόμηση και επισκευή των παραπάνω καταστραφέντων δωματίων και την προσθήκη
των δωματίων (δ2,3,4,5.6) στη δυτική στοά του ΑιEνατενίσεις



θρίου, με λιθόκτιστη κλίμακα στο δωμάτιο (δ5), που
οδηγούσε σε δεύτερο όροφο, του δωματίου (δ7), που
επικοινωνούσε διαμέσου κοινής θύρας με το δωμάτιο (δ6), του δωματίου (δ14), που διαμορφώθηκε σε
φούρνο ψωμιών, των συνεχόμενων δωματίων (δ8,
9,10), που ενδεχομένως αποτελούσαν τους χώρους
αρτοποιείου, κατά μήκος της βόρειας πλευράς του
Αιθρίου, και του δωματίου (δ15), αριστερά της εισόδου του Αιθρίου, στη νότια στοά του. Κατά τη διάρκεια της τρίτης αρχιτεκτονικής φάσης ακολούθησε
μια δεύτερη τμηματική καταστροφή της Βασιλικής
από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια άλλων αραβικών
επιδρομών, στην περίοδο της αυτοκρατορίας του
Κωνσταντίνου IV (680 685), περίπου το 680, η οποία
μαρτυρείται από δύο χάλκινα νομίσματά του, από
τις επιφάνειες των πλακόστρωτων δαπέδων της νό-

τιας στοάς του Αιθρίου και του δωματίου (δ29). Οι
καταστραφέντες χώροι της εκκλησίας, προφανώς
επισκευάστηκαν και η τρίτη αρχιτεκτονική φάση
της συνεχίστηκε αναλλοίωτη μέχρι την τελική καταστροφή της, από ισχυρό σεισμό, και την εγκατάλειψή της στις αρχές του 8ου αιώνα.
Μετά την εγκατάλειψη της Βασιλικής το ερειπωμένο μαρμάρινο και ασβεστολιθικό οικοδομικό
υλικό της, όπως και στον κύριο ανασκαφικό χώρο
της «Ακρόπολης» του Κουρίου, έγινε το έρμαιο των
λιθοθηρών και των ασβεστοποιών. Το λιθόκτιστο
κυκλικό καμίνι, στη βόρεια πλευρά του Αιθρίου,
για την εκκαμίνευση του πολύτιμου αυτού υλικού
και τη μετατροπή του σε ασβέστη και γύψο, καθώς
και ο μεγάλος αργολιθικός περίβολος (δ11), στη ΒΔ
εξωτερική πλευρά του Αιθρίου, που πολύ πιθανό
να αποτελούσε τον αποθηκευτικό χώρο του υλικού
αυτού, εντάσσονται σ’ αυτή την περίοδο. 
■
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Διηγότανε την ιστορία ένας καλόγερος,
ένας μισότρελος, ένας ονειροπόλος

Πρόσληψη και αφήγηση της
Ιστορίας στα «κυπριακά ποιήματα»

του ΣεφEρη
l Του Σάββα Παύλου
Φιλόλογου- Συγγραφέα
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Η

συνεχής υπόμνηση των δεσμών
του Σεφέρη με την κυπριακή μεγαλόνησο, η ταύτισή του, ακόμη, με
τον κόσμο της Κύπρου, μα και το
γενικότερο συναίσθημα αγάπης,
με το οποίο η κοινωνία του νησιού περιέβαλε γενικά το έργο του λόγω της συλλογής …Κύπρον, οὗ μ’
ἐθέσπισεν…, (μέσα από την προσωπική ανάγνωση,
αλλά και μέσα από τη σχολική πρακτική), οδήγησε
και σε φαινόμενα αυτού του είδους: Στην περιοχή
Κάβο Γκρέκο, της επαρχίας Αμμοχώστου, επιδεικνύουν με υπερηφάνεια τις σπηλιές, που βρίσκονται εκεί αναφέροντας ότι ο Σεφέρης εμπνεύστηκε
από αυτές, για να γράψει το ποίημά του «Μέσα στις
θαλασσινές σπηλιές» [= Τετράδιο Γυμνασμάτων,
1940]. Ακόμη, σε άλλο δημοσίευμα, αναφέρεται
ότι ο μικρός όρμος της περιοχής Κώννος, μεταξύ
Αγίας Νάπας και Πρωταρά, ήταν «το περιγιάλι το
κρυφό» που ενέπνευσε τον ποιητή, για να γράψει
το ποίημά του «Άρνηση». Όπως ανέφερα και στο
βιβλίο μου «Σεφέρης και Κύπρος», καταθέτοντας
και μια δική μου μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία

το κρυφό περιγιάλι μετατέθηκε από την περιοχή
Αμμοχώστου στην κατεχόμενη επαρχία της Κερύνειας, το 1993, σε εκπομπή του σταθμού «Ράδιο
Πρώτο» για τον Σεφέρη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την πρώτη επίσκεψή
του στο νησί, η υπεύθυνη της εκπομπής ανέφερε,
ανάμεσα σε άλλα εισαγωγικά, και για κάποιο περιγιάλι της κατεχόμενης Κερύνειας, που ενέπνευσε
τον ποιητή να γράψει το γνωστό και ωραίο ποίημά του «Στο περιγιάλι το κρυφό». Όταν υπέδειξα
ότι το ποίημα αυτό δημοσιεύτηκε, μαζί με τα άλλα
ποιήματα της συλλογής Στροφή, το 1931, 22 χρόνια πριν από την πρώτη επίσκεψη του Σεφέρη στο
νησί μας, με δυσκολία έγινα πιστευτός, και δημιούργησα αισθήματα διάψευσης και απογοήτευσης, γιατί, όπως φαίνεται, αυτή η πεποίθηση, που
προκαλούσε έντονα συναισθήματα λόγω της σύνδεσης του ποιήματος με τις κατεχόμενες ακτές της
Κερύνειας, ήταν αρκετά παγιωμένη.¹
Δεν αντιμετωπίζω τα προηγούμενα με την
έπαρση του φιλολογικού ερευνητή, που γνωρίζει
δεδομένα και στοιχεία και αποκαθιστά την αλήθεια

¹ Σάββας Παύλου, Σεφέρης και Κύπρος, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 2000, σ. 498. Βλ. και Κίκα
Ολυμπίου, Μικρές τομές σε μεγάλα θέματα, Λευκωσία <1994>, σ. 202 -204 [=Ακόμα ένα παρεξηγημένο ποίημα] και σ. 199 -200 [= «Το περιγιάλι το
κρυφό» δεν είναι κυπριακό.
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και την αντικειμενικότητα. Εξ άλλου τίτλος της
εισήγησής μου είναι: Διηγότανε την ιστορία ένας
καλόγερος, ένας μισότρελος, ένας ονειροπόλος [=
από το «κυπριακό» ποίημα του Σεφέρη «Οι Γάτες τ’
Αϊ Νικόλα», το οποίο θα αποτελέσει κεντρικό θέμα
της μελέτης], όπως ο ποιητής, που μετά τη γνωριμία του με τον κόσμο της Κύπρου, θα διηγηθεί για
την Ιστορία του νησιού, πότε σαν άνθρωπος, που
ξέρει τους παραδοσιακούς και σχολαστικούς τρόπους, που τηρεί το τυπικό της αντιγραφής και της
αποτύπωσης, πότε σαν άνθρωπος, που με τον μισότρελο, όταν αφίσταται από τη λογική, και με τα
ονειροπολήματά του θέλει να τρυπήσει το δίχτυ,
που υφαίνει η αρχή της πραγματικότητας, κάποτε
με ποιήματα, που έχουν εμφανή τον ιστορικό διδακτισμό, μα και με στίχους, που ακολουθούν άλλους υπόγειους δρόμους.
Οι προηγούμενες, λοιπόν, αναφορές, για συνδέσεις ποιημάτων του Σεφέρη με κυπριακά τοπία
μπορεί να μην ευσταθούν φιλολογικά, εκφράζουν
όμως τη στάση της σημερινής Κύπρου, την αγάπη της για τον Σεφέρη και την προσπάθειά της να
αναδείξει, με κάθε τρόπο, τις οποιεσδήποτε σχέσεις
του ποιητή με το νησί ή ακόμη και να τις «δημιουργήσει», και είναι ενδεικτικές για την τύχη και την
υποδοχή ενός ποιητικού έργου σε έναν τόπο, και
εν τέλει ενδιαφέρουν και τη φιλολογία.
Ένα ταξίδι «προϋπάρχει» μέσα από ευαισθησίες και γνώσεις, που αποταμίευσε ο ποιητής, και
οι οποίες λειτουργούν ως υποδοχή των εντυπώσεων, των γνώσεων και των εμπειριών, που θα εκδιπλώσει αργότερα η ταξιδιωτική πορεία. Πριν φτάσει στην Κύπρο, ο Σεφέρης είχε θησαυρίσει στην
κυπριώτικη στέρνα του αρκετά, κυρίως από τις
μικρασιατικές διαδρομές του, όταν επισκέπτεται,
28 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή,
την περιοχή της Σμύρνης και τον τόπο γενικά, που
βλάστησαν τα δώδεκά του χρόνια.2 Ταυτόχρονα,
ως λόγιος ποιητής, μελετά με προσοχή κείμενα για
την Κύπρο, παρατηρεί με οξύτητα και ευστροφία,
αποτυπώνει, τόσο στην Αλληλογραφία του όσο
και στα Ημερολόγιά του, καίριες και ευσύνοπτες
επισημάνσεις για τη στάση ελλαδικών και ξένων
παραγόντων απέναντι στα αιτήματα του κυπριακού αγώνα, κάποτε πολύ αποκαλυπτικές.
Ανήκω σε μια ομάδα ανθρώπων, που η κυπριακή καταστροφή του 1974 τους ώθησε στην παθιασμένη μελέτη για οτιδήποτε αναφερόταν στην

Κύπρο. Κάθε βιβλίο ή άρθρο, που κυκλοφορούσε,
διαβαζόταν αμέσως και συζητιόταν, ταυτόχρονα
κυνηγούσαμε με μανία και κάθε παλιό βιβλίο, αφιέρωμα περιοδικού, λογοτεχνικό έργο, ταξιδιωτικό
κείμενο ή μελέτημα για την Κύπρο που τυπώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες ή, ακόμη, τον προηγούμενο αιώνα. Ήταν η φυσιολογική τάση και
αντίδραση νέων, τότε, φοιτητών της φιλολογίας,
θέλαμε να εντοπίσουμε, να γνωρίσουμε και να σώσουμε κάθε ψηφίδα, που αναφερόταν στον τόπο
μας, που βούλιαξε τόσο τραγικά.
Ύστερα από τριάντα χρόνια συνεχούς και πεισματικής κυπρολογικής ανάγνωσης και μελέτης,
ύστερα από δεκάδες χιλιάδες σελίδες κυπρολογικών κειμένων που πέρασαν μπροστά από τα μάτια
μου, πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα να δώσω την
προσωπική μου κρίση και διαβεβαίωση ότι ο Σεφέρης αποτελεί μοναδική περίπτωση ανθρώπου που
είδε, στις ημερολογιακές του εγγραφές και στις
επιστολές του, οι οποίες αναφέρονται σε κυπριακά
θέματα, τόσο διεισδυτικά τις διάφορες πλευρές της
Κύπρου, που κατάφερε να εντοπίσει τις υπόγειες
δυνάμεις αρκετών φαινομένων και να δει τις αλληλουχίες και τις προεκτάσεις τους με βαθύτητα.
Ένα παράδειγμα: Ο Σεφέρης, όταν επισκέπτεται το νησί, είναι επιφυλακτικός στις συναντήσεις
του με τον παλιό του φίλο και «φίλο του άλλου

² Για τις διαδρομές του ποιητή στη Μικρασία και την περιοχή της Σμύρνης τη χρονιά του 1950, βλ. Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Ε’, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα
1977, σ. 179 -226.
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πολέμου» Λόρενς Ντάρελ, γιατί ο
τελευταίος δέχτηκε να αναλάβει
ανώτατο αξίωμα στην αποικιοκρατική μηχανή της Κύπρου – Διευθυντής του Γραφείου Πληροφοριών,
Τύπου και Ραδιοφωνικού σταθμού,
των μέσων δηλαδή διοχέτευσης της
αποικιοκρατικής
προπαγάνδας.
Στις επιστολές του προς τους φίλους του ο Σεφέρης κρίνει τον Ντάρελ, που από πασιφιστής και σαρκαστής, παλαιότερα, του βρετανικού
αποικιοκρατικού μεγαλείου, εξελίσσεται στην Κύπρο σε ταπεινό θεράποντα της αγγλοκρατίας, σε ώρες
μάλιστα που οι διεκδικήσεις του
κυπριακού λαού άρχισαν να εντείνονται. Εκείνο που όμως προκαλεί
την αγανάκτηση του Σεφέρη για
τον Ντάρελ είναι όταν ο τελευταίος
χρησιμοποιεί τη «φιλελληνική» του
ιδιότητα, για να προσφέρει καλύτερα στην αποικιοκρατική μηχανή, η
οποία προσπαθούσε να αλλοτριώσει
συνειδήσεις και να καθυποτάξει τις
διεκδικήσεις των Ελλήνων της Κύπρου. 3

Αμμόχωστος, Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων. Η κόγχη του
ιερού. (Φωτογραφία από το βιβλίο «Κύπρος, μνήμη και
αγάπη, με το φακό του Γιώργου Σεφέρη», Πολιτιστικό
Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία,1990).

Γράφει ο Σεφέρης στον Γ. Π. Σαββίδη, για να
του εξηγήσει γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με
την Αγγλοελληνική Επιθεώρηση και να δώσει εκεί,
ως συνεργασία, κάποια από τα κυπριακά ποιήματά
του: «Όταν όμως βλέπω πνευματικά ιδρύματα, με
πολλή τέχνη είναι αλήθεια, να μπαίνουν στη δούλεψη αυτών των Κυρίων [της αποικιοκρατίας],
αρχίζω να κουμπώνομαι. Κι όταν βλέπω πνευματικούς ανθρώπους και φίλους μας (e.g. Durrel) να
γίνονται προπαγανδιστές αυτών των κυρίων και
να χρησιμοποιούν και τις φιλίες που είχαν στην
Ελλάδα ακόμη, για να εισδύσουν και να εξανδραποδίσουν συνειδήσεις στο νησί – ε! τότε κουμπώνομαι ολωσδιόλου». 4
Πρόσφατα, σε μελέτημα της Βαρβάρας Παπασταύρου Κορωνιωτάκη, στο περιοδικό The New
Griffon, δημοσιεύτηκε αποκαλυπτική επιστολή
του Ντάρελ, που απηύθυνε τον Φεβρουάριο του
1953 προς τον Άγγλο κυβερνήτη της Κύπρου. Η
επιστολή ήταν καταχωνιασμένη στα κρατικά αρχεία, και δημοσιοποιήθηκε με τη συμπλήρωση 50,

περίπου, έτη από την παραλαβή της. Σ’ αυτή την
επιστολή ο Ντάρελ, για να υποστηρίξει την αίτησή του να προσληφθεί ως υψηλόβαθμο και υψηλόμισθο στέλεχος της αποικιοκρατίας, προβάλλει
και χρησιμοποιεί τις φιλίες του με τους Ελλαδίτες
και Κύπριους πνευματικούς ανθρώπους, Αφού,
λοιπόν, σε όλο το πρώτο μέρος της επιστολής τονίσει τις φιλελληνικές του περγαμηνές, γράφει π.χ.
ότι «το όνομά μου είναι γνωστό σε αθηναϊκούς και
κυπριακούς λογοτεχνικούς κύκλους και οι Έλληνες της Κύπρου με έχουν αγαπήσει από καρδιάς»,
καταλήγει:
«Δεν γνωρίζω αν ο ευρύς κύκλος των προσωπικών μου σχέσεων θα επιβίωνε ενός κρατικού
διορισμού, ούτε αν θα μπορούσα να εξασφαλίσω
την εγκάρδια συνεργασία αυτών που τώρα με θεωρούν φίλο τους, Αλλά ο διορισμός ενός γνωστού
φιλέλληνα σε ένα τέτοιου είδους αξίωμα θα έβαζε
το Εθναρχικό Συμβούλιο, στο οποίο άλλωστε χρωστώ και τη σημερινή μου θέση, σε μεγάλο δίλημμα. Εάν μπορούσα να ξεκαθαρίσω μερικά ψυχολογικά εμπόδια, θα μπορούσα να επιτύχω να εισχωρήσω εις βάθος στον μηχανισμό αυτόν, πράγμα

³ Γιώργος Θεοτοκάς & Γιώργος Σεφέρης, Αλληλογραφία (1930 -1966), φιλολογική επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1975, σ. 156 -159.
4

«Κυπριακές» επιστολές του Σεφέρη (1954 -1962). Από την αλληλογραφία του με τον Γ. Π. Σαββίδη, φιλολογική επιμέλεια Κατερίνα Κωστίου,
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1991, σ. 57 -58.
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που θα δικαιολογούσε την ύπαρξη του δαπανηρού
διορισμού στο CBS: και το οποίο θα βοηθούσε να
αναχαιτισθεί, αν όχι να εξολοθρευτεί, το Ενωτικό
συναίσθημα»5
Με άλλα λόγια, ο ευπειθέστατος Ντάρελ, για
να πετύχει τον υψηλόμισθο διορισμό του, υποβάλλει με τον πιο κυνικό τρόπο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι φιλελληνικές του περγαμηνές
στην αναχαίτιση των ελληνικών αισθημάτων του
κυπριακού ελληνισμού, προτείνει να χρησιμοποιηθούν οι φιλίες του με Έλληνες και Κύπριους, για
να διεισδύσει και να εξανδραποδίσει συνειδήσεις.
Οι εικασίες για το παιχνίδι, που έπαιζε ο Ντάρελ στη σκακιέρα της Κύπρου, τελειώνουν, γιατί
τώρα τα πράγματα έγιναν διάφανα για τον ρόλο
του. Ο Σεφέρης, του οποίου οι κρίσεις εναντίον του
Ντάρελ κρίθηκαν ως ιδιαίτερα αυστηρές, δικαιώθηκε πλήρως, είχε καταλάβει αμέσως τον ρόλο, τη
νοοτροπία και το ήθος του Άγγλου «φίλου του άλλου πολέμου».
Ο Σεφέρης ανησυχεί για τη μοίρα της Κύπρου.
Είναι Μικρασιάτης με την πίκρα της γνώσης από
την εκθεμελίωση του μικρασιατικού ελληνισμού,
βίωσε βαθιά πως ένας ολόκληρος κόσμος εκμηδενίστηκε από τις πανάρχαιες εστίες του. Εργαζόμενος
σε διάφορες θέσεις της ελληνικής κυβερνητικής
μηχανής (ειδικά κατά την περίοδο της κατοχής,
όταν υπηρετούσε υπό την εξόριστη, στην Αίγυπτο, ελληνική κυβέρνηση, καθώς και κατά την περίοδο των πρώτων μετακατοχικών χρόνων), γνωρίζει τις αδυναμίες της ελληνικής πολιτικής και
τις εξαρτήσεις της από ξένα κέντρα, συνειδητοποιεί τον κυνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων και φοβάται ότι η Κύπρος μπορεί να χαθεί και αυτή, όπως η
μικρασιατική του πατρίδα. Ανησυχίες για τη μοίρα της Κύπρου διατυπώνει γραπτώς το 1954, μετά
τη δεύτερη επίσκεψή του στο νησί, και ενώ επεξεργάζεται τα ποιήματά του, που θα απαρτίσουν τη
συλλογή …Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν… Στο κείμενό
του Χειρόγραφο Σεπ. ’41, αναφερόμενος στις αδυναμίες και τα λάθη της ελληνικής πολιτικής, κατά
τη διάρκεια του πολέμου, έγραψε για τον φόβο του
ότι τα Δωδεκάνησα θα μπορούσε να περιέρχονταν
στην τουρκική κυριαρχία. Όταν ξαναδιαβάζει το
κείμενό του δεκατρία χρόνια αργότερα, ύστερα
από την κυπριακή εμπειρία των ετών 1953 και
1954, προσθέτει και την ακόλουθη υποσημείωση

– σχόλιο: «Μπορώ τώρα να προσθέσω αδίσταχτα:
και η Κύπρος (Νοέμβριος 1954)». 6
Δεν είναι λοιπόν τυχαία η συμπερίληψη στη
συλλογή …Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν… δύο ποιημάτων, [= «Μνήμη, Α’» και «Μνήμη, Β’»], που ολοκληρώθηκαν πριν από τη γνωριμία του με την Κύπρο,
πριν επισκεφτεί για πρώτη φορά το νησί, γράφτηκαν με αφορμή τον ποιητικό σπινθήρα, που προκάλεσε η επίσκεψή του, το 1950, στη Σμύρνη και
στις άλλες περιοχές του εκθεμελιωμένου μικρασιατικού ελληνισμού. Με τα δύο αυτά ποιήματα
δημιουργείται ένας δεσμός υπόμνησης και εγρήγορσης μεταξύ Μικρασίας και Κύπρου. Ακόμη,
έμμεση προειδοποίηση για τη μοίρα της Κύπρου,
χωρίς εμφανείς και κραυγαλέες καταδηλώσεις,
αλλά με τα υποβαλλόμενα από το ποιητικό υλικό
στοιχεία, αποτελούν και τα ποιήματα «Πενθεύς»
και «Ευριπίδης, Αθηναίος», ποιήματα με διαμελισμούς και ακρωτηριασμούς, που φαίνονται στην
πρώτη ανάγνωση ως «παράξενα» και «αταίριαστα»
σε μια συλλογή με έντονο το κυπρολογικό θεματογραφικό υλικό.
Προειδοποίηση για τη μοίρα της Κύπρου είναι
και το ποιητικό σκηνικό στις «Γάτες τ’ Αϊ – Νικόλα» το οποίο παραθέτω:

ΟΙ ΓΑΤΕΣ Τ’ ΑΪ - ΝΙΚΟΛΑ
Τὸν δ’ ἂνευ λύρας ὃμως ὑμνῳδεῖ
θρῆνον Ἐρινύος
αὐτοδίδακτος ἔσωθεν
θυμός, οὐ τὸ πᾶν ἒχων
ἐλπίδος φίλον θράσος.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, 990 επ.
«Φαίνεται ο Κάβο – Γάτα...», μου είπε ο καπετάνιος
δείχνοντας ένα χαμηλό γιαλό μέσα στο πούσι
τ’ άδειο ακρογιάλι ανήμερα Χριστούγεννα,
«…και κατά τον Πουνέντε αλάργα το κύμα γέννησε
την Αφροδίτη·
λένε τον τόπο Πέτρα του Ρωμιού.
Τρία καρτίνια αριστερά!»
Είχε τα μάτια της Σαλώμης η γάτα που έχασα τον
άλλο χρόνο

5

Βαρβάρα Παπασταύρου –Κορωνιωτάκη, Εύνοστος –Στοιχεία από το πέρασμα του Γιώργου Σεφέρη στην Αλεξάνδρεια, περ. The New Griffon,
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2003, αρ. 6, σ. 14 – 17.

6

Γιώργος Σεφέρης, Χειρόγραφο Σεπ. ’41, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1972, σ. 60 – 61.

Eνατενίσεις



69

κι ο Ραμαζάν πως κοίταζε κατάματα το θάνατο,
μέρες ολόκληρες μέσα στο χιόνι της Ανατολής
στον παγωμένο ήλιο
κατάματα μέρες ολόκληρες ο μικρός εφέστιος θεός.
Μη σταθείς ταξιδιώτη.
«Τρία καρτίνια αριστερά» μουρμούρισε ο τιμονιέρης.
…ίσως ο φίλος μου τώρα να κοντοστέκονταν,
ξέμπαρκος τώρα
κλειστός σ’ ένα μικρό σπίτι με εικόνες
γυρεύοντας παράθυρα πίσω απ’ τα κάδρα.
Χτύπησε η καμπάνα του καραβιού
σαν τη μονέδα πολιτείας που χάθηκε
κι ήρθε να ζωντανέψει πέφτοντας
αλλοτινές ελεημοσύνες.
«Παράξενο», ξανάειπε ο καπετάνιος.
«Τούτη η καμπάνα –μέρα που είναιμου θύμισε την άλλη εκείνη, τη μοναστηρίσια.
Διηγότανε την ιστορία ένας καλόγερος
ένας μισότρελος, ένας ονειροπόλος.
Τον καιρό της μεγάλης στέγνιας,
-σαράντα χρόνια αναβροχιάρημάχτηκε όλο το νησί·
πέθαινε ο κόσμος και γενιούνταν φίδια.
Μιλιούνια φίδια τούτο τ’ ακρωτήρι,
χοντρά σαν το ποδάρι ανθρώπου
και φαρμακερά.
Το μοναστήρι τ’ Άι – Νικόλα το είχαν τότε
Αγιοβασιλείτες καλογέροι
κι ούτε μπορούσαν να δουλέψουν τα χωράφια
κι ούτε να βγάλουν τα κοπάδια στη βοσκή·
τους έσωσαν οι γάτες που αναθρέφαν.
Την κάθε αυγή χτυπούσε μια καμπάνα
και ξεκινούσαν τσούρμο για τη μάχη.
Όλη μέρα χτυπιούνταν ως την ώρα
που σήμαιναν το βραδινό ταγίνι.
Απόδειπνα πάλι η καμπάνα
και βγαίναν για τον πόλεμο της νύχτας.
Ήτανε θαύμα να τις βλέπεις, λένε,
άλλη κουτσή, κι άλλη στραβή, την άλλη
χωρίς μύτη, χωρίς αυτί, προβιά κουρέλι.
Έτσι με τέσσερεις καμπάνες την ημέρα
πέρασαν μήνες, χρόνια, καιροί κι άλλοι καιροί.
Άγρια πεισματικές και πάντα λαβωμένες
ξολόθρεψαν τα φίδια μα στο τέλος
χαθήκανε· δεν άντεξαν τόσο φαρμάκι.

Ωσάν καράβι καταποντισμένο
τίποτε δεν αφήσαν στον αφρό
μήτε νιαούρισμα, μήτε καμπάνα.
Γραμμή!
Τι να σου κάνουν οι ταλαίπωρες
παλεύοντας και πίνοντας μέρα και νύχτα
το αίμα το φαρμακερό των ερπετών.
Αιώνες φαρμάκι· γενιές φαρμάκι».
«Γραμμή!» αντιλάλησε αδιάφορος ο τιμονιέρης.
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 1969
H άνοδος της Xούντας στην εξουσία, τον Aπρίλη του 1967, προκαλεί συνεχώς μεγάλη ανησυχία
στον Σεφέρη. Όχι μόνο για την οπισθοδρόμηση της
πολιτικής ζωής, την πνευματική στασιμότητα, τη
μείωση της Eλλάδας στο εξωτερικό, την καθυστέρησή της απέναντι στους άλλους λαούς, το στραγγάλισμα, που υφίστατο ό,τι είχε αλήθεια και ζωή
στη χώρα, αλλά κυρίως για την πιθανότητα μιας
νέας συμφοράς, ενός νέου εθνικού ακρωτηριασμού. Kι όσο συνειδητοποιούσε πως η δικτατορία
εδραίωνε συνεχώς το καθεστώς της, καταλάβαινε
πως αυτό θα είχε συνέπειες στο Kυπριακό, το μείζον εθνικό πρόβλημα του ελληνισμού, και φοβόταν
πως η απώλεια της Kύπρου θα είναι η πληρωμή για
τα ανομήματα της Xούντας. Oι πράξεις του δικτατορικού καθεστώτος όσον αφορά την Κύπρο, οι μειοδοτικές δηλώσεις υπευθύνων της Xούντας, καθώς
και άλλα πολλά φημολογούμενα και δηλούμενα για
κλείσιμο του Κυπριακού, επιβεβαίωναν τις ανησυχίες του7. Ήδη από τους πρώτους μήνες της ανόδου
της Xούντας στην εξουσία εξελίχθηκε η κρίση της
Kοφίνου (τον Nοέμβριο του 1967), η οποία είχε ως
κύριο αποτέλεσμα την ανάκληση της ελληνικής
μεραρχίας από την Kύπρο -με την πράξη της αυτή
η δικτατορική κυβέρνηση μετέτρεπε πια το νησί σε
εύκολη λεία των τουρκικών επεκτατικών σχεδίων.
Aπό μαρτυρίες συγγενικών του προσώπων και
φίλων, καθώς και σε κείμενα μελετητών του έργου
του, τονίζεται η ανησυχία για την εξέλιξη του Κυπριακού, που κατείχε συνεχώς τον Σεφέρη από την
άνοδο της Xούντας στην εξουσία μέχρι τον θάνατό
του το 1971, οι φόβοι του για καταστροφική εξέλιξη
και ακρωτηριασμό της Kύπρου.
Πιστεύω ότι αυτοί οι φόβοι και οι ανησυχίες
ήταν η κύρια αιτία, που οδήγησε τον Σεφέρη να

7 Για το θέμα αυτό βλ. Κώστας Ταχτσής, Οι δισταγμοί του Σεφέρη, περ. Αντί, Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1977, αρ. 64, σ. 23 [=Η γιαγιά μου η Αθήνα, εκδ.
Ερμής, Αθήνα ²1982, σ. 105], Σ. Τσίρκας, Οι τελευταίες μέρες, εφ. Το Βήμα, Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1971, Παύλος Ζάννας, Η θέση μιας άρνησης,
περ. Αντί, Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1977, αρ. 64, σ. 25.
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υπερβεί τους δισταγμούς και τις
αναστολές του και να δημοσιοποιήσει τη γνωστή αντιδικτατορική
δήλωσή του στις 28 Mαρτίου 1969,
η οποία είναι η μοναδική δημόσια
πολιτική πράξη του ποιητή, που
πάντα κρατούσε μια εφεκτική
στάση αναμονής και επιφυλακτικότητας απέναντι στις πολιτικές
εξελίξεις της Eλλάδας. Tο κείμενο
της δήλωσης, περιεκτικό και λιτό,
είναι μια ύστατη προειδοποίηση
για επερχόμενη εθνική τραγωδία,
η οποία επαληθεύτηκε τραγικά
το καλοκαίρι του 1974: «Όλοι πια
το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως
στις δικτατορικές καταστάσεις η
αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη,
όμως η τραγωδία περιμένει, αναπότρεπτη, στο τέλος. Tο δράμα
αυτού του τέλους μας βασανίζει, Σεισμόπληκτα παιδιά στον Κύκκο. (Φωτογραφία από το
συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως βιβλίο «Κύπρος, μνήμη και αγάπη, με το φακό του Γιώρστους παμπάλαιους χορούς του γου Σεφέρη», Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, ΛευAισχύλου. Όσο μένει η ανωμαλία, κωσία,1990).
τόσο προχωρεί το κακό. Eίμαι ένας
ξεκίνημα, ανέφερε ότι θα προσπαθούσε να γράψει
άνθρωπος χωρίς κανένα απολύτως πολιτικό δεσμό,
το ποίημα αυτό. Mετά, το 1956, το παράτησε, αφήκαι, μπορώ να πω, μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
νοντας στο αρχείο του 10 φύλλα, που αποτυπώνουν
Bλέπω μπροστά μου τον γκρεμό, όπου μας οδηγεί η
τις προσπάθειές του.
καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Aυτή η ανωμαλία
Tο 1968 το ανασύρει από το συρτάρι του και αρπρέπει να σταματήσει. Eίναι εθνική επιταγή».
χίζει
να το επεξεργάζεται ξανά. Tο ποίημα ολοκληΌπως αναφέραμε προηγουμένως, τις ανησυχίρώνεται
την Tετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 1969, πενήες του ποιητή για την Kύπρο εκφράζει και το ποίημα «Oι γάτες τ’ Aϊ – Nικόλα», που ο ποιητής ολοκλή- ντα μέρες πριν από τη δημοσιοποίηση της δήλωσής
ρωσε τον προηγούμενο της δήλωσης μήνα. O Σεφέ- του εναντίον της δικτατορίας.
Παρ’ όλον ότι οι δρόμοι της ποίησης δύσκολα
ρης ξεκινά την επεξεργασία του ποιήματος, όπως
ανιχνεύονται
και οι αφορμές της ποιητικής έκεμφαίνεται και από δική του χρονολόγηση (και από
φρασης
είναι
περίπλοκες,
πολύπλοκες και σκοτειεσωτερικά τεκμήρια ενός πρώτου σχεδιάσματος),
τα Xριστούγεννα του 1952, όταν, κατά τη διάρκεια νές, εντούτοις πιστεύω ότι δεν θα ήταν παράλογο
του ταξιδιού του προς Λίβανο, για να αναλάβει τη να υποστηρίξει κανείς ότι ο Σεφέρης νιώθει την
διπλωματική εκπροσώπηση της Eλλάδας, παρα- ανάγκη να ολοκληρώσει αυτό το ποίημα, για να
πλέει την Kύπρο και αποβιβάζεται για δύο ώρες στη εκφράσει τις ανησυχίες του για την πορεία του Kυπριακού, όπως διαμορφώνονται μετά την άνοδο της
Λεμεσό.
Eίναι λοιπόν «Oι γάτες τ’ Aϊ-Nικόλα» το πρώτο Xούντας στην εξουσία.
Δεκαέξι, λοιπόν, χρόνια μετά το πρώτο ξεκίνηκυπριακό ποίημα του Σεφέρη, που ανοίγει τη συλμα
και
δώδεκα χρόνια μετά που παράτησε την επελογή ...Kύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν.... Όμως, όσον αφορά στο θέμα της ολοκλήρωσης και δημοσίευσης, το ξεργασία του ανασύρει από τα χαρτιά του τα σχεδιάποίημα κλείνει τη συλλογή, αφού ο ποιητής το ολο- σματα του ποιήματος και το ολοκληρώνει, δίνοντάς
κληρώνει και το δημοσιεύει το 1969, δεκατέσσερα του και άλλες διαστάσεις, που δεν είχαν οι πρώτες
χρόνια μετά την έκδοση της κυπριακής συλλογής γραφές.
του. O Σεφέρης αγωνιζόταν να τελειώσει το ποίημα
Aρκετά πληροφοριακό για τη διαδικασία ολομέχρι το 1956. Σε χριστουγεννιάτικη μάλιστα επι- κλήρωσης του ποιήματος είναι και το ακόλουθο
στολή του, του 1954, δύο χρόνια ακριβώς μετά το απόσπασμα από τη συνομιλία του ποιητή με την
Eνατενίσεις
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Aνν Φιλίπ το 1971:
Γ.Σ.: Oι γάτες του Αϊ-Nικόλα είναι ένα ποίημα
που ανήκε στον κύκλο των ποιημάτων της Kύπρου,
δηλαδή στον τόμο, που δημοσίευσα το ‘55. Aλλά
ήταν ένα ποίημα, που δεν μπόρεσα να το τελειώσω
τότε, μου πήρε πολύ χρόνο να το ολοκληρώσω. Eίναι πολύ παράδοξο το πώς μία και μοναδική λέξη με
κάνει να διστάζω στο να τελειώσω ένα ποίημα, με
εμποδίζει να τελειώσω ένα ποίημα. Mερικές φορές
περνούν δύο χρόνια, άλλοτε τρία. Mερικές φορές
ανασύρω από τη μνήμη μου τρεις στίχους, που είχαν εντυπωθεί εκεί πριν από χρόνια. Eίχαν μείνει
εκεί και αναδύθηκαν εκ νέου. H ιδέα του ποιήματος Oι γάτες του Αϊ-Nικόλα υπήρχε λοιπόν σαν ένα
ντεκόρ, μία σκηνοθεσία. Yπήρχε εκεί από την εποχή, που άρχιζα να γράφω τα ποιήματα της Kύπρου.
Aλλά δεν μπορούσα να το τελειώσω. Δεν έβρισκα
τη γραμμή, την καμπύλη, που θα έκλεινε το ποίημα. Tο τέλος ήρθε, την καταληκτήρια ημερομηνία
την έβαλα το Φεβρουάριο του 1969.
A.Φ.: Tότε βρήκες το τέλος!
Γ.Σ.: Nαι, Φεβρουάριο του ‘69. Aυτό το ποίημα βασίζεται σε μια κυπριακή παράδοση που διασώζεται στην Περιγραφή Oλοκλήρου της Nήσου
Kύπρου, που έγινε από κάποιον Lusignan, το 16ον
αιώνα. Ένα μοναχό Lusignan, που ανήκε στη βασιλική οικογένεια... Περιγράφει λοιπόν, άλλωστε θα
το δεις εκεί, στη σημείωση, που κάνω, πώς το μέρος
πλήττεται από δηλητηριώδη φίδια, που θα έπρεπε
να εξοντωθούν, και λέει, με μια αφέλεια ύφους, ότι
ιδρύεται ένα μοναστήρι, του οποίου οι μοναχοί συμφωνούν να δίνουν στις γάτες, σ’ αυτό το κοπάδι των
γατιών, που είχαν για την εξόντωση των φιδιών, μια
συγκεκριμένη ποσότητα κρέατος, έτσι ώστε τα δύστυχα ζώα να μην τρώνε πάντα φαρμάκι, δηλητήριο. Γιατί τα φίδια ήταν δηλητηριώδη.»8
Eνδεικτικό της ανησυχίας, που θέλει να μεταδώσει ο ποιητής, είναι και το απόσπασμα από τον Aισχύλο, που χρησιμοποιεί ως επιγραφή του ποιήματος.
H επιγραφή από τον Aγαμέμνονα του Aισχύλου,
καθώς και το ποίημα ολόκληρο, βρίσκονται μέσα
στο γενικότερο πνεύμα της δήλωσης, που θα δημοσιοποιήσει τον επόμενο μήνα. Aναφέρω δύο εμφανή
σημεία ομοιότητας: Tο πρώτο: Tο «ωσάν καράβι καταποντισμένο» του ποιήματος και τις πνευματικές
αξίες, που «πάνε κι αυτές να καταποντιστούν» της
δήλωσης. Tο δεύτερο και πιο σημαντικό: Aναφερόμενος στην τραγωδία, πoυ περιμένει αναπότρεπτη
8
9

στο τέλος μιας δικτατορικής κατάστασης, ο Σεφέρης τονίζει στη δήλωσή του: Tο δράμα αυτού του
τέλους μας βασανίζει, συνειδητά ή ασυνείδητα,
όπως στους παμπάλαιους χορούς του Aισχύλου. Oι
παμπάλαιοι χοροί του Aισχύλου θρηνούν στην επιγραφή ενός ποιήματος για την Kύπρο, που τέλειωσε
τον προηγούμενο, πριν από τη δήλωση, μήνα.
Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι τα συναισθήματα
και οι ανησυχίες του Σεφέρη για την Kύπρο ήταν
παρόμοια με αυτά του ίδιου παμπάλαιου χορού του
Aισχύλου στην τραγωδία Aγαμέμνων, όπως εκφράζονται δέκα στίχους πριν από το απόσπασμα που
παρέθεσε, ως επιγραφή, στις «Γάτες τ’ Aϊ-Nικόλα»:
τίπτε μοι τόδ’ ἐμπέδως
δεῗμα προστατήριον
καρδίας τερασκόπου
πoτᾶται;
μαντιπολεῗ δ’ ἀκέλευστος ἄμισθος ἀοιδὰ
[Γιατί ο φόβος στη μαντεύτρα μου ψυχή
άφευγα όλο φτερουγά και ταραχή
την κυριεύει; Γιατί ακάλεστος και δίχως
πλερωμή το μάντη κάνει τώρα ο στίχος;
(Mετ. Aπόστολου Mελαχρινού)]
(Aγαμέμνων 975-979).
Προειδοποίηση για τη μοίρα της Kύπρου είναι
πιστεύω, και το ποιητικό σκηνικό στις «Γάτες τ’ Aϊ
– Nικόλα». Σ’ όλα τα κυπριακά ποιήματα έχει κανείς την αίσθηση ότι ο Σεφέρης πατά στα χώματα
του νησιού και, με τις άπειρες διαπλοκές των αισθήσεών του με τον χώρο, προχωρεί στην ποιητική εκφορά. Είναι χαρακτηριστική η χρήση λέξεων,
που δηλώνουν την αφή και την όσφρηση. Η αφή,
η βασική αίσθηση του ανθρώπου κατά την πρώτη περίοδο της ζωής του, όσον αφορά στο θέμα της
αναγνώρισης του κόσμου, στα κυπριακά ποιήματα
του Σεφέρη είναι κυρίαρχη. Ο ίδιος σε επιστολή
του στον Γ. Π. Σαββίδη αναφέρει: «Όσο για την
Αγιάναπα β’ σωστά το είδες: αφή, αντίς όραση, πρβ.
Ό,τι μου λέγαν έπρεπε να το ψηλαφήσω».9 Μα και
η όσφρηση, μια άλλη πρωταρχική αίσθηση για την
αναγνώριση του περιβάλλοντος κόσμου, είναι και
αυτή κυρίαρχη στα ποιήματα της συλλογής ...Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν...
π.χ.:
πνιγηρές μυρωδιές
ταγγή μυρωδιά
άλλα αρώματα
οσμίζονταν παντού φλουριά

Γιώργος Σεφέρης –Ανν Φιλίπ, Συνομιλία (πρόλογος –μετάφραση: Νίκος Μπακουνάκης), εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1991, σ. 71.
«Κυπριακές»επιστολές του Σεφέρη (1954 -1962) Από την αλληλογραφία του με τον Γ. Π. Σαββίδη, ό.π., σ. 44.
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μύριζε το χώμα
μύρα ανασαίνει
μύριζε τραγί κι ιδρώτα
κι ας φλομώνουνε με τον καπνό
αρώματα από σκίνο
Aκόμη οι τοποχρονολογικές ενδείξεις
στο τέλος τριών ποιημάτων επιβεβαιώνουν
τη σωματική - βιολογική σχέση του ποιητή
με το τοπίο των ποιημάτων του, δηλώνουν
εμφαντικά ότι τα ποιήματα παρήχθησαν (ή
τουλάχιστον ξεκίνησαν οι πρώτες σημειώσεις και σχεδιάσματά τους) ύστερα από την
άμεση αισθητηριακή - σωματική σχέση του
ποιητή με τους χώρους της Kύπρου. Aυτή η
αίσθηση, εκτός από το περιεχόμενο των στίχων, επιτείνεται και από τους τίτλους των
ποιημάτων: «Aγιάναπα, α’», «Aγιάναπα, β’»,
«Λεπτομέρειες στην Kύπρο», «Σαλαμίνα της
Kύπρος», «Στα περίχωρα της Kερύνειας», «Έγκωμη», καθώς και από τον τίτλο όλης της συλλογής:
... Kύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν..., ο οποίος δηλώνει μια
εγκατάσταση-τοποθέτηση του ποιητή εν χώρω.
Στο ποίημα «Oι Γάτες τ’ Aϊ-Nικολα» όλες οι
άλλες αισθήσεις, εκτός από την όραση, παραμένουν ανενεργές. Στο ποίημα υπάρχει η γνώση της
κυπριακής ιστορίας, απουσιάζει όμως η σωματική
σχέση του ποιητή με το χώμα και τον λαό του νησιού. O ποιητής αφίσταται από την Kύπρο, την παρατηρεί εκ του μακρόθεν, η αφή και η όσφρηση, οι εκ
του σύνεγγυς αισθήσεις αναγνώρισης του κόσμου,
απουσιάζουν, γιατί το ποίημα γράφεται εν πλω.
Tο καράβι, που παραπλέει τα κυπριακά παράλια, και ο τιμονιέρης, που αντιλαλεί αδιάφορος:
Γραμμή!, αναδίδουν έντονα την αίσθηση της ιστορικής μοίρας, που, όσον αφορά το νησί, έχει εκφέρει
την αμετάκλητη απόφασή της:
... μα στο τέλος
χαθήκανε δεν άντεξαν τόσο φαρμάκι.
Ωσάν καράβι καταποντισμένο
τίποτε δεν αφήσαν στον αφρό.
Για το ποίημα αυτό ο Δ. Mαρωνίτης έδωσε τη
δική του ερμηνεία, η οποία υποστηρίζει πως από
μια άποψη οι “Γάτες τ’ Αϊ-Nικόλα” είναι ποίημα αισιόδοξο: τα φίδια ξολοθρεύονται - το κακό αντιστέκεται, αλλά τελικά παραμερίζεται. 10

Άλωνα. Επιγραφές στον τοίχο, πλάι στον καφενέ. (Φωτογραφία από το βιβλίο «Κύπρος,
μνήμη και αγάπη, με το φακό του Γιώργου
Σεφέρη», Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία,1990).
Tουλάχιστον, όσον αφορά στη μοίρα της Kύπρου, το ποίημα διατυπώνει πλήρως απαισιόδοξες
θέσεις. Aν υπάρχει κάποια αισιόδοξη προοπτική
στο ποίημα [= η εξολόθρευση των φιδιών (όπου με
τα φίδια υπονοούνται ένα σύνολο εχθρικών δυνάμεων, μα και φαινόμενα εγκλωβισμού και αναπηρίας της νεοελληνικής ζωής)], αυτό θα γίνει με τη
θυσία του τελευταίου μεγάλου αλύτρωτου μέρους,
δηλ. της Kύπρου.
Έτσι η ισοζύγιση μεταξύ της αισιόδοξης και
απαισιόδοξης προοπτικής για τη μοίρα του νησιού,
που πέτυχε ο ποιητής το 1955 στα 17, τότε, ποιήματα της συλλογής [όπου οι εμφανείς πόλοι αυτής της
αντίθεσης ήταν τα - πιο πολυσυζητημένα αργότερα - ποιήματα «Σαλαμίνα της Kύπρος» (ο μαντατοφόρος, που τρέχει, για να μεταφέρει το μήνυμα της
νίκης) και «Eλένη» (πουκάμισο αδειανό)], έγειρε
δραματικά, ύστερα από δεκατέσσερα χρόνια, προς
τον πόλο της τραγικής απαισιοδοξίας, με την προσθήκη του 18ου και τελευταίου ποιήματος της
συλλογής 11.
■

10 Δ. Ν. Μαρωνίτης, Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη Μελέτες και Μαθήματα, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1984, σ. 140.
11 Εισήγηση στον τρίτο κύκλο των εκδηλώσεων με θέμα: «Ποίηση και Ιστορία (1940 -1974)» που οργάνωσε στην Αθήνα το Ίδρυμα Τάκης Σινόπου-

λος Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης κατά την περίοδο 2004 -2005. Η εισήγηση αναπτύχθηκε προφορικά, εδώ αποτυπώνονται μερικά κύρια
σημεία της, τα οποία ακολουθούν εν πολλοίς τις συντεταγμένες της μελέτης μου Σεφέρης και Κύπρος, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, Λευκωσία 2000.
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Δημιουργική Γραφή
l Του Δρ. Κλείτου Ιωαννίδη
Θρησκειολόγου-Καθηγητή Φιλοσοφίας

Ο

Αρτούρ Ρεμπό, ο μεγάλος Γάλλος
ποιητής του 19ου αιώνα (που πέρασε και από την Κύπρο στα 1878,
εργάστηκε στην Ξυλοφάγου και
στην οικοδομή του Κυβερνείου στο
Τρόοδος), συνοψίζει αυτό, που θα γίνει σήμερα, σ’
αυτό το μικρό εργαστήρι δημιουργικής γραφής,
λέγοντας: Βιαστικός, για να βρω τον τόπο και τη
διατύπωση.
Τον τόπο: Ο τόπος του καθενός δεν είναι μόνο
ο εξωτερικός τόπος, είναι και ο νοητός τόπος, όπως
είπε και ο Πλάτων στην Πολιτεία, είναι ο τόπος
της ψυχής του, ο τόπος του είναι του. Το να βρεις
αυτόν τον τόπο μέσα σου, και ν’ αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς σου δεν είναι μια εύκολη
πραγμάτωση. Εκεί καταθέτεις όλες τις εμπειρίες
σου, όλους τους πειραματισμούς σου, και από εκεί
αντλείς για την έκφρασή σου.
Η διατύπωση: Η διατύπωση, όπως έλεγαν οι
αρχαίοι Έλληνες, τέλος γαρ, η μορφή, όλων των
πραγμάτων, σκοπός είναι η μορφή. Είναι η σάρκωση αυτού, που έχουμε μέσα μας ως λόγο, και είναι
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αυτό που δημιουργείται στον χρόνο, και παραμένει
εκεί, αμετάβλητο, αμετακίνητο, απολιθωμένο. Ο
Παρθενώνας μία φορά έγινε, η Τζοκόντα, μία φορά
έγινε και είναι εκεί, εκείνη η ακαριαία στιγμή, ως
μορφή μέσα στον χρόνο, η οποία εκφράζει το πνεύμα των δημιουργών τους και παράλληλα αποτελεί
σημείο αναμέτρησης για τους κατοπινούς.
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τον Όμηρο, ο
οποίος, όπως λέει και ο Λογγίνος στο Περί ύψους,
«Ἀρέσκει τοῖς πᾱσι καὶ εἰς πάντα χρόνον». Και
αυτό είναι το θαύμα του Ομήρου, ότι κατάφερε ν’
αρέσει τοις πάσι και εις πάντα χρόνον. Η μορφή του
ομηρικού έπους είναι παρούσα από το 800 π.Χ. (διότι φυσικά η καταγραφή έγινε επί Πεισιστράτου)
και την Ελλάδα παιδεύει, καθώς είπε ο Πλάτων,
μορφώνει δηλαδή τους Έλληνες. Και ο Αισχύλος
πρόσθεσε: Οι τραγωδίες μου δεν είναι τίποτε άλλο
παρά τεμάχια, ψυχία, από το πλούσιο τραπέζι του
Ομήρου.
Αυτά, για να εξηγήσω το σημείο αναμέτρησης,
που έχει ο κάθε δημιουργός, αναλαμβάνοντας το
δύσκολο έργο της έκφρασης.
Eνατενίσεις

Η ζωή περνά, συνήθως, από τρεις φάσεις: Πρώτα είναι ο πειραματισμός. Μετά έρχεται η εμπειρία,
μέσα από τους πειραματισμούς της ζωής, τις επιλογές που κάνουμε, μέσα από έρωτα, από την οικογένεια, από το επάγγελμα, από τις σχέσεις γενικά.
Αυτό, τελικά, μας δίνει την εμπειρία. Και αν έχουμε δημιουργικό τάλαντο, σε κάποιο στάδιο οδηγούμαστε στην έκφραση. Δηλαδή, εκείνο που θέλουμε
να διατυπώσουμε, κατά τον Ρεμπό, γίνεται μορφή,
φόρμα, μέσα στον αισθητό κόσμο.
Στην κλίμακα των αξιών, που στέκει του καθενός το έργο, εξαρτάται πού βάζουμε τον δικό μας
πήχη. Είναι άνθρωποι, που αρκούνται να έχουν μια
ελάσσονα θέση μέσα στο παγκόσμιο δημιουργικό
γίγνεσθαι, και άνθρωποι, οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες- και καλώς – και θέλουν να βρίσκονται στην κορυφή. Εκείνοι επιδιώκουν το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Λέει ο Μαγιακόφσκι: Θα ήθελα να ξυπνήσουν όλοι οι μεγάλοι νεκροί του παρελθόντος και να
μου πουν: Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το
έργο, που κάνεις εσύ. Δηλαδή, όλα τα σημεία αναμέτρησης, που είχε μέσα του, είναι εκεί κατατεθειμένα
στον τόπο της ψυχής του, αναμετριέται μαζί τους
στη δημιουργική πράξη, την προσωπική γραφή.
Το μοναδικό και ανεπανάληπτο, φυσικά, δεν
το επιτυγχάνουν όλοι ή μπορεί να το επιτύχουν σ’
ένα μικρό μέρος του έργου τους. Από εκεί ξεκινά
όλη η περιπέτεια της γραφής.
Αν η λογοτεχνία, γιατί περί λογοτεχνίας πρόκειται, είναι η συνείδηση της ζωής, τότε, όπως έλεγε ο
Έλιοτ, το μεγαλύτερο μέρος από τη δουλειά ενός
συγγραφέα είναι έργο κριτικό, δηλαδή αυτοκριτικό.
Ενώ γράφεις, κρίνεις τον εαυτό σου, κάνεις την εσωτερική ανασκόπηση. Γράφοντας, βρίσκεις το υλικό
σου, το οποίο θα σε διατυπώσει στον μέγιστο δυνατό
βαθμό. Πρέπει να κατέχεις τη γλώσσα, που είναι το
όργανό σου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι
η Ελληνική. Δεν είναι όμως αρκετό να κατέχεις τη
γλώσσα γραμματικά ή συντακτικά, θα πρέπει αυτή
τη γλώσσα να τη χειρίζεσαι με τέτοιο τρόπο, ώστε να
εκφράσει το ανεπανάληπτο του περιεχομένου της συνείδησής σου. Και αν η συνείδησή σου, το περιεχόμενό της (όπως έλεγε ο Κρισναμούρτι, η συνείδησή μας
είναι το περιεχόμενό της), είναι μεγάλη, κι έχεις την
ικανότητα της σάρκωσης του λόγου, του λόγου της
συνείδησής σου, τότε θα παράξεις έργο μεγάλο. Εάν
είναι μικρή, το περιεχόμενό της θα ’ναι μικρό, και μοιραία θα παράξεις έργο μικρό, με ελλείψεις γλωσσικές
και νοηματικές, με περιορισμό στις ευαισθησίες.
Η κατηγορία της ευαισθησίας είναι κάτι το
οποίο καλλιεργεί, κατά κανόνα, ο λογοτέχνης, ο
μουσικός, ο γλύπτης, ο ζωγράφος. Η ευαισθησία είEνατενίσεις



ναι εκείνη που ανοίγει τις κεραίες του καλλιτέχνη
στο σύμπαν, στους άλλους ανθρώπους, στη φύση,
για να του προσκομίσει εκείνο το υλικό, εκείνες τις
εμπνεύσεις, κι εκείνη τη φαντασία, που θα επιτρέψουν τη διατύπωση του έργου του.
Αναφέρθηκα στην έμπνευση, στη φαντασία, θ’
αναφερθώ και στην ενόραση. Υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι κινούνται εντελώς οριζόντια. Το είδαμε
με τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, δηλαδή, μόνο στο
κοινωνικό, το πολιτικό, το οικονομικό, ό,τι είναι
δηλαδή η κοινωνία των ανθρώπων. Καταγγέλλουν
τα κακώς κείμενα μέσα από την οπτική γωνία της
αδικίας, ή της δικαιοσύνης, και όλων αυτών τα
οποία ενοχλούν την ομαλή διεξαγωγή του κοινωνικού συνόλου. Αυτό το οριζόντιο δεν επιτρέπει
άλματα στη σκέψη, ούτε στη φαντασία, αλλά ούτε
και στην έμπνευση. Ο νους είναι ο οργανωτής
των πραγμάτων. Όπως έλεγε ο Πωλ Βαλερύ, ένας
εκ των πέντε μεγάλων ποιητών του εικοστού αιώνος (θεωρώ τον Τ.Σ. Έλιοτ, τον Έζρα Πάουντ,
τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Σαιν Τζων Περς
και τον Πωλ Βαλερύ, τους πέντε μεγάλους του εικοστού αιώνος), τον πρώτο στίχο δίνει ο Θεός, τα
υπόλοιπα είναι μόχθος.
Εάν η έμπνευση, που είναι θεία έλξη μέσα
στη συνείδηση του καλλιτέχνη-δημιουργού, του
δώσει κάτι από τη θεία επίνοια, από τη θεία χάρη,
εκείνο που πήρε ως αρχική σύλληψη, μέσα από
την ευαισθησία και την όλη διάταξη του είναι του,
θα πρέπει να το οργανώσει. Και τούτο θα το καταφέρει διά της ευαισθησίας του, αλλά και διά της νοητικής του συγκρότησης. Κι έτσι ερχόμαστε σ’ ένα
μεγάλο κεφάλαιο, που λέγεται σκέψη.
Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει οτιδήποτε σημαντικό, εάν δεν ξέρει να σκέπτεται. Η σκέψη, στη δημιουργία, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος,
είναι το θεμέλιο. Σκέπτομαι, σημαίνει είμαι ικανός
να γεωμετρήσω και να οργανώσω τα πράγματα με
τέτοιο τρόπο, ώστε η μορφή μου να είναι κατειργασμένη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να γίνει άγαλμα, για
το οποίο έλεγε ο Πλωτίνος, Μὴ παύσῃ τεκταίνων τὸ
σὸν ἂγαλμα. Δηλαδή, μη σταματήσεις να πλάθεις,
να γλύφεις το δικό σου άγαλμα. Στην προκειμένη
περίπτωση πρόκειται για το άγαλμα της τέχνης σου.
Και άγαλμα σημαίνει, ἐφ ᾧ τις ἀγάλλεται, εκείνο το
οποίο χαίρεται όταν βλέπει, όταν το νοιώθει, όταν
το ακούει, όταν το αισθάνεται η ψυχή. Συνεπώς,
η σκέψη, η οποία είναι στο κέντρο των πραγμάτων
(για να μπορέσει ο δημιουργός να γεωμετρήσει την
επίνοια του πνεύματος), θα πρέπει να καλλιεργηθεί
σε μεγάλο βαθμό. Όπως είπε ο Έλιοτ για την ποίηση: Δεν μπορείς πια να γράψεις ποίηση, χωρίς να
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ξεκινάς από τις Βέδδες, να περνάς από τον Όμηρο,
από τους προσωκρατικούς, τους τραγικούς, τους
μεγάλους φιλοσόφους της αρχαιότητας, τη Βίβλο
(Παλαιά και Καινή Διαθήκη), τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας και να έρχεσαι στον ευρωπαϊκό
πολιτισμό, τον Σαίξπηρ, τον Μολιέρο, τον Γκαίτε,
και ύστερα να έρθεις στον εαυτό σου.
Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος
που θέλει να δημιουργήσει, να γνωρίσει όλα αυτά
τα πράγματα; Ο Μακρυγιάννης δεν γνώριζε το μέγεθος του πολιτισμού, σ’ ανατολή και δύση. Ούτε ο
ζωγράφος Θεόφιλος. Ναι, όμως εάν ο Μακρυγιάννης είναι αυτό, που είναι για τους Έλληνες και έχει
την ομορφιά της αθωότητας και της παιδικότητας,
αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες δημιουργοί
είναι Μακρυγιάννηδες ή Θεόφιλοι. Αυτοί, μέσα από

τους αιώνες, έγιναν οι καταλύτες του δημοτικού
άσματος και της δημοτικής παράδοσης του έθνους,
ενώ παράλληλα μέσα στη συμπύκνωση αυτών των
αιώνων έφθασαν σ’ εκείνη την εκπληκτική απλότητα, που εκδηλώνει η παιδικότητα της ψυχής
τους. Και είναι όντως μια μεγάλη δημιουργία. Ένας
πολύτιμος λίθος, ένα πετράδι, ένας μαργαρίτης, ένα
σμαράγδι, θέλουν χιλιάδες χρόνια για να γίνουν. Το
να παρουσιαστούν τέτοιες περιπτώσεις, τούτο είναι
αποτέλεσμα χιλιάδων χρόνων εμπειρίας.
Από την άλλη, έχουμε λόγιους ποιητές, όπως
είναι ο Καβάφης, όπως είναι ο Σεφέρης, οι οποίοι
εκφράζουν αυτό τον κόσμο, τον οποίο περιέγραψε ο Τ.Σ. Έλιοτ, δηλαδή όλο τον πολιτισμό. Είναι
ανοιγμένοι σ’ ολόκληρη την οικουμένη, αντλούν
από πηγές, που έδωσε ο παγκόσμιος πολιτισμός
και προσλαμβάνουν όλο αυτό το υλικό, προκειμένου να διατυπώσουν τα της ψυχής τους. Γι’ αυτό
χρειάζεται να γνωρίζει κανείς Ιστορία. Ο Καβάφης,
φέρ’ ειπείν, ήξερε όλη την αρχαία Ιστορία, και διάβαζε τρεις χαρακτηριστικούς συγγραφείς: Διάβαζε
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τον Πολύβιο τον Μεγαλοπολίτη, τις Ιστορίες του,
κάτι πολύ δύσκολο, την Ελλάδος Περιήγηση του
Παυσανία, και το Εις Απολλώνιον τον Τυανέα του
Φιλοστράτου. Ήξερε ακόμα και τις βρύσες των αρχαίων! Αυτή η λεπτομέρεια, καμιά φορά, κουράζει,
αλλά μπορεί και ν’ αναδείξει έναν πολύ σημαντικό
συγγραφέα. Ήξερε τη μυθολογία, ήξερε τον βυζαντινό πολιτισμό, και ήταν δόκιμος γνώστης πολλών
πραγμάτων του παγκόσμιου πολιτισμού. Μέσω αυτών εκφράζεται ο οικουμενικός πολιτισμός, τον
οποίο άνοιξε στην οικουμένη ο μέγας Αλέξανδρος.
Εάν διαβάσετε Διονύσιο Σολωμό, φέρ’ ειπείν, μ’
εκείνα τα υπέροχα, τα μοναδικά διαμάντια, και δείτε τα σχεδιάσματα, που έκανε στην ποίησή του, των
Ελεύθερων Πολιορκημένων, θα εκπλαγείτε για πόσα
χρόνια δούλευε μερικές ποιητικές φόρμες. Και ο κώδικας γραφής του αναλύεται μέσα απ’ όλα εκείνα τα
τετράδια, τα οποία χρησιμοποίησε, για να φθάσει στο
έκπαγλο, που είναι η τελική μορφή του αγάλματός
του. Είναι ένας σμιλευτής του λόγου, όπως σμιλευτής ήταν ο Φειδίας, ο Πραξιτέλης, ο Μιχαήλ Άγγελος.
Βλέπετε, υπάρχουν διαφορετικές διεργασίες σε
κάθε δημιουργό. Μερικές φορές το ένστικτο, όπως
είναι στην περίπτωση του Μακρυγιάννη ή του Θεόφιλου, μπορεί να οδηγήσει σ’ εκπληκτικά αποτελέσματα, αλλά αυτή είναι η εξαίρεση. Κατά κανόνα δεν οδηγεί σε μεγάλες κατακτήσεις. Ο Ελύτης
μου έλεγε ότι μπορεί να χρειαστεί έξι μήνες, αναζητώντας μία λέξη, για να διατυπώσει ένα στίχο.
Ήταν ένας εστέτ μεγάλης ολκής και ένας σκληρός
δουλευτής του λόγου, σε τέτοιο βαθμό, και ανέμενε από την άσκησή του με τον λόγο μέχρι και έξι
μήνες, ώστε να τοποθετήσει μία λέξη σ’ ένα στίχο.
Αυτό μπορεί ο αγαπητός μου φίλος Πάνος Ιωαννίδης να πει ότι σκοτώνει την ποίηση.
Μπορεί, αλλά μπορεί και να την αναδείξει στον
ύψιστο βαθμό. Απ’ ό,τι ξέρει και ο ίδιος, από την
προσωπική του δημιουργία, έρχεται κι επανέρχεται, σβήνει και γράφει, για να καταλήξει στο τελικό
σημείο, το οποίο θα δώσει στο κοινό.
Όταν μιλάμε για λογοτεχνία, στην ουσία μιλάμε για εκφραστικά μέσα. Τα πράγματα δεν είναι
πολλά, είναι δέκα-δεκαπέντε: ο θάνατος, ο έρωτας,
η δυστυχία, η φτώχεια, η αδικία, όλα αυτά που μαστίζουν το ανθρώπινο γένος από καταβολής κόσμου. Το θέμα είναι να βρεις μέσα στο άπειρο της
δημιουργίας τις νέες σχέσεις προς τα πράγματα.
Δημιουργός είναι εκείνος που βρίσκει τις νέες σχέσεις προς τα πράγματα. Δηλαδή, τα διατυπώνει με
τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει το καινούργιο. Κι όπως
έλεγε ο Μποντλέρ, ο άλλος μεγάλος Γάλλος ποιητής του 19ου αιώνα, «Στο βάθος του αγνώστου, για
να βρεις το καινούργιο». Αυτό το άγνωστο, το ιερό
Eνατενίσεις

άγνωστο, το μυστήριο, είναι εκείνο από το οποίο
αντλεί ο μεγάλος καλλιτέχνης, ο δημιουργός. Αναμετριέται με το άγνωστο, εισέρχεται στον γνόφο
του αγνώστου, στο ιερό σκοτάδι, και πηγαίνοντας
μπροστά, μέσα στα σκοτεινά (καθώς λέει ο Ιωάννης του Σταυρού, και το επαναλαμβάνει ο Γιώργος
Σεφέρης, ο οποίος ήταν πολύ σοφός και διαβασμένος άνθρωπος), για να κομίσει το καινούργιο.
Δημιουργία σημαίνει να βρεις τους νέους συνδυασμούς, οι οποίοι να έχουν τον χαρακτήρα της μοναδικότητος και του ανεπανάληπτου. Εκεί κρύβεται η
ομορφιά, εκεί κρύβεται η αισθητική χαρά, και είναι
το διακριτικό γνώρισμα του κάθε έργου τέχνης, της
κάθε μορφής, την οποία ο δημιουργός εκφράζει μέσα
από το προσωπικό του έργο. Αναφέρθηκα, σε μεγάλο βαθμό, στη σκέψη, ότι είναι το θεμέλιο, πάνω στο
οποίο θα κτιστεί η δημιουργία. Δεν μπορούμε να ξεκινούμε ποτέ από την οροφή. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα θεμέλια. Και τα θεμέλια ενός έργου είναι
η σκέψη. Το ίδιο πιστεύω και για τη θρησκεία. Η
θρησκεία δεν μπορεί να είναι μεγάλη και σημαντική, εάν δεν έχει ως θεμέλιο τη λογική και τη σκέψη.
Το 95% των θρησκευόμενων είναι στο προλογικό
στάδιο, ένα μικρό 5% είναι μεταλογικό, εκεί όπου
βρίσκεται η βεβαιότητα και η αλήθεια της πίστης.
Πιστεύω δεν σημαίνει είμαι στην ασάφεια, στη σύγχυση και στο εύκολο της αποδοχής των πάντων.
Πιστεύω σημαίνει ελέγχω, ερευνώ. Ο ίδιος ο Κύριός
μας είπε, Ερευνάτε τας Γραφάς, κι όχι δέχεστε ό,τι
σας πουν οι διάφοροι, Γραμματείς και Φαρισαίοι, ή οι
διάφοροι αφελείς, που βλέπουν θαύματα και πράγματα, τα οποία δεν ισχύουν στην πραγματικότητα.
Και η εποχή μας, δόξα τω Θεώ, είναι γεμάτη απ’
όλους αυτούς τους ψευτοδιδασκάλους απατεώνες.
Στην τέχνη, δυστυχώς, υπάρχει, τις πλείστες
φορές όχι εσκεμμένα, αλλά ασυνείδητα, αυτή η
ευκολία. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει η επιδίωξη
όλοι να είναι μεγάλοι, να πάρουν βραβεία, ν’ αναγνωριστούν. Ο Έλιοτ έλεγε, δεν γίνεσαι μεγάλος
με το να το επιδιώκεις. Με την επιδίωξη να γίνω
μεγάλος δεν θα γίνω ποτέ μεγάλος. Γίνεσαι μεγάλος, εάν το έργο σου είναι μεγάλο. Και ο χρόνος, ο
οποίος θα κρίνει τα πάντα, θ’ αποδείξει εάν υπάρχει
ανθεκτικότητα. Αν εκείνο το οποίο διατύπωσες, κι
έγινε μορφή, θ’ αντέξει, θα έχει διαχρονικότητα.
Θα ισχύει εις πάντα χρόνον και εις πάντα τόπον,
όπως ισχύει για το έργο του Ομήρου, το οποίο τρέφει τον πολιτισμό από τότε, που εμφανίστηκε, τον
παγκόσμιο πολιτισμό, όχι μόνο τον ελληνικό.
Επανέρχομαι στο θέμα της δημιουργικής γραφής: τη γνώση του μέσου μου, και στην προκειμένη περίπτωση της γλώσσας. Η γλώσσα είναι η
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ιστορία του κάθε λαού, του κάθε έθνους, με την ιδιαιτερότητα του λαού και του έθνους, στην ιστορική τους διαδρομή. Εμείς οι Έλληνες, δόξα τω Θεώ,
έχουμε την ομορφότερη και πλουσιότερη γλώσσα
του κόσμου, με πρωτογενείς έννοιες. Ας πάρουμε
τη λέξη αλήθεια, είναι το άλφα το στερητικό και η
λήθη, ό,τι δεν έχει λήθη. Η λήθη είναι η αμνησία,
το να μην μπορούμε να ενθυμούμαστε πράγματα
του ανώτερου κόσμου ή να μην μπορούμε να ενθυμούμαστε ότι έγιναν π.χ. φονικά: Βοήθα, Κύριε, να
θυμόμαστε τούτο το φονικό, λέει ο Γ. Σεφέρης. Να
μη θυμούμαστε ότι στον κόσμο υπάρχει αδικία,
κι ότι υπάρχουν πάσχοντες αδελφοί μας. Η αλήθεια έχει πολλές όψεις. Βρίσκεται στην οριζόντια,
αλλά και στην κάθετη διάστασή της. Ο αληθινός
καλλιτέχνης, αν δεν γνωρίσει την αλήθεια, δεν θ’
απελευθερωθεί ο ίδιος και, μέσα από το έργο του,
δεν θ’ απελευθερώσει άλλους. Το, γνώσασθε την
αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς( του Κυρίου) είναι μια πραγματικότητα στον κόσμο της τέχνης, όπως και της θρησκείας και της φιλοσοφίας,
την οποία δεν πρέπει ν’ αγνοούμε επ’ ουδενί λόγω.
Πώς είναι δυνατόν να γράψω σημαντικά πράγματα, όταν βρίσκομαι μέσα στο πηχτό σκοτάδι της
ύλης, χωρίς την ικανότητα ν’ ανεβώ ψηλά κι απ’
εκεί να δω τα όντα και τα πράγματα; Λέγει ο Σολωμός: Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια
της ψυχής μου. Εάν δεν είναι άγρυπνα και ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μου, τότε η συνείδησή μου
δεν είναι σε εγρήγορση. Βρίσκομαι σε κατάσταση
μη ανάμνησης των πραγμάτων, για να θυμηθώ τον
Πλατωνικό Φαίδωνα, και αυτή η μη ανάμνηση
των πραγμάτων δεν μου δίνει τη βούληση εκείνη,
για να προχωρήσω στην ορθή διατύπωση, στην καταγγελία, αν χρειαστεί, των κακώς κειμένων, αλλά
και την αποκάλυψη πραγμάτων, τα οποία εγώ, ως
ποιητής, ως πεζογράφος, ως θεατρικός συγγραφέας, θα μπορούσα να δω και να συλλάβω, για να τα
φέρω και να τα κομίσω στον κόσμο. Όπως λέει ο Κ.
Καβάφης, εκόμισε εις την τέχνην. Κομίζω εις την
τέχνην σημαίνει κομίζω νέες μορφές, αλλά και
καινούργιο φως. Και δεν ξέρω αν αυτό το καινούργιο φως, λέει και πάλιν ο Καβάφης, ποια καινούργια τυραννία θ’ αποκαλύψει. Διότι το φως τονίζει
το σκοτάδι, όπως τονίζει και τα καλά πράγματα
του κόσμου τούτου.
Προσωπικά αντιλαμβάνομαι τη λογοτεχνία ως
κάτι το πολύ συνθετικό. Η ποίηση είναι τα καθόλου, λέει ο Αριστοτέλης, ενώ η ιστορία είναι τα καθέκαστα. Η ποίηση είναι το οἷα ἄν γένοιτο, όπως θα
έπρεπε να είναι, και όχι οία είναι. Επομένως μέσα
στην τέχνη μπορεί να είμαι ρεαλιστής, αλλά πρέπει
να έχω και πρόταση βίου, σχεδία βίου, την οποία να
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προτείνω στους αναγνώστες μου, όχι ως ένας θεολόγος ιεροκήρυκας, αλλά ως ένας δημιουργός. Υπάρχει ο έμμεσος λόγος στην τέχνη, ο υπαινικτικός
λόγος. Υπάρχει το κεκρυμμένο σημείο. Λέει ο Ηράκλειτος, ο μέγας αυτός φιλόσοφος και ποιητής, Ὁ
ἄναξ, οἷ τὸ μαντεῖον τὸ ἐν Δελφοῗς, οὒτε κρύπτει,
ούτε λέγει αλλά σημαίνει. Ο βασιλιάς, που έχει ως
μαντείο του τους Δελφούς, ούτε κρύπτει, δηλαδή
δεν συγκαλύπτει τα πράγματα, ούτε λέγει, δηλαδή
δεν μιλάει φωναχτά, αλλά στέλνει σημάδια, δηλαδή τους χρησμούς. Και όλη η Καινή Διαθήκη είναι
τα σημεία, α εποίησεν ο Ιησούς. Νομίζουν πολλοί
σημειολόγοι, όπως ο Ρολάντ Μπαρτ και ο Σωσύρ,
που καλλιέργησαν την επιστήμη της σημειολογίας και την επικράτεια των σημείων, ότι είναι κάτι
καινούργιο η εύρεση του σημείου. Όχι. Είναι κάτι
πολύ παλαιό, και το ήξερε ο Ηράκλειτος, όπως το
ήξεραν και οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι μίλησαν για
τα σημεία, α εποίησεν ο Ιησούς. Και όταν διαβάσει
κανείς τον βίο του Ζήνωνος του Κιτιέως, του συμπατριώτη μας, στον βίο των αρχαίων φιλοσόφων
του Διογένη Λαερτίου, θα δει ποία σημασία έχει το
σημαίνον και το σημαινόμενο, τα σημεία, για τα
οποία ομιλούμε. Κι ένα έργο τέχνης, οι μορφές του,
αποτελούνται από πολλά σημεία, που έχουν τη
γλώσσα τους, η οποία μπορεί, πολλές φορές, να μην
είναι οριζόντια ή απόλυτα κάθετη, μπορεί να συνθέτει και τα δύο, να είναι σταυρός, το κάθετο και
το οριζόντιο, και να παραπέμπει, να έχει παραβολικό ή αλληγορικό λόγο. Ο μεγάλος καλλιτέχνης,
πιστεύω, είναι εκείνος που μπορεί τον παραβολικό
ή αλληγορικό λόγο να τον κάνει σύμβολο, δηλαδή
συν και βάλλω ομού, δύο κόσμους, τον άνω και τον
κάτω, και να μιλήσει με μια τέτοια γλώσσα, ώστε να
είναι κομιστής φωτός και αποκαλυπτής αλήθειας.
Γι’ αυτό στον Ίωνα ο Πλάτων, στον μικρό αυτό διάλογο, όπου μιλά για την ποίηση, λέγει, Κοῦφον καὶ
πτηνὸν καὶ ιερὸν χρῆμα ὁ ποιητής, δηλαδή ανάλαφρο, που μπορεί να πετάξει και ιερόν χρήμα ο ποιητής, ο δημιουργός. Βλέπετε, υπάρχουν και οι δύο
κόσμοι μέσα στον ποιητή, ο οποίος κατορθώνει, όχι
μόνο να πείσει, αλλά να οδηγήσει και στην εκστατική χαρά. Αυτό που αποκαλούμε αισθητική χαρά,
να μπορεί να το δώσει στον αναγνώστη του μ’ ένα
τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να
ξεπεράσει τη λογική πειθώ, και να φτάσει στην έκσταση. Οὐ γὰρ εἰς πειθὼ τοὺς ἀκροωμένους, λέει
ο Λογγίνος, ἀλλὰ εις ἔκστασιν ἂγει τὰ ὑπερφυᾶ.
Δηλαδή, δεν φτάνει στη λογική ικανοποίηση, πάει
πολύ πιο πέρα, στη χαρά, που δεν εκφράζεται με
λόγια, αλλά είναι μια ευεξία και μια ευφορία της
ψυχής, πράγματα, τα οποία νιώσαμε όλοι μας, είτε
δημιουργώντας, είτε μετέχοντας, κοινωνούντες,
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ερχόμενοι σε μέθεξη, με το μεγάλο και σημαντικό
έργο τέχνης, σε οποιονδήποτε τομέα, ποίηση, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική.
(Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, έχω φέρει μαζί μου αρκετά κείμενα, για να προχωρήσουμε
εις βάθος, να δούμε πώς σημαντικοί συγγραφείς,
Έλληνες και ξένοι, είδαν το μεγάλο κεφάλαιο της
δημιουργικής γραφής και γενικά της δημιουργίας).
Είπα προηγουμένως ότι σ’ αυτό το σύμπαν τα πάντα είναι σχέσεις. Σχέσεις με τον εαυτό μας, σχέσεις
με τους άλλους ανθρώπους, σχέσεις με τη φύση,
σχέσεις με τον Θεό. Στην τέχνη οι σχέσεις είναι σημεία αναφοράς, είναι η όλη σημειολογία ενός έργου.
Πάρτε για παράδειγμα τους Αδελφούς Καραμαζώφ.
Πρόκειται για μια τεράστια αποθήκη σχέσεων, οι
οποίες μετασχηματίζονται, ώσπου να πάρουν την
τελική τους έκφραση, μέσα από την περιπέτεια της
γραφής. Πάρτε τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, θα δείτε τις σχέσεις, προς τα πίσω, σ’ εκείνο το
παρόν το άγνωστο, και στο μέλλον. Ο Τειρεσίας θα
του πει, σε μια κρίσιμη στιγμή, Ἥδ’ ἡμέρα φύσει
σε καὶ διαφθερεῗ, σήμερα θα γεννηθείς και θα πεθάνεις. Με την αποκάλυψη της αλήθειας γεννιέται
ο Οιδίπους, γνωρίζει τον εαυτό του, ερευνώντας,
αλλά ταυτόχρονα πεθαίνει, δεν είναι πια ο ίδιος,
από τη στιγμή που γνωρίζει την αλήθεια.
Τούτο δηλώνει την πεμπτουσία του θεάτρου.
Μια θεατρική παράσταση είναι μια γέννηση κι ένας
θάνατος. Γεννιέται ο Οιδίπους τη μέρα, που αποκαλύπτεται η αλήθεια, αλλά και πεθαίνει ταυτόχρονα.
Όλες οι σχέσεις, που είχε, συγχέονται. Με τη μητέρα του, με τα παιδιά του. Είναι ταυτόχρονα υιός
και σύζυγος, και είναι πατέρας και αδελφός. Συγχέει τους χρόνους μέσα του, εκφράζει, δηλαδή, τον
άνθρωπο τέρας. Στον Οιδίποδα Τύραννο λειτουργεί
το τρίτο βασίλειο. Ποιος είναι πατέρας και αδελφός,
ποιος είναι γιος και σύζυγος; Μόνο τα ζώα! Τα ζώα,
που δεν έχουν γνώση. Είναι το τρίτο βασίλειο. Και
όταν ανακαλύψει την αλήθεια, τον άνθρωπο, όπως
είπε ο ίδιος στη σφίγγα, τότε το τέρας σκάζει.
Μετά αρχίζει ο άλλος μεγάλος αγώνας του,
όταν βλέπει πλέον, εφόσον έχει εξορύξει τα μάτια του, αρχίζει την περιπέτεια έξω από τη Θήβα.
Οδηγείται στην Αθήνα, στον Κολωνό, κι εκεί, με
τον άλλο μεγάλο ήρωα, τον Θησέα, οδεύει προς
τον ουρανό, γίνεται η μυστική ανάληψή του στον
ουρανό, στο πέμπτο βασίλειο (βασιλεία του Θεού).
Βλέπετε, ένας ήρωας καλύπτει ταυτόχρονα και τα
τρία βασίλεια της φύσεως. Μέσα από τον μυθικό
λόγο, την αλληγορία, την παραπομπή σε σχήματα και μορφές, τα οποία αποτελούν τα σημεία στα
οποία αναφέρθηκα προηγουμένως και τελείται η
θεατρική πράξη, βρίσκεται η μαγική σχέση σκηEνατενίσεις

νής και πλατείας, με σκοπό τον έλεον και τον φόβο,
όπως λέγει ο Αριστοτέλης, και τελικά την κάθαρση, στην οποία οδηγούν ο έλεος και ο φόβος, τη θεραπεία αμφοτέρων, δρώντων και πασχόντων. Στην
πλατεία οι θεατές πλάθουν, την ίδια ώρα, ενώ παίζεται το έργο, τους ήρωες, πλάθουν την παράσταση, κατά τρόπο φαντασιακό, εντός τους.
Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην τέχνη είναι
η φαντασία. Όταν δημιουργεί ένας άνθρωπος χωρίς φαντασία, τότε δεν μπορεί να φτάσει μακριά. Ο
Ελύτης, στα Ανοιχτά Χαρτιά, μιλάει για την άπειρη συνδυαστική της φαντασίας. Εάν δεν έχει φαντασία ο συγγραφέας, ο καλλιτέχνης-δημιουργός,
τότε κινδυνεύει ν’ αφήσει το έργο του σ’ ένα μονοδιάστατο, κλειστό, ασφυκτικό χώρο. Η φαντασία
είναι το άνοιγμα του πνεύματος. Είναι μια κατηγορία του πνεύματος εκπληκτική. Είναι η ίδια ελευθερία, η οποία επιτρέπει στον δημιουργό να κινηθεί
σ’ όλους τους χρόνους, παρελθόν, παρόν, μέλλον,
αλλά και να συλλάβει τα ασύλληπτα, ως ακαριαίες
στιγμές. Εκεί γίνεται η έκρηξη του πνευματικού
πυρός, γίνεται το εξαίφνης, που λέγει το Συμπόσιο.
Μετά από πολλή συνουσία, όπως λέγει, εξαίφνης,
εξέρχεται το φως, το οποίο φωτίζει τα πράγματα,
και φωτίζει τον δημιουργό και τη δημιουργία του.
Όπως λεει ο Αντρέ Μαλρώ, ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας του εικοστού αιώνα, τα σώματά μας μπορεί να μην μπορέσουμε να τ’ αναστήσουμε, μπορούμε ν’ αναστήσουμε τα όνειρά μας (το βάλανε
και πάνω στον τάφο του, στο Πάνθεον στο Παρίσι).
Πώς θ’ αναστήσουμε τα όνειρά μας, αν δεν έχουμε
φαντασία, αν δεν έχουμε ενόραση, αν δεν έχουμε
τη δυνατότητα του πνεύματος, ν’ αναχθούμε στα
ύψη του ουρανού, στα βάθη της κόλασης, στα εδώ
και στα επέκεινα. Η φαντασία είναι εκείνη που μας
δίνει τη μεγαλύτερη ελευθερία. Διότι το ζητούμενο, σε όλη την καλλιτεχνική δημιουργία, δεν είναι
μόνο η χαρά και η έκφραση, αλλά και η ελευθερία.
Ελευθερία και φαντασία είναι δύο μεγέθη πολύ σημαντικά στην καλλιτεχνική δημιουργία, και όταν
δημιουργούμε, θα πρέπει να έχουμε τη φαντασία
ως ικανή συνδυαστική άπειρης πνοής.
Το κεφάλαιο της δημιουργικής γραφής, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι τεράστιο. Απλώς έθεσα
ένα μικρό προβληματισμό για εκείνον που θέλει ν’
ασχοληθεί σοβαρά με το μεγάλο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τούτο ισχύει και για τους
φιλοσόφους, τους επιστήμονες και όλους όσοι χρησιμοποιούν το πνεύμα. Εξέρχονται δηλαδή από
την επαναληπτικότητα των πραγμάτων, όπως θα
έλεγε ο Μπερξόν, και εισέρχονται μές στη δημιουργική πνοή της ζωής. Ο Θεός, λέει ο Μπερξόν, δεν
είναι το ον, αλλά το γίγνεσθαι. Το σύμπαν είναι εν
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κινήσει και όλα βρίσκονται εν κινήσει. Δὶς εἰς τὸν
αὐτὸν ποταμόν, λέγει ο Ηράκλειτος, οὐκ ἒστιν
ἐμβῆναι οὐδὲ θνητῆς οὐσίας δὶς ἃψασθε. Δυο
φορές δεν μπορεί να μπούμε στο ίδιο ποτάμι, γιατί ρέει το ποτάμι. Και δεν μπορούμε ν’ αγγίξουμε
δυο φορές τη θνητή ουσία. Τὰ πάντα ρεῗ. Όλα είναι
σε διαρκή κίνηση και ροή. Εάν δεν καταλάβουμε
αυτή την αέναη κίνηση των πραγμάτων, που είναι
η ζωτική ορμή της θείας πραγματικότητας και της
θείας ζωής, τότε πώς θα μπούμε στο μεγάλο ποτάμι
να δημιουργήσουμε; Θα μας καταλάβει το ίδιο το
σύμπαν και θα μας αφήσει πίσω.
Άντεξαν στον χρόνο όσοι έκαναν άλμα, όπως έλεγε ο Ελύτης, μεγαλύτερο από τον χρόνο, από τη ροή,
δηλαδή, των πραγμάτων. Κι εδώ το πρόβλημά μας
είναι πρόβλημα υπαρξιακό. Ο άνθρωπος, ναυαγός
μέσα στον χρόνο, τουτέστιν μέσα στη φθορά, πρέπει να μπορέσει, με τη δύναμη του πνεύματός του, ν’
αναστήσει τον εαυτό του, το πνεύμα του, αλλά και τα
όνειρά του. Η ανάσταση του πνεύματος είναι εκείνη
που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει δημιουργός. Αν είναι απλώς επαναληπτικός φορέας της
παράδοσης, της κοινωνίας, των προσωπικών του προβλημάτων, δεν θα πάει πολύ μακριά η δημιουργία του.
Θα χαθεί μαζί μ’ εκείνον. Κι έχουμε άπειρες τέτοιες
περιπτώσεις. Θ’ αντέξει στον χρόνο μια δημιουργία,
όταν είναι ικανός ο άνθρωπος ν’ αποσπασθεί από τα
πράγματα, να βρεθεί έξω από τον ίδιο τον εαυτό του
και τον κόσμο, τον οποίο θέλει να διατυπώσει, και να
τον πλάσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εικόνα του
άλλου εαυτού του. Δηλαδή, όπως ο Θεός έπλασε τον
άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίωση, το ίδιο θα πρέπει
και ο δημιουργός άνθρωπος ν’ ανακαλύψει τον ανώτερό του εαυτό, με το έργο του κατ’ εικόνα και καθ’
ομοίωση, δηλαδή να γίνει ποιητής, μιμούμενος τον
Θεό, ποιητής ορατών τε πάντων και αοράτων.
Η σχέση ορατών και αοράτων είναι εκείνη που
δημιουργεί τέχνη, νέες μορφές, και προσφέρει τη δυνατότητα να εξέλθουμε από τον επαναληπτικό κύκλο των πραγμάτων, να φύγουμε από τη γεωμετρία
του νου, και να μπούμε, όπως έλεγε ο Πασκάλ, στο
esprit de finesse. Να φύγουμε από το esprit geometric,
δηλαδή το γεωμετρικό πνεύμα και να φθάσουμε στο
εκλεπτυσμένο πνεύμα. Τούτο είναι η παρουσία της
θείας χάριτος μέσα μας, η οποία εμπνέει, αναπληροί
τα ελλείποντα και θεραπεύει τα ασθενή. Μία από τις
δυνατότητες του Θεού, εκτός του ότι είναι αθάνατος,
αιώνιος, άπειρος, ακατάληπτος, είναι και η δημιουργική. Αυτή τη δημιουργική δυνατότητα, που μας
έδωσε με το κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση, καλούμαστε να κάνουμε ενεργεία, διότι, μέσα μας βρίσκεται
δυνάμει και όχι ενεργεία. Στην αφύπνιση βρίσκεται
η προσωπική μας δημιουργία. 
■
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l Του Κυριάκου Κοφτερού
Επιθεωρητή Πλοίων-Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
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Κ

αθώς μπαίνει το καλοκαίρι και τα
μάτια καλωσορίζουν τους κίτρινους
κάμπους, η σκέψη πάει στα στάχυα,
που απαλός ψίθυρος θα ακούεται το
παιγνίδισμά τους στον άνεμο. Παρά
τις ανομβρίες, τα στάχυα γράφουν τη δική τους
ιστορία χιλιάδες χρόνια, από τότε που ο άνθρωπος
άρχισε να σπέρνει και να θερίζει σιτηρά. Ο θερισμός, ομαδική και κοπιαστική σαν δουλειά, εισαγωγή στο μυστήριο της ζωογόνου γης και χαρά
της συγκομιδής στους αστραφτερούς κάμπους,
σαν βαθύτερο νόημα. Διηγήσεις των παλαιοτέρων,
τραγούδι, ο χορός του δρεπανιού, όπως τα βλέπουμε πια σε παλιές φωτογραφίες και στα λαογραφικά
μουσεία. Οι φτωχότεροι και οι άκληροι μάζευαν
(μάζωχναν) τα στάχυα που έπεφταν εδώ κι εκεί και
είχαν αφεθεί στα χωράφια μετά τον θερισμό. Παρέα με τα σπουργίτια, που ομάδες-ομάδες ξεπετιούνταν στα χαμηλά εδώ κι εκεί, ταπεινοί σπουργίτες
και ταπεινοί άνθρωποι παρέα. Θα αναφερθούμε σε
τρεις σταχομαζώχτρες σε διαφορετικά σημεία του
Ελληνισμού. Σκίαθος του Παπαδιαμάντη, Μαριούπολη της Ουκρανίας και Τηλλυριά της Κύπρου.
Διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η
Σταχομαζώχτρα», Σκίαθος 1878. «Αλλά το πρώτιστον εισόδημα της θεια-Αχτίτσας προήρχετο εκ
του σταχομαζώματος. Τον Ιούνιον, κατ’ έτος, επεβιβάζετο εις πλοίον, έπλεεν υπερπόντιος και διεπεραιούτο εις Εύβοιαν. Εκεί, μετ’άλλων πτωχών γυναικών, ησχολείτο συλλέγουσα τους αστάχεις τους
πίπτοντας από των δραγμάτων των θεριστών, από
των φορτωμάτων των κάρρων. … Εκυπτεν υπομονετική, σιωπηλή, συνέλεγε τα ψυχία, απήρτιζε
τρεις ή τέσσαρας σάκκους, ολόκληρον ενιαυσίαν
εσοδείαν δι’εαυτήν και διά τα δύο ορφανά, και αποπλέουσα επέστρεφεν εις το παραθαλάσσιον χωρίον
της». Η φτωχή γριούλα μάζευε ό,τι απέμενε από τα
θερισμένα στάχυα, για να εξασφαλίσει ψωμί για τα
δύο ορφανά εγγονάκια της, με καρτερία κάτω από
τα σκληρά σκωπτικά βλέμματα, για να γίνει θρύλος και σταθμός στην ελληνική λογοτεχνία.
Η μικρή Μαρία Γαϊτάν, περιοχή Μαριούπολης
1947, στα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, όταν
υπήρχε πείνα ακόμα: «Μετά την συγκομιδή των
δημητριακών, στα χωράφια του κολχόζ συχνά πήγαιναν μεγάλοι και παιδιά, ψάχνοντας για λίγα
στάχυα, που είχαν απομείνει. Μια φορά είχα πάει
περίπου 5 χιλιόμετρα στο χωράφι, για να μαζέψω
τα τελευταία στάχυα. Όλη την ημέρα κατάφερα να
μαζέψω μισό τσουβάλι στάχυα, όμως στον γυρισμό
συνάντησα έναν ελεγκτή, με κτύπησε με μαστίγιο
και μου πήρε το τσουβάλι με τα στάχυα». Ο ελληνισμός στην Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα
από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι τις μέρες μας έφερε
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γνώση, εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε από τους ντόπιους πληθυσμούς. Οι Έλληνες είναι το δεξί χέρι
του Θεού, έλεγαν οι Ρώσσοι. Αλλά και οι Έλληνες
έζησαν στην ελευθερία και είχαν την ευκαιρία να
προοδεύσουν στη φιλόξενη χώρα. Ένας άλλος ελληνισμός, ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας.
Στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο αντιστάθηκαν και πολέμησαν με τους Ρώσσους και τους Ουκρανούς.
Στα χωριά της Μαριούπολης υπάρχουν μνημεία
των Ελλήνων ηρώων, που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την κοινή πατρίδα, ως πολίτες της τότε Σοβιετικής Ένωσης, παρόλα αυτά στην εποχή της καχυποψίας του καθεστώτος υπέστησαν διωγμούς και
φυλακίσεις και δάσκαλοι και δημοσιογράφοι εξοντώθηκαν στην εξορία, όπως ο Κώστα Πράβα–Κοφτηρός. Από χρόνια είχαμε πρόβλημα με την Ιστορία, πολλά τα κενά και οι σιωπές και με δική μας
υπαιτιότητα, ώσπου σήμερα ξετυλίγεται σιγά-σιγά
το νήμα μέσα από αρχεία και μαρτυρίες. Αναφέρεται για την αρχαιότητα ότι ο χρυσός αιώνας δεν θα
υπήρχε, χωρίς την πολιτιστική άνθιση που προκάλεσε το εμπόριο με τον εκεί ελληνισμό. Και στα
νεότερα χρόνια τα ανήσυχα πνεύματα της Μαύρης
Θάλασσας ονειρεύτηκαν και σχεδίασαν την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ
οι πνευματικοί άνθρωποι και οι εθνικοί ευεργέτες
στήριξαν πνευματικά και υλικά την Ελλάδα στα
πρώτα της βήματα, σαν ανεξάρτητο κράτος.
Η σταχομαζώχτρα της Κύπρου: «Αγία Τηλλυρία, πώς να ιχνογραφήσω τη μορφή σου; Σταχομαζώχτρα και ζητιάνα μου. Και τι να ζητιανέψεις πια
που τα ’χεις όλα, τόση ζωή και τόσο θάνατο…». Με
το άγονο της έδαφος η Τηλλυριά ακόμα και πριν
50 χρόνια είχε μεγάλη φτώχεια, που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. Την εποχή του θερισμού
πολλοί κάτοικοί της έπαιρναν περπατητοί τον
δρόμο για τη Μεσαορία, όπου δούλευαν στο θέρος.
Ακόμα και τώρα στην προσφυγιά υπάρχει η μνήμη
για τις σταχομαζώχτρες της Τηλλυριάς. Σκωπτικά,
οι «Τηλλύρες», λεπτές φιγούρες με το μαντήλι στο
κεφάλι και το τραγουδιστό γλωσσικό ιδίωμα, που
τώρα πια μόνο Τουρκοκύπριοι της περιοχής έμειναν να μιλούν, δίγλωσσοι πρόσφυγες και οι ίδιοι
στην Καρπασία. Η καταφρονεμένη Τηλλυριά, που
το 1964 αντιστάθηκε στον τουρκικό επεκτατισμό,
έγινε ολοκαύτωμα στις επιθέσεις της τουρκικής
αεροπορίας και ο ποιητής και δημοσιογράφος Σπύρος Παπαγεωργίου την απαθανάτισε στο ποιητικό
έργο «Αγία Τηλλυρία». 
Έχει πολλές διηγήσεις η νοητή γραμμή, που
συνδέει την Κύπρο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κάθε εποχή του θέρους να θυμόμαστε τις
τρεις Σταχομαζώχτρες, το μεγαλείο μέσα στην ταπείνωση και η αθανασία στην καρτερία. 
■
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της

ΨΥΧΗΣ
l Της Καλομοίρας Χατζηλοΐζου

Τ

ο κρίνο με το πάλλευκο χρώμα του είναι το λουλούδι, που συμβολίζει περισσότερο από κάθε άλλο την αγνότητα.

Είναι ένας συμβολισμός, που παρουσιάζεται έντονα και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου ο Αρχάγγελος Γαβριήλ
προσφέρει το κρίνο στην Παναγία, αναγγέλλοντάς
της ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να γεννήσει
τον Σωτήρα του κόσμου.
Ήταν ένα μήνυμα αγάπης του Θεού προς τους
ανθρώπους, οι οποίοι βούλιαζαν στην αμαρτία, τη
διαφθορά και την αδικία. Ένα μήνυμα ελπίδας
και αισιοδοξίας ότι θα ερχόταν η σωτηρία μέσω της
ενσάρκωσης του Κυρίου, για να τους οδηγήσει και
πάλι στο φως.
Το φως και το πάλλευκο κρίνο. Πόσο όμορφα
συνδυάζονται αυτά τα δύο, για να μας δώσουν την
εικόνα της ανάτασης της ψυχής προς τον Θεό!
Η αγνότητα της ψυχής και η λευκότητα του
κρίνου. Ένας τέλειος συνδυασμός, όπου χωρούν η
άδολη αγάπη, η καθαρότητα, η γαλήνη, η σοφία, η
προσφορά προς τον έχοντα ανάγκη, η ταπεινοφροσύνη.
Το μήνυμα του Ευαγγελισμού, της σωτηρίας
και της ελπίδας είναι διαχρονικό. Και ισχύει πολύ
περισσότερο σήμερα, που οι άνθρωποι, εξαπατημένοι από το σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό, έχουν
παρασυρθεί σε μια ζωή ευδαιμονισμού, εγωισμού,
παθών και διαφθοράς. Και δεν θέλουν να δουν τα
κρίνα, που ανθίζουν δίπλα τους. Τα άσπιλα κρίνα,
που κάνουν τις καρδιές να σκιρτούν και να γεμίζουν τις ψυχές με το καθάριο φως της γλυκύτητας
και της αγαλλίασης.
Ωστόσο κάποτε το κρίνο μπορεί να πέσει χάμω
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Πίνακας της Καλομοίρας Χατζηλοΐζου «Στον πηγαιμό του ονείρου»
και να ποδοπατηθεί από τους ανθρώπους. Μπορεί να πέσει στη λάσπη και να σπιλωθεί. Μπορεί
να κοπεί από βέβηλο χέρι και να μαραθεί. Το ίδιο
και οι ψυχές μας. Μπορεί να ποδοπατηθούν από
το ανθρώπινο μίσος και την κακία. Μπορεί να πέσουν στη λάσπη και να υποφέρουν. Αλλά πρέπει
να βρουν το κουράγιο ν’ αγωνιστούν με όλο τους
το είναι, για να ξαναβρούν τον δρόμο τους προς το
φως. Και να ξαναβρούν μέσα τους την αγνότητα
του κρίνου...

Κρίνα της Άνοιξης, κρίνα της ψυχής
Κρίνα της Άνοιξης, κρίνα της ψυχής μου
στον πηγαιμό του ονείρου,
στον ερχομό μιας νέας ζωής,
κρατήστε αυτό το μήνυμα
και στείλτε το με ένα πουλί, μ’ ένα σύννεφο
ν’ ακουμπήσει γλυκά στα χείλη της προσμονής.
Κρίνα της Άνοιξης, κρίνα της ψυχής μου,
νιώστε τα δάχτυλα που τρέμουν
καθώς δίνουν ζωή στο άψυχο χαρτί
καθώς πολεμούν να βρουν τις λέξεις
καθώς ψάχνουν στο άπειρο
να οριοθετήσουν την αγάπη...

(Ποίηση της Καλομοίρας Χατζηλοΐζου)
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Αγιογραφία της Καλομοίρας Χατζηλοΐζου
«Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».
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Η ευχή
του γεροπρόσφυγα
l Του Παντελή Κ. Κούρου
ΤΑ ΜΙΣΗ ΤΖΙΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ, ΕΚΑΨΑΝ ΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ,
ΤΖΙΕ ΦΕΡΑΣΙΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΟΥΡΤΖΙΑΝ, ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΤΖΙΕ ΠΟΝΟ,
ΗΡΤΑΣΙΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΜΜΑΤΑ, ΤΖΙΕ ΦΕΡΑΝ ΓΚΡΙΖΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ,
ΤΖΙΕ ΔΚΙΩΞΑΣΙΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΖΙΕ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΕΠΟΙΚΟΥΣ.
ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ ΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΤΖΙΕ ΛΟΙΔΟΡΟΥΝ ΤΑ ΘΕΙΑ,
ΤΖΙΕ ΔΕΝ ΕΣΕΒΑΣΤΗΚΑΣΙΝ, ΜΕ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ,
ΤΖΙΕ ΖΟΥΜΕΝ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ,
ΤΖΙΕ ΤΑ ΑΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΕΝΗΚΑΣΙΝ Μ’ ΑΓΚΟΝΙΑ.
ΘΑΡΚΟΥΝΤΕ ΠΩΣ ΞΕΧΑΣΑΜΕΝ, ΤΑ ΣΠΙΘΤΙΑ ΤΖΙΕ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ,
ΜΑ ΠΑΝΤΑ ΤΖΙΗΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝΤΕ, ΣΤΟΝ ΝΟΥΝ, ΤΖΙΕ ΣΤΗΝ ΨΥΣΙΗΝ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΝ ΕΝΝΟΙΑΣΤΗΚΕΝ, ΓΙΑ ΝΑΡΤΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ,
ΜΟΝΟΝ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΤΡΩΣΕΙ.
ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΤΖΙΥΠΡΟ, ΠΛΑΣΤΗ ΜΟΥ, ΚΑΜΕ ΜΟΥ, ΤΟΥΝΤΗ ΧΑΡΗ,
ΤΖΙΕ ΠΕΨΕ ΤΟΝ ΑΡΚΑΤΖΕΛΟΝ, ΥΣΤΕΡΑ, ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ. (ΔΙΣ).
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Μην μου ζητάτε
l Της Αιμιλίας Ποΐζη
Πολιτικές, αρχές και ονόματα
σκέψεις που χάνονται στο κενό
μέσα στο χάος γεμάτο απόρρητα
μιας ιστορίας αλήθεια ζητάω να βρω
Εφημερίδες με μόνο δυο χρώματα
άσπρο και μαύρο στης μέρας το φως
ένα σκοτάδι ριγμένο στα πρόσωπα
όλων των νέων που ζούνε σ’ αυτό
Μην μου ζητάτε να μείνω στα ψέματα
μην μου ζητάτε να ζήσω ανεύθυνα
εγώ δεν μένω στον κόσμο που έφτιαξαν
εγώ διαγράφω και χτίζω στα πέλαγα
Λάθος αξίες που γίνονται θέματα
μέσα στο ψέμα ανθρώπων δειλών
που διαγράφουν τον κόσμο με αίματα
σαν να ’ταν της μοίρας παιχνίδι κρυφό
Μην μου ζητάτε να μείνω στα ψέματα
μην μου ζητάτε να ζήσω ανεύθυνα
εγώ δεν μένω στον κόσμο που έφτιαξαν
εγώ διαγράφω και χτίζω στα πέλαγα
Eνατενίσεις
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ΔημιουργικΟτητα
στη ζωή μας
l Της Αιμιλίας Ποΐζη

Π

ολλοί είναι αυτοί, όπου ταυτίζουν
την έννοια δημιουργικότητα με
τους καλλιτέχνες και τα έργα τους.
Δημιουργικότητα ωστόσο δεν είναι
μόνο το χάρισμα μερικών ανθρώπων
στις τέχνες και στα γράμματα, αλλά το χάρισμα
στη δημιουργία ολόκληρης της ζωής. Επομένως
η δημιουργικότητα δεν αφορά μονάχα τους καλλιτέχνες, αλλά όλους όσους αναζητούν μια δημιουργική πορεία. Αν και πολλοί κατά καιρούς έχουν
γράψει αλλά και φιλοσοφήσει, για την έννοια της
δημιουργικής πορείας, κανείς μέχρι τώρα δεν έχει
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αναφερθεί στους τρόπους, όπου μπορεί κανείς να
κατακτήσει αυτό τον δημιουργικό τρόπο ζωής.
Ποια είναι όμως η έννοια της λέξης δημιουργικότητα; Κάνοντας μια έρευνα για την έννοια της
συγκεκριμένης λέξης, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια δυσκολία στον ορισμό της.
Παραδοσιακά η λέξη δημιουργικότητα αναφέρεται σε χαρισματικά άτομα, όπου, αν και λιγοστά σε
αριθμό, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν
κάτι καινούργιο, όπου θα τους διαχωρίσει από τους
υπόλοιπους, τους λιγότερο προικισμένους. Με το
πέρασμα των χρόνων η επιστήμη έχει καταλήξει
Eνατενίσεις

σε ένα νέο ορισμό της έννοιας. Η δημιουργικότητα
λοιπόν είναι η γέννηση νέων ιδεών, όπου συσχετίζονται με τις υπάρχουσες ιδέες. Η δημιουργικότητα είναι αυτή, όπου μας φέρνει στη διαδικασία της
προαγωγής νέων και πρωτότυπων ιδεών.
Φυσικά ο πιο πάνω ορισμός δημιουργεί αυτόματα αρκετά ερωτήματα. Στα αλήθεια έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο δημιουργική είναι η ζωή σας; Τι
είναι αυτό, όπου κάνει μια πορεία δημιουργική;
Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τη δημιουργικότητα και την καθημερινότητα μας; Μπορούμε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο να δημιουργήσουμε
κάτι πραγματικά νέο; Τα ερωτήματα, όπως βλέπετε ποικίλλουν, και οι απαντήσεις το ίδιο. Όμως τα
πράγματα μπορούν να θεωρηθούν πολύ πιο απλά
από ότι φαίνονται.
Κάποιος θα μπορούσε να πει με σιγουριά ότι
η δημιουργικότητα προέρχεται από τον ίδιό μας
τον εαυτό και την τάση, που έχουμε, στο να δημιουργούμε. Αυτό σίγουρα είναι πολύ σωστό καθώς
ο κάθε ένας ξεχωριστά επιδιώκει καθημερινά να
δημιουργήσει. Τις περισσότερες φορές όμως δημιουργούμε, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Χωρίς
αμφιβολία υπάρχουν φορές, όπου αισθανόμαστε
πιο δημιουργικοί από άλλες. Αυτό αφορά όλους,
και μας, δίνει την ευχαρίστηση της εσωτερικής
αρμονίας αλά και της ίδιας της μοναδικής εμπειρίας, όπου προσφέρει η δημιουργικότητα. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε, που, όταν έχουμε την έμπνευση
για δημιουργία, δημιουργούμε μοναδικές εικόνες
απέραντης γαλήνης και ευχαρίστησης.
Έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η δημιουργικότητα δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες,
αλλά όλους μας, αυτό που μένει είναι να καθορίσουμε και ποιες πτυχές της ζωής μας αφορά, αλλά
και επηρεάζει. Μήπως επηρεάζει την επαγγελματική μας πορεία ή την κοινωνική μας ζωή; Η λύση
ενός προβλήματος απαιτεί δημιουργικότητα. Η
λήψη μιας σημαντικής επαγγελματικής απόφασης απαιτεί δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα
όμως απαιτείται και σε πιο απλά καθημερινά πράγματα, για παράδειγμα μια καθημερινή οικογενειακή συνάντηση μπορεί να χαρακτηριστεί ξεχωριστή μόνο και μόνο γιατί αποτελεί ένα δημιουργικό
κομμάτι της ζωής μας. Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα
καινούργιο συμπέρασμα ότι η δημιουργικότητα
αφορά την κάθε πτυχή της ζωής μας, από την πιο
καθημερινή μέχρι και την πιο περίπλοκη. Η δημιουργικότητα λοιπόν είναι αυτή, όπου θα καθορίσει
τη διαφορά ανάμεσα στο εμπνευσμένο και στο μη
εμπνευσμένο.
Eνατενίσεις



Η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο, όπου δημιουργεί με αυτοπεποίθηση τη δική του ζωή και
τον άνθρωπο, όπου γκρεμίζει την κάθε στιγμή της
ζωής του, είναι εντονότατη. Δημιουργική κοσμοθεωρία λοιπόν είναι η αντιμετώπιση της ζωής με
αισιόδοξο και δημιουργικό τρόπο. Όταν αντιμετωπίζουμε την κάθε μέρα με μοναδικό τρόπο, όταν
κάνουμε όνειρα για κάτι καινούργιο και δημιουργικό, τότε η κοσμοθεωρία μας μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια θετική στάση ζωής. Το σημαντικό όμως είναι να κτίζουμε καθημερινά και να επιδιώκουμε στη δημιουργία ενός κόσμου αληθινού,
μακριά από αρνητικά στοιχεία.
Τι είναι αυτό όμως, όπου χαρακτηρίζει τη δημιουργική κοσμοθεωρία; Μήπως η θετική στάση
ζωής ή η δημιουργία του καινούργιου; Το σίγουρο
είναι ότι η δημιουργική κοσμοθεωρία προσφέρει
στον κάθε ένα βιώματα δημιουργικών στιγμών. Ο
άνθρωπος, όπου παίρνει τον ρόλο του δημιουργού,
του ποιητή, του ζωγράφου, είναι αυτός, όπου θα πάρει τις μπογιές, και θα δημιουργήσει ένα καινούργιο έργο τέχνης. Αυτό το έργο μπορεί να είναι ένας
πίνακας, ένα ποίημα, αλλά και ένα ανθρωπιστικό
έργο. Σημασία δεν έχει η αξία του νέου δημιουργήματος, αλλά η προσφορά του στην κοινωνία. Ένας
πίνακας ζωγραφικής είναι χρήσιμος, για να μας
κάνει να ταξιδεύουμε στα όμορφα τοπία όπου απεικονίζονται σε αυτό. Αλλά και ένα ανθρωπιστικό
έργο είναι χρήσιμο, για να μας κάνει να θυμόμαστε
ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, όπου δημιουργούν
για καλό της ανθρωπότητας, ότι υπάρχουν ακόμη
άνθρωποι, όπου συνδυάζουν τη δημιουργική κοσμοθεωρία με το κοινό όφελος.
Το κλειδί λοιπόν για μια δημιουργική ζωή είναι
η δημιουργική κοσμοθεωρία. Αν κοιτάξουμε γύρω
μας, θα αντικρίσουμε χιλιάδες εικόνες, αρκετές
από αυτές μίζερες και σκοτεινές. Αν πάρουμε το
πινέλο στο χέρι και τους αλλάξουμε χρώμα, τότε
θα βρεθούμε μπροστά από μια ακόμη ανθρώπινη
δημιουργία. Ο άνθρωπος έχει αποδείξει ότι μπορεί
να δημιουργήσει, ότι μπορεί να συνδυάσει τη μόρφωσή του με τη δημιουργική τάση, και να χαράξει
μια νέα πορεία. Μια πορεία βασισμένη στις αρχές,
αλλά και στις αρετές, όπου μας έχουν διδάξει εδώ
και αιώνες όλοι όσοι θέλησαν να γίνουν λαμπρά
παραδείγματα της ανθρωπότητας. Στο χέρι μας
είναι λοιπόν να δημιουργήσουμε μια αλλιώτικη
πορεία, μια πορεία, όπου θα προσφέρει την αλλαγή και την καινοτομία στα σημερινά δεδομένα. Ας
πάρουμε τη θέση του δημιουργού και ας δημιουρ■
γήσουμε ένα κόσμο γεμάτο ανθρωπιά. 
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Αυτοπροσωπογραφία 1990.
Symeon Volchkov
Arthouse.

Αφιέρωμα
ΣΤΟΝ
ΖΩΓΡΑΦΟ
ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΒΟΛΤΣΚΟΒ

ΓΙΑ ΤΑ
90 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

Συμεών Βολτσκόβ
ζωγράφος & ποιητής
l Του Δρ. Κλείτου Ιωαννίδη
Καθηγητή Φιλοσοφίας -Θρησκειολόγου

Σ

τα τόσα χρόνια της ζωής του, που έζησε
στην Κύπρο, δεν είχα την αγαθή τύχη
να γνωρίσω από κοντά τον εκλεκτό
ζωγράφο-ποιητή, Ρώσσο στην καταγωγή και Κύπριο στον ψυχισμό, Συμεών Βολτσκόβ. Με πονεί εκ των υστέρων αυτή η
παράλειψη. Το πεπρωμένο θέλησε να τον γνωρίσω
μέσα από την απέραντη αγάπη της θυγατέρας του
Λάρας, που με την αισθητική-ποιητική ψυχή της,
κατόρθωσε να με γεμίσει απ’ τα χρώματα και τον
ποιητικό λόγο του καλλιτέχνη πατέρα της. Ευλογώ την πρωτοβουλία της Λάρας και χαίρομαι για
τη σπάνια αυτή συνάντηση. Ευχαριστώ τη Λάρα
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για τον ουρανό, που μου χάρισε. Είμαι για πάντα
ευγνώμων για τους πολύτιμους θησαυρούς, που
γνώρισα, χρωματικούς και ποιητικούς. Ό,τι πήρα
ανήκει εξολοκλήρου στη σφαίρα της άγιας ομορφιάς, της επιμέλειας της ύπαρξης, του θείου ερωτικού επιφωνήματος. Πρόκειται για αλησμόνητη
αισθητική έκπληξη, ασήκωτη για τον αισθαντικό
δέκτη, προσιτή για τον λάτρη του υπέρτατου κάλλους, τον αγωνιώδη για τα αισθητά-υπεραισθητά
της πυρακτωμένης καρδιάς.
Σε κάθε ξεχωριστό πίνακα, που είδα στο φιλόξενο σπίτι της Λάρας Παρτζίλη, που με Μουσείο
Τέχνης ή Πινακοθήκη μοιάζει περισσότερο, στο
βιβλίο «Άλμπατρος», στο cd, που μελέτησα, και
στο φιλμ, που παρακολούθησα, με τα έργα και τις
ημέρες του Συμεών Βολτσκόβ στην Κύπρο, πέρα
Eνατενίσεις

To Kάστρο
της Πάφου στο
ηλιοβασίλεμα.
Πινακοθήκη
Ιδρύματος
Μακαρίου Γ’.

απ’ τον λυρισμό του ζωγράφου- ποιητή, βίωσα τον
μυστικισμό της άγιας Ρωσσίας, που μεταφράστηκε σε πάναγνη ρωσσική και κυπριακή φύση, τοπογραφία της ψυχής και συγκροτημένη εσωτερική
γεωγραφία του είναι, χαμηλόφωνη οντική σημειολογία.
Ο Συμεών Βολτσκόβ γεωμετρεί χρωματικά
την πλούσια εικαστική ψυχή του, γνωρίζοντας με
χάρη τη γραμματική και τη σύνταξη της ζωγραφικής γλώσσας. Πότε ρεαλιστικά και πότε ιμπρεσσιονιστικά, ως αληθινός μύστης-ιεροφάντης μυεί
τον αναγνώστη θεατή του στα ενδότερα του καταπετάσματος, εισερχόμενος πρώτος, ως αληθινός
αρχιερέας της τέχνης, στα άγια των αγίων του μεγαλειώδους κάλλους της Δημιουργίας του Θεού.
Κι όταν πρόκειται για τις ρωσικές ή τις κυπριακές
στιγμές του, ο έξοχος φιλέλληνας, φίλος της Κύπρου και Ρώσσος καθ’ όλα στον πυρήνα του είναι
του, δείχνει πως προσκυνά ευλαβικά ό,τι παίρνει
στα χέρια του, γι’ αυτό και κατορθώνει να του αποδώσει αθωότητα, καθαρότητα, ιερότητα, συγκλονισμό, δέος, κατάνυξη. Και τούτο ισχύει απόλυτα
και για τα δύο μεγέθη της καλλιτεχνικής του φύσης, ζωγραφική και ποίηση.

κοσμοπολίτη, αληθινό συμπατριώτη του Κιτιέα
στωικού γενάρχη.

Διάφοροι, που μίλησαν για τον Συμεών Βολτσκόβ, γράφουν για το αποδημητικό πουλί που
ήταν και το ακραίο μεταίχμιο στο οποίο βρισκόταν
διαρκώς. Αν συμφωνούμε μ’ αυτές τις θέσεις, είναι για να τις προχωρήσουμε στην καθολικότητα,
στην οικουμενικότητα του θερμού λόγου, ζωγραφικού και ποιητικού, που τον διακρίνει. Επικυρώνει δόκιμα την ομορφιά της αλήθειας, την αλήθεια
της ομορφιάς σε κάθε εικαστική του σύνθεση, σε
κάθε ποιητικό του ρήμα. Πρόκειται για Ζηνώνειο

Όταν πρωτοείδα πίνακες του Συμεών Βολτσκόβ ή πρωτοδιάβασα τα ποιήματά του, ήρθε στον
νου μου ο μεγάλος ποιητής της ελληνικής αρχαιότητας Σιμωνίδης ο Κείος, που έλεγε «Η ζωγραφική
είναι ποίηση σιωπηλή και η ποίηση είναι ζωγραφική που ομιλεί…». Και τα δύο ισχύουν πλήρως στην
περίπτωση του Συμεών Βολτσκόβ. Η σιωπηλή ζωγραφική του απελευθερώνει πλαστικά την ψυχή
προς τα ύψη, και δεν σε ασκεί στην πειθώ, αλλά σε
κατανύγει στη μεταφορά, σε κινεί συγκινησιακά

Eνατενίσεις



Κοπέλα με τα μοβ. Πορτραίτο της κόρης
του. Symeon Volchkov Arthouse.
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Νεκρά φύση με το πορτραίτο της κόρης
του. Symeon Volchkov Arthouse.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΟΝΕΤΑ 1
ΣΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΑ
Η ΙΕΡΗ ΜΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Στον αγαπητό μου φίλο και ξάδελφο
Αλεξέι Φ. Πούτρενκο
Όλα ανθίζουνε εδώ, μοσχοβολούν…
Ακόμα και στις πέτρες Παράδεισος ηχεί.
Μα την Πατρίδα η καρδιά κι η ψυχή μου όλο θρηνούν,
Τον πόνο μου γι’ αυτή δεν απαλύνει η φυγή.
Μελαγχολώ, όταν κοιτάω την Οικουμένη,
Εκεί που λάμπει με διαμάντια ο ουρανός,
Και τραγουδά η ιερή Μούσα λυπημένη,
Πως η ζωή- ειν’ ένας ψευδοθησαυρός.
Καθώς μιλάω με το φλογισμένο ουρανό,
Κάτι με σπρώχνει ν’ αγκαλιάσω όλο το σύμπαν…
Κι από άστρο ζαφειρένιο μακρινό
Νοερά πέμπω σ’ ένα φίλο κάποιο σήμα.
Κι ωσότου δεν στερεύει η πηγή για τη ζωή
Πιστεύω στη φιλία και η πίστη μου-ιερή.
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στην προέκταση. Η ιερόπρεπη ποίησή του είναι
ύμνος στα ένδον, πόσις από πηγή-αγίασμα και
βρώσις άρτου, που τα μοναχικά δάκρυα αγάπης
μετέτρεψαν σε θεία μετάληψη.
Ο εραστής των υπερβατικών Συμεών Βολτσκόβ καταθέτει, ως αληθινός άλμπατρος, τη συγκομιδή των ελευθέρων πτήσεών του στη γη της
Ρωσσικής Κύπρου και στον ουρανό της Κυπριακής Ρωσσίας, πολύτιμους λίθους, που θα πρέπει
να φυλαχτούν μετά φόβου Θεού. Προχώρησε στα
σκοτεινά, όπως τον Άγιο Ιωάννη του Σταυρού και
κόμισε άγιο φως στους σκληρούς καιρούς του Αρμαγεδώνα, της Ησιόδειας σιδερένιας εποχής, του
Εμπεδόκλειου νείκους.
Στάθηκε όμως οδοδείκτης χαριτωμένης
Αφροδίτειας αγάπης, ένας αληθινός Ορθόδοξος
Χριστιανός, που είδε από ψηλά την πατρίδα μας
Κύπρο,και πάτησε γερά στην ιερή γη της Ρωσσίας, για την οποία πολέμησε, τραυματίστηκε,
πόνεσε πικρά, ως στοργικός πατέρας, δάσκαλος,
σύζυγος αγαπημένος, ηρωικός πολεμιστής κατά
των σκοτεινών δυνάμεων.
Μιλώντας ο Κάρολος Μποντλαίρ στο δικό του
πληγωμένο Άλμπατρος, καταλήγει στα μεγάλα
πληγωμένα του φτερά, που τον εμποδίζουν να
πετάξει. Ο πληγωμένος Άλμπατρος Συμεών Βολτσκόβ, παρά τα πληγωμένα του φτερά, καταφέρνει
να πετάξει στο άγνωστο της Τέχνης και να κομίσει το καινούριο, όπως το ήθελε ο μεγάλος Γάλλος
ποιητής του 19ου αιώνα Κ. Μποντλαίρ. Πλήρωσε
ακριβά το τίμημα, όπως πληρώνουν προμηθεϊκά,
όσοι κλέβουν το πυρ των Θεών. Έζησε τον δικό
του Καύκασο, δεσμώτης της ομορφιάς, δεσμώτης
του λόγου, δεσμώτης του χρώματος. Κι εξήλθε
εις αναψυχήν, αφού διήλθε διά πυρός και ύδατος:
κυπριακή εποποιία, οικογενειακά δράματα, απώλειες παιδιών (υιού και γαμβρού), απώλεια της
αγαπημένης του συζύγου Κατερίνας. Ωστόσο, η
χαίνουσα πληγή του, μ’ όλες τις υποτροπές της,
έγινε πηγή βαθιά, φρέαρ Ιακώβ και ύδωρ ζων, αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον.
Ζέον πνεύμα ο Συμεών Βολτσκόβ, αγάπησε με αγνό πάθος τη θαλασσοφίλητη, θαλασσοδαρμένη Μεσόγειο, το φως της, και τα απέδωσε
θερμά εν λόγω και έργω (πλαστικό), ένα υγρό
παραμύθι στην Πέτρα του Ρωμιού, στην κατεχόμενη Αμμόχωστο του Άη Νικόλα, των ενετικών
τειχών, στην πανέμορφη Κερύνεια με το κάστρο
της πάνω στους βράχους και τα κύματα, που «για
αιώνες αδιάλλαχτα μ’ αυτούς παλεύουν με οργή»,
Κύπρος του δίσεκτου Ιουλίου-Αυγούστου 1974
(μοιρασμένο στα δύο πανήψυλο δέντρο-μια τραEνατενίσεις

Φεγγαρόλουστη νύχτα στο Βόσπορο.
Symeon Volchkov Arthouse.

Στη μνήμη του γιού
Το μήνυμα θανάτου ήταν πολύ βαρύ,
Βαρύτερο κι από το μολυβένιο βέλος,
Αλύπητο μαντάτο ήταν, γιε μας προσφιλή!
Ποιος πίστευε στο αναπάντεχό σου τέλος,
Ψυχή ταλαίπωρη, ονειροπόλα κι αφελής!

O Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Α’. Ιδιωτική συλλογή.
γική συνέπεια της οργής των θεών και των δαιμόνων στη ρομαντική, κατά τα άλλα, ατμόσφαιρα
της όμορφης αέναης φύσης). Ταξιδεύοντας στον
ατέλειωτο πανοραμικό κόσμο των χρωμάτων της
Κύπρου, βλέπουμε την Πάφο, αρχαία και μεσαιωνική, το Τρόοδος με την πλούσια του βλάστηση,
όπου κάθε μίλι και κρυμμένος θησαυρός των Βυζαντινών μας χρόνων, τους απρόσιτους κρημνούς
του Σταυροβουνίου «με το σταυρό, που ακουμπά
στο γαλανό της Οικουμένης», Καντάρα, Λάρνακα στο φεγγαρόφως και στο λιόγερμα, «η Αμμοχωστιανή συμφωνία», δοσμένη μέσα από το καταπληκτικό φως, που πέφτει εκ του Ουρανού με
μια υπόσχεση, που εκκολάπτει την ελπίδα για
αναγέννηση τη δραματική εκείνη ώρα της φουρτουνιασμένης θάλασσας – όλα αυτά που συνθέτουν την κυπριακή εποποιΐα. Αλλά και πανέμορEνατενίσεις



Τόσο αγνή κι ευκολόπιστη ψυχή,
Που η πόρτα σου ήταν πάντα ανοιχτή
Σε κάθε σύντροφο-μπεκρή με υποκρισία.
Και στη δολιότητα μιας κόμπρας για ληστεία
Χαμογελούσες όπως στον ήλιο το παιδί.
Και τι παράξενο! – Με τη ζωή ερωτευμένος,
Στη Μούσα μέρα-νύχτα θυσιασμένος,
Μόνο σ’ αυτήν αφοσιωμένος με μανία,
Σαν δούλος την υπηρετούσες εμπνευσμένος,
Με πίστη και με αϋπνίες συνοδεία.
Τώρα δε θα ’ρθεις πια την πόρτα να χτυπήσεις.
«Μαμά, εγώ είμαι, ο Βολόντια», - δε θα πεις.
Ω, δυστυχία! Φώλιασε στα σπλάχνα μου ο καημός
Και της απόγνωσης τη φρίκη ποιος θα σβήσει
Που είν’ σαν ζώο λυσσασμένο, σαν εχθρός;!
Πώς να αλλάξω εγώ το πεπρωμένο,
Που το μοιράζει σ’ όλους ο Θεός
Κατά τη γέννηση με της ζωής το νήμα;
Και σαν κοπεί, ποιο, άραγε, σωτήριο βήμα
Μπορώ να κάνω, για να επανέλθει ο παλμός;..
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ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ:
Δημήτρης Χριστόφιας,
Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας:

μέσα της ρεαλιστικής τέχνης τα κυριότερα χαρακτηριστικά της φύσης και των ανθρώπων μιας άλλης χώρας. Εύχομαι νέες επιτυχίες στη δημιουργία και την προσωπική ζωή.»
12/1/1990

«Ο Συμεών Βολτσκόβ είναι ένας διακεκριμένος καλλιτέχνης. Το φως είναι διάχυτο στους πίνακές του, στη δουλειά του γενικότερα. Είναι ένας
άνθρωπος, που αγάπησε πολύ τη φύση, ιδιαίτερα
την κυπριακή φύση, η οποία έχει τον χαρακτηριστικό της γνώμονα – το άπλετο φως, γι’ αυτό και
στο έργο του απεικονίζεται η φύση με λαμπερά
χρώματα. Κι αυτό σημαίνει, είχε φως στην ψυχή
του, στην καρδιά ο άνθρωπος… κι ήταν άνθρωπος
με όραμα.		
Γεγονότα, τραγωδίες ρίχνουν σκοτάδι, κι αυτό
το σκοτάδι της τραγωδίας της Κύπρου εκφράζεται
και μέσα από έργα του Συμεών Βολτσκόβ.
«Η φλεγόμενη Αμμόχωστος» για παράδειγμα,
- ένα συγκλονιστικό έργο, το οποίο ακριβώς, μέσα
από το μουντό των χρωμάτων του απεικονίζει τη
δυστυχία, την τραγωδία.
Νομίζω ότι αγάπησε την Κύπρο όχι λιγότερο από την πρώτη, την πραγματική του πατρίδα.
Ήταν η δεύτερη του πατρίδα. Ήταν εξίσου Ρώσσος και Ουκρανός και Κύπριος. Ρώσσος και Κύπριος περισσότερο, βέβαια, αλλά ο Συμεών ήταν
διεθνιστής πάνω από όλα… πατρίδα του ήταν ολόκληρος ο κόσμος. Κι αυτό σημαίνει ολοκληρωμένος πνευματικός άνθρωπος.

Ερατώ Μαρκουλλή
τέως Υπουργός Εξωτερικών:
«Είσαστε από τους πιο ταλαντούχους ζωγράφους. Οι πίνακές σας έχουν τόση αλήθεια και τόσο
λαμπερά χρώματα. Πολύ σπάνια βλέπουμε στη
Κύπρο τέτοια έργα Τέχνης. Σας ευχαριστούμε για
την αγάπη σας για τη χώρα μας και σας συγχαίρουμε για το εξαιρετικό σας έργο».
23/01/1990

Κλαίρη Αγγελίδου
Ποιήτρια, φιλόλογος, Πρώην
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού:
«Ο Συμεών Βολτσκόβ ήταν ένας άνθρωπος,
που όταν τον συναντούσες, δεν μπορούσες έπειτα
να τον ξεχάσεις. Ήταν ένας άνθρωπος πληθωρικός, ένας άνθρωπος φιλοσοφημένος, ένας άνθρωπος, γεμάτος ομορφιά και αγάπη, και πιστεύω ότι
δύσκολα μπορείς να βρεις αυτό τον συνδυασμό του
ζωγράφου και του ποιητή, που να είναι και τα δυο
περίπου στο ίδιο ύψος.
Έρχεται ένας ξένος και αγαπά τόσο πολύ αυτό

Είναι μια κληρονομιά για την Κύπρο, την
οποία η Κύπρος, πρέπει να ομολογήσω, δεν έχει
συνεκτιμήσει ακόμα».

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΟΝΕΤΑ 11

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
της Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Α’

Σαν άσπρο τριαντάφυλλο, αθώα και αγνή,
Σαν θείο δώρο φανερώθηκες Εσύ,
Για να χαρώ σε τούτη τη ζωή
Την ομορφιά σου, τη φιλία σου πιστή

«Συγχαίρουμε για τη θαυμάσια καλλιτεχνική
παρουσία. Όλα τα εκτεθειμένα έργα μαρτυρούν
την καλλιτεχνική δημιουργία ενός επιτυχημένου
ζωγράφου. Ευχόμαστε στον δημιουργό, τον αγαπητό κ. Συμεών Βολτσκόβ να συνεχίσει να δημιουργεί με επιτυχία και να μας δώσει την ευχαρίστηση να απολαύσουμε και άλλα έργα του.»
12/1/1990

Γιούρι Φώκιν
Πρέσβης της Σοβιετικής Ένωσης
«Θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική έκθεση, η οποία μαρτυρεί ένα εξαίρετο ταλέντο και
όχι μόνο. Δεικνύει επίσης πως ένας άνθρωπος με
ρωσσική ψυχή είναι σε θέση να αποτυπώσει με τα
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Μ’ ανέβαζες συχνά ως τον Παράδεισο,
Που ήσουν τόσο στοργική και ταπεινή.
Την ευτυχία μού ’φερες, με μάγεψες,
Στις φλέβες κύλησε χαρά παντοτινή.
Ακόμα και σ’ εμάς δεν ήταν όλα ονειρεμένα:
Ο χωρισμός συχνά μας στέρεψε χαρές.
Μα η αγάπη μου ήταν αστείρευτη για Σένα,
Μοναδική μου, αλησμόνητη και σήμερα και χθες.
Και να, που έμεινα χωρίς φτερά- ο αετός
Που ζει, μα δίχως ευτυχία, δίχως φως!
Eνατενίσεις

τον τόπο, τον θεωρεί δικό του, τον αγαπά και τον
τραγουδά, σαν να είναι ένας ποιητής ή ένας ζωγράφος της Κύπρου. Δεν τον ξεχωρίζεις, και σαν τρόπο, που γράφει την ποίησή του και ο τρόπος που
ζωγραφίζει. Και είναι πολύ σημαντικό, ένας ξένος
να γίνεται ένα με τον τόπο και να τον παρουσιάζει
τόσο ζωντανά.
Πιστεύω, ως ζωγράφος, ήταν πιο δυνατός. Όμως
και η ποίησή του είναι πάρα πολύ υψηλού επιπέδου.
Έδωσε πάρα πολλά πράγματα για την Κύπρο, και
θα πρέπει να του χρωστούμε ευγνωμοσύνη».

Ευφήμιος Μπέρνσταίν
Ποιητής, καθηγητής Πανεπιστημίου
στη Ρωσσία:			

Δρόμος στον Πενταδάκτυλο. Symeon
Volchkov Arthouse.

«Πολλοί Ρώσσοι ποιητές ζωγράφιζαν. Μεταξύ
τους είναι και ο Πούσκιν, και ο Λέρμοντοβ. Πολλοί ζωγράφοι έγραφαν ποιήματα, όπως ο Σαγκάλ,
ο Καντίνσκι. Όμως λίγοι είναι, για τους οποίους
αυτά τα δυο είδη της Τέχνης ενώθηκαν σε ένα.
Τέτοιος ήταν ο υπέροχος Μαξιμίλιαν Βολόσιν,
τέτοιος είναι και ο κάτοικος της Κύπρου Συμεών
Βολτσκόβ, μάστορας της Ζωγραφικής και μάστορας του Λόγου, όπως δικαιολογημένα δηλώνουν οι
τεχνοκριτικοί».

Τηλέμαχος Κάνθος
Κύπριος ζωγράφος, έγραψε τις εντυπώσεις του στο βιβλίο επισκεπτών:
«Ο Πόντος και η θάλασσα, το κύμα και τα ανεμοδαρμένα, φουρτουνιασμένα ακρογιάλια... κινούν τη ρομαντική ψυχή του… Στα σύντομα περάσματά του από την Κύπρο… τον βλέπουμε ανήσυχο
και ξαφνιασμένο να δρασκελά μ’ αδρά βήματα τον
Κυπριακό χώρο, να σταματά γοητευμένος μπρος
στο ιστορικό τοπίο, τη φυσιογνωμία του βράχου,
της πέτρας, της θάλασσας. Κατακτά τη γνωριμία,
και διεισδύει στα μυστικά, των, στην «Πέτρα του
Ρωμιού», στο «Μπελλαπαϊς», στην «Καντάρα», τη
«Σαλαμίνα». Φθάνοντας και στην Αγία Νάπα, τη
σπηλιά, την άγρια και δραματική, εναποθέτει την
ιδιοσυγκρασία του, προσεγγίζει την ταύτιση».

Η Πέτρα του Ρωμιού στη δύση του ήλιου.
Symeon Volchkov Arthouse.

				

Κώστας Μόντης, Κύπριος ποιητής
Γνωρίζοντας τον Συμεών Βολτσκόβ και τη δημιουργία του, αποφαίνεται χαρακτηριστικά:

«Πολλή ποίηση και πολλή αγάπη για την Κύπρο. Θαυμαστή ευαισθησία και έκδηλη καλλιτεχνική ψυχή». 
■
Eνατενίσεις



Ο βοσκός και τα πρόβατα. Symeon Volchkov
Arthouse.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αποκαλύπτουμε εδώ τη μοίρα ενός ανθρώπου, η
οποία χάραξε την πνοή και τον χρόνο, την ιστορία και
την κουλτούρα της χώρας του: της πλουσιοπάροχης και
της παντοδύναμης Μητέρας-Ρωσσίας. Ο λόγος είναι για
τον μεγάλο πατριδολάτρη, για τον φιλέλληνα και λάτρη
της Κύπρου, Συμεών Βασίλιεβιτς Βολτσκόβ, ζωγράφο
και ποιητή, τον λαμπρό αντιπρόσωπο της Κυπριακής
δημιουργικής πνευματικότητας. Τρεις και ολόιδιες είναι τελικά οι αγαπημένες και αξεχώριστες πατρίδες του
Βολτσκόβ, γιατί η αγάπη του στην κατ’ εξοχή μούσα του,
την πανέμορφη Κατερίνα ελληνικής καταγωγής, την
πιστή Γκρεκιά, επεκτείνεται στη μεγάλη καρδιά του
δημιουργού και στην Ελλάδα και στο κάθε τι ελληνικό,
όπου και να βρίσκεται.
Την ποιητική του ευαισθησία διαμόρφωσε η μαγική φύση της γενέτειράς του Κούπιανσκ-Ουζλοβάϊα,
όπου γεννήθηκε το 1919 σε μια πολύτεκνη οικογένεια
με γονείς ευκατάστατους και μορφωμένους (πατέρα
Ρώσσο και μητέρα Ουκρανή). Μεγάλωσε κάτω από
τον έναστρο ουκρανικό ουρανό, εκεί όπου στα ποικιλόχρωμα λιβάδια ακούγεται ο ήχος των ασημένιων λυγερόκορμων δένδρων και όπου μεθούν με τη δική τους
μυρωδιά οι ανθισμένες καστανιές και αγριοκερασιές.
Πέρασαν χρόνια και ο Συμεών Βασίλεβιτς πλέον τελειόφοιτος της Ανώτατης Ναυτικής Στρατιωτικής Σχολής
της Σεβαστούπολης. Η γνωριμία του με την Κατερίνα
πάνω σ’ ένα επιβατικό πλοίο, όπου έκανε πρακτική, ως
δόκιμος, του αλλάζει εξολοκλήρου την πορεία, καθότι
ακολουθεί την ευτυχία του έως τη Μόσχα. Ήταν μόλις
20 χρονών. Εδώ παντρεύτηκαν (1939) και στη συνέχεια ο Συμεών Βασίλιεβιτς αποφασίζει για το επάγγελμα του ζωγράφου. Η ζωγραφική άλλωστε ήταν, μαζί με
τη νοσταλγική αγάπη του για τη θάλασσα, το μεγαλύτερο μεράκι του από τα παιδικά χρόνια.
Το 1941 - Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος. Ο νεαρός Συμεών Βασίλιεβιτς φεύγει, για να υπερασπιστεί
την πατρίδα του. Οι νιόπαντροι δεν πρόλαβαν να χαρούν την ευτυχία τους - ο γιος τους Βλαδίμηρος είναι
μόλις 12 μηνών και ο χωρισμός που τους περιμένει
είναι μακρόχρονος. Βαρύς τραυματισμός τον φέρνει
το 1944 στο μετόπισθεν και κοντά στην οικογένειά
του. Το 1945 γεννιέται η κόρη του Λάρα. Ακολουθούν
σπουδές στο Υφαντουργικό Ινστιτούτο της Μόσχας
στον κλάδο της ζωγραφικής. Αργότερα, χάρις στο ταλέντο του, παίρνει παραγγελίες από την Εθνική Πινακοθήκη Τρετιακόβσκαϊα για πιστά αντίγραφα από
μουσειακά έργα των διάσημων ζωγράφων. Τα χρόνια,
γεμάτα μόχθο, περνούσαν. Ήταν χρόνια καλλιτεχνικής αναζήτησης και επαγγελματικής ωριμότητας του
καλλιτέχνη. Ο Συμεών Βολτσκόβ είναι πρώτα απ’
όλα άνθρωπος, με οράματα και αρετές, είναι τρυφερός
και υπεύθυνος σύζυγος, είναι στοργικός γιος και πατέρας. Ίσως γι’ αυτό η ζωγραφική του έχει τόση συγκλονιστική Αλήθεια, ίσως γι’ αυτό τα ποιήματά του
και οι πίνακές του αγγίζουν τις καρδιές.
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Κύπρος τον Ιούλιο του 1974. Πινακοθήκη
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.
Τέλος της δεκαετίας του ’80 ο Συμεών Βολτσκόβ,
μαζί με τη σύζυγό του Κατερίνα, έρχεται για πάντα
στην Κύπρο, όπου ζουν τα εγγόνια τους μαζί με την
κόρη τους και τον γαμπρό τους, απόφοιτο του ΜΑΡΧΗ και έπειτα διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Μάρκο
Παρτζίλη. Η Κύπρος γίνεται κομμάτι του εαυτού του.
Εδώ αναγεννιέται ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, που
ανακαλύπτει καινούριο κόσμο, καινούριους τόπους,
καινούριους χαρακτήρες. Εδώ καταξιώνεται ως ζωγράφος και χαίρει μεγάλης αναγνώρισης. Οι προσωπογραφίες του, οι θαλασσογραφίες και άλλα τοπία,
που συνθέτουν την «Κυπριακή εποποιΐα», αφήνουν
έντονη τη σφραγίδα τους στην ιστορία της κυπριακής
ζωγραφικής. «Δεν συνιστούν απλώς ενδεικτικούς
ώριμους καρπούς της Ρωσσικής Ζωγραφικής Σχολής,
αλλά εξακτινώνουν ένα διάφανο άπλετο φως, απαύγασμα της τελετουργίας του ήλιου στα μυστικά άδυτα
του Κυπριακού ουρανού».
Στη λογοτεχνία ο Συμεών Βολτσκόβ διεισδύει ως
ποιητής, ο οποίος αφομοίωσε τις καλύτερες παραδόσεις της κλασσικής ρωσσικής ποίησης, την ευκαμψία
και μελωδικότητα της μέγιστης ρωσσικής γλώσσας.
Κι εδώ αναδιπλώνεται ένας άνθρωπος και ευαίσθητος
και στοχαστής, μεγάλη διάνοια, που αντλεί την έμνευση από την αέναη πηγή του ουμανισμού. Αδιάψευστη
μαρτυρία αποτελούν οι συλλογές του: «Κραυγή της
ψυχής» (1993) με τα κυπριακά σονέτα, «Η ευτυχία
μου Καστανομάτα» (2000) και η δίγλωσση καλλιτεχνική έκδοση ποιημάτων του στα ρωσσικά και ελληνικά
με τίτλο «Άλμπατρος», (μετάφραση και επιμέλεια της
ποιήτριας και θυγατέρας του Λάρας Παρτζίλη). Το βιβλίο «Άλμπατρος» (2003) εκδόθηκε με μερική χορηγία
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, εις
μνήμην Συμεών Βολτσκόβ, του αοιδού της Ομορφιάς,
ο οποίος, αν και σταμάτησε να τραγουδά, μας άφησε
πλούσια κληρονομιά με αθάνατους ήχους και λαμπερά χρώματα.

Eνατενίσεις

φες εικόνες της θυγατέρας του Λάρας, η τραγική
φιγούρα του γιου του Βλαδίμηρου,η εικόνα του
άλλου του εαυτού- η αγαπημένη του Κατερίνα, η
Οδύσσεια της δικής του θάλασσας ή καλύτερα η
θάλασσα της δικής του Οδύσσειας, την κάθε ώρα
αρχέγονη και σύγχρονη.
Διαβάζοντας και βλέποντας το πολύπτυχο
έργο του Συμεών Βολτσκόβ, αναζήτησα «των
ήχων την ατέλειωτη μαγεία», που «τραγουδά η
ιερή Μούσα της ψυχής» τους δικούς του αγγέλους, υπέροχους και λευκούς. Κινήθηκε με ρυθμούς ψυχής ο Συμεών Βολτσκόβ. Κινήθηκε με
ορμή ζωτική στα «γαλάζια όνειρά του», ως ένας
αληθινός Δον Κιχώτης, κυνηγημένος από «φαρισαίους» και «δίδυμους Ροβεσπιέρους». Παρέμεινε,
ωστόσο, πιστός «στον αγιασμό της απεραντοσύνης του Θεού», ένας αληθινός δημιουργός, συνεχιστής του αρχαίου, του αναγεννησιακού, του νεότερου θρησκευτικού, αισθητικού και ιστορικού
μύθου, ένα αληθινό παιδί της Βασιλείας του Θεού,
συνεχώς ξαπλωμένο με προσκέφαλο την πέτρα
εκείνη της πύλης του ουρανού, όπου φαίνεται
ονειρικά η Ιακώβεια κλίμακα αναβαινόντων και
καταβαινόντων. Γνώρισε επώδυνα τον Άδη και
δεν του στερήθηκε καθόλου ο Παράδεισος. Ένας
σεσωσμένος σε διαρκή ζωγραφική και ποιητική
ανάληψη. Αυτά τα πολύτιμα και πανίερα μου

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

		
Γωνιά μικρή της Γης, ευλογημένη!,
Που όλους έθελγες από τα χρόνια τα παλιά.
Και αρκετοί του θρυλικού σου πλούτου διψασμένοι
Τα γαλανά της Μεσογείου διέσχιζαν νερά.
Ήταν Παράδεισος αξιοζήλευτος, γωνιά ευτυχίας.
Κάτω απ’ τον ήλιο της γλυκιάς Κυπρίδας
Έλαμπε κι άνθιζε Γη της επαγγελίας,
Όπως τους κήπους της μυθικής Σεμιραμίδας.

Αμμοχωστιανή Συμφωνία. Ιδιωτική Συλλογή.

Σαλαμίνα Παλαίστρα στη δύση του ήλιου.
Βουλή των Αντιπροσώπων Κύπρου.

«Άλμπατρος»
Τι ψάχνεις πάνω απ’ το βυθό των θαλασσών,
Των ίδιων των θεών απόστολε μυστήριε!;
Σαν οδοιπόρος με το πνεύμα των προσκυνητών,
Που τρέχει έξω απ’ της ρουτίνας το μαρτύριο!
Των θαλασσών ο ταξιδιώτης ο δειλινός,
Προάγγελος της θύελλας, της μοίρας!
Είμ’ αδελφός σου! Σαν εσέ μαρτυρικός
Που ζει στον κόσμο των δικών του των ονείρων.
Το ήμισύ μου - η Ρωσσία,
Το άλλο ρίζωσε στη μάνα Ουκρανία.
Γεννήθηκα Χριστιανός,
Σαν άλμπατρος αναζητώ ελευθερία! –

Πολλοί της εξουσίας κρατήσαν το τιμόνι
Μέσα στο πέρασμα χρόνων πολλών.
Λογής- λογής ήρθαν βασιλιάδες κι ηγεμόνες
Και ο λαός σου υπέφερε το βάρος των δεσμών.

Ποθώ στιγμές που να πετάω τολμηρά
Με τα φτερά που φτιάχνουν όνειρα γαλάζια,
Και τη δουλειά, γιομάτη έμπνευση, μακριά
Από τη μάταιη ζωή, γιορτάζοντας,

Μακρόσυρτα, αργά σερνόντουσαν τα χρόνια,
Άλλαζαν οι γενιές, διάβαινε η ιστορία,
Η ξένη κατοχή φαινότανε αιώνια,
Μα ήρθε η ώρα! Ήρθε η ελευθερία!

Ποθώ. Και είν’ των πόθων μου η κορυφήΗ τύχη της αγωνίας, της αναζήτησης, Άθλος το έργο μου στη μάχη την πικρή,
Όπου η τόλμη – το παν για κάθε λύτρωση.

Eνατενίσεις
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Προσεγγίσεις
θΕματα

&
Τ

l Του Κωνσταντίνου Κάζου
Ιστορικού- Ερευνητή

ο Ελληνικό Έθνος, για να ευδοκιμήσει σήμερα στη νέα του πορεία
τον 21ο αιώνα, θα πρέπει να προσεγγίσει και να διδαχθεί από το ένδοξό
του παρελθόν. Είναι αυτό που κατά γενική ομολογία, συνετέλεσε σημαντικά στο πέρασμα των
αιώνων, τόσο στην ηθική διαπαιδαγώγηση, όσο
και στην κοινωνική διάπλαση κάθε λαού, καθ’ ότι
η Ελληνική Ιστορία αποτελεί βασικό παράγοντα
διαμόρφωσης της Ιστορίας της ανθρωπότητος.
Έτσι μέσα από τη γνώση της Εθνικής Ιστορίας θα κατανοήσει τη δική του εθνική ψυχή, το
παρελθόν και το παρόν του, αλλά τώρα όμως με
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σκοπό την προπαρασκευή του μέλλοντος.
Όσο σήμερα αντιμετωπίζουμε απειλές, κινδύνους και δοκιμασίες, η μελέτη της Ιστορίας μας
είναι η ηθική εκείνη δύναμη, που θα φωτίσει το
Έθνος, θα το ενισχύσει, και θα το καθοδηγήσει
με σιγουριά στο μέλλον, στον μεγάλο του σκοπό,
στην αέναη διατήρηση της ελευθερίας και της
κυριαρχίας του.
Οι προσεγγίσεις στα Ιστορικά θέματα χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες, Αρχαίος – Μακεδονικός- Χριστιανικός και Μεσαιωνικός Ελληνισμός,
και θα δημοσιεύονται σε συνέχειες.
Eνατενίσεις
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Προσεγγίσεις & ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Προ πολλών αιώνων στην κεντρική Ασία
επάνω στο οροπέδιο Παμίρ κατοικούσαν οι τότε
άριστες φυλές του ανθρωπίνου γένους, φυλές
οι οποίες εξόρμησαν απο αυτά τα υψώματα, και
από τότε πρωταγωνίστησαν στην Παγκόσμια
Ιστορία.
Οι φυλές αυτές, παρ’ ότι είχαν κατά βάση κοινές θρησκευτικές δοξασίες και παραδόσεις, μιλούσαν δύο διαφορετικές γλώσσες σαν μέσο συνεννόησης στην εσωτερική τους οργάνωση.
Όταν δε μετακόμισαν κοντά ή μακριά, τα
γλωσσικά ιδιώματα, που προέκυψαν από αυτή τη
μετοικεσία, δεν απείχαν πολύ από τη βάση των δύο
αρχικών πρωτοπλάστων γλωσσών.
Από τότε όλα τα Έθνη, που μιλούσαν τα διάφορα αυτά γλωσσικά ιδιώματα, διακρίθηκαν στην
Ιστορία σε δύο κεφαλαιώδεις φυλές, τους Σημίτες
και τους Αρίους.
Οι Σημίτες πήραν το όνομά τους από τον εις τας
Γραφάς αναφερόμενον Σήμ, “τούτου λογισθέντος
κατά συνθήκην ως αρχηγέτου αυτών’’, με των
Αρίων όμως το όνομα να έχει ιστορικότερες ρίζες.
Κατά τον Ηρόδοτο ένας από τους κυριότερους αυτούς κλάδους, οι Μήδοι, εκαλούντο από
όλους Αριοι, όπως και άλλοι από τα Βακτριανά
Εθνη, καθώς οι Ινδοί, που κατέλαβαν την Ινδική
χερσόνησο.
Τα Σημιτικά ήδη γνωστά ιδιώματα συμπληρώθηκαν, όταν πριν από διακόσια περίπου χρόνια
έγινε εφικτή η ανάγνωση της ιερογλυφικής και
σφηνοειδούς γραφής, ώστε να αποδειχθεί πλέον η
οικειότης των Αιγυπτίων, των Χαλδαίων, των Σύρων, των Φοινίκων, των Εβραίων και των Αιθιόπων, οι γλώσσες των οποίων προέρχονται από την
ίδια μήτρα.
Ή συγγένεια όμως των ιδιωμάτων των Αρίων
δεν απεκαλύφθη παρά μόνο τον 19ο αιώνα, όταν
έγινε γνωστή η αρχαία Ινδική γλώσσα, η Σανσκριτική.
Από τότε και με τη βοήθεια της συγκριτικής γλωσσολογίας βεβαιώθηκε ότι ή γλώσσα των
Βραχμάνων, των Περσών, των Ελλήνων, των Λατίνων, των Κελτών, των Τευτόνων, και των Σλαύων, ειναι αδελφές γλώσσες, οι οποίες, παρ’ ότι διασκορπίσθηκαν στα πέρατα της γης, διασώζουν
τα ίδια ριζικά γράμματα και έχουν περίπου κοινή
γραμματική.
Σημίτες λοιπόν και Άριοι, ξεκινώντας από ένα
κοινό σημείο, έφυγαν δυτικά πρώτοι οι Σημίτες,
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και ιδιαίτερα αυτοί που είχαν εκπολιτισθεί πριν
απ’ τους Αρίους, όσοι δε των Αρίων εκπολιτίστηκαν αργότερα κινήθηκαν και αυτοί δυτικά.
Οι τελευταίοι αποδημήσαντες Άριοι, δηλαδή οι
Ιράνιοι και οι Ινδοί, κατευθύνθηκαν μόνο ανατολικά.
Αλλά, ενώ είχαν τις ίδιες περί του Θείου δοξασίες, τις ίδιες παραδόσεις και τις ίδιες οικήσεις, δεν
γνωρίζουμε καθόλου γιατί μιλούσαν διαφορετικές
γλώσσες, πότε άρχισε η μετοικεσία τους, από ποιες
περιπέτειες πέρασε, και γιατί οι Σημίτες ουδέποτε
εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη, ούτε γιατί οι Άριοι στην Αφρική.
Με την παρέλευση πολλών αιώνων που δεν
μπορούμε να αριθμήσουμε, οι μεν και οι δε έχουν
καταλάβει πλέον νέες χώρες, έχουν διαιρεθεί σε
Έθνη πολλά και πολυώνυμα, μιλούν δε με ποικιλότατα ιδιώματα, αγωνιζόμενοι με διάφορους τρόπους στον κοινό αγώνα της επιβίωσης.
Τότε και κατά πρώτον ευρίσκουμε εγκαθιδρυμένες και εγκατεστημένες στη δυτική μικρά
Ασία, στη χερσόνησο της Ανατολικής Ευρώπης,
και στη δυτικά ευρισκόμενη Ιταλία τις φυλές
εκείνες που αποτέλεσαν τον Ελληνικό και Ιταλικό κλάδο των Αρίων.
Τα αρχαιότερα γραπτά μνημεία της Ιστορίας
του Ελληνικού Έθνους ειναι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Ενώ αυτά γράφτηκαν τον 10ο π.Χ. αιώνα, δεν
αναφέρουν πουθενά καμιά διαίρεση του Έθνους
σε τέσσερις φυλές: Δωριείς, Αιολείς, Ίωνες και
Αχαιούς. Σαν Αχαιούς, ονομάζουν μικρό μέρος
κατοίκων της Φθίας, ή όλους τους Ελληνες, δεν
μνημονεύουν καθόλου τους Αιολείς, τους δε Ίωνες τους αναφέρουν σαν Ιάονες, και όχι σαν φυλή,
αλλά σαν ένα άλλο όνομα των Αθηναίων.
Επίσης αναφέρονται ονόματα χωρών, όπως
των Βοιωτών, των Φθίων και των Λοκρών, όχι
όμως των Δωριέων, ειδικά αυτών δεν γίνεται
μνεία καθόλου στην Ιλιάδα, και στην Οδύσσεια
αναφέρονται μόνο μια φορά στην Κρήτη. Βεβαίως τότε, ούτε όλη η χώρα εκαλείτο Ελλάς, ούτε
και οι κατοικοί της Έλληνες. Ελλάς ήταν τότε
ένα τμήμα της Φθίας, οι κάτοικοι δε εκείνου του
τμήματος, Έλληνες και Αχαιοί, ονομάζονταν
Μυρμιδόνες.
Μετά την ομόφωνη άποψη του Ηροδότου και
του Θουκυδίδη ίσχυσε για όλη την Ελλάδα το όνομα του όλου Ελληνικού Έθνους.
Δυστυχώς δεν έχει διασωθεί καμιά μαρτυρία,
που να έχει βάρος και ιστορική αξία, για το πώς
Eνατενίσεις

τέσσερις αιώνες μεταξύ του ποιητού Ομήρου και
των δύο Ιστορικών τα ονόματα Ελλάς και Έλληνες επικράτησαν όλων των άλλων.
Τα Ομηρικά Έπη, στα οποία αδελφοποιήθηκαν η Ποίηση και η Ιστορία, υπέστησαν πολλά παθήματα στους νεότερους χρόνους.
Τα Επη αυτά εθαυμάζονταν επί χιλιάδες χρόνια σαν αριστουργήματα ενός ανδρός του Ομήρου.
Πολύ παλαιότερα υπήρξαν οι λεγόμενοι “χωρίζοντες’’, οι οποίοι απέδωσαν αυτά σε πολλούς ποιητές, αλλά η γνώμη αυτή τότε λογίστηκε σαν παραδοξολογία, περιορισμένη στον κύκλο των φιλολογούντων.
Πάλι όμως τον 17ο αιώνα πολλοί μελετητές
αμφισβήτησαν ξανά την ενότητά τους, και έτσι
άρχισε μια μεγάλη διαμάχη εάν ήταν αρχικά αυτοτελή επικά άσματα, που αργότερα όμως, χωρίς
να διαθέτουν κανένα δεσμό μεταξύ τους, συναρμολογήθηκαν και διασκευάστηκαν, τον 6ο αιώνα επί
Πεισιστράτου.
Ο υπέρμαχος του τεμαχισμού Lahman κατακόβει την Ιλιάδα σε 16 κομμάτια, ενώ ο υπέρμαχος
της ενότητος Ulrici τον χαρακτηρίζει ανώριμο να
αντιληφθεί κάτι, που είναι εύκολο ακόμη και σε
παιδιά.
Η διαμάχη όμως αυτή λύνεται με ψηφοφορία,
όπου μετέχουν όλοι οι μεγάλοι γνώστες της Αρχαίας Φιλολογίας.
Πλειοψηφούν οι υπέρμαχοι της ενότητος
του Ομηρικού Επους, μεταξύ δε των Φιλολόγων είναι οι κορυφαίοι Klopcek, Viland και
Foss, και των ποιητών οι δύο ύπατοι τής Γερμανίας Shiller και Goete. Άλλο δε ένα ζήτημα, που
προέκυψε, και αφορούσε αν τα Ομηρικά Έπη
γράφτηκαν εξ αρχής η διασώθηκαν επί μακρόν
από προφορική απομνημόνευση, απερρίφθη,
γιατί υπήρχαν πολλά τεκμήρια ότι είχαν γραφτεί εξ αρχής.
Ο Ποιητής γνώριζε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε στην Αίγυπτο, άρα από αυτό συνάγεται ότι
πολύ πριν από αυτόν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ
αυτής και της Ελλάδος, έτσι δε κάπως θα έφτασε
και η γραφή στην Ελλάδα, που ήταν γνωστή από
πολλών ετών στους Αιγυπτίους.
Στα λεγόμενά του δε στην Οδύσσεια περί αυτής της χώρας μαρτυρείται ότι οι Αχαιοί γνώριζαν
ήδη ο,τι είδε και κατέγραψε μετά από 500 χρόνια ο
Ηρόδοτος.
Ακόμη δε οι περιγραφόμενες παραστάσεις
επάνω στην ασπίδα του Αχιλλέα ενθυμίζουν
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καθέκαστα, που απεικονίζονται σε τοιχογραφίες
των Αιγυπτιακών τάφων του Beni-Hassan.
Τα αθάνατα εκείνα Έπη δεν διέσωσαν μόνο
το παρελθόν του Αρχαίου Ελληνισμού, αλλά κατέγραψαν και πώς παρασκευάστηκε ο Ιστορικός
αυτού βίος. Πράγματι από τα αφελή ακροατήρια
των αγορών της ηρωικής εποχής προέκυψαν μέσα
από βαθμιαίες και φυσικές τροπολογίες των πνευμάτων και των περιστάσεων οι Εκκλησίες του Δήμου, ενώπιον των οποίων αγόρευσαν ο Περικλής,
ο Δημοσθένης και πολλοί άλλοι του λόγου ηγεμόνες.
Ο Βασιλεύς των ηρωικών χρόνων μπορούσε,
όποτε ήθελε, να χρησιμοποιήσει βία απέναντι στον
λαό, που εξουσίαζε, πολλές φορές όμως αναγκαζότανε να μεταχειριστεί και άλλα μέσα πειθούς, είτε
με λόγους, είτε με επίκληση συναισθημάτων και
φιλοτιμίας, αλλά πάντα επιδίωκε την επίτευξη του
σκοπού του.
Έτσι παρατηρούμε δύο πράγματα τώρα, άνδρες να μιλούν σωστά και λαούς να πείθονται από
τους σωστούς λόγους, δηλαδή δύο αλάνθαστα τεκμήρια ότι οι λαοί αυτοί είναι δεκτικοί ελευθερίας.
Διότι της ελευθερίας τελικός μεν σκοπός είναι το κοινό συμφέρον, όργανο δε ο λόγος. Όπου ή
ελευθερία άνθησε, υπήρξαν μεν άνδρες επιτήδειοι
να παραστήσουν διά του λόγου το κοινό συμφέρον,
υπήρξαν όμως και λαοί επιτήδειοι να εκτιμήσουν
τον περί του κοινού συμφέροντος λόγον.
Αλλά στην ευλογημένη αυτή χώρα, στην οποία
κατά το παρελθόν της προσεφέρθη κάθε χάρη και
μεγαλοφυΐα, εγεννήθηκαν και μερικοί άνδρες, οι
οποίοι εφαίνοντο να ανήκουν σε άλλους κόσμους
και άλλες κοινωνίες. Ο Πίνδαρος στρέφει τους
οφθαλμούς του προς τη μέλλουσα ζωή, ελεεινολογεί τις ψυχές των ασεβών, οι οποίες περιίπτανται,
βασανιζόμενες στον ουρανό από τα άλγη τους, ενώ
οι ψυχές των ευσεβών “κατοικοῦσαι ἐν ουρανῷ
άδουσιν εν υμνοις τον Μέγα Μάκαρα’’.
Αυτός δεν ήταν ο μυθικός Δίας, ο μέτοχος
των ανθρωπίνων παθών, αλλά η υψηλότερη
και καθαρότερη αντίληψη της δυνάμεως εκείνης, η οποία δεν έμελλε να αποκαλυφθεί στην
ανθρωπότητα, παρά μόνο μετά από πεντακόσια
χρόνια.
Ο Πίνδαρος λοιπόν ανήκει σ’ εκείνα τα ύψιστα
πνεύματα, που παραβάλλονται μόνο με τις κορυφές των βουνών, οι οποίες πρώτες φωτίζονται από
τις ακτίνες του ανατέλλοντος ήλιου, ενώ στις πεδιάδες ακόμη υπάρχει το σκοτάδι.
■
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Ο Απελευθερωτικός
Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-59
l Του Ρένου Θ. Κυριακίδη
Φυσιογνώστη-Τομεάρχη ΕΟΚΑ 1955-59

Ο

ιστορικός σταθμός του δημοψηφίσματος της 15ης του Γενάρη του
1950, οπότε ο κυπριακός λαός στη
μέγιστη πλειοψηφία δεσμεύτηκε
με την υπογραφή του ν’ αγωνιστεί για την πραγμάτωση της Ενώσεως της Κύπρου μας με τη Μητέρα Ελλάδα, έγινε αφορμή
νέων και πιο θετικών προσπαθειών από μέρους
της Κύπρου και της Ελλάδας για την προώθηση
του ζητήματος.
Η Κυπριακή Πρεσβεία πορεύθηκε σ’ όλο
τον αρμόδιο για το Κυπριακό Δυτικό κόσμο,
έφθασε στον ΟΗΕ, και έκανε το κυπριακό θέμα
παγκόσμιο. Με τις έντονες και αγωνιστικές της
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προσπάθειες άνοιξε τις πύλες του αγώνα για την
Κύπρο, που θα τελείωνε μόνο με την εφαρμογή
της Αρχής της Αυτοδιαθέσεως. Στην Αθήνα τον
Σεπτέμβριο του 1953 ο στρατάρχης Παπάγος θέτει
προς συζήτηση το κυπριακό θέμα στον υπουργό
των εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Άντονυ
Ήντεν. Η προσπάθεια όμως του Α. Παπάγου απορρίπτεται σκαιότατα. Στη συνέχεια, 28 Ιουλίου
1954, ο υφυπουργός των αποικιών Χόπκινσον δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «ουδέποτε η
Κύπρος θα μπορούσε να τύχει της αρχής της αυτοδιαθέσεως». Κατόπιν τούτου η Κύπρος αποφασίζει
να προχωρήσει σε πιο έντονες προσπάθειες, στον
επαναστατικό αγώνα.
Ο συνταγματάρχης του Ελληνικού στρατού
Γεώργιος Γρίβας, κυπριακής καταγωγής, επισκέπτεται την Κύπρο το 1951, και προβαίνει σε αναγνώριση του εδάφους για επαναστατικό αγώνα.
Επανέρχεται το 1953, συνεχίζει την αναγνώριση
και βεβαιώνεται ότι μπορεί να διεξαχθεί επανα-

στατικός αγώνας και ότι μπορεί να οργανωθεί και
αντάρτικος αγώνας και δημιουργεί τους πρώτους
πυρήνες με πρώτο τον ηγέτη της ΟΧΕΝ Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου και άλλους. Στις 7 Μαρτίου 1953 η ιστορία της Κύπρου εισέρχεται στο
πεδίο του επαναστατικού αγώνα. Στο σπίτι του
Γεράσιμου Κονιδάρη στην οδό Ασκληπιού 36Β
στην Αθήνα δώδεκα άνδρες, μεταξύ των οποίων
ήσαν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ και ο συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, δίνουν τον όρκο ότι θα
συνεχίσουν τον αγώνα για την Ένωση μετά της
Ελλάδος.
Στις 22 Αυγούστου 1954 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ’ καλεί τον κυπριακό λαό στη Φανερωμένη της Λευκωσίας και τον ορκίζει να συνεχίσει
τον αγώνα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Παράλληλα με την ΟΧΕΝ, που τη διευθύνει ο
μπουρλοτιέρης των ψυχών πατέρας Σταύρος Παπαγαθαγγέλου, ο Αρχιεπίσκοπος ιδρύει και την
ΠΕΟΝ, που ήταν το δεύτερο φυτώριο αγωνιστών.
Παράλληλα Κύπριοι φοιτητές της Αθήνας μόνοι
τους, σε επαφή μόνο με τον Παπασταύρο, χωρίς να
γνωρίζουν τίποτε για άλλες κινήσεις, οργανώνονται με υπεύθυνο τον Κύπριο την καταγωγή Ιωάννη Ιωαννίδη Χατζηπαύλο, που ιδρύει την ΚΑΡΗ
(Κύπριοι Αγωνιστές Ριψοκινδύνου Ηγεσίας).

1955: O Γιάννης Ιωαννίδης με τη γυναίκα του
Σοφία. Η χαρά, για το ότι εκτέλεσαν το καθήκον τους για το ξεσκλάβωμα της Κύπρου,
είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.
Eνατενίσεις



Εκπαιδεύονται σε όλα τα όπλα και ειδικότερα
στον αντάρτικο αγώνα, στα βουνά της Κρήτης από
τους Μπαντουβάδες και ετοιμάζονται να αρχίσουν
τον επαναστατικό αγώνα στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1955. Τον Αγώνα όμως τον ξεκίνησε ο Διγενής και ο Μακάριος τον Απρίλη του 1955, οπότε
οι φοιτητές εντάχθηκαν αμέσως στην ΕΟΚΑ, ανάλαβαν ηγετικές θέσεις και προσέφεραν πολύτιμες
εθνικές υπηρεσίες. Παράλληλα με τις δύο ανωτέρω κινήσεις έχομε και την εθνική δράση του Κυριάκου Μάτση στη Μακεδονία. Η ενθουσιώδης εθνική δράση του συνεπήρε τους Μακεδόνες και τους
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προετοίμαζε, για να υποδεχθούν τον επαναστατικό Αγώνα. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, που δεν τις γνωρίζουμε. Όλα όμως τούτα
μαρτυρούν ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, για
να αποδείξει έμπρακτα ο κυπριακός ελληνισμός
ότι είναι «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά
σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Πιστεύει
ο λαός μας ακράδαντα ότι χωρίς ελευθερία καμιά
αξία δεν υπάρχει, ούτε αξιοπρέπεια, ούτε γράμματα, ούτε οικογένεια, ούτε θρησκεία. Γι’ αυτό με τη
βοήθεια του Θεού και πίστη στον τίμιο αγώνα, τον
ξεκίνησε την 1η Απριλίου 1955.
«Από τα βάθη των αιώνων», έγραφε ο Διγενής,
«μας ατενίζουν όλοι εκείνοι που λάμπρυναν την
ελληνική ιστορία. Ας απαντήσουμε με έργα ότι θα
γίνουμε πολλώ κάρρονες τούτων». Ο σκλαβωμένος λαός μας δέχτηκε την πρόσκληση, σαν εντολή
Θεού, σαν κάλεσμα του Λεωνίδα και του Κολοκοτρώνη. Όλος ο λαός, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων,
έκλεισε στα συρτάρια τις ανθρώπινες επιθυμίες,
έβαλε φωτιά στα όνειρά του, μπήκε στον αγώνα,
τα ’βαλε με τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου, και τη γονάτισε. Τέσσερα χρόνια τιτάνιου
αγώνα, γεμάτα δόξες και υπεράνθρωπα κατορθώματα, γεμάτα πόνο, δάκρυ και θάνατο. Τέσσερα
χρόνια γεμάτα νίκες. Νίκες, ακόμα και αν χάνονταν οι αγωνιστές στις ενέδρες, στις αγχόνες και
στα βασανιστήρια. Νίκη λαμπρά μας χάρισαν με τα
ολοκαυτώματά τους και ο Γρηγόρης στον Μαχαιρά
και ο Μάτσης στο Δίκωμο. Και άλλα λαμπρά στεφάνια χάρισαν στην πατρίδα οι Δράκοι, οι Τσιάρτηδες, οι Ευαγόρες, οι Δημητρίου και όλη η στρατιά των ένδοξων ηρώων μας. Τέσσερα χρόνια οι
αγωνιστές, ευλογημένοι από τον Θεό και συντροφευμένοι με την ένδοξη και ηρωική ιστορία του
γένους μας, έγιναν ημίθεοι, και με τη δράση τους
απέδειξαν ότι είναι γνήσιοι απόγονοι των ενδόξων
προγόνων τους.
«Τούτη η πατρίδα δεν λευτερώθηκε με παραμύθια», όπως έγραψε ο Μακρυγιάννης, «αλλά με
δοκιμασίες αφάνταστες, πόνους, θυσίες και πολλές προσφορές στο βωμό της πατρίδας». Γυναίκες
χήρεψαν, οικογένειες ορφάνεψαν, παιδιά έμειναν έρημα στη ζωή, σπίτια ανατινάχτηκαν, χωριά
γκρεμίστηκαν, και λεβέντικα κορμιά έλιωσαν
μέσα στα βασανιστήρια. Το νησί του Ευαγόρα και
του Ονήσιλου υπέστη τα πάνδεινα. Πέτυχε όμως
να φέρει την ανεξαρτησία στο νησί μας, να δώσει
το ζωντανό παρόν του στην παγκόσμια σκηνή και
να κάνει τον κόσμο να τον θαυμάζει και να τον έχει
ως υπόδειγμα αγωνιστικής συμπεριφοράς. Για να
πετύχει ο λαός μας τούτο το υπεράνθρωπο έργο,
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χάρισε στον βωμό της πατρίδας 108 ήρωες, από
τους οποίους οι εννιά είναι οι απαγχονισθέντες και
οι δεκατέσσερις πέθαναν στα βασανιστήρια. Όμως
οι Άγγλοι ομολογούν ότι 330 περίπου στρατιώτες
τους εκτελέστηκαν από την ΕΟΚΑ κατά τον τετράχρονο αγώνα.

Η χριστιανική πίστη-θεμέλιο
του Αγώνα
Ο Αρχηγός Διγενής δίδει πρώτος το παράδειγμα πίστης. Δηλώνει ότι ο Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός ήσαν οι δύο πόλοι της ζωής του. Και ότι

θρησκεία και πατρίδα είναι ο δίδυμος βωμός, πάνω
στον οποίο θυσιάστηκαν οι ήρωές μας.
«Η πίστη στον Θεό δεν με εγκατέλειψε ποτέ
καθ’ όλο το διάστημα του τετραετούς αγώνα. Η
θεία πρόνοια με καθοδηγούσε εις τις αποφάσεις
μου, τις πράξεις μου, και μου έδιδε ψυχική και σωματική αντοχή. Την επιτυχία του έργου μου την
αποδίδω εξολοκλήρου στο Θείον». Επίσης τα πολλά χειρόγραφα των αγωνιστών μαρτυρούν ότι τα
πάντα έγιναν με την πίστη στη βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού.
Είναι γνωστό ότι φυτώρια του Αγώνα ήταν η
ΟΧΕΝ και η ΠΕΟΝ. Πολλοί ήρωες του Κυπριακού
Πανθέου ήσαν ζωντανά μέλη της ΟΧΕΝ: Μάρκος
Δράκος, Στυλιανός Λένας, Στέλιος Μαυρομάτης,
Ανδρέας Ζάκος, Μιχαήλ Γεωργάλλας, Νίκος Γεωργίου, Παναγιώτης Γεωργιάδης, Πέτρος Ηλιάδης,
Ιάκωβος Πατάτσος, Γιαννάκης Στεφανίδης, ΜιEνατενίσεις

χαλάκης Παρίδης και πολλοί άλλοι.
Κορίτσια της ΟΧΕΝ βρισκόντουσαν
πάντα στην πρώτη γραμμή σ’ όλες
τις επαναστατικές εκδηλώσεις της
ΕΟΚΑ. Η Εκκλησία της Κύπρου
διαχειρίζεται αποκλειστικά το εθνικό θέμα της απελευθέρωσης από
τον Βρετανικό ζυγό. Οι ιερείς των
χωριών και τα μοναστήρια ήσαν τα
θεμέλια του Αγώνα. Στην Ιερά Μονή
Κύκκου λημέριαζε ο Μάρκος Δράκος. Στη Μονή Μαχαιρά ο Γρηγόρης
Αυξεντίου. Στη Μονή Τροοδίτισσας
ο Ρωμανός. Το ίδιο και σε άλλες μονές. Το Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία μαζί με την Ιερατική Σχολή
υπήρξαν κέντρα των δραστηριοτήτων της ΕΟΚΑ. Πολυγράφοι του
Μετοχίου εκτύπωναν προκηρύξεις
της ΕΟΚΑ. Ήταν κέντρο αλληλογραφίας και επικοινωνίας και παρείχε κάθε είδους βοήθεια στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Η Ιερατική Σχολή
ήταν η αποθήκη πολεμικού υλικού
της ΕΟΚΑ. Χριστός και πατρίδα ενέπνεαν και δυνάμωναν τον λαό μας
κατά τον Αγώνα.
Ήταν ένας ενωμένος λαός. Η τετράχρονη διάρκεια του Αγώνα οφείλεται και στην ενότητα του λαού. Ο
Eνατενίσεις



Μετόχιον Κύκκου.
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Φεβρουάριος
του 1955.
λαός παραδειγματιζόταν από την ενότητα
των Αρχηγών του. Από
το 1951 ο Μακάριος και
ο Διγενής μελετούσαν
το τι δέον γενέσθαι. Το
ίδιο το 1953. Ορκίζονται μαζί για τα μελλούμενα της Κύπρου.
Τον Γενάρη του 1955
συναντιόνται στη Μητρόπολη Κιτίου στη
Λάρνακα και στο Μετόχι του Κύκκου στη Λευκωσία, και συζητούν κρίσιμες φάσεις του Αγώνα. Τον
Μάρτιο ξανασυναντιόνται στο Μετόχιο Κύκκου.
Μετά την έναρξη του Αγώνα συναντιόνται στον
Μέσα Ποταμό, στον Άγιο Νικόλαο Κακοπετριάς
και τέλος στην Ιερά Μονή Κύκκου.
Βρίσκονταν συνέχεια σε επαφή και ήταν ομόφωνη η πορεία του Αγώνα. Με τη λύση του Κυπριακού, που δόθηκε βάσει των Συμφωνιών ΖυρίχηςΛονδίνου, υπήρχε κάθετος διαφωνία μεταξύ τους.
Παρόλο τούτο, ο Διγενής διατάσσει κατάπαυση
του πυρός, και καλεί τον λαό να παραμείνει ενωμένος με τον Εθνάρχη, ως τον μόνο εκπρόσωπο του
λαού, γιατί διαφορετικά πιθανό να προκαλείτο εμφύλιος πόλεμος, οπότε θα διαλύονταν τα πάντα. Ο

δε Εθνάρχης απέστειλε στον Διγενή την ιστορική
επιστολή, στην οποία έγραφε:
«Στρατηγέ μου, αισθάνομαι την ανάγκην και
το χρέος να απευθύνω προς υμάς εγκάρδιον μήνυμα αγάπης και χαιρετισμόν τιμής, γιατί επικεφαλής της ΕΟΚΑ διεξαγάγετε τον απελευθερωτικόν
αγώνα, και τον φέρατε εις νικηφόρον πέρας. Σεις
υπήρξατε ο εμπνευσμένος Αρχηγός, ο ακατάβλητος μαχητής και με την δικήν σας βοήθειαν απολαμβάνομεν σήμερα των αγαθών της ελευθερίας.
Η Κύπρος θα είναι εσαεί ευγνώμων προς υμάς».
Ο αγώνας της θρυλικής ΕΟΚΑ δεν πήγε χαμένος. Είναι εθνική παρακαταθήκη στην ιστορική
πορεία του λαού μας. Πρόκειται για σελίδες δόξας,
που αποτέλεσαν την ουσία της ύπαρξής μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Πρέπει να διώξουμε τον εισβολέα,
που καταπατεί τα άγια
χώματά μας. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ας γίνει πηγή της δύναμής
μας και υπογραμμός
στις προσπάθειές μας.
Τα παραδείγματα των
ηρώων και ιερομαρτύρων μας ας είναι οι παντοτινοί, οι αληθινοί
οδοδείκτες. Αν έχουμε
θρονιασμένους
στο
πιο ακριβό θρονί της
καρδιάς μας τον Θεό
και τους ήρωές μας,
τότε δικαιούμεθα να
ελπίζουμε. 
■
Διγενής Μακάριος,
1964.
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Eνατενίσεις

Πέραν των εμπρησμών
των κουκουλοφόρων
Τα χαράγματα των Προπυλαίων
l Tου Αντώνη Ν. Στυλιανάκη
Θεολόγου-Γυμνασιάρχη

Π

άνω στα κομψοτεχνήματα της
Ακρόπολης των Αθηνών και, ιδιαίτερα, πάνω στις κολώνες των Προπυλαίων (έργο του αρχιτέκτονα
Μνησικλή-χρυσή εποχή του Περικλή- η Γ’ Λυκείου τα έχει δει στην πασχαλινή της
εκδρομή, η Β’ τάξη, πρώτα ο Θεός, θα τα θαυμάσει
φέτος και η Α’ τάξη θα πρέπει να κάνει λίγη ακόμη
υπομονή), υπάρχουν χαράγματα με αιχμηρό εργαλείο ποικίλου περιεχομένου, που αρκετά διακρίνονται καλά και άλλα όχι τόσο εύκολα. Χαράγματα
παλαιότερα και νεότερα επίδοξων... χαρακτών.
Όλα αυτά τα χαράγματα έχουν με υπομονή και
επιμέλεια καταγραφεί (κυρίως τα παλαιότερα) και
έχουν αξιολογηθεί, μάλιστα, επιστημονικά. Γιατί
μερικά απ’ αυτά έχουν και ιστορική σημασία. Ειδικοί επιστήμονες, δικοί μας και ξένοι, αφιέρωσαν
πολλά χρόνια επίπονης εργασίας πάνω στις... βανδαλιστικές αυτές απαθανατίσεις, και έφεραν στο
φως ιστορικές, κοινωνικές και άλλες πληροφορίες
για την καθημερινότητα περασμένων αιώνων, κυρίως των χρόνων της τουρκοκρατίας. Έχει, καθώς
σαφώς φαίνεται, η κάθε εποχή τους δικούς της επίδοξους χαράκτες. Ακόμη και εκείνη της Τουρκοκρατίας!
Ας έρθουμε όμως στα δικά μας, σύγχρονα δεδομένα. Θέλουμε εναγώνια να αφήσουμε στο πέρασμα της ζωής μας τη σφραγίδα της παρουσίας μας
και του περάσματός μας. Και κάποιες φορές χαράσσουμε τον κορμό κάποιου δένδρου στο μέρος της
εκδρομικής μας... ρέμβης. Κι αυτά τα χαράγματα,
συναισθηματικής, κυρίως, φόρτισης, θέλουν να
εκφράσουν την ευφορία της στιγμής, το ξεχείλι-
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σμα της καρδιάς.
Η σφραγίδα της παρουσίας μας γίνεται ανεξίτηλη, όχι στα δένδρα, στα θρανία, στους πίνακες
και στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, μα
στην προσωπική μας ιστορία, που τη γράφει ο καθένας μας υπεύθυνα και που λέγεται επιμέλεια,
φροντίδα και ενθουσιασμός για μάθηση. Θέλεις
να αφήσεις αχνάρια πίσω σου; Γίνε αληθινός δημιουργός, γίνε υπεύθυνος νοικοκύρης του εαυτού
σου και της ζωής σου, που σου χάρισε η αγάπη του
Θεού.
Τα χαράγματα των Προπυλαίων της αθηναϊκής Ακρόπολης μας δίνουν και διδαχή θετική
(πέρα από την αρνητική και βανδαλιστική χροιά
τους): Ότι θα μείνουμε γνωστοί ως οικοδόμοι ή
χαλαστάδες, αιώνια, με τα... χαράγματα, που θα
αφήσουμε πίσω μας. Χαράγματα ζωής, ορατά ή
αθέατα, απτά ή νοερά. Κι αυτό πρέπει να μας γεμίζει, τουλάχιστον, δέος και εγρήγορση. Εκτός κι αν
σ’ αυτόν τον τόπο δεν έχει μείνει τίποτε άλλο, παρά
το ατέρμονο κυνηγητό της πολύμορφης χίμαιρας,
όπως την «πλασάρουν» οι παραχαράκτες της ζωής
και οι θιασώτες της χαμοζωής.
Αλλά όχι, τέτοια αφυδάτωση ας μην επιτρέψει
ποτέ ο Θεός... Τέτοια δυστυχία μακριά από μας. Η
αγάπη του Τριαδικού Θεού, «ως δρόσος Αερμών»,
θα επισκιάσει προστατευτικά τα πάντα. Αρκεί να
το επιζητούμε με συναίσθηση, επίγνωση, ταπείνωση και συντριβή πολλή. Παντοδύναμοι ΔΕΝ
είμαστε. Το έλεος και η χάρη του Σταυρωμένου και
Αναστημένου Θεού μας, Ιησού Χριστού, θα ανοί■
γει, εκκλησιολογικά, λυτρωτικές διεξόδους. 
105

Ομαιμο,
ομόθρησκο,
ομόγλωσσο
l Του Ντίνου Αυγουστή
Εκπαιδευτικού στο Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Ε

κπομπή «Ανατροπή» στο μεγάλο κανάλι με τον γνωστό και μη εξαιρετέο
για τις αντικυπριακές του θέσεις, Γιάννη Πρετεντέρη. «Ο κύριος Εφραίμ
πρέπει να μάθει να σέβεται τη χώρα,
που τον φιλοξενεί», ήταν η άποψη μιας φιλοξενούμενης στην εκπομπή, στην οποία, μεταξύ άλλων,
καλεσμένοι ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη
και ο καθηγητής Κώστας Ζουράρις. Ο κύριος Ζουράρις, που δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση:
«Μπορεί να είναι τρισάθλιος ο Εφραίμ, αλλά είναι
συνήκτωρ, και όχι φιλοξενούμενος, σε αυτή την
χώρα. Η Ελλάδα είναι η χώρα του». Έχει, όμως,
ξένο διαβατήριο, πρόσθεσε ο κύριος Πρετεντέρης.
«Και πολλοί παππούδες μας είχαν τούρκικο διαβατήριο… κάτι που δεν τους εμπόδιζε να είναι οι καλύτεροι Έλληνες», ήταν η απάντηση του Κώστα
Ζουραρή. Ιδού μια μόνο από τις πολλές χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Είναι η κραυγή αγωνίας του
τελευταίου λυκειάρχη της Πόλης των πόλεων,
που σε μια στιγμή αγανάκτησης από την αδιαφορία του αθηναϊκού κράτους δήλωσε: «Οι υπεύθυνοι στην Ελλάδα ας αποφασίσουν αν τους ενδιαφέρει ο Ελληνισμός της Πόλης. Αν όχι, ας μας το
πουν, για να περισώσουμε τα κειμήλιά μας».
Και επειδή η Κύπρος δεν είναι μόνο ο Εφραίμ,
αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε και να θυμίσουμε.
Από την Ιερά Μονή Κύκκου προερχόταν η πιο μεγάλη ενίσχυση για τον ξεσηκωμό του 1821, με τον
Κωνσταντίνο Κανάρη να φθάνει πολλές φορές στα
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παράλια της κατεχόμενης σήμερα Κερύνειας, για
να φορτώσει πολεμιστές και εφόδια για την επαναστατημένη Ελλάδα. Στην πόλη του Κηφέα, μια
πόλη στα χέρια του Αττίλα, μια πόλη δημιούργημα
των Αρχαίων Ελλήνων, που ταξίδεψαν χιλιάδες
χρόνια πριν από την Κυρήνη της Πελοποννήσου,
για να φθάσουν στα βόρεια παράλια της Κύπρου
και να κτίσουν την κατεχόμενη σήμερα πόλη της
Κερύνειας. Την Κερύνεια της Κύπρου, που μαζί με
τους Αρχαίους Σόλους, τη Σαλαμίνα, τη Λάπηθο
και άλλα πολλά καρτερικά ελληνικά ονόματα θυμίζει την παλαιόθεν αδελφική σχέση της γης της
Αφροδίτης με τη γη των Ολυμπίων Θεών.
«Δεχόμεθα την μεταβολή της κυβερνήσεως,
τοσούτω μάλλον καθ’ όσον πεποίθαμεν η Μ. Βρετανία θα βοηθήσει την Κύπρον, όπως έκαμεν με
τας Ιονίους νήσους, ίνα αύτη ενωθεί μετά της μητρός Ελλάδος, μετά της οποίας είναι εθνικώς συνδεδεμένη». Μικρό απόσπασμα από την προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου προς τον
πρώτο Άγγλο κυβερνήτη κατά την αλλαγή φρουράς, με το τέλος της τουρκοκρατίας και την απαρχή της αγγλικής αποικιοκρατίας. «Θεέ μου, και
αξίωσέ μας την Ένωση να δούμε κι ας μεν έχουμε
με ψουμίν μήτε νερό να πιούμε», έγραφαν στους
τοίχους με το αίμα τους στα δίσεκτα χρόνια της
αποικιοκρατίας οι Έλληνες της Κύπρου. Για ένα
πουκάμισο αδειανό, όπως έγραφε χαρακτηριστικά
και ο Σεφέρης... Ο ποιητής και διπλωμάτης Γιώργος Σεφέρης, που περιέγραψε με τα πλέον μελαEνατενίσεις

νά χρώματα την προδοσία και την εγκατάλειψη.
Τότε που η αγγλοφιλία της Αθήνας μετέτρεψε τα
εθνικά όνειρα των Ελλήνων της Κύπρου σε διαρκείς και αφόρητους εφιάλτες.
Έλληνες της Κύπρου, πολεμιστές των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913 απορρίπτουν
πρόταση του Πρέσβη της Ελλάδος κ. Δελιβάνη,
για να πάρουν σύνταξη από το Ελληνικό Κράτος,
έστω και αν οι περισσότεροι κυριολεκτικώς επένοντο! Και δικαιολόγησαν την απόρριψη αυτή
με την εξής απάντηση: «Εμείς καταταγήκαμε ως
εθελοντές πολεμιστές, για να υπερασπιστούμε τα
δίκαια της Μεγάλης Μάνας Ελλάδας. Δεν θέλουμε καμμιά ανταμοιβή». Καραολής, Δημητρίου,
Πατάτσος, Ζάκος, Μιχαήλ, Μαυρομάτης, Παναγίδης, Κουτσόφτας και Παλληκαρίδης άφησαν την
τελευταία τους πνοή στην αγχόνη, τραγουδώντας
τον Ύμνο προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού. Κι ας γνώριζαν ότι στην Αθήνα οι αστυνομικοί του Καραμανλή κτυπούσαν και δολοφονούσαν τα αδέλφια μας, που διαδήλωναν υπέρ της
Ένωσης της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα.
Στην Κύπρο, που, χωρίς καμμιά δόση υπερβολής, κυματίζουν οι περισσότερες ελληνικές σημαίες. Η Κύπρος, που έχει και αυτή πολλούς άταφους νεκρούς στα Ιερά Χώματα της Βορείου Ηπείρου. Η Κύπρος, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή
της υπερπροσπάθειας για την αντιμετώπιση της
περσινής πύρινης λαίλαπας στην ΠελοπόννηEνατενίσεις



σο. Η Κύπρος, το μοναδικό ουσιαστικά θύμα της
αφροσύνης των επίορκων αξιωματικών της χούντας, αλλά και πολλών πολιτικών, που, βολεμένοι
από την προδοσία, επέστρεψαν δριμύτεροι. Η Κύπρος του Ονήσιλου, του Ευαγόρα, του Ζήνωνα,
του Ρε Αλέξη, του Μάτση και του Αυξεντίου, με
γλώσσα γνήσια Ελληνική από τις αμμουδιές του
Ομήρου... Η Κύπρος, που δεν είναι μόνο ο κάθε
κύριος Εφραίμ, για τον οποίο δεν ζητούμε απλώς,
αλλά απαιτούμε από τη δικαιοσύνη να πράξη
στο ακέραιο το καθήκον της... Γιατί είναι πολλά
τα αναπάντητα ερωτήματα για τα εκατομμύρια
ευρώ, έστω και αν ο οικονομικός σύμβουλος της
Μονής Βατοπεδίου, Άθως Κοιρανίδης βλέπει ξένα
κέντρα αποφάσεων, που στοχεύουν στο φάγωμα
Εφραίμ για τη θέση, που τήρησε στο σχέδιο Ανάν.
Τα ξένα Κέντρα, που πάντα ελλοχεύουν και καραδοκούν. Και εμείς, που δυστυχώς τους δίνουμε
τέτοια δικαιώματα.
Υ.Σ: Ο κύριος Πρετεντέρης σε ανύποπτο χρόνο έγραψε: «Είμαστε φίλοι, κολλητοί, κουμπάροι, αν προτιμάτε, αλλά άλλο Αθήνα και άλλο
Λευκωσία…». Ήταν τότε που με την αρθρογραφία του στο «Βήμα» των Αθηνών, προσπαθούσε
να πείσει ότι οι Έλληνες της Κύπρου θα έμπλεκαν την Αθήνα σε περιπέτειες, επειδή δεν συμφωνούσαν με το Σχέδιο του εντολοδόχου των
Αγγλοαμερικανών. Η μισή αλήθεια και η ημιμάθεια, που πάντα είναι χειρότερη από το ψέμα και
την αμάθεια!
■
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l Του Γιώργου Πέτρου
Κοινωνιολόγου
Συμβούλου Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
Ιεράς Μονής Κύκκου

Τι είναι ρατσισμός;
Ο ρατσισμός αναφέρεται σε ένα σύνολο στάσεων και πεποιθήσεων, που χρησιμοποιεί ένα σύστημα, για να δικαιολογήσει και να διεκδικήσει την
υπεροχή μιας κοινωνικής ομάδας πάνω σε άλλες.
Αυτές οι πεποιθήσεις βασίζονται στην κοινωνική
κατασκευή του “αγώνα δρόμου”, που στηρίζεται
σε ορισμένες φυσικές, κοινωνικές, πολιτιστικές
διαφορές και χαρακτηριστικά, που κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους σε φυλετικά θεωρούμενες
υποδεέστερες ομάδες, συχνά με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.
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Ο ρατσισμός έχει σαν αποτέλεσμα μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση των ατομικών συμπεριφορών, κοινωνικών αξιών και θεσμικών πρακτικών.
Εκφράζεται στις ενέργειες των ατόμων και των
θεσμικών οργάνων και προωθείται στην ιδεολογία της λαϊκής κουλτούρας. Αλλάζει μορφή με την
απάντηση στην κοινωνική αλλαγή.
Ο ρατσισμός έχει τις ρίζες του στην πεποίθηση ότι ορισμένα άτομα είναι ανώτερα λόγω του ότι
ανήκουν σε συγκεκριμένη φυλή ή εθνική ομάδα.
Η έννοια της φυλής είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, δεν είναι επιστημονική.
Eνατενίσεις

Ποιες είναι οι διαφορετικές
μορφές ρατσισμού;
Ο ρατσισμός μπορεί να εκδηλώνεται, τόσο
απροκάλυπτα, όσο και συγκεκαλυμμένα, και σε
διαφορετικά επίπεδα:
Μεμονωμένα ή προσωπικά ο ρατσισμός λαμβάνει τη μορφή ατομικών στάσεων, πεποιθήσεων,
συμπεριφορών και αξιών. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
l Αγώνα με βάση τις διακρίσεις ή την επιφύλαξη

l Ύβρεις, ειρωνείες, και εξοστρακισμό
l Επιθετικά ανέκδοτα, μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ή γκράφιτι
l Στοχοθετημένη βία και εγκλήματα μίσους
Θεσμικά ή συστηματικά ο ρατσισμός αναφέρεται στις πρακτικές, τις πολιτικές, τους νόμους και
τις διαδικασίες, που δραστηριοποιούνται ευρύτερα
στην κοινωνία προς όφελος της κυρίαρχης ομάδας
και με την εκούσια ή ακούσια προβολή των μειονεκτημάτων της θεωρούμενης υποδεέστερης ομάδας.
Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
l Άρνηση για πρόσληψη ή προώθηση ατόμων
λόγω της φυλής, χρώματος, εθνικότητας ή
l Αξιολόγηση των υποψηφίων με τη χρήση τυποποιημένων δοκιμίων, ώστε να αποδεικνύεται ότι
είναι οι πολιτισμικά υποδεέστεροι
l Παροχή περιορισμένων πόρων, υπηρεσιών, και
υποστήριξης για τα μέλη των μειονεκτουσών ομάδων
Πολιτιστικός ρατσισμός εκδηλώνεται με
πολιτιστικές αξίες και πρότυπα, που προωθούν
την ανωτερότητα της κυρίαρχης κουλτούρας, και
υποβιβάζουν τη θέση των ατόμων, που αποτελούν
φυλετικές θεωρούμενες υποδεέστερες ομάδες. Τα
παραδείγματα περιλαμβάνουν:
l Διαφήμιση, που χρησιμοποιεί στερεότυπα σε
βάρος συγκεκριμένων ομάδων
l Πρότυπα ομορφιάς, που αποκλείουν ή αγνοούν
τους ανθρώπους από τις φυλετικά θεωρούμενες
υποδεέστερες ομάδες.
Οι ρατσιστικές συμπεριφορές και πεποιθήσεις
είναι παρερμηνείες για τους ανθρώπους με βάση
τη φυλετική αντίληψη, και συχνά βασίζεται στον
φόβο της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις αξίες, τη θρησκεία, την εμφάνιση και
τους τρόπους, που ζουν και βλέπουν τον κόσμο.
Αυτό περιλαμβάνει την αρνητική στάση προς τη
χρήση των διαφόρων γλωσσών, τόνους ή η χρήση
μη τυποποιημένων διακυμάνσεων εκτός της δεEνατενίσεις



σπόζουσας στην κοινότητα γλώσσας.
Οι ρατσιστικές συμπεριφορές μπορεί να εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων ρατσιστικής προκατάληψης απέναντι και
στερεότυπων παραδοχών σχετικά με άλλους πολιτισμούς, καθώς και με πιο ακραίες μορφές, όπως
την επιφύλαξη της ξενοφοβίας. Αυτές οι πεποιθήσεις ενισχύονται από την κοινωνική στάση έναντι
των ατόμων, που θεωρούνται διαφορετικά, και συχνά αντανακλούσαν τις αξίες, που στηρίζουν τις
κοινωνικές σχέσεις και θεσμικές πρακτικές.
Αυτές οι συμπεριφορές και πεποιθήσεις βρίσκουν έκφραση στις ρατσιστικές συμπεριφορές,
τόσο στις δράσεις των ατόμων, όσο και στις πολιτικές και παγιωμένες πρακτικές των ιδρυμάτων.
Όταν αυτές οι συμπεριφορές αφορούν άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ατόμων ή ομάδων από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, ρατσιστικές ενέργειες εκ μέρους των μελών της κυρίαρχης κουλτούρας έχουν ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση
εκείνων που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες.
Παραδείγματα ρατσιστικής συμπεριφοράς είναι η γελοιοποίηση, η κακοποίηση, υλικές ζημίες,
φυλετική παρενόχληση ρατσιστική προπαγάνδα,
φυλετική εξύβριση και σωματική επίθεση. Ο ρατσισμός περιλαμβάνει επίσης τις πρακτικές που
εκμεταλλεύονται τα μέλη μιας ομάδας, για να αποκλείουν συγκεκριμένες ομάδες από τις πτυχές της
κοινωνίας. Ακραία παραδείγματα ρατσιστικής συμπεριφοράς είναι η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία.
Η ρατσιστική συμπεριφορά μπορεί να είναι άμεση (εμφανής) ή έμμεση (μυστική) Άμεσης φυλετικής διάκρισης είναι η άδικη ή άνιση μεταχείριση
ενός ατόμου ή μιας ομάδας για φυλετικούς λόγους.
Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο εργοδότης,
που δεν θα προσλάβει κάποιον εξαιτίας της πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας. Αυτό το είδος
της διάκρισης κατά κανόνα είναι σκόπιμη. Έμμεσης
φυλετικής διάκρισης είναι φαινομενικά δίκαιη στην
επιφάνεια, αλλά στην πράξη αδικεί συγκεκριμένες
ομάδες ατόμων. Οι έμμεσες φυλετικές διακρίσεις γίνονται ακόμη και όταν δεν υπάρχει πρόθεση.
Ο θεσμικός ρατσισμός (ή συστηματικός ρατσισμός) περιγράφει τις μορφές ρατσισμού, που είναι
διαρθρωμένες σε πολιτικά και κοινωνικά ιδρύματα. Αυτό συμβαίνει, όταν οργανισμοί, ιδρύματα ή
κυβερνήσεις προβαίνουν σε διακρίσεις, είτε σκόπιμα είτε έμμεσα, κατά ορισμένων ομάδων ατόμων
για τον περιορισμό των δικαιωμάτων τους.
Αυτή η μορφή ρατσισμού αντικατοπτρίζει
τις πολιτιστικές δραστηριότητες της δεσπόζου109

σας ομάδας, έτσι ώστε αυτές να θεωρούνται ως το
πρότυπο για άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.
Έτσι περιθωριοποιούνται κάποιες ομάδες.
Ο θεσμικός ρατσισμός είναι συνήθως πιο δύσκολο να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί,
ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από όργανα και κυβερνήσεις, που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους
ως ρατσιστικά. Για παράδειγμα, ο ρατσισμός, που
βιώνουν οι μαθητές στο σχολείο, μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τη στέρηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. Μαζί με τις διακρίσεις στην απασχόληση,
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες ευκαιρίες
απασχόλησης και υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
για αυτούς τους φοιτητές, που αποχωρούν από
το σχολείο. Με τη σειρά του αυτό οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα εισοδήματος, σε συνδυασμό με
τις διακρίσεις στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, περιορισμό στην πρόσβαση στη στέγαση, την
υγειονομική περίθαλψη και τις ευκαιρίες της
ζωής γενικότερα. Με αυτόν τον τρόπο ο θεσμικός
ρατσισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμιος για
τις μειονοτικές ομάδες και να περιορίσει περαιτέρω
την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και τη συμμετοχή στην κοινωνία.
Ο ρατσισμός είναι καταστροφικός. Η υποτίμηση αποδυναμώνει άτομα, στερώντας τους στοιχεία
από την ταυτότητά τους. Καταστρέφει την κοινοτική συνοχή, και δημιουργεί διακρίσεις στην
κοινωνία. Είναι το αντίθετο από τη δημοκρατική
αρχή της ισότητας και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν δίκαιη μεταχείριση.
Η κατανόηση της φύσης του ρατσισμού είναι
απαραίτητη, προκειμένου κανείς να τον αναγνωρίσει και να τον αντιμετωπίσει με επιτυχία. Ο ρατσισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που επηρεάζεται από μια σειρά ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών
και οικονομικών παραγόντων. Παίρνει διάφορες
μορφές σε διαφορετικά πλαίσια και ως εκ τούτου,
έχει ορισθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Στην Αυστραλία η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες τον ορίζει ως (1998):
«Ο ρατσισμός είναι μια ιδεολογία, που δίνει έκφραση σε μύθους σχετικά με άλλες φυλετικές και
εθνικές ομάδες, που τις υποτιμά και τις καθιστά
κατώτερες, που αντανακλάται και διαιωνίζεται
από βαθιά ριζωμένες ιστορικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ανισότητες και εξουσία στην κοινωνία.
Ο ρατσισμός είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης των ατομικών συμπεριφορών, των κοινωνικών αξιών και θεσμικών πρα110



κτικών. Εκφράζεται στις ενέργειες των ατόμων
και των θεσμικών οργάνων και προωθείται στην
ιδεολογία της λαϊκής κουλτούρας. Αλλάζει μορφή
με την απάντηση στην κοινωνική αλλαγή.
Ο ρατσισμός έχει τις ρίζες του στην πεποίθηση ότι ορισμένα άτομα είναι ανώτερα λόγω του ότι
ανήκουν σε συγκεκριμένη φυλή, ή εθνική ομάδα.
Η έννοια της φυλής είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, δεν είναι επιστημονική».

Σύγχρονες Μορφές Ρατσισμού
Η σύγχρονη μορφή ρατσισμού συχνά χαρακτηρίζεται ως σύγχρονος ρατσισμός ή νέος ρατσισμός. Ο Martin Barker (1981, 1984), στη μελέτη
του νέου ρατσισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβάλει δύο αλλαγές στη μεταπολεμική ιδεολογική
νομιμοποίηση των ρατσιστικών πρακτικών. Πρώτον, η υπεροχή του ενός έθνους και του ίδιου του
πολιτισμού του δεν είναι πλέον, τόνισε, ανεκτός,
είτε άμμεσα, ή έμμεσα. Δεύτερον, οι βιολογικές
–γενετικές διαφορές αντικαθίστανται από τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών και των εθνών,
όπως παρουσιάζονται ομοιογενείς οντότητες. Ο
Barker (1981) χαρακτηρίζει τον νέο ρατσισμό ως
ψευδο-βιολογικό και πολιτιστικό. Τα δομικά στοιχεία του έθνους, τονίζει, δεν είναι η οικονομία ή η
πολιτική, αλλά η ανθρώπινη φύση. “Είναι μέρος
της βιολογίας μας το ένστικτο να υπερασπιστεί κανείς τον τρόπο ζωής του, τις παραδόσεις και τα έθιμα, να τα προστατεύσει από τους ξένους, όχι επειδή είναι κατώτεροι, αλλά λόγω του ότι ανήκουν
σε άλλους πολιτισμούς” (Barker, 1984: 78). Όπως
είδαμε παραπάνω, μετατόπιση του ρατσιστικού
λόγου από τυπικά χαρακτηριστικά στίς κοινωνικο-πολιτιστικές ιδιότητες έχει αναπτυχθεί από τη
δεκαετία του 1920. Επηρεασμένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η τάση αυτή έχει ενισχυθεί
και γενικευτεί.
Ο σύγχρονος ρατσισμός χαρακτηρίζεται επίσης ως «ρατσισμός χωρίς φυλή”. Goldberg (1993:
102) σωστά επισημαίνει το γεγονός ότι ο ρατσισμός
δεν είναι πάντα σχετικός με την κυριαρχία, αλλά
περισσότερο με τον αποκλεισμό: “... θα είναι ρατσιστικός αποκλεισμός, όταν το υποκείμενο χαρακτηρίζεται από κοινωνικό αποκλεισμό.
Διακρίσεις :
Μια διάκριση, που μπορεί να γίνει ανάμεσα σε
τέσσερις σημαντικούς τομείς, μέσω των οποίων ο
ρατσισμός παράγεται και αναπαράγεται είναι: ελίτ
του ρατσισμού, καθημερινός ρατσισμός, θεσμικός
ρατσισμός, ρατσισμός πολιτικά οργανωμένος.
Eνατενίσεις

Η έννοια καθημερινός ρατσισμός αναπτύχθηκε, για να εξηγήσει την ολοκλήρωση του ρατσισμού σε καθημερινές καταστάσεις και πρακτικές
(Essed, 1991), την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό, που είναι σημαντικές επιδράσεις του καθημερινού ρατσισμού.
Η έννοια του θεσμικού ρατσισμού αφορά τις
επιπτώσεις των θεσμικών διακρίσεων, κανόνων και
διαδικασιών, που περιθωριοποιούν και αποκλείουν
άτομα από μη δυτικές ομάδες (Essed, 1993, Wilpert,
1993). Miles (1989: 84-87). Ο ρατσισμός είναι θεσμικές πρακτικές, όταν είναι θεσμοθετημένος, ενώ η
ιδεολογία του δεν είναι πλέον ρητά αρθρωτή. Μια
δεύτερη μορφή του θεσμικού ρατσισμού σηματοδότησε ο Miles, που συμβαίνει, όταν η ρατσιστική
ρητορική έχει χάσει ρητό ρατσιστικό περιεχόμενο,
αλλά η αρχική έννοια εκφράζεται με άλλα λόγια.
Πολιτικά διοργανωμένος ο ρατσισμός, είναι ο
ρατσισμός των ξενόφοβων κατά των μεταναστών,
που έχουν έρθει σε διάφορα μέρη και αναπτύχθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Στόχοι της Παγκόσμιας
Διάσκεψης κατά του Ρατσισμού
l να εξεταστεί η πρόοδος, που σημειώθηκε κατά
των φυλετικών διακρίσεων, για την επανεκτίμηση των εμποδίων για την περαιτέρω πρόοδο και να
επινοηθούν τρόποι για την αντιμετώπισή τους.
l να εξετάσει τρόπους και μέσα, για να εξασφαλίσει
την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων προτύπων και η εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων για
την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων.
l να αυξηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις μάστιγες του ρατσισμού και τις συνέπειές του.
l να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των Ηνωμένων Εθνών για τις δραστηριότητες και τους μηχανισμούς μέσω των προγραμμάτων, που στοχεύουν στην καταπολέμηση του
ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας.
l να αναθεωρήσει πολιτική, ιστορική, οικονομική, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους παράγοντες, που οδηγούν στο ρατσισμό.
l να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις για την
περαιτέρω δράση των εθνικών, περιφερειακών και
διεθνών μέτρων για την καταπολέμηση όλων των
μορφών ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της
ξενοφοβίας, της μισαλλοδοξίας και συναφών και,
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l να εκπονήσει συγκεκριμένες συστάσεις για να
εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
έχει τους οικονομικούς αναγκαίους πόρους για τις
δράσεις της για την καταπολέμηση του ρατσισμού,
των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και
της μισαλλοδοξίας.

Yπηρεσίες προς τα Θύματα Φυλετικών Διακρίσεων στην Κύπρο
Tο αρμόδιο όργανο για καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων είναι, δια νόμου, το Γραφείο
του Eπιτρόπου Διοικήσεως μέσω της Aρχής
κατά των Διακρίσεων και της Aρχής Iσότητας.
Tο Γραφείο εξετάζει παράπονα για διακρίσεις ή ρατσιστικές ενέργειες. Προβαίνει σε συστάσεις στους
παραβάτες και επιβάλλει πρόστιμα. Kάνει έρευνες
και μελέτες για τα θέματα αυτά και δημοσιεύει τα
αποτελέσματά τους. Tα παράπονα γίνονται απ’ ευθείας από τα θύματα ή από MKO ή αυτοβούλως. O
EΘNOΠAΔ δέχεται παράπονα, τα οποία παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες, και λειτουργεί παρεμβατικά προς τα αρμόδια όργανα.
Ένας μικρός αριθμός MKO προσφέρουν υπηρεσίες σε θύματα ρατσισμού και βίας. H KIΣA λειτουργεί Kέντρα Στήριξης Mεταναστών και Προσφύγων στη Λευκωσία και Λεμεσό, που προσφέρουν συμβουλές, κοινωνική και νομική στήριξη,
ενθαρρύνει τη σύσταση οργανώσεων αυτοβοήθειας
και προωθεί την επιμόρφωση μεταναστών, ώστε να
γίνουν συνήγοροι των κοινοτήτων τους. H AΠΑΝΕΜΙ λειτουργεί καταφύγιο για γυναίκες-θύματα
βίας και ρατσισμού, τηλεφωνική υπηρεσία βοήθειας και προσφέρει συμβουλευτική και νομική αρωγή. H Pωσική Eκκλησία λειτουργεί καταφύγιο
για γυναίκες-θύματα διακίνησης και σεξουαλικής
εκμετάλλευσης. H Eπιτροπή για Kαταπολέμηση
και Πρόληψη της Bίας στην Oικογένεια προσφέρει στήριξη, περιλαμβανομένου καταφυγίου σε
γυναίκες-θύματα βίας. H Συμφιλίωση προσφέρει
νομική αρωγή σε αιτητές ασύλου.
Tο Γραφείο Mεταναστών της ΠEO προωθεί
την ένταξη μεταναστών στη συντεχνία και χειρίζεται θέματα διάκρισης στην εργασία. Για θέματα
εργατικών διαφορών οι μετανάστες μπορούν να
απευθύνονται στο Yπουργείο Eργασίας και το
Δικαστήριο Eργατικών Διαφορών. H αρμόδια
κρατική υπηρεσία για δημόσια βοηθήματα, βία στην
οικογένεια κ.λπ. είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Eυημερίας. H Aστυνομία έχει συστήσει Γραφείο
για Kαταπολέμηση των Διακρίσεων και Γραφείο Kαταπολέμησης της Σωματεμπορίας. ■
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Οἰκονομικὴ κρίση
ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς
l Τοῧ Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια
Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Τ

ὸ κατρακύλισμα τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν
ἀπὸ χρόνια τὸ βλέπουμε καὶ
ἐφησυχάζουμε. Ἀδιαφοροῦμε ἢ τὸ
παραβλέπουμε. Ὁ ἐκφυλισμὸς τῶν
ἠθῶν, ἡ ἔκπτωση τῶν ἀνθρωπίνων
σχέσεων, ἡ διάλυση τῶν οἰκογενειῶν, ἡ διαρκὴς
ἐπιζήτηση τῆς φιληδονίας, ὁ ἐγωκεντρισμὸς καὶ
ἡ ὑποτίμηση τοῦ πλησίον, ἡ τρυφηλὴ ζωὴ καὶ
ἡ ἐπιβολή μας ὡς ὀξυδερκεστέρων τῶν ἄλλων,
πάνω στοὺς ὁποίους θέλουμε νὰ πατᾶμε, γιὰ
νὰ ἀνερχόμαστε τὴν κλίμακα τῆς κοινωνικῆς
καταξιώσεως, ἐκλαμβάνεται ὡς ἐξυπνάδα, ὡς
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προοδευτικὸ πνεῦμα, ὡς ἑλκυστικὸ πρότυπο. Βλέπουμε, ἀνήμποροι νὰ ἐπέμβουμε, νὰ
διασπῶνται καθημερινὰ οἱ ἠθικοὶ φραγμοὶ καὶ
νὰ ἐκτροχιάζωνται οἱ ψυχικὲς ἀμαξοστοιχίες,
αὐτές ποὺ νόμισαν ὅτι μποροῦν νὰ τρέξουν μὲ μεγαλύτερη ταχύτητα ἀπ’ αὐτή, ποὺ
ἐπιτρέπουν οἱ βαθμοὶ ἐλευθερίας τῶν γραμμῶν
τους. Ὅμως ἀντίδραση καμιά. Τὰ λόγια τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου: «Μὴ συσχηματίζεσθε
τῷ αἰῶνι τούτῳ» (Ῥωμ. ιβ΄ 2) καὶ τὸ περίφημο contra torrentem, δηλαδή, «ἀντίθετα στὸ
ρεῦμα» δὲν βρίσκουν ἀπήχηση στὶς ψυχές
Eνατενίσεις

μας. Ὅλοι μας, ψόφια ψάρια στὶς πνευματικὲς
ἀντιστάσεις, ἀφήνουμε νὰ μᾶς παρασύρῃ τὸ
ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ τῆς σύχρονης εὐμάρειας
καὶ καλοζωΐας καὶ νὰ μᾶς ξεβράσῃ στὰ ἕλη τῆς
δυστυχίας καὶ τῆς αἰώνιας καταδίκης, ὅπου «ὁ
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων» (Ματθ.
η΄ 12).
Κανείς μας δὲν κτυποῦσε μέχρι σήμερα τὸ
καμπανάκι τῆς ἐπερχόμενης κρίσεως ἤ, ἂν τὸ
κτυποῦσε, ὁ ἦχος του ἦταν τόσο ἄτονος, ποὺ
δὲν ἀκουγόταν, δὲν ξυπνοῦσε συνειδήσεις, δὲν
αὔξανε τοὺς σφυγμοὺς τῶν καρδιῶν μας. Ἔτσι,
ἦρθε ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ὡς ἀπόρροια τοῦ
ἀνεξέλεγκτου τρόπου ζωῆς μας, τῶν σύγχρονων
κοινωνιῶν, αὐτῶν ποὺ δὲν πιστεύουν ὅτι «οὐκ
ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. ιγ΄ 14). Οἱ ὑλιστὲς πέρασαν καλὰ τὸ μήνυμα ὅτι ἐδῶ εἶναι ἡ κόλαση,
ἐδῶ καὶ ὁ παράδεισος. Οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ παραθεωρήθηκαν, ὡς νόμοι χωρὶς ἀξία. Ἡ εὐπείθεια
καὶ ἡ ὑπακοὴ ξηλώθηκαν. Λησμονήσαμε
ὄτι ὁ Ἀδὰμ ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν Παράδεισο γιὰ τὴν παρακοή του. Ποῦ ὑπακοὴ
στὶς ἡμέρες μας; Ποῦ πειθαρχία;
Ποῦ οἰκογενειακὴ γαλήνη; Ποῦ
εὐπείθεια τέκνων; Ἔτσι ἦρθε ἡ
οἰκονομικὴ κρίση! Ἦρθε, γιὰ νὰ
μᾶς κάνῃ νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν
λήθαργο τοῦ ὠχαδελφισμοῦ, τῆς νιρβάνας τῆς καλοπέρασης καὶ τῆς ἰσοπέδωσης
τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἦρθε, γιὰ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ
νοιώσουμε ὅτι πήραμε στραβὸ δρόμο, ποὺ
ὁδηγεῖ στὸ πουθενά, στὸ χάος.
Τί θὰ κάνουν τώρα οἱ λαοὶ χωρὶς δανεικά; Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ κυβερνήσεις
τοὺς ἀνέργους; Ποιὸς θὰ φροντίσει γιὰ τοὺς
ἀναξιοπαθοῦντες, ἀφοῦ σὲ λίγο ὅλοι μας θὰ
ὑπαχθοῦμε στὴν κατηγορία τους; Τὸ μεγάλο
κακὸ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως μᾶς βρῆκε, γιατὶ
πιστέψαμε ὅτι μόνοι μας μποροῦμε νὰ καταφέρουμε τὰ πάντα. Οἱ «δοκοῦντες ἄρχειν τῶν
ἐθνῶν» (Μαρκ. ι΄ 42) νόμισαν ὅτι μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση, μὲ τὴν ἀδικία, μὲ τὴ καταπίεση, μὲ τὴν ἐπίσημη κλοπὴ ἀπὸ τὶς τράπεζες,
τοὺς σύγχρονες τελῶνες τοῦ Εὐαγγελίου, μὲ
τὴν ἐπιβολὴ τῆς ξενόφερτης διασκέδασης καὶ
διατροφῆς θὰ διοικοῦσαν τὴν οἰκουμένη. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν
οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄ 5) δὲν τοὺς ἄγγιξε. Σύγχρονη
Βαβὲλ ἀναδείχθηκε ἡ κοινωνία μας, ἡ κοινωνία
τῶν ἐθνῶν, ὅπου οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς ἐπιβάλλουν
τὶς ἀπόψεις τους, χωρίζουν τοὺς λαοὺς καὶ τοὺς
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κάνουν νὰ μὴν καταλαβαίνουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.
«Ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν» (Α΄
Κορινθ. ιβ΄ 28).
Ποιοὶ οἱ θῦτες καὶ ποιὰ τὰ θύματα στὴν
ἠθικὴ καὶ κοινωνική μας κρίση; Καὶ στὶς δύο
περιπτώσεις θῦτες εἶναι οἱ «ἔνδοξοι τῆς γῆς»,
γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ προφήτης Ἡσαΐας, παρακινούμενος ὑπὸ τοῦ συναισθήματος τῆς δικαιοσύνης, εὔχεται στὸ Θεό: «Πρόσθες αὐτοῖς κακά,
Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακά, τοῖς ἐνδόξοις τῆς
γῆς» (Ἠσ. κστ΄15)· δηλαδή, νὰ μὴν ἐπιτρέψει,
ὥστε οἱ ἔνδοξοι τῆς γῆς, οἱ πλανητάρχες καὶ
δυνάστες, ποὺ ἐπιβάλλονται στοὺς λαοὺς μὲ
ἀδικίες καὶ ἄνομη ἰσχύ, νὰ ἐξακολουθοῦν γιὰ
πολὺ νὰ ἄρχουν ἐπάνω στὴ γῆ. Θύματα ὅλοι
μας, μικροὶ λαοί, ἔθνη ἀνίσχυρα, ἄνθρωποι
ἁπλοὶ, ποὺ δυστυχῶς στὴν ἠθικὴ ἐξαθλίωση
δὲν ἀντιδράσαμε ἔντονα, γιατὶ μυωπάζαμε, δὲν βλέπαμε τὸ ἐπέκεινα, τὴν πέραν τοῦ τάφου ζωή. Τώρα, ὅμως,
ἀντιδροῦμε, γιατὶ ἡ γαστέρα ζητᾶ
τροφή, νὰ συντηρηθῆ, τὸ σῶμα
ἀνέσεις γιὰ νὰ ἀναπαυθῆ καὶ
οὐσίες διεγερτικὲς τῶν χαμαίζηλων ἐπιθυμιῶν. «Τὸ φρόνημα
τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν» (Ῥωμ.
η΄ 6), τὸ σῶμα μας μὲ τὶς ἐπιθυμίες
του διάκειται ἐχθρικὰ στὸ πνεῦμα.
Τὸ σῶμα ζητᾶ πολλά. Τὸ πνεῦμα ἀρκεῖται
στὰ ὀλίγα. Μήπως ἡ οἰκονομικὴ κρίση εἶναι
«παδαγωγὸς εἰς Χριστόν» (Γαλ. γ΄ 24), γιὰ νὰ
μᾶς φέρη κοντά Του, γιὰ νὰ μᾶς ἐξαναγκάση
νὰ ἐλαττώσουμε τὶς ὑπέρμετρες ἐπιθυμίες
μας καὶ νὰ αὐξήση τὴν ἐμπιστοσύνη μας σ’
Αὐτόν; Μήπως ἡ οἰκονομικὴ κρίση μᾶς διδάξη νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν ἐξωστρέφεια καὶ
νὰ ἐπιμείνουμε στὴν πλήρη γνώση τοῦ ἑαυτοῦ
μας, αὐτοῦ τοῦ ἄγνωστου, ποὺ μᾶς δανείζει τὴν
ἀναπνοή, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε τὴ ζωή, μᾶς
δανείζει τὴν καρδιά, τὸ αἷμα, τὰ μάτια, ὅλες τὶς
αἰσθήσεις, μόνο ὅμως γιὰ νὰ ζοῦμε ὑλικά, καὶ
ὄχι πνευματικά, ἀφοῦ τὸν Θεὸ τὸν ἔχουμε βάλει
στὸ περιθώριο; Μήπως ἡ οἰκονομικὴ κρίση μᾶς
ἐξαναγκάση νὰ δοῦμε τὴ ζωὴ στὶς πραγματικές
της διαστάσεις, καί, ἐπιστρέφοντας στὶς ἠθικὲς
ρίζες μας, τὴν ἀναδιοργανώσουμε στὸ πρότυπο τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης, καὶ ἐπιτύχουμε
τοῦ ἐλέους τοῦ πολυεύσπλαγχνου Θεοῦ μας,
ποὺ ζητᾷ νὰ βρῆ εὐκαιρία, γιὰ νὰ μᾶς σώση,
ἀφοῦ «κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως» (Ἰάκ. β΄
13) καὶ θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4 ); ■
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Χάρτης θεμελιωδών
δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
l Πηγή κειμένου: europa.eu (ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Ενότητα «ανθρώπινα δικαιώματα»

Ο

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει τη σύνθεση των κοινών αξιών των κρατών μελών της ΕE και
- για πρώτη φορά - συγκεντρώνει σε
ένα ενιαίο κείμενο τα κλασικά αστικά και πολιτικά,
καθώς και τα οικονομικά και κοινωνικά, δικαιώματα. Ο στόχος του εξηγείται στο προοίμιό του: «Eίναι
αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα των κοινωνικών αλλαγών, της κοινωνικής προόδου και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων».
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Iστορικό πλαίσιο
Tον Ιούνιο του 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της Κολωνίας έκρινε σκόπιμο να συγκεντρώσει τα
θεμελιώδη δικαιώματα, που ίσχυαν σε επίπεδο ΕΕ,
σε έναν Χάρτη, ώστε να τα καταστήσει περισσότερο
εμφανή στους πολίτες. Σύμφωνα με τις προσδοκίες
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ο Χάρτης
αυτός θα έπρεπε να περιλαμβάνει τις γενικές αρχές
που περιέχονται στη σύμβαση του Συμβουλίου της
Ευρώπης του 1950, εκείνες που προκύπτουν από
την κοινή συνταγματική παράδοση των κρατών
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μελών, τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της
Ένωσης και τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό Χάρτη και στον Κοινοτικό Χάρτη θεμελιωδών
κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς
και τις αρχές, που προκύπτουν από τη νομολογία
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Την εκπόνηση του Χάρτη ανέλαβε μια Συνέλευση, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών,
έναν αντιπρόσωπο του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων (δύο από
κάθε εθνικό κοινοβούλιο). Ο Χάρτης, ο οποίος εγκρίθηκε επίσημα στη Νίκαια τον Δεκέμβριο 2000 από
τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, σηματοδοτεί μια
πολιτική δέσμευση, χωρίς να είναι νομικά δεσμευτικός.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τροποποιεί
τις ισχύουσες συνθήκες και βρίσκεται σήμερα στο
στάδιο κύρωσης, καθιστά τον Χάρτη νομικά δεσμευτικό, καθώς έχει προστεθεί σε αυτή μια φράση. με
την οποία αναγνωρίζεται στον Χάρτη η ίδια νομική
ισχύς με αυτή των συνθηκών. Για τον σκοπό αυτό
η επίσημη διακήρυξη του Χάρτη έγινε για δεύτερη
φορά τον Δεκέμβριο του 2007.

Περιεχόμενο
Για πρώτη φορά όλα τα δικαιώματα που μέχρι
τότε ήταν διάσπαρτα στις διάφορες νομοθετικές πράξεις, όπως στις εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς
συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας,
συγκεντρώθηκαν σε ένα μόνο έγγραφο. Ο Χάρτης,
παρέχοντας διαφάνεια και σαφήνεια στα θεμελιώδη
δικαιώματα και ελευθερίες, συμβάλλει στην ανάπτυξη της έννοιας του πολίτη της Ένωσης, καθώς
και στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (όπως επιβεβαιώνεται στο
προοίμιο του Χάρτη). Ο Χάρτης ενισχύει τη νομική
ασφάλεια όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία μέχρι σήμερα εξασφαλιζόταν μόνο από τη νομολογία του Δικαστηρίου και
από το άρθρο 6 της συνθήκης της ΕΕ.
Ο Χάρτης περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο
και 54 άρθρα, που κατανέμονται σε 7 κεφάλαια
l Κεφάλαιο I: Αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων
και των απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας),
l Κεφάλαιο II: Ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθεEνατενίσεις



ρία και την ασφάλεια, σεβασμός της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα γάμου και δικαίωμα
ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία σκέψης συνείδησης
και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία των τεχνών και των επιστημών,
δικαίωμα εκπαίδευσης, επαγγελματική ελευθερία
και δικαίωμα στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης, δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα ασύλου,
προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, επαναπροώθησης και απέλασης).
l Κεφάλαιο III: Ισότητα (ισότητα έναντι του νόμου,
μη διάκριση, πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών,
δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα των ηλικιωμένων, ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες).
l Κεφάλαιο IV: Αλληλεγγύη (δικαίωμα στην
πληροφόρηση και στη διαβούλευση με τους εργαζομένους στο πλαίσιο της επιχείρησης, δικαίωμα
διαπραγματεύσεων και συλλογικών ενεργειών, δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης,
δίκαιοι και ισότιμοι όροι εργασίας, απαγόρευση της
εργασίας των παιδιών και προστασία των εργαζομένων νέων, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή,
κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, προστασία της υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών).

★

★

l Κεφάλαιο V: Ιθαγένεια (δικαίωμα του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές, δικαίωμα
χρηστής διαχείρισης, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, διαμεσολάβησης, δικαίωμα αναφοράς, ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, διπλωματική και
προξενική προστασία).

★
★

l Κεφάλαιο VI: Δικαιοσύνη (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου,
τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα υπεράσπισης,
αρχές νομιμότητας και αναλογικότητας αξιόποινων
πράξεων και ποινών, δικαίωμα του προσώπου να μη
δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για
την ίδια αξιόποινη πράξη).
l Κεφάλαιο VII: Γενικές διατάξεις.

Γενικά, τα αναφερόμενα δικαιώματα αναγνωρίζονται σε κάθε πρόσωπο. Ωστόσο, ο Χάρτης αναφέρεται σε κατηγορίες ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες
(των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αναπήρων).
Εξάλλου, το κεφάλαιο V προβλέπει την ειδική κατάσταση του Ευρωπαίου πολίτη αναφερόμενο σε
ορισμένα δικαιώματα, που ήδη προβλέπονται στις
Συνθήκες (ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δικαίωμα

★

★
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αναφοράς), εισάγοντας επίσης το δικαίωμα της χρηστής διοίκησης. Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης
της κοινωνίας, πέραν των κλασικών δικαιωμάτων
(δικαίωμα στη ζωή, ελευθερία της έκφρασης, δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κ.λπ.), ο Χάρτης αναφέρει δικαιώματα, που δεν περιλαμβάνονταν στη
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1950
(προστασία των δεδομένων, βιοηθική κ.λπ.). Υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη γλώσσα σύμφωνα με
ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, αναγνωρίζει άλλους
τρόπους, πλην του γάμου, για την ίδρυση οικογένειας, και δε μιλά πλέον για γάμο μεταξύ ανδρών και
γυναικών, αλλά απλώς για γάμο.
Οι γενικές διατάξεις έχουν ως στόχο να καθορίσουν τους δεσμούς μεταξύ του Χάρτη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ),
καθώς και να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής του
Χάρτη. Ο Χάρτης εφαρμόζεται στα ευρωπαϊκά όργανα, τηρούμενης της αρχής της επικουρικότητας και
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκτείνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, που τους αναθέτουν
οι Συνθήκες. Οι αρχές του Χάρτη εφαρμόζονται στα
κράτη μέλη (στις κεντρικές και στις περιφερειακές
και τοπικές αρχές), όταν εφαρμόζουν την κοινοτική
νομοθεσία. Εξάλλου, η υποχρέωση των κρατών μελών να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας είχε ήδη επιβεβαιωθεί
από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
(βλέπε π.χ. υπόθεση C 292/97).

★

★

Στο υπόμνημα της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2001, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Romano Prodi και ο επίτροπος, που είναι αρμόδιος
για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, κ.
Antοnio Vitorino, διακήρυξαν ότι ο Χάρτης πρέπει να
αποτελεί σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές δράσεις της Επιτροπής. Στο εξής κάθε νέος νόμος ή νομοθετική πράξη, που έχει οποιαδήποτε σχέση με τα
θεμελιώδη δικαιώματα, θα πρέπει να περιλαμβάνει
την ακόλουθη επίσημη διακήρυξη: «Η παρούσα πράξη τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές, που
αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη θεμελιωδών
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

★
★
★
Πεδίο εφαρμογής

Οι γενικές διατάξεις έχουν ως στόχο να καθορίσουν
τους δεσμούς μεταξύ του Χάρτη της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), καθώς
και να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη. Ο
Χάρτης εφαρμόζεται στα ευρωπαϊκά όργανα, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκτείνει τις αρμοδιότητες και
τα καθήκοντα, που τους αναθέτουν οι Συνθήκες. Οι
αρχές του Χάρτη εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, (στις
κεντρικές και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές)
όταν εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία. Εξάλλου, η

★
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υποχρέωση των κρατών μελών να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας
είχε ήδη επιβεβαιωθεί από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (βλέπε π.χ. υπόθεση C 292/97).

Ο Χάρτης ως παράμετρος
αναφοράς των δικαστηρίων
Ο Χάρτης, που αποτελεί συστηματικά αντικείμενο επίκλησης στις αποφάσεις των γενικών εισαγγελέων, έχει επηρεάσει επανειλημμένα τις αποφάσεις του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).
Τα συμπεράσματα των γενικών εισαγγελέων δεν δεσμεύουν το ΔΕΚ, αλλά προτείνουν νομικές λύσεις,
που μπορούν να το επηρεάσουν. Τα συμπεράσματα
αυτά αναφέρονται μερικές φορές στον Χάρτη περιθωριακά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι γενικοί
εισαγγελείς τα χρησιμοποιούν, για να ερμηνεύσουν
τα θεμελιώδη δικαιώματα, υπενθυμίζοντας παραταύτα ότι δεν έχουν δεσμευτική ισχύ. Η απουσία νομικού καθεστώτος του Χάρτη δεν σημαίνει ωστόσο
ότι αυτός δεν παράγει αποτελέσματα. Οι τρεις γενικοί εισαγγελείς κ.κ. Tizzano, Liger και Mischo προκήρυξαν ότι «ο Χάρτης έχει αναμφισβήτητα θέσει τα
δικαιώματα, που προβλέπει στο ανώτατο επίπεδο των
κοινών αξιών των κρατών μελών». Για πρώτη φορά,
στην απόφασή του της 27ης Ιουνίου 2006 σχετικά με
την οδηγία για την οικογενειακή επανένωση (υπόθεση C-540/03), το ΔΕΚ έκανε ρητή αναφορά στον
Χάρτη, και υπογράμμισε τη σημασία του.

Το δίκτυο ανεξαρτήτων
εμπειρογνωμόνων σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην έκθεσή του για
την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (2000) [2000/2231(INI)], συνέστησε την εισαγωγή σε δίκτυο εμπειρογνωμόνων,
που είναι αυθεντίες σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την
εφαρμογή κάθε ενός από τα δικαιώματα, που προβλέπει ο Χάρτης. Το δίκτυο συστάθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2002 και στις 31 Μαρτίου 2003 υπέβαλε την πρώτη
«Έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη
της το 2002». Η έκθεση αυτή αποτελεί σύνθεση των
εθνικών εκθέσεων που καταρτίζει κάθε ένας από τους
εμπειρογνώμονες και περιλαμβάνει συστάσεις προς
τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη. Το δίκτυο χρηματοδοτήθηκε ως «προπαρασκευαστική ενέργεια»,
σύμφωνα με το άρθρο 49 του δημοσιονομικού κανονισμού (κανονισμός αριθ. 1605/2002 Συμβουλίου), η
οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2006, καθώς οι
προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ανώτατη διάρκεια τριών ετών και δεν είναι ανανεώσιμες.
■
Eνατενίσεις

Σεξουαλική
Κακοποίηση
ΠαιδιΩν
ΕφΗβων

&

l Της Κατερίνας Γεωργάκη
Συμβούλου Κέντρου Κοινωνικής και 		
Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου

Πρόβλημα ή έγκλημα;
Σεξουαλική παραβίαση θεωρείται η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και εφήβων σε πράξεις με
σεξουαλικό περιεχόμενο, υποκινούμενες από ενήλικα. Ενήλικα, που συνήθως έχει σχέση φροντίδας ή οικειότητας με το παιδί. Πράξεις, οι οποίες
έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση ή και ικανοποίηση του ενήλικα. Μπορεί να περιλαμβάνει
ερωτικά φιλιά, θωπείες στα γεννητικά όργανα του
παιδιού, υποχρέωση του παιδιού να θωπεύσει τα
γεννητικά όργανα ενήλικου, επίδειξη πορνογραφικού υλικού σε παιδιά, ή χρησιμοποίηση του παιδιού ως μοντέλου στην παραγωγή πορνογραφικού
υλικού. Χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι η
ανηλικιότητα του παιδιού, η σχέση εξάρτησης ή
εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ενήλικα και το παιδί,
η έλλειψη συνειδητής κατανόησης της έννοιας και
του περιεχομένου της πράξης αυτής, άρα και η έλλειψη συνειδητής συναίνεσης του παιδιού.
Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και
εφήβων αποτελεί ένα ευαίσθητο κοινωνικό
Eνατενίσεις



ζήτημα, το οποίο απαιτείται να προσεγγιστεί
με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
UNICEF σχεδόν 3.500 παιδιά κάτω των 15 πεθαίνουν κάθε χρόνο από κακοποίηση ή παραμέληση στον δυτικό, βιομηχανικό κόσμο. Δύο
παιδιά πεθαίνουν κάθε εβδομάδα στη Γερμανία
και την Αγγλία, τρία κάθε εβδομάδα στη Γαλλία.
Τέσσερα κάθε εβδομάδα στην Ιαπωνία και 27
κάθε εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία πρόσφατης ελληνικής μελέτης, στην Ελλάδα κακοποιούνται ή
παραμελούνται 5.000 έως 10.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δύο στις
τρεις περιπτώσεις αφορούν ηλικίες μέχρι πέντε
ετών. Για την Κύπρο σύμφωνα με τις Υπηρεσίες
Κοινωνική Ευημερίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2004, σημειώθηκαν παγκύπρια 57
επεισόδια.
Μέσα από τα στοιχεία αυτά αντιλαμβανόμαστε
πως το φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης
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Παιδιών και εφήβων είναι τέτοιο, που θα πρέπει να
απασχολεί όλους μας. Ιδιαίτερα, αν λάβουμε υπόψη πως τα στοιχεία αυτά φανερώνουν μόνο το ποσοστό των περιστατικών, που όντως αποκαλύφθηκαν, ενώ είναι βέβαιο πως ένα μεγάλο ποσοστό σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης δεν έφτασε και
δεν θα φτάσει ποτέ στο στάδιο της καταγγελίας.
Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα για αυτή τη μορφή κακοποίησης, μιας και συν τοις άλλοις η αποκάλυψή
της φέρει την ιδιαιτερότητα του θέματος ταμπού,
τον κοινωνικό στιγματισμό και ενοχή.
Δεν είναι ψέματα ή απόπειρα εκφοβισμού το
γεγονός ότι η παιδική σεξουαλική κακοποίηση
μπορεί να διαδραματίζεται στο διπλανό διαμέρισμα, άνετα και συγκεκαλυμμένα, πίσω από οικογένειες φαινομενικά ευτυχισμένες ή εμφανώς διαταραγμένες. Ενώ άλλη μία τραγική αλήθεια είναι
πως το περιβάλλον, στο οποίο εμφανίζεται συχνότερα το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης,
δεν είναι άλλο από το οικογενειακό. Η τραγικότητα έγκειται στο γεγονός ότι η φωλιά της ασφάλει-

ας, της ψυχοσυναισθηματικής τροφοδοσίας και
της ενίσχυσης γίνεται μέσα από την κακοποίηση ο
πυρήνας της οδύνης, του τραυματισμού, της ανασφάλειας, προκαλώντας έτσι (αν όχι τον ίδιο τον
θάνατο) αρνητικότατες και επίπονες μακροπρόθεσμες συνέπειες προς την ψυχοσωματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.
Έτσι λοιπόν η επιβίωση των παιδιών χαρακτηρίζεται από το βαθύ εσωτερικό αυτό τραύμα.
Πολύ συχνά η σοβαρή συναισθηματική ζημία
στα κακοποιημένα παιδιά δεν έρχεται στην επιφάνεια, παρά στην εφηβεία ή και αργότερα, όταν
πολλά κακοποιημένα παιδιά γίνονται γονείς, που
κακοποιούν. Τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν
οι ίδιοι ως ενήλικες, είναι τέτοια, που αφορούν τη
φυσική εγγύτητα, το άγγιγμα, τις στενές σχέσεις
και την εμπιστοσύνη. Διατρέχουν επίσης υψηλό
κίνδυνο για κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, κατάχρηση ουσιών, ασθένειες και προβλήματα στον
χώρο εργασίας.

σημαδια οτι ενα παιδι κακοποιειται
Μερικά από τα σημάδια, τα οποία οδηγούν στην υποψία ότι ένα παιδί ή έφηβος
κακοποιείται σεξουαλικά, είναι:
l Ακατάλληλη σεξουαλική δραστηριότητα
με παιχνίδια ή αντικείμενα

l Απώλεια όρεξης και ξαφνικές αλλαγές σε
διατροφικές συνήθειες

l Εφιάλτες,προβλήματα ύπνου

l Κατοχή νέων λέξεων ενηλίκων για μέρη
του σώματος χωρίς εμφανή πηγή

l Απόσυρση ή έντονη προσκόλληση σε κάποιον ενήλικα
l Ασυνήθιστη μυστικοπάθεια
l Ξαφνικές απρόσμενες αλλαγές στη διάθεση και προσωπικότητα
l Παλινδρόμηση σε προγενέστερες συμπεριφορές, π.χ ενούρηση τη νύχτα
l Ανεξήγητος φόβος συγκεκριμένων τοποθεσιών ή ατόμων, δεν θέλει να μένει μόνο
με ένα συγκεκριμένο άτομο
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l Μιλά για ένα καινούργιο μεγαλύτερο φίλο
και αδικαιολόγητα δώρα ή χρήματα
l Αυτο-τραυματισμός (κόψιμο και κάψιμο)
στους εφήβους
l Σωματικές ενδείξεις, αδικαιολόγητη ευαισθησία, πόνος ή μώλωπες στη στοματική ή γεννητική περιοχή, σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα, εγκυμοσύνη
l Φυγή από το σπίτι
Eνατενίσεις

Πρόληψη - Ανίχνευση
- Αντιμετώπιση
Η υγεία και η ελεύθερη από βία ζωή για κάθε
παιδί, αποτελούν δικαίωμα. Έτσι, η πολιτεία και
το κράτος έχουν διαμορφώσει νόμους, οι οποίοι
εντάσσουν τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
σε ποινικό αδίκημα, και τιμωρείται αναλόγως.
Σύμφωνα δε με τους νόμους «Οι Περί Βίας στην
Οικογένεια» (πρόληψη και προστασία θυμάτων)
νόμοι του 2000 και του 2004 για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, που αφορούν ένα μέλος της
οικογένειας σε βάρος άλλου μέλους, αυτά τα περιστατικά θεωρούνται αυξημένης σοβαρότητας,
και έτσι το δικαστήριο επιβάλλει αυστηρές ποινές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα στον «Νόμο Περί
Βίας στην Οικογένεια» προστέθηκε άρθρο, που
αναφέρει ότι έγκλημα θεωρείται και η παράλειψη
καταγγελίας περίπτωσης βίας σε βάρος ανηλίκου
προσώπου ή προσώπου με σοβαρές διανοητικές ή
ψυχικές ανεπάρκειες.
Τα τελευταία 20 χρόνια οι εξελίξεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, τους νόμους, τη δικαστική εξουσία και την ιατρική υγεία, ήταν αποτελεσματικές
στο να γίνει το πρόβλημα της παιδικής και εφηβικής κακοποίησης περισσότερο ορατό σε διεθνή
επίπεδα. Ωστόσο δεν ήταν ικανές για την αντιμετώπισή του, και για αυτό η πρόληψη αποτελεί το
κυριότερο μέσο για την αποφυγή της δημιουργίας
της δυσάρεστης και ψυχικά τραυματικής εμπειρίας του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών και εφήβων. Πρωταρχικός είναι ο ρόλος
των γονέων, τόσο για την Πρόληψη όσο και για
την Ανίχνευση και Αντιμετώπιση της κακοποίησης. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση είναι ικανή στο να ελαχιστοποιήσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της σωματικής κακοποίησης.
Οι ειδικοί και οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής θεωρούν εξαιρετικά χρήσιμο να δίνονται στους
γονείς ενημερωτικά φυλλάδια, αλλά και πρακτικοί οδηγοί, που να μπορούν να αποτελέσουν καίρια εργαλεία για την πρόληψη, για την ανίχνευση
και για την αντιμετώπιση της κακοποίησης.
Πιο πάνω αναφέρθηκαν κάποια σημεία, τα
οποία οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν,
ώστε να παρατηρήσουν και να ανιχνεύσουν τη
σεξουαλική κακοποίηση. Μετά την ανίχνευση θα
χρειαστεί να αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν
το κακοποιημένο παιδί τους.
Το πρώτο βήμα είναι να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακούσουν προσεκτικά τις εξηEνατενίσεις



γήσεις του παιδιού για την αποκάλυψη της κακοποίησης.
Το δεύτερο βήμα είναι να βοηθήσουν το παιδί
να καταλάβει ότι η κακοποίηση δεν ήταν δικό του
λάθος.
Το τρίτο βήμα, να ανακουφίσουν και να καθησυχάσουν το παιδί και
Το τέταρτο βήμα να ζητήσουν ιατρική εξέταση
και ψυχολογική βοήθεια.
Γενικά είναι βοηθητικό οι γονείς να μιλούν
προληπτικά στα παιδιά τους για τη διαφορά του καλού και του κακού αγγίγματος. Να τους λένε πως
έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν στους άλλους
να αγγίξουν τα σώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο και πως εάν κάποιος προσπαθήσει να αγγίξει τα
σώματά τους, ή να κάνει πράγματα, που τα κάνουν
να νιώθουν άβολα, θα πρέπει να πουν ΟΧΙ. Να απομακρυνθούν και να ενημερώσουν αμέσως τους
γονείς. Σημαντικό είναι επίσης να ελέγχουν την
πρόσβαση του παιδιού σε ιστοσελίδες, και να προειδοποιούν τα παιδιά ότι κάποιοι δράστες χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, ώστε να τα πλησιάσουν.
Καταλήγοντας εύχομαι να αναγνωρίσουμε όλοι
γενικότερα το δικαίωμα κάθε παιδιού να μην καταναγκάζεται και να μη στερείται την ελευθερία του.
Στις περιπτώσεις, που τη στερείται να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό, με τον οφειλόμενο στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου σεβασμό, και κυρίως κατά
τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του. Και ας υπενθυμίσουμε εμείς οι ίδιοι στους
εαυτούς μας πως, διαφυλάσσοντας το δικαίωμα της
υγιούς και ισορροπημένης ανάπτυξης των παιδιών,
προωθούμε άμεσα την κοινωνική ευημερία, σταθερότητα, καθώς και τη δημόσια υγεία. 
■
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Το να είσαι γονιός...
l Της Έλενας Ιακώβου, Ψυχολόγου

Ε

ίναι εύκολο να γίνεις αλλά είναι δύσκολο να είσαι γονιός, γι’ αυτό το παιδί δεν
πρέπει να έρχεται στη ζωή μας λόγω
ατυχήματος μετά από μια ερωτική
βραδιά, ούτε για να ολοκληρώσουμε
την κοινωνική μας εικόνα, η οποία στον 21ο αιώνα
απαιτεί καριέρα, υλικά αγαθά και οικογένεια. Το
παιδί μας θα πρέπει να το φέρουμε μετά από ώριμη
σκέψη και αφού νιώσουμε την ανάγκη της προσφοράς, γιατί αυτή η ερμηνεία της πραγματικής
αγάπης, ένα άνευ όρων δόσιμο, η ανάγκη του να
δίνεις, για να μπορείς να νιώσεις γεμάτος, και έτσι
θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι το τέλος. Η προσωπικότητα του παιδιού αναπτύσσεται, αντλώντας
δυναμική από την αγάπη αυτή. Κανένα ζωντανό
πλάσμα δεν χρειάζεται, τόση αγάπη, όση ένα παιδί.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπερβολική
αγάπη μπορεί να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα,
γιατί οι άνθρωποι ονομάζουν πολλά συναισθήματα
«αγάπη», αλλά πολλά από αυτά δεν αντικατοπτρίζονται καθόλου στο πραγματικό νόημα της αγάπης, όπως είναι η υπερπροσφορά υλικών αγαθών
προς το παιδί, η παράβλεψη των ελαττωμάτων του,
να υποκύπτουμε σε όλες τις ιδιοτροπίες του κ.ά.,
και έτσι οι γονείς κινδυνεύουν να μεταβληθούν σε
παιχνίδι στα χέρια του παιδιού, αντί να γίνουν οι
οδηγοί και οι δάσκαλοί του.
Οι γονείς πιο πολύ σήμερα παρά ποτέ, ψάχνουν
για την «χρυσή συνταγή», και είναι αλήθεια ότι
έχουν δοκιμαστεί διάφορες. Κάποιοι υποστήριζαν
ότι είναι ορθό να αφήνουμε το παιδί να κλαίει στην
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κούνια του μέχρι να κοιμηθεί, κάποιοι άλλοι ότι θα
πρέπει να το παίρνουμε για να το ηρεμήσουμε μέχρι να κοιμηθεί, κάποιες μαμάδες έμειναν στο σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και κάποιες
άλλες τα εμπιστεύτηκαν σε βρεφοκομικούς σταθμούς για να επιστρέψουν πίσω στην εργασία τους,
κάποιοι προσπάθησαν να μάθουν στο παιδί τους
το αλφάβητο και τους αριθμούς πριν τη σχολική
ηλικία και κάποιοι άλλοι άφησαν το μυαλουδάκι
τους καθαρό και ξεκούραστο, ώστε να μπορέσουν
οι δάσκαλοι να γράψουν σε αυτό τις απαραίτητες
πληροφορίες, κάποιοι δίνουν στα παιδιά τους ό,τι
ζητήσουν και κάποιοι άλλοι τα αφήνουν να κερδίσουν αυτό το οποίο επιθυμούν, κάποιοι γονείς
απαιτούν ψηλούς βαθμούς από τα παιδιά τους και
κάποιοι άλλοι τα αφήνουν να ανακαλύψουν τη
δική τους πορεία μέσα από τη μάθηση, κάποιοι γονείς πιστεύουν ότι θα πρέπει να τα βοηθήσουν να
ανεξαρτητοποιηθούν, να πάρουν τη ζωή τους στα
χέρια τους και κάποιοι άλλοι είναι πεπεισμένοι ότι
χρειάζονται συνεχή βοήθεια και επίβλεψη.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν ειδικές φόρμουλες,
γιατί το παιδί δεν είναι προϊόν, όπως αυτά, που αγοράζουμε, και στο οποίο αναγράφονται οι οδηγίες
χρήσης, αλλά ένα μοναδικό άτομο, και έτσι πρέπει
να αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν οι βασικές αρχές
που θα πρέπει να διέπουν τη σχέση μεταξύ γονιού
και παιδιού, όμως πρώτα θα πρέπει να αντιληφθούμε τη διαφορετικότητά του και να το χειριστούμε
ανάλογα. Πιστέψτε με πως κανένας άνθρωπος σε
αυτό τον κόσμο δεν μπορεί να γνωρίζει το παιδί
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του καλύτερα από τον ίδιο, διότι το παιδί δεν είναι
τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης, που αντικατοπτρίζει το δικό μας είδωλο, είναι ένα κομμάτι του
εαυτού μας και βρίσκεται πιο κοντά απ’ ότιδήποτε
άλλο στην καρδιά μας και η συμπεριφορά του αποτελεί απάντηση στη δική μας συμπεριφορά. Για
πολλούς είναι δύσκολο να το παραδεχτούν, γιατί οι
άνθρωποι τείνουν να κατανοούν ό,τι τους βολεύει. Το παιδί για παράδειγμα, που φοβάται τα ζώα,
που νιώθει άβολα μέσα στο πλήθος, που μπαίνει
στο ασανσέρ και τρέμει στη σκέψη, μήπως αυτό
σταματήσει, που κλαίει, όταν απαιτεί, που, αντί να
παίζει, χτυπά τα παιδιά της ηλικίας του, που, αντί
να μιλά, φωνάζει, πιστέψτε με πως δεν γεννήθηκε
έτσι, εκτός και αν αντιμετωπίζει πρόβλημα σωματικής ή ψυχικής υγείας.
«Το παιδί μαθαίνει αυτό, που ζει», μια μητέρα
που λέει στο παιδί να μην πλησιάσει τον σκύλο γιατί αυτός μπορεί να το δαγκώσει – το παιδί θα μάθει να φοβάται, ένας πατέρας, που, παίζοντας με το
παιδί του, το μαθαίνει πώς να παλεύει – το παιδί,
όταν θα παίξει με τους φίλους του, θα κάνει επίδειξη των ικανοτήτων, που του έμαθε ο πατέρας του.
Όταν οι γονείς, αντί να συζητούν, φωνάζουν και
βρίζονται – το παιδί θα μάθει να λύνει με αυτό τον
τρόπο τις διαφωνίες με τους συνομήλικούς του.
Όταν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να περνούν
τον περισσότερο χρόνο με τους παππούδες και τις
γιαγιάδες, όχι γιατί υπάρχει ανάγκη, αλλά για να
έχουν την ησυχία τους, τότε τα παιδιά θα νιώσουν
την απόρριψη, όμως κάθε ανθρώπινο πλάσμα επιθυμεί και έχει την ανάγκη να είναι σημαντικό. Αν
παραμερίζουμε κάθε εμπόδιο από τον δρόμο του,
θα νιώθει αδύναμο και ανίκανο μέσα στο χρυσό
κλουβί, που το τοποθετήσαμε. Όταν το παιδί ζητά
και οι γονείς του το προσφέρουν αμέσως, αυτό το
παιδί δεν θα μάθει να εκτιμά, να έχει υπομονή και
να κερδίζει. Αν αμφιβάλλουμε για τις ικανότητες
του παιδιού μας, τότε εκείνο δεν θα πιστέψει ποτέ
στον εαυτό του. Αν δεν το ακούμε με προσοχή και
του αφαιρούμε τον λόγο, για να κάνουμε κήρυγμα, τότε θα νιώσει καταπιεσμένο, και οι επαναστάσεις γίνονται πάντα από άτομα καταπιεσμένα, και
αυτές θα έρθουν τη στιγμή της εφηβείας.
Μην ψάξετε να βρείτε πού έσφαλε, αν πρώτα
δεν ανατρέξετε να βρείτε τι παραλείψατε να του
μάθετε. Μην αρκεστείτε στις φωτογραφίες, που θα
τραβήξει η κάμερα από τη σχολική γιορτή, γιατί θα
σας ψάχνει με το βλέμμα, όταν θα είναι πάνω στη
σκηνή. Μη σταθείτε ποτέ απέναντί του, σταθείτε
δίπλα του, για να μπορέσετε να το σηκώσετε, όταν
σκοντάψει. Συμπορευτείτε μαζί του στο ταξίδι του
προς την ενηλικίωση, γιατί αυτή είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία, όπως τη στιγμή,
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που το αντικρίσατε για πρώτη φορά.
Στην αντίθετη περίπτωση όμως υπάρχει και
η άλλη όψη του νομίσματος, και η θυσία από μέρους των γονιών καταλήγει σε δηλητήριο. Αν μειώσετε την κοινωνική σας ζωή, αν παρατήσετε τη
δουλειά σας, αν τα πάντα στη ζωή σας περιστρέφονται γύρω από τις ανάγκες του παιδιού σας, τότε
θα έρθει η στιγμή, που θα κουραστείτε και θα δυσκολεύεστε ολοένα και περισσότερο να προσφέρετε. Το να ξεκουραστείτε, να βγείτε με τον σύντροφό σας και να δείτε φίλους, το να ασχοληθείτε με
πράγματα, που σας ευχαριστούν, το να βρείτε λίγο
χρόνο για τον εαυτό σας είναι πράγματα, τα οποία
θα σας ξεκουράσουν, και δεν θα νιώσετε αγανακτισμένοι στην παραμικρή αναποδιά, γιατί στις διαπροσωπικές μας σχέσεις δεν είναι πόσο χρόνο περνάμε με κάποιον, αλλά πώς τον περνάμε. Τα παιδιά
από πολύ μικρή ηλικία μπορούν να διαισθάνονται
πότε οι γονείς είναι καταπονημένοι, αγχωμένοι ή
δυστυχισμένοι, πιστέψτε με μια τέτοια σχέση δεν
ωφελεί κανέναν.
Αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί διαλύονται τόσοι
πολλοί γάμοι, αφού τα παιδιά μεγαλώσουν και φύγουν από το σπίτι; Η απάντηση είναι πολύ απλή,
ότι επί χρόνια λειτουργούσαν, όχι σαν οικογένεια,
αλλά σαν Γονική Μονάδα Ανατροφής Παιδιών. Δεν
είναι δύσκολο ένα ζευγάρι να φτάσει στα πρόθυρα
συζυγικής κρίσης από τις δυσκολίες της ανατροφής των παιδιών, από τις απογοητευτικές ειδήσεις
στην τηλεόραση, το καθημερινό μποτιλιάρισμα,
τις δύο δουλειές, για να τα βγάλει πέρα οικονομικά
και τη δυναστεία των κομπιούτερ... Όμως υπάρχουν πάντα εκείνα τα λίγα λεπτά κάθε βράδυ, όταν
τα παιδιά πηγαίνουν για ύπνο, και κουρασμένοι,
αλλά ήρεμοι, μοιράζονται εκείνες τις λίγες στιγμές, για να κουβεντιάσουν και να ανταλλάξουν
κάποια χάδια, όλες αυτές οι στιγμές είναι πολύτιμες, και όμως χάνονται, αν υπάρχει πάντα ένα
παιδί ανάμεσα τους, μέσα στο κρεβάτι τους. Μια
μεγάλη αλήθεια είναι ότι κάποιοι από εμάς πρέπει
να μάθουν πώς να φροντίζουν τον γάμο τους, ενώ
κάποιοι άλλοι το έχουν ήδη μάθει από τα παιδικά
τους χρόνια, με το να ανήκουν απλά στην οικογένεια και να βιώνουν κι αυτοί τον γαμήλιο βίο της
Μαμάς και του Μπαμπά.
Να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς,
παιδιά ή οικογένειες, υπάρχουν όμως άνθρωποι,
που προσπαθούν να βελτιωθούν και να γίνουν
καλύτεροι στη σύντομη διάρκεια της παραμονής
τους στον κόσμο αυτό. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι
έλεγαν το εξής: «ο σοφός άνθρωπος επιλέγει πάντα
μεταξύ δύο ακραίων επιλογών, διαλέγει πάντα τη
μέση λύση», το πολύ δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν σε
καμία περίπτωση.
■
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Ο ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
l Του Μιχάλη Ζηνιέρη
Φαρμακοποιού

«Ἡ ἐπιστήμη, χωριζομένη αρετῆς, πανουργία ἀλλ’ οὐ σοφία φαίνεται».

Αρχαία ρήση του Πλάτωνα

Ο

προγεννητικός έλεγχος είναι μια
σχετικά νέα επινόηση της Ιατρικής
Επιστήμης και ιδιαίτερα του κλάδου της Μαιευτικής Γυναικολογίας
που άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά στη δεκαετία του 70. Με τον προγεννητικό
έλεγχο ελέγχεται άμεσα η υγεία του εμβρύου. Οι
πρώτες ασθένειες, για τις οποίες άρχισε να γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος συστηματικά, ήταν
το σύνδρομο Ντάουν και η Μεσογειακή Αναιμία.
Αργότερα το εύρος των προγεννητικών εξετάσεων πήρε μεγάλες διαστάσεις, και περιλαμβάνει
ελέγχους για ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, HIV (ιός
του AIDS), σύφιλη, ερυθρά, τοξόπλασμα, μεγαλοκυτταροϊό, που πιθανό, κατά τους επαΐοντες, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα διάπλασης του
εμβρύου. Στον πέμπτο μήνα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το παιδί, που θα γεννηθεί, θα είναι υγιές,
δηλαδή άρτιο ανατομικά και λειτουργικά. Για τον
λόγο αυτό συνιστάται οπωσδήποτε, μεταξύ της
20ής και 23ης εβδομάδας (δεύτερο τρίμηνο εγκυμοσύνης) υπερηχογράφημα. Με αυτό εξετάζεται
εσωτερικά και εξωτερικά η ανατομία του εμβρύου,
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καθώς και οι ανατομικοί δείκτες, που μπορούν να
προβλέψουν χρωμοσωμιακές ανωμαλίες και γενετικά σύνδρομα. Οι πληροφορίες, που δίνονται από
το λεπτομερές αυτό υπερηχογράφημα, αφορούν
το κεντρικό νευρικό σύστημα, το καρδιαγγειακό,
το γαστρεντερικό, το ουροποιητικό και γεννητικό,
το μυοσκελετικό και την ανατομία του προσώπου
του εμβρύου. Στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης,
κατά την 28η εβδομάδα, με υπερηχογραφική εξέταση Doppler επιβεβαιώνεται η σωστή ανάπτυξη του
εμβρύου και «καλή υγεία» του, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην καρδιακή λειτουργία, στην κινητικότητα του εμβρύου, στις αναπνευστικές κινήσεις
και τον μυϊκό τόνο.
Ένας σημαντικός αριθμός γιατρών, κυρίως γυναικολόγων, που ασχολούνται επαγγελματικά με
θέματα ανθρώπινης αναπαραγωγής, προβάλλουν
τον προγεννητικό έλεγχο, σαν το σημαντικότερο
μέσο, που διαθέτει η επιστήμη για τη γέννηση ενός
υγιούς παιδιού. Προβάλλουν επίσης τα «επιτεύγματά τους» στον τομέα του προγεννητικού ελέγχου. Κομπάζουν ότι τώρα το έμβρυο δεν είναι πια
ένα αφηρημένο ον, που περιβάλλεται από αμνιακό
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υγρό, και ο γιατρός με τη βοήθεια της σύγχρονης
βιοτεχνολογίας μπορεί να εξετάσει το έμβρυο όπως
ο νεογνολόγος το νεογνό.
Οι γενετικές εξετάσεις είναι ήδη κοινή πραγματικότητα. Σχεδόν όλες οι έγκυες στην Κύπρο
κάνουν προγεννητικές εξετάσεις. Για πολλούς
μελλοντικούς γονείς οι ταχέως αυξανόμενες γενετικές εξετάσεις, οι οποίες διαπιστώνουν ανωμαλίες
στο έμβρυο, δημιουργούν προβλήματα, τα οποία
δεν λύνονται τόσο εύκολα. Αντίθετα ανοίγουν το
κουτί της Πανδώρας με ερωτήσεις, που ραγίζουν,
όχι μόνο τα πορτοφόλια, αλλά και τις ψυχές. Τι θα
γίνει αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι δυσάρεστα και αμφίβολα; Θα πρέπει να γίνει έκτρωση; ή το παιδί θα πρέπει να έλθει στον κόσμο με
την ελπίδα ότι η σκληρή ασθένεια θα μπορέσει να
ελεγχθεί ή να θεραπευτεί πιθανώς;
Πέρα από τα έντονα προσωπικά διλήμματα,
ανακύπτουν ευρύτερα οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Δεν είναι άραγε ένδειξη ευγονικής (απόκτησης πολλών υγιών και καλών
απογόνων) όλες αυτές οι επιλεκτικές διαδικασίες,
όλες αυτές οι προσπάθειες διαμόρφωσης ανθρώπων σύμφωνα με τις ειδικές γενετικές προκαταλήψεις;
Στις πλείστες των περιπτώσεων δυσάρεστων
και αμφίβολων αποτελεσμάτων των προγεννητικών εξετάσεων η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της
έκτρωσης, αν και αποσιωπάται η λέξη ή προτιμάται ο ευφημισμός, διακοπή της εγκυμοσύνης, με
όλες τις συνέπειες στη μελλοντική ζωή της γυναίκας. Και αν ακόμη η έγκυος βρει το ψυχικό σθένος
να κρατήσει το παιδί, ο υπόλοιπος χρόνος μέχρι
τον τοκετό θα είναι γεμάτος από άγχος, αγωνία και
αβεβαιότητα.
Ο προγεννητικός έλεγχος γίνεται κυρίως για
σκοπούς ευγονικής, οπόταν αναζητούνται και
εντοπίζονται έμβρυα «εκτός προδιαγραφών». Τα
έμβρυα, που δεν εκπληρώνουν τα «κριτήρια καταλληλότητας», αποβάλλονται αφού πρώτα θανατωθούν με ενδοκαρδιακή ένεση.
Η θέση της Εκκλησίας μας έναντι του προγεννητικού ελέγχου είναι σαφής. Αν ο προγεννητικός
έλεγχος αποβλέπει στη διάγνωση κάποιας πάθησης του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τους ίδιους όρους ιατρικής δεοντολογίας, με
τους οποίους εφαρμόζεται μία θεραπευτική αγωγή
σ’ ένα άνθρωπο μετά τη γέννησή του, ανεξαρτήτως
ηλικίας, ή στην προετοιμασία ιατρικής υποδομής
για ορθό τρόπο τοκετού και άμεση παροχή κατάλληλης παιδιατρικής περίθαλψης, τότε η Εκκλησία
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είναι απόλυτα σύμφωνη με τον έλεγχο αυτό.
Ο προγεννητικός όμως έλεγχος, ο οποίος αποβλέπει στην ευγονική, απορρίπτεται από την Εκκλησία μας, χωρίς συζήτηση, δεδομένου ότι η ζωή
του εμβρύου αρχίζει «εξ άκρας συλλήψεως» και
δεν έχει σημασία αν το έμβρυο βρίσκεται στο στάδιο του ενός κυττάρου ή στο στάδιο μερικών δεκάδων κυττάρων.
Οι προγεννητικές εξετάσεις είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αναξιόπιστες, με αποτέλεσμα να χάνονται δια της έκτρωσης, απόλυτα υγιή παιδιά,
θύματα των ψευδώς θετικών τεστ, των αμφίβολων αποτελεσμάτων των εξετάσεων και των λανθασμένων αξιολογήσεων των υπερηχογραφικών
και αιματολογικών τεστ. Αυτό αποδεικνύεται από
τον μεγάλο αριθμό γεννήσεων απόλυτα υγιών
παιδιών από μητέρες, που αγνόησαν τα αμφίβολα
και δυσάρεστα αποτελέσματα των προγεννητικών
εξετάσεων. Οι γυναίκες αυτές γλύτωσαν από τη
λαιμητόμο του προγεννητικού ελέγχου, υιοθετώντας σαν μοναδική επιλογή τους, τη θυμοσοφία
του λαού μας «ό,τι θέλει ο Θεός».
Με αυτά, που αναφέρονται πιο πάνω, λογικά
μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι πολύ μεγάλος αριθμός εγκύων προβαίνει σε έκτρωση απόλυτα υγιών παιδιών, δεχόμενες τα δυσάρεστα ή
αμφίβολα αποτελέσματα των προγεννητικών εξετάσεων.
Εκτός από το σύνδρομο Ντάουν, καμιά άλλη
πνευματική υστέρηση δεν μπορεί να εντοπιστεί.
Η κύρια μέθοδος προγεννητικού ελέγχου για το
σύνδρομο Ντάουν, η αμνιοκέντηση εμπεριέχει τον
κίνδυνο αποβολής, και ελλοχεύουν επίσης σοβαροί κίνδυνοι βλαπτικής επίδρασης, τόσο στο μωρό,
όσο και στη μητέρα.
Η ευγονική έκτρωση, που είναι η φυσική κατάληξη του προγεννητικού ελέγχου, δεν κατόρθωσε να απαλλάξει την κοινωνία από τη γέννηση
παιδιών με ειδικές ανάγκες και νοητική υστέρηση.
Φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος, που είναι αποτελεσματικός για τους θιασώτες της ευγονικής, είναι
η μεταγεννητική ευθανασία, που είχε εφαρμοστεί
από τους Ναζί πριν την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και αφορούσε Γερμανούς πολίτες κάθε
ηλικίας, που έπασχαν από ανίατες ασθένειες, περιλαμβανομένης και της νοητικής υστέρησης, ή
μετά από δυο χιλιάδες χρόνια Χριστιανισμού να
επιστρέψουμε στη φιλοσοφία του Καιάδα (χάσμα
του Ταϋγέτου, στο οποίο οι αρχαίοι Σπαρτιάτες έριχναν τα καχεκτικά ή ανάπηρα βρέφη) χωρίς φτηνές δικαιολογίες. 
■
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Eξάρτηση
l Της Χρύσως Κουζαπά
Ψυχολόγου-Λειτουργού πρόληψης ΚΕΝΘΕΑ
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«O άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος αλλά παντού είναι δέσμιος»
Ζαν-Ζακ Ρουσσώ

Κ

αθισμένη σε θρόνο, κυριεύει και βασιλεύει,
έχοντας «δούλους» να
την υπηρετούν, έτοιμοι
να θυσιάσουν τα πάντα
για χάρη της, μηδενίζοντας αξίες και
ιδανικά, καταστρέφοντας όνειρα,
εξαλείφοντας ίχνη δημιουργικότητας και φαντασίας.
Βυθίζονται σε ένα φαύλο κύκλο,
σε μια κακή συνήθεια, σε μια μέγαιρα, που λέγεται εξάρτηση. Η εξάρτηση είναι μια κατάσταση, κατά την
οποία το άτομο βιώνει έντονα την
ανάγκη για το αντικείμενο της εξάρτησης, έτσι ώστε να διατηρήσει τη
σωματική ή/και ψυχική του ισορροπία. Η εξάρτηση διακρίνεται σε ψυχολογική και σωματική. Ψυχολογική, όταν ο χρήστης έχει την ανάγκη
της ουσίας, για να διατηρήσει την
ψυχική του συνοχή, και Σωματική,
όταν ο οργανισμός του χρήστη δεν
μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς τη χρήση. Ζαλισμένο στον
λαβύρινθό του το άτομο, ψάχνει για
τη μοναδική για αυτόν διέξοδο, που
άλλοτε έχει τη μορφή μιας ουσίας,
άλλοτε μιας εξαρτητικής συμπεριφοράς, όπως ο τζόγος. Η εξάρτηση
είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, έτσι θα ήταν αναποτελεσματικό να ακολουθήσουμε ένα απόλυτο
και συγκεκριμένο μηχανισμό εξήγησης των παραγόντων που ένα άτομο καταλήγει να είναι υπηρέτης της
βασίλισσας, που δεν είναι άλλη από
την εξάρτηση. Ας εστιάσουμε λοιπόν
στους παράγοντες, που ίσως να αποτελούν τα βασικά όπλα ενός ατόμου
ούτως ώστε να αποφύγει οποιαδήποτε συσχέτιση ή εμπλοκή με οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά ή
ουσία.

Βασικά συστατικά πρόληψης αποτελούν:
l ΑΓΑΠΗ, αγάπη για τον συνάνθρωπο,
αγάπη για τη μουσική, για τη ζωή.
l Ουσιαστική επικοινωνία στο σπίτι, στο σχολειό,
στην παρέα.
l Ενίσχυση της

αυτοεκτίμησης και αυτοπε-

ποίθησης
l Ενίσχυση κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
l Ελευθερία έκφρασης συναισθημάτων, απόψεων, προβληματισμών
l Αναγνώριση των ικανοτήτων και των ταλέντων του παιδιού
l Εμπλοκή σε

δημιουργικές δραστηριότη-

τες
l Ενθάρρυνση για επίτευξη στόχων
l Θετικά πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς
l Ενίσχυση αλτρουισμού και συνεργασίας
l Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, πρωτοβουλίας
και λήψης αποφάσεων
l Αποδοχή εαυτού κ.ά.

Βασικό ρόλο στην επίτευξη των
παραπάνω παραγόντων, στη διαμόρφωση και στην ενδυνάμωση του χαρακτήρα του παιδιού έχουν οι «φύσει» παιδαγωγοί, δηλαδή οι γονείς και
οι «θέσει» παιδαγωγοί, οι εκπαιδευτικοί, προπονητές κ.α. Ας ενισχύσουμε
λοιπόν τα στοιχεία, που θα προστατέψουν και θα εμποδίσουν ένα νέον,
ένα παιδί να βιώσει την εξάρτηση σε
οποιαδήποτε μορφή της. Ας κάνουμε
στάση ζωής αυτό, που όλοι οι γιατροί
υποστηρίζουν, ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.
Η ελευθερία, σωματική και ψυχική, είναι ένα δικαίωμα, που έχουμε
όλοι μας, ας μην το καταπατούμε.  ■

Eνατενίσεις



125

Νοθεία τροφίμων
με μελαμΙνη
l Του Φίλιππου Γεωργιάδη, Υγειονομικού Επιθεωρητή

Π

ρόσφατα είχε απασχολήσει όλη τη
γη η ανακάλυψη ότι η ασθένεια μεγάλου αριθμού βρεφών στην Κίνα
είχε προκληθεί από την κατανάλωση βρεφικής σκόνης γάλακτος, η
οποία είχε νοθευθεί με μελαμίνη.
Ο αριθμός περιστατικών ασθένειας βρεφών
στην Κίνα ξεπέρασε τις 50,000 και τελικώς επιβεβαιώθηκαν 6 θάνατοι (WHO, 2008). Οι Κινεζικές Αρχές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
δήλωσαν ότι η επιμόλυνση της βρεφικής σκόνης
γάλακτος με μελαμίνη φαίνεται να έγινε στην
πρωτογενή παραγωγή, όπου σκοπίμως προστίθετο στο νωπό γάλα για τουλάχιστο 9 μήνες (WHO,
2008). Οι Κινεζικές Αρχές μετέδωσαν ότι βρέθηκε
μελαμίνη σε βρεφική σκόνη γάλακτος και γαλακτοκομικά προϊόντα, που παρασκευάστηκαν σε 22
βιομηχανίες στην Κίνα (FDA, 2008).
Η μελαμίνη είναι μια συνήθης χημική ουσία,
που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών,
γόμας, επαλείψεων κ.ά. Χρησιμοποιείται και σε μερικά μέρη του κόσμου ως λίπασμα. Είναι επιτρεπόμενη ουσία στα πλαστικά αντικείμενα, προοριζό-
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μενα για επαφή με τρόφιμα, και στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα το μέγιστο αποδεκτό όριο μετανάστευσής της είναι 30mg ανά κιλό.
Η μελαμίνη χρησιμοποιείται παράνομα για
νοθεία γαλακτοκομικών προϊόντων ή και άλλων
προϊόντων, πλούσιων σε πρωτεΐνες, επειδή είναι
σχετικά φθηνή και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
άζωτο. Το άζωτο είναι βασικό μέρος των πρωτεϊνών και οι συνηθισμένες εργαστηριακές δοκιμασίες για την περιεκτικότητα τροφίμων σε πρωτεΐνες
μετρούν το άζωτο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να
προστίθεται μελαμίνη σε γάλα αραιωμένο, και η
εργαστηριακή εξέταση να καταδείξει επίπεδα αζώτου ίσα με αυτά, που θα μετρούνταν σε γάλα, που
δεν έχει αραιωθεί.
Μετά από επιστημονικές έρευνες, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
συνέστησε, ως μέγιστη αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη, την τιμή των 0,5 mg ανά κιλό σωματικού
βάρους.
Οι τοξικές επιδράσεις της μελαμίνης στα ζώα
συμβαίνουν μόνο μετά από έκθεση σε ψηλές δόσεις (FDA, 2007). Η μελαμίνη δεν μεταβολίζεται,
Eνατενίσεις

αποβάλλεται ταχέως μέσω των ούρων και δεν
συσσωρεύεται στους ιστούς των θηλαστικών
(Mast et al, 1983).
Έχει βρεθεί ότι η μελαμίνη, όταν συνδυάζεται με το κυανουρικό οξύ, προκαλεί κρυστάλλους
στα νεφρά. Αυτό ήταν το κύριο σύμπτωμα, που
παρουσίασαν τα χιλιάδες των βρεφών στην Κίνα,
που κατανάλωσαν νοθευμένη βρεφική σκόνη γάλακτος. Το κυανουρικό οξύ, είτε υπάρχει ως ακαθαρσία στη μελαμίνη, είτε σχηματίζεται κατά την
υδρόλυσή της. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι ενώ η οξεία τοξικότητα της μελαμίνης και του
κυανουρικού οξέος είναι περιορισμένη, η λήψη
και των δύο ενώσεων είναι καταστροφική για τα
νεφρά λόγω συνεργιστικής τοξικότητας (Gamboa,
2008). Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος στα
βρέφη λόγω της εξάρτησης των βρεφών στη βρεφική σκόνη γάλακτος για διατροφή, σε συνδυασμό
με την ανωριμότητα των
οργάνων τους, καθιστώντας τα έτσι τρωτά στον
χημικό κίνδυνο.
Παρά το ότι σε ποντίκια έχει βρεθεί ότι η μελαμίνη έχει καρκινογόνο
επίδραση, δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία, που να
αποδεικνύουν ότι είναι
καρκινογόνος και στον άνθρωπο. Υπάρχει γενικά μια
ανεπάρκεια επιστημονικών μελετών για τις επιδράσεις της μελαμίνης στην
υγεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνδυασμένη επίδραση της μελαμίνης και του κυανουρικού οξέως.
Αν και η εισαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων κινεζικής προέλευσης στην Ευρώπη έχει απαγορευθεί από το 2002, η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένα σύνθετα
προϊόντα, που περιέχουν συστατικά επεξεργασμένου γάλακτος, μπορεί να έχουν φθάσει στην Ευρώπη. Για αυτό και στις 26.9.2008 εφάρμοσε την
Κοινοτική Απόφαση 2008/757/ΕΚ, απαγορεύοντας
την εισαγωγή στην ΕΚ σύνθετων τροφίμων που
περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα Κινεζικής προέλευσης, που προορίζονται για βρέφη ή
μικρά παιδιά. Παράλληλα, η Απόφαση προνοούσε, όπως γίνονται υποχρεωτικοί εργαστηριακοί
έλεγχοι σε όλα τα υπόλοιπα σύνθετα τρόφιμα, που
περιέχουν συστατικά επεξεργασμένου γάλακτος,
κινεζικής προέλευσης, και, αν τα επίπεδα μελαμίνης ξεπερνούσαν τα 2,5 mg/kg, θα έπρεπε να καταστρέφονται αμέσως.
Λίγο αργότερα στις 9.12.2008, υπό το φως νέων
πληροφοριών για ανίχνευση υψηλών επιπέδων
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μελαμίνης σε προϊόντα σόγιας και σε μαγειρική
σόδα, η ΕΚ εφάρμοσε νέα Απόφαση, την 2008/798/
ΕΚ, με την οποία τα περιοριστικά μέτρα επεκτάθηκαν και στις εισαγωγές προϊόντων σόγιας και μαγειρικής σόδας Κινεζικής προέλευσης.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε όλα
τα κράτη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται
από την Κίνα. Η παγκοσμιοποίηση της διατροφής
είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση τροφίμων, που
περιέχουν ουσίες γάλακτος Κινεζικής προέλευσης
από χώρες σε ολόκληρη τη γη.
Έχει φανεί ξεκάθαρα ότι ο ρόλος της Κίνας
ως μιας από τις κυρίαρχες προμηθεύτριες καταναλωτικών αγαθών στον κόσμο δεν ταυτίζεται με
υψηλά νομοθετικά επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια των εξαγομένων προϊόντων. Η Κίνα έχει επικριθεί ότι, παρά τα μέτρα,
που λαμβάνει σε συνεχόμενες τροφικές κρίσεις,
έχει αποτύχει να σταματήσει αυτές από του να
συμβαίνουν. Κύρια αιτία,
σύμφωνα με κριτικούς,
είναι η αποτυχία της να
αντιμετωπίσει το κοινωνικό φαινόμενο, όπου
το κίνητρο του κέρδους
υπερέχει του δημόσιου
συμφέροντος (Chan et
al, 2008). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η ΕΚ και οι ΗΠΑ από την πλευρά
τους έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν την Κίνα.
Τον Νοέμβριο του 2008 διεξήχθη σύνοδος μεταξύ
της ΕΚ, των ΗΠΑ και της Κίνας με σκοπό να σταλεί ένα δυνατό πολιτικό μήνυμα αφοσίωσης προς
την ασφάλεια και τη διατήρηση μιας ασφαλούς
παγκόσμιας αλυσίδας προμήθειας καταναλωτικών αγαθών. 
■

Βιβλιογραφικές παραπομπές:
1 WHO, 2008. Melamine-contamination event, China, SeptemberOctober 2008.
2 FDA, 2008. “Dear Colleague” Letter to the United States Food
Manufacturing Industry, Regarding Melamine.
3 FDA, 2007. Interim Melamine and Analogues Safety/Risk
Assessment.
4 Mast et al, 1983. Metabolism, disposition and excretion of [14C]
melamine in male Fischer 344 rats. Food and Chemical Toxicology,
21, 807-810.
5 Gamboa da Costa G (Παρουσίαση, National Toxicology Program,
NTP): “NTP Research Concept: Melamine/Cyanuric Acid” (June
2008)).
6 Chan et al, 2008. Public-Health risks of melamine in milk products.
The Lancet, 372, 1444-1445.
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Σύνδρομο
Πολυκυστικών Ωοθηκών
και Διατροφή
l Tης Έλενας Χατζημπέη
Κλινικής Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

Μ

ε τον όρο πολυκυστικές ωοθήκες περιγράφουμε τις ωοθήκες εκείνες, που περιέχουν πολλές
μικρές κύστεις. Οι μικρές αυτές κύστεις είναι
ωοθυλάκια, τα οποία λόγω ορμονικών διαταραχών δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως, και παρου-

σιάζουν στασιμότητα στην πορεία εξέλιξής τους. Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών ταλαιπωρεί ένα ποσοστό 5-10% των γυναικών
αναπαραγωγικής ηλικίας, με ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες.
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Τα κλασικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ολιγομηνόρροια
ή αμηνόρροια, ανωορρηξία, υπογονιμότητα, υπερτρίχωση και ακμή.

Αίτια και Διάγνωση
Η αιτία των πολυκυστικών ωοθηκών είναι
άγνωστη. Κληρονομικοί, αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες προκαλούν, αλλά και ενισχύουν
την εμφάνισή τους. Διαταραχές των ωοθηκών, των
επινεφριδίων, του υποθαλάμου και της υπόφυσης
μπορεί να αποτελούν ένα κομμάτι του αιτιολογικού δέντρου του συνδρόμου αυτού. Συνήθως παρατηρείται διαταραχή στις δύο βασικές ορμόνες
του κύκλου, την ωοθυλακιοτρόπο (FSH) (ορμόνη
υπεύθυνη για την ωρίμανση των ωοθυλακίων) και
την ωχρινοτρόπο (LH) (ορμόνη υπεύθυνη για την
ωορρηξία), με αποτέλεσμα διαταραχές της εμμήνου
ρύσης. Υπάρχουν όμως και άλλες εμπλεκόμενες
ορμόνες στην όλη διαδικασία με κυρίαρχες, την ινσουλίνη και τη τεστοστερόνη. Υπερινσουλιναιμία
και ινσουλινοαντίσταση είναι το αποτέλεσμα των
διαταραχών των ορμονών αυτών με κλινικές εκφάνσεις την ακμή και την υπερτρίχωση.
Για να γίνει διάγνωση του συνδρόμου, πρέπει
να συνυπάρχουν 2 από τα παρακάτω: ολιγομηνόρροια ή αμηνόρροια, κλινικές ή βιοχημικές ενδείξεις
υπερανδρογοναιμίας και εμφάνιση πολυκυστικών
ωοθηκών στο υπερηχογράφημα (εμφάνιση μικρών
κύστεων μέσα στις ωοθήκες).

Πολυκυστικές Ωοθήκες
και Παχυσαρκία
Περίπου το 50% των γυναικών που πάσχουν
από το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών,
είναι παχύσαρκες. Αποτέλεσμα του αυξημένου βάρους είναι η επιβάρυνση της ήδη υπάρχουσας υπερινσουλιναιμίας, οι διαταραχές των λιπιδίων, η υπερανδρογοναιμία, η υπερτρίχωση και οι διαταραχές
της περιόδου. Ταυτόχρονα, το υπερβάλλον λίπος
συνήθως παρουσιάζεται στην περιοχή της κοιλιάς,
ενώ, ακόμα και όταν το βάρος είναι φυσιολογικό, η
κατανομή του λίπους είναι αυξημένη στην κοιλιακή χώρα. Οι παχύσαρκες γυναίκες, που πάσχουν
από το σύνδρομο αυτό, παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη
δυσκολία στην απώλεια βάρους, αν και τα δεδομένα
είναι ακόμα αντιφατικά.

Ο ρόλος της διατροφής…
Η απώλεια βάρους, ακόμα και όταν αυτή είναι
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της τάξης του 5%, φαίνεται ότι βελτιώνει τα επίπεδα της ινσουλίνης και της τεστοστερόνης στο αίμα,
καθώς και την υπερτρίχωση, την εμμηνορρυσία
και την ακμή. Οι περισσότερες έρευνες αφορούν
κυρίως τη μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη και λιγότερο τη θρεπτική σύσταση.
Φαίνεται όμως πως η ποιότητα της διατροφής
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα επίπεδα της
γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίμα. Αν λοιπόν
σκεφτούμε ότι η μείωση της ινσουλινοαντίστασης οδηγεί στη βελτίωση όλων των μεταβολικών
διαταραχών, που παρουσιάζονται στο σύνδρομο αυτό, διαφαίνεται ότι η διατροφή μπορεί να
συμβάλλει στη βελτίωση των επιπλοκών των
πολυκυστικών ωοθηκών. Από τα μέχρι σήμερα
δεδομένα, υπάρχουν ενδείξεις ότι μία διατροφή
χαμηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά
(παχιά κρέατα, πλήρη τυριά και γαλακτοκομικά,
γλυκά, σάλτσες κ.ά) και αυξημένης σε φυτικές
ίνες και κυρίως σε υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη ( όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, γάλα) βελτιώνει,
όχι μόνο τα συμπτώματα του συνδρόμου, αλλά
και συντελεί στην πρόληψη των ασθενειών, που
συνδέονται με την ινσουλινοαντίσταση, όπως ο
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.
Η διατροφή λοιπόν των γυναικών με πολυκυστικές ωοθήκες πρέπει να διέπεται από χαμηλή
κατανάλωση τροφών πλούσιων σε απλά σάκχαρα,
που ουσιαστικά επιδεινώνουν την υπερινσουλιναιμία και την ινσουλινοαντίσταση, όπως τα γλυκά, τα
αναψυκτικά και τη ζάχαρη σε όλες τις μορφές της.
Η κατανάλωση ανεπεξέργαστων δημητριακών (π.χ.
ψωμί ολικής αλέσεως, αναποφλοίωτο ρύζι, κ.λ.π.),
λαχανικών, φρούτων και πρωτεϊνών από ψάρι, κοτόπουλο και ημιαποβουτυρωμένα γαλακτοκομικά,
αποτελεί το εφαλτήριο για την ουσιαστική αντιμετώπιση του συνδρόμου, μαζί βέβαια με την όποια φαρμακευτική αγωγή έχει συνταχθεί από τον ειδικό ιατρό.
Είναι απαραίτητο τέλος να τονισθεί πως η συστηματική σωματική δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ινσουλινοαντίστασης,
που παρατηρείται. Η καθημερινή λοιπόν ένταξή
της στη ζωή των γυναικών, που παρουσιάζουν το
σύνδρομο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για
■
την αντιμετώπισή του. 
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Υπάρχουν παγίδες

στο ΔιαδIκτυο;

l Του Μίκη Παπαϊωάννου
Καθηγητή Πληροφορικής στην Ιερατική Σχολή Απ. Βαρνάβας
- B’ MEΡΟΣ (τελευταίο) -

ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων των χρηστών του διαδικτύου
από όλο τον κόσμο κρύβει τις δικές της παγίδες.
Κατ’ αρχάς στην επικοινωνία με τον τρόπο αυτό
υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης των πραγματικών προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων.
Το φύλο, η ηλικία, το όνομα, εύκολα παραποιούνται, μια και στο διαδίκτυο είσαι ό,τι δηλώσεις.
Επίσης τα chat rooms, ομάδες, όπου άτομα με παρόμοιες ανάγκες, αναζητήσεις ή πεποιθήσεις συζητούν διάφορα θέματα, που τους ενδιαφέρουν,
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αποτελούν διαδικτυακούς τόπους, όπου εύκολα
μπορούν οι επιτήδειοι να στήσουν τις παγίδες
τους, για να παγιδεύσουν άτομα και εύκολα μπορούν να τα κατευθύνουν και να τα εκμεταλλεύονται ποικιλότροπα.

Τρομοκρατία
Όταν μια ομάδα συζήτησης έχει σαν θέμα τα
προβλήματα κοινωνικής δικαιοσύνης ή ρατσιστικά θέματα, επιτήδειοι εισέρχονται με διάφορα χαρακτηριστικά, ηλικίες, φύλο και θρησκεία, προωθώντας απόψεις, που βοηθούν στην προετοιμασία
ατόμων για τρομοκρατικές ενέργειες. Καθοδηγούν
τους χρήστες να ενημερωθούν από ιστοσελίδες,
όπου τρομοκράτες εξηγούν το δίκαιο του αγώνα
τους. Εντοπίζουν άτομα που με τις απόψεις τους
θα μπορούσαν εύκολα να εισαχθούν και να αγωEνατενίσεις

νιστούν για τους σκοπούς της τρομοκρατίας και
βήμα - βήμα τους μυούν σε οργανώσεις, τους εκπαιδεύουν στην κατασκευή εκρηκτικών, και τους
καθοδηγούν για την εκπλήρωση αποστολών. Με
τον τρόπο αυτό η τρομοκρατία σήμερα είναι δύσκολο να παταχθεί, μια και οι ομάδες αποτελούνται από άτομα, που διαμένουν σε διάφορα σημεία
του κόσμου και εμφανίζονται με εντελώς εικονικό
προφίλ. Η κατασκευή βομβών, η προμήθεια και η
αγορά όπλων και πυρομαχικών είναι τόσο εύκολο
να επιτευχθούν μέσα από οδηγίες, που περιέχονται
στο διαδίκτυο, ώστε οι τρομοκράτες να μπορούν
πλέον εκ του ασφαλούς να οργανώνουν τρομοκρατικές ενέργειες, εμπλέκοντας στα δίκτυά τους ανθρώπους, που ξεκινούν με αγνές προθέσεις.

Αιρέσεις
Έναν άλλο τρόπο εκμετάλλευσης ανθρώπων για διάφορες αποστολές, και μάλιστα κάτω
από τον μανδύα της πίστεως και της εκτέλεσης
του έργου του Θεού, που δρα εντελώς ανάλογα
με την τρομοκρατία, είναι οι διάφορες αιρέσεις,
σατανιστικές λατρείες και παραθρησκείες. Εντοπίζουν άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα ή
αναζητήσεις από το διαδίκτυο και με πολύ συγκεκριμένους τρόπους τους προσηλυτίζουν και
τους εντάσσουν στην ομάδα τους. Στη συνέχεια
τους αναθέτουν αποστολές, στις οποίες μπορεί
να περιλαμβάνονται αυτοκτονίες, ομαδικές αυτοκτονίες, δολοφονίες, παρακολουθήσεις, μέχρι
και ανθρωποφαγία.

Σεξ
Αν οι προηγούμενες παγίδες (τρομοκρατία και
αιρέσεις) πρέπει να στηθούν για άτομα, που έχουν
μια προδιάθεση και ασχολούνται με παρεμφερή
θέματα, οπότε τα θύματα πρέπει να ψάξεις, για να
τα βρεις, δεν συμβαίνει το ίδιο και με παγίδες, που
έχουν σχέση με το σεξ. Όλοι οι άνθρωποι, άνδρες
και γυναίκες, παιδιά και μεγάλοι είτε από περιέργεια, είτε από αναζήτηση ηδονής και σεξουαλικής
διέγερσης, είναι ευάλωτοι σε τέτοια θέματα. Οι δυνατότητες, που παρέχει η τεχνολογία με έγχρωμες
φωτογραφίες και βίντεο εύκολα μπορούν να παρασύρουν τον καθένα μας. Εταιρείες προσφέρουν,
είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή (συνήθως με συνδρομή), ηλεκτρονικό περιεχόμενο (εικόνα, βίντεο
και ήχο), κατακλύζοντας το διαδίκτυο. Επειδή εύκολα παρασύρουν στα δίκτυα τους χρήστες υπολογιστή (ιδιαίτερα νέους), επενδύουν στις τελευταίες λέξεις της τεχνολογίας και σε εξειδικευμένο
προσωπικό προκειμένου να στήσουν παντού παγίδες. Κάθε μορφής ανωμαλία έχει μετονομαστεί
σήμερα σε σεξουαλική διαφορετικότητα ή προτίμηση, που, όχι μόνο δεν πρέπει να την αποφεύγει
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κάποιος, αλλά θα πρέπει να τα δοκιμάζει ο καθένας. Πορνογραφία, παιδική πορνογραφία, παιδεραστία, βρεφική πορνογραφία, ομοφυλοφιλία ανδρών και γυναικών, ζωοφιλία κ.λπ. είναι μερικές
από τις κατηγορίες, που προωθούν οι εταιρείες αυτές, προκειμένου να αποκτήσουν πελάτες. Είναι
προφανές ότι πολλές από αυτές τις δραστηριότητες είναι παράνομες στις πιο πολλές χώρες, όμως
η αδυναμία εντοπισμού των υπολογιστών που φιλοξενούν το περιεχόμενο αυτό οδηγεί στον κατακλυσμό του διαδικτύου με τέτοιο περιεχόμενο. Τα
έσοδα, είτε από συνδρομές, είτε από διαφημίσεις,
σε τέτοιες ιστοσελίδες υπολογίζονται σήμερα σε
τρισεκατομμύρια δολάρια. Η διάδοση κακόβουλων
προγραμμάτων μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες σε
μια προσπάθεια να εγκλωβίσουν τους επισκέπτες
τους σε συνεχείς επανεπισκέψεις είναι σχεδόν σε
όλoυς επιβεβλημένη. Μερικά μόνο από τα προβλήματα που δημιουργούνται περιλαμβάνουν:

1. Βομβαρδισμό με αναδυόμενα πορνογραφικά
διαφημιστικά.
2. Ανάδυση νέων διαφημιστικών σελίδων, μόλις
ο χρήστης πάει να κλείσει μια τέτοια σελίδα.
3. Αλλαγή της αρχικής σελίδας του χρήστη με
τη διαφημιζόμενη πορνογραφική σελίδα.
4. Επαναφορά της σελίδας αυτής από τον χρήστη δεν λειτουργεί, μια και κακόβουλο πρόγραμμα την επαναφέρει στην πορνογραφική.
5. Αντικατάσταση των προσαρμογών του χρήστη όσον αφορά ταπετσαρία ή προφύλαξη οθόνης
με ανάλογα πορνογραφικά θέματα.
6. Επαναδρομολόγηση ιστοσελίδων, ώστε άλλη
σελίδα να ζητά ο χρήστης και άλλη να του παρουσιάζεται.
7.

Διακοπή της σύνδεσης με το διαδίκτυο και
έναρξη σύνδεσης μέσω του πορνογραφικού εξυπηρετητή, ο οποίος όμως χρεώνει τον τηλεφωνικό λογαριασμό του χρήστη με υπέρογκα ποσά.
Άλλες μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται για παραπλάνηση χρηστών και παραπομπή τους, χωρίς να το
ζητήσουν, σε σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου
είναι:

1. Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με περιεχόμενο, που προκαλεί, χρησιμοποιώντας μάλιστα όλες τις μορφές πρόκλησης. Μηνύματα με
εικόνες, υπερσυνδέσμους για παρακολούθηση
βίντεο, αλλά και προκλητικά γραπτά μηνύματα.
Πολλές φορές αναφέρουν ότι η αποστολέας είναι
ένα απλό κορίτσι, που νιώθει μοναξιά, και ζητά
λίγη παρέα, ενώ σε πιο προχωρημένα μηνύματα
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καλούν τον χρήστη να τις παρακολουθήσει ζωντανά σε διάφορες πορνογραφικού περιεχομένου
σκηνές μέσω webcam.

2. Εισαγωγή κειμένων, φωτογραφιών και βίντεο με παραπλανητικές λέξεις κλειδιά, ώστε
οι μηχανές αναζήτησης, που χρησιμοποιούν οι
χρήστες, να περιλαμβάνουν στα αποτελέσματα
αναζήτησης (και μάλιστα στις πρώτες θέσεις) τις
ιστοσελίδες τους. Από στατιστικές γνωρίζουν τις
λέξεις κλειδιά, που χρησιμοποιούν συχνότερα οι
χρήστες, και έτσι το έργο τους είναι πολύ εύκολο. Ιδιαίτερα, όταν αναζητά ο χρήστης εικόνες ή
βίντεο, οι ευκαιρίες, που δημιουργούνται, είναι
τεράστιες.
3. Διαφημιστικές πορνογραφικές φωτογραφίες
ή βίντεο μετονομάζονται σε αρχεία με μεγάλη ζήτηση σε δίκτυα ανταλλαγής αρχείων. Με τον τρόπο αυτό, ενώ π.χ. κάποιος ψάχνει και βρίσκει ένα
δημοφιλές τραγούδι ή βιντεοκλίπ κάποιου επιτυχημένου τραγουδιστή, όταν το κατεβάσει μέσω
του διαδικτύου στον υπολογιστή του και πάει
να το ακούσει, αντί αυτού, που περιμένει, έρχεται σε επαφή με ένα πορνογραφικό περιεχόμενο,
που τον παρακινεί να επισκεφτεί πορνογραφικές
ιστοσελίδες με παρόμοιο περιεχόμενο.
4. Παρόμοια τακτική ακολουθείται και στην περίπτωση παράνομης ανταλλαγής προγραμμάτων
υπολογιστή, και μάλιστα πολύ συχνά παιχνιδιών
(για τα οποία συνήθως ενδιαφέρονται οι νέοι). Ενώ
ο νέος περιμένει π.χ. ότι θα κατεβάσει ένα παιχνίδι,
όταν αρχίζει να το εκτελεί, είτε αντιλαμβάνεται ότι
εξαπατήθηκε, μια και, αντί του παιχνιδιού, αρχίζει
να παρακολουθεί μια πορνοταινία, είτε ότι μαζί με
το πρόγραμμα εγκαθίστανται ένα σωρό άλλα κακόβουλα προγράμματα στον υπολογιστή του.
Εκεί όμως, που η πορνογραφία και η σεξουαλική παρενόχληση βρίσκει σήμερα καθημερινή
εφαρμογή, και μάλιστα ανάμεσα στους νέους,
είναι στις ομάδες συζήτησης ή ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων, όπου συνήθως οι νέοι, που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, αφιερώνουν τον
περισσότερο χρόνο τους. Η απόκρυψη ταυτότητας
(ηλικία, φύλο, όνομα κ.λπ.), οδηγεί τους νέους σε
συμπεριφορές πολύ επικίνδυνες. Η χρήση γλώσσας με βωμολοχίες, η γραφή με λατινικούς χαρακτήρες, που οδηγεί σε άνθιση της ανορθογραφίας,
η ανταλλαγή παραπλανητικών φωτογραφιών,
ή αποστολή φωτογραφιών πορνοστάρ, αντί των
δικών τους, για να εντυπωσιάσουν κ.λπ., αποτελούν καθημερινές πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό
μεγαλύτεροι και έμπειροι σεξουαλικά χρήστες
παραπλανούν, εντυπωσιάζοντας μικρά παιδιά,
κλείνουν ραντεβού μαζί τους, και αναλαμβάνουν
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σιγά-σιγά τον έλεγχό τους, υποσχόμενοι οικονομική, συναισθηματική ή άλλη ανταμοιβή. Αυτό
οδηγεί, ξεκινώντας από πολύ απλά ραντεβού σε
εγκλήματα, που περιλαμβάνουν εκμετάλλευση
γυναικών, δουλεμπορία, σεξουαλική παρενόχληση, πορνογραφία, συμμετοχή σε πορνοταινίες,
παιδεραστία, παιδική πορνογραφία, εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων κ.λπ.

Βία
Μια άλλη μορφή τρομοκρατίας, που ανθίζει
τελευταία μέσα στο διαδίκτυο, είναι η προβολή
φωτογραφιών ή ταινιών, που έχουν θέμα βίαιες
σκηνές. Η επιτυχία, που έχει η προβολή τέτοιων θεμάτων, όπως άλλωστε το βλέπουμε και στα
σημερινά δελτία ειδήσεων, οδηγεί πολλές φορές
στην παραποίηση περιεχομένου ή σκηνοθεσία βίαιων πράξεων, βιασμών, κακοποίησης ανθρώπων
ή ζώων με μοναδικό σκοπό την προβολή στο διαδίκτυο. Η ευκολία, που παρέχουν τα σύγχρονα
τηλέφωνα για φωτογράφηση και βιντεογράφηση
βοηθά ακόμα και μικρούς μαθητές να παραποιούν
φωτογραφίες καθηγητών τους και να τους εμφανίζουν π.χ. γυμνούς ή με παραποιημένα χαρακτηριστικά στο διαδίκτυο. Ακόμα χειρότερα, μαθητές
σκηνοθετούν κακοποίηση συμμαθητών τους ή
βιασμούς συμμαθητριών τους, προκειμένου να τα
δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο. Σκυλιά και γατιά
υποφέρουν πολλές φορές μέχρι θανάτου στα χέρια νεαρών, που απλά θέλουν να βιντεογραφήσουν
και να δημοσιεύσουν την αποτρόπαια αυτή πράξη. Ακόμα και στα αποχωρητήρια στο εξωτερικό
μπήκαν φρουροί, που απαγορεύουν την είσοδο με
κινητό τηλέφωνο, μια και ευρέθηκαν δημοσιευμένες σκηνές στο διαδίκτυο, που τραβήχτηκαν χωρίς
την έγκριση βέβαια προσώπων, που απλώς πήγαν
για τη φυσική τους ανάγκη, παραβιάζοντας έτσι
κάθε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων
Με τη χρήση της σημερινής τεχνολογίας που
ουσιαστικά απαιτεί μόνο έναν απλό υπολογιστή
μπορεί ο κάθε μαθητής να μετατραπεί σε παραγωγό υλικού διαπόμπευσης συμμαθητών του ή καθηγητών του στο διαδίκτυο. Μέχρι και πολιτικά
επεισόδια δημιουργήθηκαν από νεαρούς, που με
σκηνοθετημένα βίντεο διαπομπεύουν εθνικούς
ήρωες άλλων χωρών. Ο εθνάρχης Μακάριος διαπομπεύεται από τους Τούρκους, ο Κεμάλ Ατατούρκ από τους Έλληνες, ενώ τεράστιο πολιτικό
ζήτημα δημιουργήθηκε με εικόνες ή βίντεο που
κυκλοφόρησαν και γελοιοποιούσαν τον προφήτη
Μωάμεθ των μουσουλμάνων.

Εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων
Η αναζήτηση μέσα από το διαδίκτυο ανθρώπων, που μπορούν να αναλάβουν τη δολοφονία
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κάποιου, αλλά και την οργάνωση οποιασδήποτε
μορφής τρομοκρατικής ενέργειας βρίσκει στο διαδίκτυο πρόσφορο έδαφος λόγω της ανωνυμίας,
που προσφέρει, αλλά και της δυνατότητας επικοινωνίας με οποιοδήποτε άτομο σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί.
Η εμπορία ανθρωπίνων οργάνων είναι μια επιχείρηση, που πολλές φορές οδηγεί σε δολοφονίες,
προκειμένου να ευρεθούν ανθρώπινα όργανα, τα
οποία θα πωληθούν πανάκριβα. Η διαδικασία περιλαμβάνει πρώτα εντοπισμό αγοραστών, ακολουθεί έρευνα για εντοπισμό του θύματος μέσω του
διαδικτύου, το θύμα παγιδεύεται με κάποιο τρόπο, και είτε δολοφονείται, είτε υφίσταται παρά τη
θέλησή του αφαίρεση συγκεκριμένου οργάνου.
Σε χώρες, που επικρατεί οικονομική εξαθλίωση,
μπορούν να εντοπισθούν άτομα, τα οποία, είτε δεν
θα τα αναζητήσει κανείς, αν εξαφανιστούν, είτε δέχονται με πολύ λιγότερα χρήματα να προβούν σε
παραχώρηση συγκεκριμένων οργάνων τους.

Τζόγος
Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα απέβλεπε στο
εύκολο κέρδος, παίζοντας τα λεγόμενα τυχερά παιχνίδια και, όπως είναι φυσικό, δεν θα μπορούσε
αυτό το πάθος του να μην βρουν τρόπο οι επιτήδειοι, για να το εκμεταλλευτούν και μέσα από το διαδίκτυο. Είναι επίσης γνωστό ότι πάντοτε υπήρχαν
τα νόμιμα και τα παράνομα τυχερά παιχνίδια. Η
εφαρμογή τους στο διαδίκτυο περιλαμβάνει καζίνο,
στοιχήματα, τυχερά παιχνίδια, άλλα παιχνίδια, που
υπόσχονται χρηματικά ή άλλα βραβεία. Πολλές
φορές σου δίνονται δωρεάν ηλεκτρονικά κουπόνια,
για να σε παρασύρουν να ξεκινήσεις να ασχολείσαι
με το σχετικό θέμα, ξέροντας ότι ο άνθρωπος είναι
αχόρταγος, και εύκολα παρασύρεται από την πιθανότητα να έχει μεγάλο και εύκολο κέρδος.

Εικονικές ή ψεύτικες αγορές
Στα αρχικά στάδια του διαδικτύου η χρήση
του για εμπορικούς σκοπούς απαγορευόταν αυστηρά. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει
και τόσο η προώθηση προϊόντων με παρουσιάσεις και διαφημίσεις, η υποστήριξη προϊόντων,
αλλά και η απευθείας πώληση μέσω του διαδικτύου, αυξήθηκαν δραματικά. Ακόμα τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργία τεράστιων εταιρειών, με κύκλους εργασίας, που ξεπερνούν τα
πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, και που διαθέτουν μόνο ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης.
Ίσως η πρώτη μεγάλη τέτοια εταιρεία είναι η
Αmazon, που ιδρύθηκε από τον ελληνικής καταγωγής κ. Jeff Bezos. Ξεκίνησε με πωλήσεις
βιβλίων σε παγκόσμια κλίμακα μέσω του διαδικτύου και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη και
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πιο αξιόπιστη εταιρεία πώλησης λιανικού εμπορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το παράδειγμα βέβαια αξιόπιστων εταιρειών είναι φυσικό να προσπάθησαν να μιμηθούν
και πολλοί απατεώνες. Η ευκολία και το χαμηλό
κόστος συντήρησης μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο ώθησε πολλούς να διαφημίζουν επώνυμα
και ακριβά προϊόντα και να πουλούν προϊόντα
μαϊμού (κοσμήματα, αρώματα, ρολόγια, ηλεκτρονικά) πολύ μικρότερης βέβαια αξίας. Άλλοι πάλι
παρουσιάζουν με εντυπωσιακές φωτογραφίες το
προϊόν τους και τις δυνατότητές του, όταν όμως
πάρουν τα χρήματα από πολλούς ανυποψίαστους
χρήστες, εξαφανίζονται, χωρίς να αφήνουν καθόλου ίχνη. Η πώληση προϊόντων, που αποτελούν
αποτέλεσμα κλοπής μέσα από τέτοιες σελίδες, είναι πολύ συχνή.
Μια άλλη μορφή απάτης, που τελευταία εξαπλώνεται, είναι η πώληση μεταχειρισμένων ή
καινούργιων προϊόντων μέσα από δημοπρασίες.
Αντιλαμβάνεστε ότι, αν τέτοιες δημοπρασίες δεν
γίνονται μέσω επίσημων και νομικά κατοχυρωμένων οργανισμών, η δυνατότητα εξαπάτησης είναι
πολύ εύκολη και πολύ πιθανή. Προϊόντα σε κακή
κατάσταση, που δεν λειτουργούν ή που έχουν
προβλήματα, ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου χωρίς κανένα έλεγχο. Ακόμα και αν σου δίνεται η δυνατότητα επιστροφής,
αυτό πολλές φορές, ιδιαίτερα για μικροαγορές,
είναι ασύμφορο λόγω του ότι θα πρέπει να πληρώσεις τα μεταφορικά.
Όσον αφορά το λογισμικό υπολογιστών παρουσιάζονται τελευταία εταιρείες, που μέσω του
διαδικτύου διατείνονται ότι μπορούν να σας προμηθεύσουν με κάθε μορφής αυθεντικό λογισμικό
σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς.
Δικαιολογούν μάλιστα τη διαφορά της τιμής με
το ότι δεν έχουν έξοδα αποστολής, όλα είναι αυτοματοποιημένα, και αγοράζουν πολύ φτηνά το
λογισμικό από τους παραγωγούς του, μια και δεν
συμπεριλαμβάνονται εγχειρίδια και φυσικά αντίγραφα. Αποτέλεσμα είναι να σας προμηθεύουν με
μη ελεγμένο και όχι αυθεντικό λογισμικό, που πιθανόν να έχει και ένα σωρό άλλα κακόβουλα προγράμματα ενσωματωμένα, με όλες τις συνέπειες,
που θα επακολουθήσουν για τον υπολογιστή σας.
Αναφερθήκαμε ήδη προηγουμένως και σε
πολλές άλλες παράνομες δραστηριότητες πωλήσεων, που εκμεταλλεύονται το διαδίκτυο. Πωλήσεις όπλων σε τρομοκράτες, ναρκωτικά, εμπόριο
γυναικών, βρεφών, μπορεί να κρύβονται, καλά
καμουφλαρισμένα, πίσω από φαινομενικά αθώες
σελίδες πωλήσεων.
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Πειρατεία
Η κλασσική πειρατεία είναι η διά της βίας κλοπή ολόκληρων πλοίων με το περιεχόμενό τους
(έμψυχο και άψυχο). Στη σημερινή εποχή βέβαια
όταν μιλούμε για πειρατεία, εννοούμε την κλοπή
πνευματικής ιδιοκτησίας, που ξεκίνησε πρώτα
με τη μουσική (την εποχή, που αγοράζαμε ακόμα
κασέτες). Βέβαια σήμερα η πειρατεία επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Μουσική,
ταινίες και λογισμικά προγράμματα φυλάσσονται
πλέον ηλεκτρονικά, και μπορούν να μεταφερθούν
σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου χωρίς κανένα
σχεδόν κόστος, μέσω του φτηνού και γρήγορου
διαδικτύου.
Από τη φύση της η πειρατεία είναι παράνομη,
άρα δεν μπορεί να υπάρχει κανένας έλεγχος του
περιεχομένου. Η διακίνηση του υλικού γίνεται
μέσω ενός δικτύου παρανόμων εξυπηρετητών,
καθώς και μεταξύ απλών χρηστών, που μέσω ειδικών προγραμμάτων μοιράζονται με την παγκόσμια κοινότητα το ποικίλο περιεχόμενο, που έχουν
στον υπολογιστή τους. Προκειμένου οι χρήστες
να έχουν μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς, τα
ειδικά αυτά προγράμματα, αλλά και οι εξυπηρετητές απαιτούν από τους χρήστες να παίρνουν
με ταχύτητες ανάλογες με αυτές, που δίνουν. Για
να πάρεις λοιπόν, πρέπει να δώσεις. Για να δώσεις
τώρα, πρέπει να έχεις κάτι, που το θέλουν και το
ζητούν πολλοί. Αυτό οδηγεί πολλούς χρήστες να
εντοπίζουν τα τραγούδια, που έχουν μεγάλη επιτυχία, τα προγράμματα λογισμικού ή παιχνίδια,
που είναι πολύ δημοφιλή και στην τελευταία τους
έκδοση, καθώς και ταινίες, που κάνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες, και που είναι λίγοι αυτοί που τα
διαθέτουν. Επειδή λοιπόν, ούτε αυτοί τα διαθέτουν,
μετονομάζουν παλιότερα αρχεία τους, και τους δίνουν τα ονόματα αυτά, που έχουν μεγάλη ζήτηση.
Με αυτό τον τρόπο οι άλλοι χρήστες παραπλανώνται, και αρχίζουν να τα κατεβάζουν από τον
χρήστη αυτό, δίνοντάς του και αυτού δικαίωμα να
κατεβάζει πολύ γρηγορότερα. Όταν τελειώσουν
το κατέβασμα, καταλαβαίνουν ότι, αντί εκείνο
που έψαχναν, κατέβασαν ένα ηλεκτρονικό σκουπίδι. Η συνέχεια πολλές φορές όμως είναι ακόμα
χειρότερη, διότι και αυτοί δεν το διαγράφουν από
τον υπολογιστή τους. Το αφήνουν, ώστε κάποιοι
άλλοι να την πάθουν, και να έχουν και εκείνοι το
πλεονέκτημα της ταχύτητας. Με τον τρόπο αυτό
το πρόβλημα μεγαλώνει συνεχώς.
Εκτός όμως από το πρόβλημα, που από τη
φύση της πειρατείας δημιουργείται από τους χρήστες, ένα σωρό άλλοι επιτήδειοι, που θέλουν να
προωθήσουν τα δικά τους διαφορετικά συμφέροντα, χρησιμοποιούν την ίδια ακριβώς μέθοδο, για
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να παγιδέψουν τους χρήστες. Έτσι διαφημιστικά
και ταινίες πορνό μετονομάζονται στο πιο σπάνιο
βιντεοκλίπ του πιο ξακουστού τραγουδιστή ή τραγουδίστριας. Σαν αποτέλεσμα, χιλιάδες νέοι το μεταφέρουν στον υπολογιστή τους, για να καταλάβουν πως την έπαθαν, και να κινδυνεύουν επίσης
να παρασυρθούν στα πλοκάμια αυτών που τους
παγίδεψαν. Επίσης ένα σωρό κακόβουλα προγράμματα μπορούν να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο
αυτό, και έτσι με όλους τους τρόπους, που προαναφέραμε, να ξαπλώνονται και σιγά – σιγά να καταλαμβάνουν τον υπολογιστή. Δεν είναι τυχαίο το
ότι στους περισσότερους υπολογιστές, που γίνονται παράνομες ανταλλαγές ηλεκτρονικού περιεχομένου, συνήθως λαθροβιούν και ένα σωρό άλλα
κακόβουλα προγράμματα κάθε μορφής, συνήθως,
χωρίς καν να το υποψιάζεται ο χρήστης.

Ναρκωτικά
Η αγορά ναρκωτικών μέσα από το διαδίκτυο
και η αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου αυξάνεται αλματωδώς λόγω της ανωνυμίας, που προσφέρει. Ο εντοπισμός υποψηφίων αγοραστών, αλλά
και η διαφήμιση ορισμένων προϊόντων, που σιγάσιγά εισάγουν υποψήφια θύματα στη χρήση και
στην προμήθεια ναρκωτικών, μπορούν εύκολα να
γίνουν μέσα από ομάδες συζήτησης και ανταλλαγής άμεσων γραπτών μηνυμάτων.

Εθισμός
Μια εντελώς διαφορετική μορφή παγίδευσης
που απλώνει διαρκώς το πέπλο της στις μέρες μας
μέσω της ηλεκτρονικής κοινωνίας του διαδικτύου, είναι μέσω των διαφόρων μορφών σταδιακής
εκμετάλλευσης της έλξης του χρήστη προς ένα
θέμα, ώστε τελικά να προκαλείται εθισμός. Μερικοί τομείς, στους οποίους συνήθως ελλοχεύει ο
κίνδυνος εθισμού είναι:

1.

Παιχνίδια. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι κυρίως νέοι, που κάποιο παιχνίδι τους απορροφούσε
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ξεχνούν όλες τις άλλες
υποχρεώσεις τους. Μην ξεχνούμε τα παλιότερα
χρόνια, όπου οι γονείς με φωνές και απειλές προσπαθούσαν να βάλουν τα παιδιά τους στο σπίτι
για να διαβάσουν τα μαθήματά τους. Δυστυχώς
σήμερα τα παιχνίδια δεν παίζονται έξω από το
σπίτι (όπου γινόταν και μια μορφή εκγύμνασης
με το παιχνίδι, αλλά και μια κοινωνική επαφή)
αλλά ο παίχτης απομονώνεται στο δωμάτιό του
μπροστά στον υπολογιστή του, και παίζει, είτε
μόνος του, είτε με πολλούς άλλους παίχτες, ανά
το παγκόσμιο. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας
εντυπωσιάζουν με ωραίες εικόνες και μουσικές
υποκρούσεις, ενώ η ένταση για την εξέλιξη του
παιχνιδιού κρατά σε εγρήγορση τον παίχτη, ώστε
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να μη θέλει να διακόψει ποτέ. Αποτέλεσμα τούτου είναι η πλήρης αποξένωση του χρήστη, η δημιουργία ψυχολογικών προβλημάτων, αλλά και
προβλημάτων υγείας. Πολλές περιπτώσεις έχουν
έρθει στην επιφάνεια παικτών, που έμειναν χωρίς φαγητό μερικά εικοσιτετράωρα, διότι έπαιζαν
στο διαδίκτυο, και δεν μπορούσαν να διακόψουν.
Ακόμα για τον ίδιο λόγο μπορεί να αλλάξουν οι
διατροφικές συνήθειες των χρηστών, και η διατροφή τους να περιορίζεται σε κατανάλωση των
λεγομένων γρήγορων φαγητών. Τα φαγητά αυτά
όμως αποτελούν μια πολύ βλαβερή συνήθεια, αν
μάλιστα ο χρήστης τα παίρνει σε καθημερινή
βάση, θα του δημιουργηθούν πολλά προβλήματα
υγείας, με κυριότερο αυτό της παχυσαρκίας. Το
πρόβλημα του εθισμού στα ηλεκτρονικά παιχνίδια οδήγησε πρόσφατα στον θάνατο ενός βρέφους
στην Άπω Ανατολή, επειδή οι νεαροί γονείς ήταν
τόσο απορροφημένοι στο παιχνίδι, που έπαιζαν
στο διαδίκτυο, που το άφησαν για πολλές ώρες
χωρίς φαΐ και νερό.

2. Τζόγος. Η αγάπη μερικών ανθρώπων για
τα τυχερά παιχνίδια ήταν από πάντα, τόσο δυνατή, που τους οδηγούσε σε εθισμό και απώλεια
τεραστίων χρηματικών ποσών. Η συμμετοχή σε
τέτοια παιχνίδια στο διαδίκτυο μπορεί να έχει,
εκτός από τα καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα, και απορρόφηση του παίκτη σε τέτοια
βαθμό, ώστε να μη βρίσκει χρόνο για τίποτα άλλο.
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Ο εθισμός σε τέτοια τυχερά παιχνίδια, εκτός από
το οικονομικό κόστος, μπορεί να οδηγήσει στην
καταστροφή των οικογενειακών δεσμών και την
καταστροφή της εργασιακής δυνατότητας του
παίκτη.

3. Μουσική και Ταινίες. Η αγάπη των χρηστών του διαδικτύου είτε για τη μουσική, είτε
για την παρακολούθηση ταινιών, οδηγεί μερικές
φορές σε ένα πάθος απόκτησης, όσο το δυνατόν,
περισσότερων τραγουδιών ή ταινιών. Το πάθος
αυτό οδηγεί συχνά στην αφιέρωση τόσο μεγάλου
χρόνου για την εύρεσή τους, ώστε πολλές φορές
δεν του μένει χρόνος, ούτε για να ακούσει, ή να
δει το υλικό, που βρίσκει. Έτσι οι χρήστες ασχολούνται με την απόκτηση τέτοιου περιεχομένου,
και στην προσπάθειά τους αυτή δεν βρίσκουν
χρόνο, για να το απολαύσουν. Θυμίζει λίγο ο εθισμός αυτός τον παλιό τσιγκούνη, που μάζευε λεφτά απλώς, για να νιώθει ότι τα έχει κάπου κρυμμένα, χωρίς να μπορεί να τα απολαύσει.
4. iDoser: Το ναρκωτικό του εικοστού πρώτου
αιώνα. Από καιρό είναι γνωστό στους επιστήμονες ότι ορισμένες χαμηλές ηχητικές συχνότητες
προκαλούν, είτε κατευνασμό είτε υπερδιέγερση
και ευφορία των ακροατών. Η αξιοποίηση των
υπερδιεγερτικών συχνοτήτων μέσα από μουσικά
κομμάτια οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας βιομηχανίας, η οποία κατασκευάζει τέτοια μουσικά
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αρχεία, και τα διαθέτει δωρεάν στο διαδίκτυο. Ο
ανθρώπινος εγκέφαλος λόγω της ευφορίας, που
νιώθει (κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη χρήση
κανονικών ναρκωτικών), επιζητεί την επανάληψη της ακρόασης. Ο χρήστης, αναζητώντας νέα
μουσικά κομμάτια με τα χαρακτηριστικά αυτά,
καθοδηγείται από επιτήδειους (που συμπεριφέρονται σαν ηλεκτρονικά βαποράκια) στην αγορά όλο και πιο υπερδιεγερτικών μουσικών κομματιών. Έχει βρεθεί μάλιστα ότι η συνύπαρξη
κανονικών ναρκωτικών μαζί με τέτοια μουσική
οδηγεί σε ακόμη πιο έντονη ευφορία, με πολύ πιο
παρατεταμένη διάρκεια. Για τον λόγο αυτό σήμερα η οργάνωση επιτυχημένων πάρτι από τη νεολαία πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό χρήσης,
τόσο ναρκωτικών ουσιών, όσο και τέτοιας μουσικής. Ο τρόπος διάδοσης της μουσικής αυτής,
την κάνει πολύ χειρότερο πρόβλημα από αυτό
των ναρκωτικών. Ένα τέτοιο μουσικό κομμάτι
μπορεί ο χρήστης να το ακούσει δωρεάν πολλές
φορές, χωρίς επιπλέον χρέωση. Αυτό οδηγεί ευκολότερα στον εθισμό, και στην ανάγκη εύρεσης
νέων πιο εντόνων μουσικών, αλλά και στη συνεχή ανάγκη παρουσίας σε τέτοια πάρτι. Η συνεχής κατάσταση ευφορίας καταστρέφει τελικά τις
παραγωγικές δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Για τον λόγο αυτό και η μουσική αυτή
έχει χαρακτηριστεί το ναρκωτικό του εικοστού
πρώτου αιώνα.

5. Άμεση επικοινωνία. Πολύ συχνά ιδιαίτερα οι νέοι χάνουν πάρα πολύ μεγάλο μέρος του
χρόνου τους με ανταλλαγή άμεσων γραπτών
μηνυμάτων, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία που τους παρέχει το διαδίκτυο. Εκτός από το
πρόβλημα εμπλοκής σε ένα ψεύτικο και φανταστικό πολλές φορές κόσμο, στον οποίο γίνονται
οι διάφορες συζητήσεις, οι νέοι χάνουν τη δυνατότητα πραγματικής κοινωνικοποίησης, αλλά
και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με εντελώς
λανθασμένο τρόπο τη γλώσσα, χρησιμοποιώντας
συντμήσεις, λατινικούς χαρακτήρες (τα γνωστά
Grenglish = Greek+English) αλλά και τελικά να
μην μπορούν να γράψουν με σωστή ορθογραφία
ούτε μια απλή πρόταση. Δείτε για παράδειγμα τα
κυλιόμενα μηνύματα, που στέλλουν οι νέοι μας
στις διάφορες αθλητικές ή ψυχαγωγικές τηλεοπτικές εκπομπές.
6. Πορνογραφία. Όπως ήδη προαναφέρθηκε,
η πορνογραφία έχει στην εποχή μας μεγάλες δυνατότητες προώθησης μέσω του διαδικτύου. Ο
εθισμός νέων κυρίως ανθρώπων στην παρακολούθηση ταινιών ή εικόνων πορνογραφικού περιεχομένου, η δυνατότητα εκπομπής και παρακο136



λούθησης γυμνών νέων σε βίντεο σε πραγματικό
χρόνο με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας,
μια και ο καθένας με μια μικρή κάμερα μπορεί
να το στέλλει στο διαδίκτυο, αλλά και η συμμετοχή σε εικονικές ερωτικές συνευρέσεις μέσω
cybersex οδηγεί ακόμα και σε αυτή την εκτόνωσης της ερωτικής νεανικής ορμής. Σαν αποτέλεσμα, οι σημερινοί νέοι δεν ενδιαφέρονται πλέον
τόσο πολύ να ερωτευτούν και να δημιουργήσουν
οικογένεια. Πολλοί άλλοι λόγοι βέβαια βοηθούν
σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η υπογεννητικότητα
και η διάλυση της οικογένειας, που αποτελούσε
τον βασικό δομικό λίθο της κοινωνίας μας, όπως
μέχρι σήμερα τη γνωρίζαμε, οδηγεί ολόκληρες
χώρες, που ονομάζονται αναπτυγμένες, στη διάλυση και στον μαρασμό, ενώ στον τόπο μας μερικοί το ονομάζουν, σαν τον τρίτο Αττίλα. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο εθισμός, τόσο μεγαλύτερα
είναι και τα προβλήματα, που δημιουργεί. Ακόμα και οι γάμοι, που συνάπτονται σήμερα, με τις
πρώτες δυσκολίες οδηγούν σε απομόνωση, η τεχνολογία βοηθά σε αυτό, και το τελικό αποτέλεσμα είναι ο εύκολος χωρισμός.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ψάχνοντας και δουλεύοντας καθημερινά κάποιος με το διαδίκτυο, ανακαλύπτει διαρκώς όλο
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τρόπους για την αποφυγή των διαφόρων παγίδων, που επιτήδειοι στήνουν στο διαδίκτυο, να τονίσουμε ότι οι παγίδες είναι πολύ λιγότερες, αν ο
χρήστης:

1. Δεν θέλει να κερδίσει εύκολα χρήματα ή να
αγοράσει κάτι σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την
πραγματική.
2. Δεν θέλει να υπερβεί τη φύση του με διάφορα

σκευάσματα νεότητας, βιταμίνες ή βοηθήματα
αύξησης της ερωτικής δραστηριότητας.

3. Δεν είναι πλεονέκτης όσον αφορά το υλικό,
που διαθέτει. Ακόμα και παράνομα αν προμηθεύεται το υλικό αυτό, αν δεν τον κυριαρχεί η πλεονεξία, κινδυνεύει λιγότερο.
4. Αν ξεπεράσει την άποψη, που λέει ότι το δω-

ρεάν είναι καλύτερο, τότε μπορεί να πληρώνει
με λεφτά κάποιο ηλεκτρονικό υλικό, που χρειάζεται, αλλά το απολαμβάνει καλύτερα, χωρίς
κινδύνους από κακόβουλα προγράμματα, που
επιτίθενται στον υπολογιστή του και που πολλές
φορές προκαλούν περισσότερη οικονομική ζημιά
(απώλεια χρημάτων) ή τον αναγκάζουν να πληρώσει εξειδικευμένους επαγγελματίες, για να τα
αφαιρέσουν από το σύστημά του.
και πιο έξυπνες νέες παγίδες. Αυτό, όπως αναφέραμε και στην αρχή, οδηγεί πολλούς, ιδιαίτερα γονείς, που θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους,
στην απόφαση να μη συνδέουν τους υπολογιστές
τους με το διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή όμως συχνά φέρνει εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Το
διαδίκτυο σήμερα είναι παντού. Στο σχολείο, σε
φίλους, ακόμα και στις καφετέριες, που συχνάζει
η νεολαία, το παιδί μπορεί να έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Το να του το στερούμε στο σπίτι, εκτός
του ότι το κάνει να νιώθει μειονεκτικά, δεν το εκπαιδεύουμε στη σωστή χρήση του με αποτέλεσμα
να είναι ευάλωτο και να παρασύρεται ευκολότερα,
μόλις του δοθεί πρόσβαση κάπου αλλού. Έτσι και
αλλιώς πολύ συχνά, και μάλιστα από το στάδιο
της δημοτικής εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι ζητούν
από τα παιδιά να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο, και
να παρουσιάσουν μελέτες. Σε λίγο καιρό τα μαθήματα, οι εκφωνήσεις των ασκήσεων, αλλά και η
παράδοση των λύσεων στον καθηγητή θα γίνεται
μέσω του διαδικτύου. Η καλύτερη προστασία δεν
είναι η διακοπή της σύνδεσης, αλλά η ενημέρωση,
η λήψη προστατευτικών μέτρων, η εγρήγορση
και η ευαισθητοποίηση, ο έλεγχος και η προστασία μέσω πρόληψης από τους κινδύνους, μερικούς
από τους οποίους περιγράψαμε πιο πάνω.
Πριν περιγράψουμε μερικούς πρακτικούς
Eνατενίσεις



5. Αν μάθει να εφαρμόζει το μέτρο σε όλες του τις
ενέργειες, αποφεύγει την παγίδα του εθισμού.
Γενικά η διαμόρφωση χαρακτήρων με αρχές
από την οικογένεια και κατ’ επέκταση από την
κοινωνία, βοηθά στην κατακόρυφη μείωση των
κινδύνων από παγίδες, που μπορούν να παρουσιαστούν, τόσο στην πραγματική ζωή, όσο και κατά
την πλοήγησή μας με οποιονδήποτε τρόπο στο
διαδίκτυο. Οι περισσότερες παγίδες, όπως προκύπτει και από τα προσφερθέντα, στηρίζονται στην
εκμετάλλευση των διαφόρων παθών και αδυναμιών, που συνήθως έχει η ανθρώπινη φύση. Αυτοί
που στήνουν τις παγίδες, έχουν γίνει σήμερα επιστήμονες στους τρόπους ανάδειξης και εκμετάλλευσης των παθών αυτών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι διαφημίσεις και η παρουσίαση ενός
ονειρικού κόσμου βοηθούν στο στήσιμο τέτοιων
παγίδων. Ο προσωπικός εντοπισμός και ο έλεγχος
των ανθρωπίνων παθών βοηθά τον καθένα να ξεπεράσει ανώδυνα πολλές από αυτές τις παγίδες.
Απόδειξη τούτου αποτελούν και τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών, που δείχνουν ότι τα παιδιά,
που παρακολουθούν το κατηχητικό, έχουν λιγότερες πιθανότητες να μπλεχτούν με ναρκωτικά
και έχουν περισσότερες αντιστάσεις στο κακό.
Ας έρθουμε τώρα σε συγκεκριμένα βήματα,
που πρέπει να λαμβάνουμε, προκειμένου να απο137

φεύγουμε παγίδες του διαδικτύου, τόσο για τα
παιδιά μας, όσο και για μας τους ίδιους.

1. Ενημερώνουμε τα παιδιά μας και συζητούμε
μαζί τους τις διάφορες παγίδες του διαδικτύου,
για το οποίο πρέπει και οι ίδιοι να ενημερωνόμαστε και να το χρησιμοποιούμε.
2. Παρακολουθούμε και ελέγχουμε τακτικά το

τι σελίδες επισκέπτονται τα παιδιά μας, καθώς
και με ποιους και πώς επικοινωνούν.

3. Καταλαβαίνουμε και εξηγούμε στα παιδιά ότι
δεν λένε όλοι πάντα την αλήθεια στο διαδίκτυο.
Πολλές φορές ο άνθρωπος, που δέχεται μια πληροφορία, τείνει να τη θεωρεί αληθινή. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά ψέματα. Πολλές φορές
μάλιστα δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε πότε ένα
άρθρο αναφέρει την άποψη του συγγραφέα ή περιγράφει γεγονότα. Αυτό πρέπει όλοι μας να μάθουμε να το διαχωρίζουμε.
4. Συναντήσεις, που κανονίζονται μέσα από το
διαδίκτυο, με πρόσωπα, που γνωρίσαμε σε αυτό
είναι πολύ επικίνδυνες, και πρέπει να αποφεύγονται.
5. Η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων με
αγνώστους δεν πρέπει να γίνεται για κανένα
λόγο (τηλέφωνα, ονόματα, διευθύνσεις, ακόμα
και σχολείο φοίτησης ή εργασία).
6. Η θέση του υπολογιστή δεν είναι στο υπνοδωμάτιο, όπου η αίσθηση της απομόνωσης οδηγεί σε κινδύνους, αλλά σε ένα κοινό ανοιχτό
δωμάτιο.
7. Μάθετε τα παιδιά να αναφέρουν οτιδήποτε τα

κάνει να νιώθουν άβολα ή αμήχανα στο διαδίκτυο. Ενημερώστε την αστυνομία για οτιδήποτε
περίεργο ή παράξενο πέσει στην αντίληψή σας.
Για τον σκοπό αυτό υπάρχει ειδικό τμήμα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

8. Έχουμε πάντα φορτωμένα στον υπολογιστή
μας προγράμματα προφύλαξης από κακόβουλες
επιδρομές. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν πολλά στο εμπόριο, μερικά μάλιστα διατίθενται εντελώς δωρεάν. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι πάντοτε ενημερωμένα, ώστε να γνωρίζουν
πώς να αντιμετωπίσουν τις τελευταίες εκδόσεις
κακόβουλων προγραμμάτων.
9. Ελέγχουμε τακτικά ολόκληρο τον υπολογιστή μας για ύπαρξη κακόβουλων προγραμμάτων.
10. Δεν εμπιστευόμαστε αναδυόμενα παράθυρα,

που μας προειδοποιούν για ύπαρξη κακόβουλων
προγραμμάτων ή άλλων προβλημάτων στον υπο-
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λογιστή μας. Συνήθως αυτά εισάγουν στον υπολογιστή μας κακόβουλα προγράμματα, αντί να
μας προστατεύουν. Αν κάποιος πραγματικά θέλει
το καλό μας, δεν προσπαθεί να μας το επιβάλει
παρά τη θέλησή μας.

11. Φορτώνουμε στον υπολογιστή μας προγράμ-

ματα προφύλαξης από μη επιθυμητές σελίδες. Η
ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται
σήμερα είτε από προγράμματα με τη βοήθεια του
παροχέα πρόσβασης στο διαδίκτυο, είτε με προγράμματα του εμπορίου. Με τέτοια προγράμματα
μπορούμε να αποκλείσουμε την κατά οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση σε ανεπιθύμητες σελίδες
του διαδικτύου (π.χ. πορνογραφικές, τρομοκρατίας, βίας, πειρατείας, αιρέσεων κ.λπ.) σε μια προσπάθεια να φτάσουμε σε ένα ασφαλές διαδίκτυο
(safe internet).

12. Επιβεβαίωση κωδικών. Πολλές φορές κάποιο μήνυμα μας ζητά να επιβεβαιώσουμε κάποιο
κωδικό μας. Αν π.χ. λάβουμε από την τράπεζά μας,
από την εταιρεία, που μας παρέχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο ή στο email, και γενικά από οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί χρήση κωδικών, κάποιο
μήνυμα, που μας λέει ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε τους κωδικούς μας, διότι κινδυνεύουμε, πρέπει
αμέσως να απορρίπτουμε το μήνυμα. Καταρχήν
να ξέρουμε ότι ουδέποτε τέτοιες εταιρείες ζητούν
επιβεβαίωση με τον τρόπο αυτό. Το να ελέγχουμε τον αποστολέα του καθενός μηνύματος πρέπει
να μας γίνει συνήθεια. Το ότι, σαν αποστολέας,
αναφέρεται ο οργανισμός ή η σχετική υπηρεσία,
που γνωρίζουμε, δεν πρέπει να μας καθησυχάζει.
Πρέπει πάντα να ελέγχουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα. Η διεύθυνση αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι το πρόσωπο ή το τμήμα, που μας στέλλει το μήνυμα, και
το δεύτερο, που διαχωρίζεται από το πρώτο με το
γνωστό μας παπάκι (@), αποτελεί τη διεύθυνση
του οργανισμού. Αν λοιπόν το δεύτερο μέρος δεν
αποτελείται από τον γνωστό μας κωδικό – διεύθυνση, αλλά είναι από τις διευθύνσεις, που δίνουν
δωρεάν email, όπως π.χ. hotmail, gmail, yahoo,
live, freemail κ.λπ., τότε σίγουρα είμαστε μπροστά
σε μια παγίδα. Αν έχουμε αμφιβολίες, μπορούμε
να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά ή με email με
τον φερόμενο αποστολέα, για να επιβεβαιώσουμε
την ύπαρξη ή όχι ενός τέτοιου μηνύματος.
13. Επιβεβαίωση κέρδους. Αν λάβουμε μήνυμα, που μας πληροφορεί ότι κάτι κερδίσαμε, τότε
πρέπει και πάλι να ελέγξουμε τον αποστολέα ότι
έχει ηλεκτρονική διεύθυνση, που συμφωνεί με
την εταιρεία, που επικαλείται ο αποστολέας ότι
δίνει το δώρο. Η έρευνα στο διαδίκτυο και η ενη-
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μέρωση από άλλους χρήστες, που έλαβαν παρόμοια μηνύματα, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει.

14.

Δεν δεχόμαστε ποτέ δώρα από αγνώστους.
Είτε πρόκειται για απλά κείμενα, είτε φωτογραφίες, είτε τραγούδια, αν προέρχονται από άγνωστους
αποστολείς, πρέπει να τα διαγράφουμε αμέσως. Ο
κίνδυνος να συνοδεύονται από κακόβουλα προγράμματα είναι πολύ μεγάλος, και δεν αξίζει να το
ρισκάρουμε ό.τι και αν μας υπόσχονται.

15. Δεν μιλούμε με αγνώστους. Στο διαδίκτυο

η επικοινωνία μπορεί να είναι με ηλεκτρονικό
μήνυμα, με άμεσο γραπτό μήνυμα, με ηχητικό
ή μήνυμα βίντεο. Με οποιονδήποτε τρόπο και αν
μας πλησιάζουν άγνωστοι και οτιδήποτε και αν
μας υπόσχονται, δεν πρέπει να αρχίζουμε συνομιλία μαζί τους. Αυτό μας προφυλάσσει από
πολλές περιπέτειες. Η απάντηση σε προσκλήσεις
αγνώστων καταγράφεται από τους πειρατές, οπότε γίνονται πιο πιεστικοί στην προσπάθειά τους
να σας παγιδέψουν.

16. Δεν απαντούμε σε αγνώστους. Πολλές προ-

σπάθειες επικοινωνίας, που μπορεί να φαίνονται
αθώες ή διαφημιστικές, ουσιαστικά γίνονται με
σκοπό να εξακριβώσουν την ορθότητα της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, καθώς και ότι αυτή
είναι ακόμα ενεργή, και ο χρήστης της διαβάζει
τακτικά τα μηνύματά του. Ακόμα και αποστολή
μηνύματος για διαγραφή από τη λίστα αποστολής μηνυμάτων επαληθεύει τα ανωτέρω. Ακολούθως ο αποστολέας καταρτίζει κατάλογο με τις
ενεργές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τον οποίο διαθέτει προς πώληση σε άλλους, που θέλουν να σας
στείλουν διαφημιστικά ή άλλα μηνύματα, οπότε
το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα κατακλυσθεί
από διάφορα τέτοια μηνύματα. Φυσικά πάντα να
έχουμε υπ’ όψιν μας ότι τα ανωτέρω ισχύουν,
όταν ο αποστολέας δεν είναι ελεγμένος εκ μέρους αναγνωρισμένης εταιρείας.

γνωστούς μας μπορούμε. Αυτό βέβαια θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν προηγουμένως ελέγξουμε
ότι πράγματι ισχύει και είναι σοβαρός ο λόγος,
για τον οποίο καλούμαστε να συνεχίσουμε αυτή
την πυραμίδα.

19. Παρόλο που, όπως αναφέραμε, είναι καλύ-

τερα να μη συμμετέχουμε στην πειρατεία λογισμικού, μουσικής ή ταινιών, αν, κατεβάζοντας
κάποιο είδος περιεχομένου, διαπιστώσουμε ότι
παραπλανά, και περιέχει εντελώς διαφορετικό
υλικό, τότε αμέσως να το διαγράψουμε από τον
υπολογιστή μας χωρίς καμιά καθυστέρηση. Αυτό
μας προστατεύει από κακόβουλα προγράμματα,
αλλά και δεν διαχέει και σε άλλους χρήστες το
πρόβλημα. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για περιεχόμενο, που δεν είναι παράνομο, και δεν διέπεται
από πνευματικά δικαιώματα, αλλά διακινείται με
τον ίδιο τρόπο στο διαδίκτυο.

20. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε για κατέβα-

σμα προγράμματα, που επιτρέπουν την καταγραφή σχολίων από τους χρήστες για κάθε αρχείο. Με
τον τρόπο αυτό μπορούμε να ενημερωνόμαστε για
τυχόν σχόλια, που έχουν γράψει άλλοι χρήστες
για συγκεκριμένο παραπλανητικό αρχείο, και να
αποφύγουμε το κατέβασμά του. Αν παρόλα αυτά
το κατεβάσουμε, μπορούμε εμείς να γράψουμε τα
σχόλιά μας, για να βοηθήσουμε άλλους χρήστες.

21.

Οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται με
προσοχή και αφού ελέγξουμε, όσο είναι δυνατό
την αξιοπιστία του άλλου μέρους.

22.

17.

Μη δίνετε εμπιστοσύνη σε διαφημιστικά
προϊόντων σε πολύ χαμηλότερες από τις συνηθισμένες τιμές.
Ο κατάλογος των παγίδων, που μπορεί να
χρησιμοποιήσουν κακόβουλοι χρήστες του διαδικτύου, για να παγιδέψουν απλούς χρήστες και
να έχουν οποιασδήποτε μορφής κέρδος, είναι πολύ
μεγάλος και συνεχώς επεκτείνεται. Ο κατάλογος
ενεργειών, που μπορούμε να κάνουμε, για να προστατευθούμε, είναι επίσης αρκετά μεγάλος, και
σίγουρα ποτέ δεν θα είναι πλήρης. Το σημαντικότερο, που πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν, είναι ότι η
καλύτερη πηγή πληροφοριών, για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα ή υποψίες, που
έχουμε για πιθανά προβλήματα στο διαδίκτυο, είναι αυτό το ίδιο το διαδίκτυο. Αν λοιπόν έχουμε
στοιχειώδη εγρήγορση και βασικές γνώσεις, το
διαδίκτυο, που μας φέρνει τις παγίδες, μπορεί και
να μας προστατέψει και από αυτές.

18.

Μην ξεχνούμε λοιπόν: «Μέσα στα μαύρα τα
μεσάνυχτα, μην περιμένετε βοήθεια από την τύχη
σας. Να έχετε τα μάτια σας ορθάνοιχτα!» 
■

Επισυναπτόμενα ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Δεν ανοίγουμε ποτέ επισυναπτόμενα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, είτε όταν προέρχονται
από αγνώστους αποστολείς, είτε αν ο γνωστός
μας αποστολέας δεν αναφέρει την ύπαρξη ή δεν
αναμένουμε την ύπαρξη τέτοιου επισυναπτόμενου. Πολλές φορές κακόβουλα προγράμματα υποκλέπτουν την ταυτότητα γνωστών μας χρηστών
του διαδικτύου, και αρχίζουν την αποστολή του
εαυτού τους σε όλους όσους βρίσκονται στον κατάλογο των επαφών τους.
Δεν συμμετέχουμε σε μηνύματα, που μας
καλούν να τα στείλουμε σε όσο περισσότερους

Eνατενίσεις
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Μελχισεδέκ

και το μυστήριο της ιερωσύνης
του Ιησού Χριστού
l Tου Χριστόδουλου Βασιλειάδη
Θεολόγου-Μουσικολόγου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τη διδακτορική διατριβή αυτή έχει εκπονήσει ο Μίρκο Τομάσοβιτς και αποτελεί έκδοση του
Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου. Οι
διαστάσεις του βιβλίου είναι 17 επί 24 εκατοστά.
Είναι δεμένο με δέρμα καφέ χρώματος, και καλύπτεται από εξώφυλλο. Συνολικά είναι γραμμένο
σε 260 σελίδες. Η γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένη η διατριβή, είναι μια απλή καθαρεύουσα.
Ευθύς εξ αρχής από τον τίτλο, τον οποίο έχει
επιλέξει ο συγγραφέας, καθ’ υπόδειξιν του καθηγητή κ. Γ. Γαλίτη1, δηλώνεται ότι τα δύο κεντρικά
πρόσωπα της διατριβής είναι ο ιερέας της Παλαιάς
Διαθήκης, Μελχισεδέκ, και ο Μέγας Αρχιερέας
της Καινής Διαθήκης Ιησούς Χριστός. Το θέμα
επομένως είναι καινοδιαθηκικό.
Στον πρόλογό του ο συγγραφέας αναφέρει
τον λόγο της ανάθεσης της μελέτης στο πρόσωπό
του από τον καθηγητή κύριο Γ. Γαλίτη. Ευχαριστεί επίσης τους καθηγητές, καθώς και τα διάφορα άλλα πρόσωπα, τα οποία συνετέλεσαν στο να
εκδοθεί η παρούσα μελέτη.
Στην εισαγωγή ο Μίρκο Τομάσοβιτς επισημαίνει τη σπουδαιότητα της προς Εβραίους επιστολής, όχι μόνο για την περιεκτικότητά της,

1 Βλ. ΜΙΡΚΟ ΤΟΜΑΣΟΒΙΤΣ, Ο Μελχισεδέκ και το μυστήριον της ιερω-

σύνης του Ιησού Χριστού, έκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
Λευκωσία, Κύπρος, 1990, σ. 15.
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αλλά πιο πολύ για το μεστό θεολογικών νοημάτων του χαρακτήρα της. Πολλοί, ακόμα και
στην αρχαία Εκκλησία, αμφισβήτησαν τον απόστολο Παύλο, ως συγγραφέα της προς Εβραίους
επιστολής. Ο Μίρκο Τομάσοβιτς δεν πραγματεύεται αυτό το θέμα, αλλά θεωρεί ότι, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, ο απόστολος Παύλος είναι ο συγγραφέας της επιστολής 2 .
Οι παραλήπτες είναι μάλλον μια ομάδα χριστιανών Ιουδαίων, στους οποίους ο συγγραφέας
της επιστολής, απόστολος Παύλος, συγκρίνει
το θείο μεγαλείο του Ιησού Χριστού με όλους
τους προφήτες, αγγέλους, δικαίους καθώς και
με τον Μελχισεδέκ. Επίσης ο συγγραφέας της
προς Εβραίους επιστολής διακρίνει την ανεπάρκεια της ιερωσύνης της Παλαιάς Διαθήκης, η
οποία ήταν «παιδαγωγός εις Χριστόν», σε σχέση
με την τελειότητα της ιερωσύνης της Καινής
Διαθήκης. Η προς Εβραίους επιστολή ερμηνεύει τυπολογικά την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά
και Καινή Διαθήκη αποτελούν αδιαχώριστη
ενότητα, αφού η Παλαιά ερμηνεύεται μέσα από
το πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Ο 109ος ψαλμός επίσης αναφέρεται προφητικά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού: «συ ιερεύς εις τον αιώνα
κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»3 .

2 Βλ. όπ.π., σ. 17.
3 Ψαλμ. ρθ’, 4.
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Το ζ’ κεφάλαιο της προς
Εβραίους επιστολής
Στο 7ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής ο συγγραφέας αναφέρεται στον Μελχισεδέκ,
ως τύπο και προτύπωση της ιερωσύνης του Ιησού Χριστού. Ο Μελχισεδέκ «αντιπροσωπεύει τον
τύπο της ιδανικής και τελείας ιερωσύνης»4, και
γι’ αυτό γίνεται η σύγκριση αυτή, ούτως ώστε να
καταδειχθεί η τελειότητα της ιερωσύνης του Ιησού Χριστού, ως του μόνου αληθινού και αιώνιου
ιερέα.
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην ερμηνεία του στην προς
Εβραίους επιστολή, και πιο συγκεκριμένα στο ζ’
κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος «αποδείχνει ότι η νομική Αρχιερωσύνη μετετέθη από του Ααρών εις τον Χριστόν, του οποίου τύπος ήτον ο Μελχισεδέκ, όστις
δεν ήτον από την φυλήν του Λευί»5.
Το έβδομο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής μπορεί να χωριστή σε τρία μέρη. 1ο (στιχ.110): Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόσωπο του
Μελχισεδέκ, ως βασιλιά και ιερέα, καθώς και στη
σχέση του με τον πατριάρχη Αβραάμ, 2ο (στιχ.
11-22): Εδώ γίνεται ένας παραλληλισμός και μια
σύγκριση του Μελχισεδέκ προς το πρόσωπο του
Ιησού Χριστού και 3ο (ζ’,23-η’,6): Ο συγγραφέας
περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ως του αιωνίου και ουρανίου αρχιερέα.

Μαρτυρίες περί του προσώπου
του Μελχισεδέκ

Η σπουδαιότητα της προς Εβραίους επιστολής είναι μεγάλη. Χωρίς αυτή θα ήταν δύσκολη η
κατανόηση του μυστηρίου της ιερωσύνης του Ιησού. «Κατά την προς Εβραίους Επιστολήν ο αληθής ιερεύς απεκαλύφθη. Ο Θεός Λόγος δηλαδή
εσαρκώθη και εγένετο ιερεύς. Η ενανθρώπησις
του Θεού Λόγου είναι το θεμέλιον της ιερωσύνης
Του, επειδή η ιερωσύνη Του πρωτίστως βασίζεται
εις την ανθρωπίνην Του φύσιν»6. Η συνύπαρξη
και της θεότητας και της ανθρωπότητας στο ίδιο
πρόσωπο αποτελούν τη μοναδικότητα του προσώπου Του.

Στο Α’ κεφάλαιο ο Μίρκο Τομάσοβιτς εξετάζει
τις μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και
τις εξωβιβλικές πηγές, με σκοπό να διαμορφώσει μια γενική εικόνα για το πρόσωπο του Μελχισεδέκ. Ο γενικός τίτλος του Α’ κεφαλαίου «Το
πρόβλημα της προσωπικότητος του Μελχισεδέκ»
δείχνει σαφώς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αναφορικά με το πρόσωπο του Μελχισεδέκ, το οποίο και
πραγματεύεται ο συγγραφέας στο πρώτο κεφάλαιο. Αρχικά παραθέτει πληροφορίες της Παλαιάς
Διαθήκης περί του Μελχισεδέκ. Επίσης απαριθμεί
κάποιες εξωβιβλικές αναφορές στον Μελχισεδέκ,
καθώς και την ιερωσύνη του. Τέλος υπάρχουν
και κάποια άλλα κείμενα, τα οποία μιλούν για τον
Μελχισεδέκ, τα οποία και πραγματεύεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης

Το ιστορικό πρόσωπο
του Μελχισεδέκ
4 ΤΟΜΑΣΟΒΙΤΣ, Μελχισεδέκ, όπ.π., σ. 20.
5 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ερμηνεία εις τας ΙΔ΄ επιστολάς του απο-
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Το βιβλίο της Παλαιάς διαθήκης, που αναφέρει για το πρόσωπο του Μελχισεδέκ, είναι η Γένεσις, στο ιδ’ κεφάλαιο, στίχοι 17-20. Παραθέτουμε

στόλου Παύλου, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 444.
6 ΤΟΜΑΣΟΒΙΤΣ, Μελχισεδέκ, όπ.π., σ. 214.
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το κείμενο αυτούσιο: «Ἐξῆλθε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων εἰς συνάντησιν αυτῶ, μετὰ τὸ υποστρέψαι
αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς τοῦ Χοδολλογομὸρ καὶ
τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ, εἰς τὴν κοιλάδα
τοῦ Σαβὺ (τοῦτο ἦν τὸ πεδίον τῶν βασιλέων). Καὶ
Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλὴμ ἐξήνεγκεν ἂρτους
καὶ οἶνον· ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου.
Καὶ ηὐλόγησε τὸν Ἂβραμ καὶ εἶπεν· εὐλογημένος
Ἂβραμ τῷ Θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ὃς ἒκτισε τὸν οὐρανὸν
καὶ τὴν γῆν. Καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ὕψιστος, ὃς
παρέδωκε τοὺς ἐχθρούς σου ὑποχειρίους σοι.
Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Ἂβραμ δεκάτην ἀπό πάντων»7.

Οι ψαλμοί του Δαυίδ
προφητεύουν περί του Μεσσία

Κουμράν σε μια σπηλιά κοντά στη Νεκρά Θάλασσα και άλλα. Οι εξωβιβλικές όμως πηγές σε καμιά
περίπτωση δεν μπορούν να δώσουν λύση στο
πρόβλημα της προσωπικότητας και της ιερωσύνης του Μελχισεδέκ. Κάποιοι επίσης όπως αναφέρει ο Άγιος Επιφάνιος, θεωρούσαν ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ο ίδιος ο υιός του Θεού, των οποίων τις
αιρετικές δοξασίες ο άγιος πολεμεί. Ο Ιέραξ επίσης ο Αιγύπτιος, πάλιν κατά τον Άγιο Επιφάνιο,
θεωρούσε ότι ο Μελχισεδέκ ήταν το άγιο Πνεύμα.
Κάποιοι άλλοι τέλος αιρετικοί, αναφέρει ο άγιος
Κύριλλος Αλεξανδρείας, πίστευαν ότι ο Μελχισεδέκ ήταν μια δύναμη περιφανής και εξαίρετος,
από το πλήθος των αγγέλων11.

Ο προφητάναξ Δαυίδ, προφητεύοντας για
τον Μεσσία, αναφέρει τα εξής χαρακτηριστικά:
«ὣμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ
ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ»8 δηλαδή: «ο Κύριος ωρκίστηκε, και δεν πρόκειται να αλλάξη γνώμην. Σύ (ο Μεσσίας), είσαι
αρχιερεύς εις τους αιώνας των αιώνων, κατά την
τάξιν του Μελχισεδέκ». Εδώ ο ψαλμωδός εξαίρει
την ιερωσύνη του προσώπου του Μελχισεδέκ,
τον οποίο και παρουσιάζει στους Ισραηλίτες ως
παράδειγμα προς μίμηση. Όπως παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το χωρίο, ο Θεός
δεν ορκίζεται, αλλά «τὸ πάντως ἐσόμενον λέγει»,
δηλαδή αυτό, που πρόκειται να γίνει9. Ο Θεοδώρητος επίσης, ερμηνεύοντας το ψαλμικό χωρίο,
αναφέρει ότι «ὁ Μελχισεδὲκ οὐκ Ἰουδαίων μόνον,
ἀλλ’ ἐθνῶν ἱερεύς· Οὕτω καὶ, ὁ δεσπότης Χριστός, οὐχ ὑπὲρ Ἰουδαίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ
πάντων ἀνθρώπων ἑαυτὸν προσενήνοχε τῷ Θεῷ·
εὑρίσκομεν δὲ τὸν Μελχισεδὲκ καὶ ἱερέα ὂντα
καὶ βασιλέα»10.

Συμπέρασμα

Εξωβιβλικές αναφορές
για τον Μελχισεδέκ

Ο Μελχισεδέκ τύπος
του Ιησού Χριστού

Ως εξωβιβλικές μαρτυρίες, που αναφέρονται
στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ και της ιερωσύνης
του, ο συγγραφέας αναφέρει τον Φίλωνα Ιουδαίο,
την ιουδαϊκή παράδοση και Ραββινική ερμηνεία,
τους Σαμαρείτες, τα νεοευρεθέντα κείμενα του

7 Γέν., ιδ΄, 17-20.
8 Ψαλμ., ρθ΄, 4.
9 Βλ. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Αρχιμ.), Η Παλαιά Διαθήκη κατά
τους Ο΄, Κείμενον-Ερμηνευτική παράφρασις-Σχόλια, έκδ. Ορθοδόξου
Χριστιανικής Αδελφότητος Λυδία, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 506.

142



Από τα πιο πάνω μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι ο Μελχισεδέκ υπήρξε ιστορικό πρόσωπο,
που ήταν ταυτόχρονα και βασιλέας και ιερέας. Στο βιβλίο της Γενέσεως παρουσιάζεται
ως βασιλεύς της Σαλήμ (=Ιερουσαλήμ), συγχρόνως δε και ιερεύς του Ελγιόν (δηλαδή του
Θεού του Υψίστου)12 μόνο στην περίπτωση,
που συναντά και ευλογεί τον Αβραάμ. Ο τελευταίος είχε, σύμφωνα με τη διήγηση της
Παλαιάς Διαθήκης, επιτεθεί κατά του βασιλέα του Ελάμ και των συμμάχων του, τους
οποίους και είχε κατατροπώσει. Η τυπολογική τέλος σημασία του Μελχισεδέκ, ως τύπου
και προτύπωσης του Ιησού Χριστού, επισκιάζει την ιστορική σημασία του Μελχισεδέκ, ως
ιστορικού προσώπου, αφού παρουσιάζεται ως
απάτωρ, αμήτωρ και αγενεαλόγητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Η προς Εβραίους επιστολή
Στο Β’ κεφάλαιο ο συγγραφέας ερευνά το μυστήριο του προσώπου του Μελχισεδέκ και της
ιερωσύνης του, σύμφωνα με την προς Εβραίους

10 Βλ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Η Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου
ερμηνείας, έκδ. Αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ, 1997, σ. 458.

11 ΤΟΜΑΣΟΒΙΤΣ, Μελχισεδέκ, όπ.π., σσ. 50-52.
12 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήναι,

990.

1964, τ. 8, στ.
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επιστολή, καθώς επίσης και την τυπολογική σχέση του Μελχισεδέκ προς το πρόσωπο του Ιησού
Χριστού, ως του αιωνίου αρχιερέα. Ο τίτλος του
κεφαλαίου, «Ο Μελχισεδέκ ως τύπος του Χριστού
κατά την προς Εβραίους επιστολήν», μαρτυρεί ότι
ο συγγραφέας πρόκειται να αναλύσει το κείμενο
του 7ου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής,
προκειμένου να αποδείξει ότι ο ιερεύς και βασιλεύς Μελχισεδέκ προετύπωνε τον Ιησού Χριστό.

Το όνομα και η πόλη
Το όνομα Μελχισεδέκ είναι σύνθετο, και προέρχεται από το MLK (Malki), δηλαδή βασιλιάς,
και SDQ (Sedek), που σημαίνει όρθιος· επομένως
η λέξη Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλιάς δικαιοσύνης. Ο βασιλιάς της δικαιοσύνης όμως είναι
ο ίδιος ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Σ’ αυτόν
αναφέρεται και ο ψαλμωδός, όταν απαγγέλλει:
«ἀλήθεια (δηλαδή η Υπεραγία Θεοτόκος) ἐκ τῆς
γῆς ἀνέτειλεν καὶ δικαιοσύνη (δηλαδή ο Μεσσίας
Χριστός) ἐκ τοῦ ουρανοῦ διέκυψεν»13. Ο Μελχισεδέκ επίσης ονομάζεται «βασιλεύς Σαλήμ», δηλαδή βασιλιάς της ειρήνης· και όντως ο Χριστός
ήρθε στη γη, για να φέρει, όχι μια ψεύτικη ειρήνη, που προσπαθούν να δώσουν κάθε φορά οι επίγειοι κοσμοκράτορες, αλλά την πραγματική ειρήνη και συνδιαλλαγή του ανθρώπου με τον Θεό,
με τον εαυτό του και με τον συνάνθρωπό του.

Ἀπάτωρ, ἀμήτωρ,
ἀγενεαλόγητος
Ο Μελχισεδέκ επίσης ονομάζεται στην
προς Εβραίους επιστολή ως «ἀπάτωρ, ἀμήτωρ,
ἀγενεαλόγητος» (Εβρ. ζ’, 3). Πράγματι, ο Κύριος
είναι απάτωρ κατά την ανθρώπινη φύση, δηλαδή
χωρίς πατέρα, αφού, όπως απαγγέλλουμε και στο
«Σύμβολο της Πίστεως», εσαρκώθη και ενηνθρώπησε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Η Υπεραγία Θεοτόκος δεν συνέλαβε τον Χριστό με τους φυσιολογικούς όρους της ανθρωπίνης
φύσεως, δηλαδή με τη συνεργασία ανδρός, αλλά
υπερφυώς, όπως λέγει και η υμνολογία της Εκκλησίας μας, χωρίς ανδρικό σπέρμα. Ο Δεσπότης
Χριστός επίσης είναι αμήτωρ κατά τη Θεία Του
φύση, αφού εγεννήθη μόνο εκ του Πατρός «πρὸ
πάντων τῶν αἰώνων». Είναι τέλος αγενεαλόγητος
13 Ψαλμ., πδ’ 12.
14 Ησαΐας νγ’ 8.
15 Βλ. ΤΟΜΑΣΟΒΙΤΣ, Μελχισεδέκ, σ. 94.
16 Ν.

κατά τη θεία φύση Του, αφού δεν υπάρχουν «πρόγονοι» στον Χριστό ως Θεό. «Τὴν γενεὰν αὐτοῡ
τίς διηγήσεται»14, αναφωνεί ο προφήτης Ησαΐας,
εννοώντας τη θεία Του φύση, αφού ως άνθρωπος
προέρχεται εκ σπέρματος Δαυϊδ.

Συμπέρασμα
Η φυλή, από την οποία προέρχεται ο Χριστός,
είναι η του Ιούδα· αυτή δεν ήταν, όπως η φυλή
του Λευΐ, ιερατική φυλή. Το ίδιο συμβαίνει
και με τον τύπο του Ιησού Χριστού Μελχισεδέκ, ο οποίος δεν γενεαλογείται από τη φυλή
του Λευϊ.
Ο Μελχισεδέκ δεν είχε χρισθή με έλαιο, όπως
ο Ααρών· η ιερωσύνη του ήταν θείο δώρο,
το οποίο είναι αιώνιο. Το ίδιο και ο Κύριος, ο
Οποίος επίσης δεν έχει διαδόχους, καθώς και
ο Μελχισεδέκ. Η ιερωσύνη του Μελχισεδέκ
είναι ανώτερη από τη Λευϊτική· το ίδιο συμβαίνει και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η
ιερωσύνη Του είναι κατά πολύ ανώτερη και
ασύγκριτη από τη νομική15.
Ο Ιησούς Χριστός, όπως και ο Μελχισεδέκ, είναι ιερέας, όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά και
των εθνών. Έχει έλθει στον κόσμο, για να καλέσει σε ένα δείπνο μυστικό ολόκληρη την ανθρωπότητα, και όχι μόνο τους Ιουδαίους. Στο
δείπνο αυτό ο Κύριος είναι και ο θύτης, αλλά
και το θύμα. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο της
Γενέσεως, ο Μελχισεδέκ προσέφερε ως θυσία
«ἂρτους καὶ οἶνον» (Γεν. ιδ’, 18). Η προσφορά αυτή του Μελχισεδέκ, εκτός του ότι είναι
προτύπωση του Σώματος και του Αίματος του
Ιησού Χριστού, «στηρίζει και αυτόν και τους
άνδρες του μετά την ταλαιπωρίαν»16.
Ο Μελχισεδέκ προσφέρει άρτους και οίνον
προς ενίσχυσιν του κουρασμένου στρατού
του Αβραάμ. Ο άρτος και οίνος είναι προτύπωση της αναιμάκτου θυσίας του Χριστού,
της θείας ευχαριστίας. «Το βέβαιον όμως είναι
ότι η Αγία Γραφή, αναφερομένη εις τον Μελχισεδέκ, ομιλεί ρητώς περί προτυπώσεως ιερωσύνης, ουχί όμως περί προτυπώσεως της
θυσίας ταύτης»17.
Τέλος η προς Εβραίους επιστολή εξαίρει το
πρόσωπο του Μελχισεδέκ, και όχι το έργο του,
έκδ. Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ, 1997, σ. 115.

17 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Π. Διαθήκη, όπ.π., σ. 124.
18 Βλ. ΤΟΜΑΣΟΒΙΤΣ, Μελχισεδέκ, όπ.π., σ. 95.

Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Η Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας,

Eνατενίσεις



143

διότι ο ιερεύς Μελχισεδέκ προτυπώνει τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η αυτοαλήθεια, η
αυτοζωή, η πηγή όλων των καλών και η αυτοτελειότης18. Η προς Εβραίους επιστολή τελικά
έχει κεντρικό πρόσωπο τον Ιησού Χριστό, και
όχι τον ιερέα Μελχισεδέκ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ιησούς Χριστός,
ο τέλειος αρχιερεύς
Η ενανθρώπηση του Κυρίου
Στο Γ’ κεφάλαιο ο Μίρκο Τομάσοβιτς ασχολείται με το μυστήριο της ιερωσύνης του Ιησού Χριστού, δηλαδή την εν Χριστώ τελείωση της ιερωσύνης κατά την τάξιν Μελχισεδέκ. Κύριο κεντρικό
πρόσωπο του κεφαλαίου είναι ο Ιησούς Χριστός,
και όχι ο Μελχισεδέκ. Ο Κύριος είναι ο τέλειος
αρχιερέας, όπως αυτό φαίνεται μέσα στην Καινή
Διαθήκη. Η ιερωσύνη του Χριστού όμως, όπως
αναφέρει Γρηγόριος ο Θεολόγος, σχετίζεται με την
ανθρώπινη, και όχι με τη θεία Του φύση, η οποία
είναι αμετάβλητος και αναλλοίωτος και υπεράνω
του πάθους19. Ο σαρκωμένος Χριστός προσαγορεύεται από τον Θεό ιερέας κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.
Η ενανθρώπησή Του «αποτελεί νέα οντολογική
πραγματικότητα, ουσιαστική και αληθή Ένωση
Θεού και ανθρώπου»20. Η ενανθρώπηση του Θεού
Λόγου αποτελεί το υπόβαθρο και θεμέλιο της ιερωσύνης του Χριστού. Δια της σαρκώσεως εισάγεται
«ὁ πρωτότοκος εἰς τὴν οἰκουμένην» (Εβρ. α’, 5).

σάρκωση του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Θεού Λόγου. Η εγγύηση της αιωνιότητας της ιερωσύνης του Χριστού είναι η τάξη
Μελχισεδέκ.

Ο Χριστός θύτης και θύμα
Ο Ιησούς Χριστός στην προς Εβραίους επιστολή παρουσιάζεται ως αρχιερέας, ο οποίος προσφέρει θυσία στον Θεό Πατέρα. Το ίδιο έκανε και ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός,
έχοντας δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη,
ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτως, αναλλοιώτως
στο ίδιο θεανθρώπινο πρόσωπο, είναι ταυτόχρονα και ο θύτης και το θύμα. Αυτός είναι ο μέγας
αρχιερεύς, από τον οποίο πηγάζει και το ιερατικό
αξίωμα, αλλά ταυτόχρονα θυσιάζει και τον ίδιο
τον εαυτό Του ως άνθρωπο πάνω στον Σταυρό. Η
θυσία του Χριστού πάνω στον Σταυρό ήταν και είναι αναγκαία για τη συνδιαλλαγή και καταλλαγή
του ανθρώπου με τον Θεό. Ο σταυρικός θάνατος
του Λόγου, που έλαβε σάρκα, είναι το αποκορύφωμα της συνεχούς αυτοπροσφοράς Του. Κάθε φορά,
που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο
Χριστός θυσιάζει, ως μέγας αρχιερεύς, δια των χειρών του επιγείου ιερέως, τον ίδιο τον εαυτό του,
ως άνθρωπο.

Ο καθολικός χαρακτήρας
της θυσίας του Χριστού

Το ε’ κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής
αναφέρεται στην κλήση του Ιησού Χριστού, ως ανθρώπου, από τον Θεό Πατέρα στο αρχιερατικό αξίωμα· «οὓτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ Ἑαυτὸν ἐδόξασε
γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ’ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν·
υἱός μου εἶ σή, ἐγώ σήμερον γεγέννηκά σε» (Εβρ.
ε’, 5). Ο Χριστός δεν εδόξασε μόνος Του τον εαυτό Του εις το να γίνει αρχιερεύς, αλλά τον εδόξασε
ο Θεός, ο οποίος μίλησε προς αυτόν και του είπε·
Υιός μου είσαι εσύ· Εγώ σε γέννησα σήμερα, όταν
σου έδωσα την ανθρώπινη φύση. Η ιερωσύνη του
Χριστού είναι έργο της ελεύθερης θέλησης και
αγάπης του Θεού, και ως αρχή της θεωρείται η

Ο άνθρωπος λυτρώνεται και ελευθερώνεται
μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μια διάταξη, σύμφωνα με
την οποία η θυσία, της οποίας το αίμα προσφέρεται
εις τα άγια, πρέπει να γίνεται έξω από την παρεμβολή. Ακόμη και αυτή τη διάταξη της Παλαιάς Διαθήκης εξεπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός, αφού έξω
της πύλης έπαθε (Εβρ. ιγ’, 12)21. Έτσι, με αυτό τον
τρόπο εφανέρωσε ότι η θυσία Του είναι καθολική
και γενικού και πανανθρώπινου χαρακτήρα και
ότι ολόκληρη η οικουμένη κατεστάθη ναός, στον
οποίο τελέσθηκε και τελείται η αναίμακτος αυτή
θυσία. Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων έχει
εγκατασταθή πλέον ο θεάνθρωπος Ιησούς. Η ιερωσύνη του Χριστού έχει υπόβαθρό της τη ζωή,
η οποία δεν έχει τέλος, αφού, όπως αναφέρει προφητικά και ο ψαλμωδός, «σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ» (Ψαλμ. 109, 4). Ο
Χριστός, ως αιώνιος ιερέας, μπορεί να σώζει αυ-

19

21

Η κλήση του Ιησού Χριστού
στο αρχιερατικό αξίωμα

Βλ. όπ.π., σ. 107.
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Όπ.π., σ. 162.

Βλ. όπ.π., σ. 165.

22

Βλ. όπ.π., σ. 166.
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τούς, που προσέρχονται στον Θεό, μεσώ Αυτού, επειδή ζει πάντοτε, για να μεσιτεύει και
προσεύχεται γι’ αυτούς (Εβρ. ζ’, 25)22.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ιερωσύνη της Παλαιάς
Διαθήκης
Στο Δ’ και τελευταίο κεφάλαιο ο συγγραφέας πραγματεύεται τη σχέση της ιερωσύνης του Ιησού Χριστού προς την ιερωσύνη της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης
εξαίρει την υπεροχή της ιερωσύνης του
Κυρίου έναντι της λευϊτικής τοιαύτης, η
οποία και μετατίθεται πλέον στην τέλεια
ιερωσύνη του Ιησού Χριστού. Αναφέρεται επίσης στη σωτηριολογική και εσχατολογική σημασία της ιερωσύνης του Ιησού Χριστού.
Στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς ήσαν άνθρωποι κατά την τάξιν του Ααρών, ενώ
στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε άνθρωπο ιερέα, αλλά τον Θεάνθρωπο Ιησού
κατά την τάξιν Μελχισεδέκ23. Οι ιερείς
στην Παλαιά Διαθήκη εγκαθίσταντο στο
αξίωμά τους χωρίς ορκωμοσία, και ετελούσαν πολλές θυσίες πολλές φορές την
ημέρα. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς
Χριστός έγινε ιερέας με ορκωμοσία ως
ένας ιερέας πολύ πιο ανώτερης Διαθήκης
(Εβρ. ζ’, 20-21), αφού εποίησε τη θυσία
εφάπαξ, Εαυτόν ανενέγκας.
Στη θυσία της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε επίγειο θυσιαστήριο και σκηνή, πάνω
στο οποίο θυσιάζουν μόνο ιερείς, ενώ στη
νέα και Καινή Διαθήκη ο χώρος, που διακονεί ο Θεός Λόγος, είναι ο ουρανός, και ο
Χριστός είναι, όχι μόνο ιερέας, αλλά ιερέας και βασιλιάς.
Τέλος στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς
ήσαν άνθρωποι ασθενείς και αμαρτωλοί,
ενώ στην Καινή Διαθήκη ο μέγας αρχιερέας είναι «ὃσιος, ἂκακος, ἀμίαντος,
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν
καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν» (Εβρ. ζ’,
26)22.
■

23 Βλ. όπ.π., σ. 210.
24 Βλ. όπ.π., σ. 211.
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Κριτική του έργου
Πιστεύω ότι ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής γύρω από το πρόσωπο του
Μελχισεδέκ επιτυγχάνει τον σκοπό του, που
είναι να δείξει την τυπολογική σχέση, που
έχει το ιστορικό πρόσωπο του Μελχισεδέκ με
τον σαρκωμένο Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό.
Μέσα στα πλαίσια μιας σοβαρής μελέτης
τα όρια στενεύουν και τα θέματα πρέπει να
εξειδικεύονται, πράγμα το οποίο κατορθώνει
ο συγγραφέας. Δεν πραγματεύεται το θέμα
της αναφοράς μέσα στη λατρευτική και λειτουργική ζωή του προσώπου του Μελχισεδέκ· πόσες φορές και ποιες αναγινώσκεται το
απόσπασμα από το βιβλίο της Γενέσεως περί
της ευλογίας, που δίνει ο Μελχισεδέκ στον
Αβραάμ (κατά την εορτή των αγίων Πατέρων
της πρώτης, τετάρτης και εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου), καθώς και πόσες φορές και
ποιες απαγγέλλεται εμμελώς το απόσπασμα
από την προς Εβραίους επιστολή, το οποίο
αναφέρεται στη σύγκριση του προσώπου του
Μελχισεδέκ με του θεανθρωπίνου προσώπου
του Δεσπότη Χριστού.
Αναφορικά με το κυρίως θέμα του, ο συγγραφέας πετυγχαίνει μέσα σε κατοχυρωμένες και τεκμηριωμένες σκέψεις να αναλύσει
διεξοδικά τις δογματικές αλήθειες της άνευ
ανδρός συλλήψεως της Θεοτόκου (απάτωρ),
της άνευ μητρός αϊδίου γεννήσεως Του εκ
του Πατρός (αμήτωρ) και του γεγονότος ότι ο
Χριστός, ως τέλειος Θεός, δεν γενεαλογείται,
δεν έχει δηλαδή πίσω Του κάποιο γενεαλογικό δένδρο (αγενεαλόγητος).
Τέλος επιτυγχάνει να αποδείξει μέσα από
την Αγία Γραφή, τα Πατερικά κείμενα και την
Ιερά Παράδοση ότι η ιερωσύνη του Χριστού
είναι ασυγκρίτως ανωτέρα από τη νομική.
Ο Μελχισεδέκ, ως τύπος του Ιησού Χριστού,
είναι απλά ένα προεικόνισμα της τελείας ιερωσύνης του Ιησού Χριστού. Ο χώρος της
ιερατικής διακονίας του Ιησού Χριστού δεν
είναι η γη, αλλά ο ουρανός. Ο Χριστός είναι
η «αιώνια κληρονομιά» (Εβρ. θ’, 15) όλων
εκείνων, που συλλειτουργούν μαζί Του και
μετέχουν στο ιερατικό Του λειτούργημα. Η
συλλειτουργία και δοξολογία του Θεού από
τα ποιήματά Του είναι αιώνια και ατελεύτητη εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων.
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Επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας
στην ακριτική Τηλλυρία

Κ

ατόπιν προσκλήσεως του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας επισκέφθηκε στις 23 Δεκεμβρίου
τα χωριά της ακριτικής Τηλλυρίας. Τον κ. Χριστόφια συνόδευσαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας του
ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο Υπουργός
Άμυνας και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Ο
Πρόεδρος, αφού επισκέφθηκε αρχικά τα ακριτικά
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φυλάκια της περιοχής, μετέβη στο κέντρο της κοινότητας του Κάτω Πύργου, όπου τον υποδέχθηκε ο
Πανιερώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Νικηφόρος και
οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι του επιφύλαξαν
θερμή υποδοχή. Κατά την εκεί παραμονή του είχε
την ευκαιρία να συζητήσει με τους κατοίκους για
τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, και να δεχτεί
τις εισηγήσεις τους για την πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής.
Eνατενίσεις

Συναντήσεις Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου με πρέσβεις ξένων χωρών

Π

ολλοί Πρέσβεις ξένων χωρών επισκέφθηκαν φιλοφρόνως τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο και είχαν μαζί
του μακρά συνομιλία αναφορικά με την πρόοδο
του εν εξελίξει δικοινοτικού διαλόγου. Ο Πανιερώτατος, αξιοποιώντας τις συναντήσεις αυτές,
εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά με τη λύση

που πρέπει να δοθεί στο εθνικό πρόβλημα της
Κύπρου, και τόνισε έντονα την ανάγκη άμεσης
διάνοιξης του οδοφράγματος του Λιμνίτη. Επισήμανε ιδιαίτερα πως εάν το Κατεχόμενο Καθεστώς δεν προθυμοποιείται να προχωρήσει στο
άνοιγμα ενός οδοφράγματος, τότε πως θα προθυμοποιηθεί για μια συνολική λύση του Εθνικού
μας προβλήματος;

Συνάντηση
με τον Πρέσβη
της Μεγάλης
Βρετανίας

Eνατενίσεις
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Συνάντηση
με τον Πρέσβη
της Γερμανίας

Ο Πανιερώτατος με τον
Πρέσβη της Γερμανίας
και τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Ταμασού
κ. Ησαΐα.

Συναντήσεις με τον απερχόμενο
και το νεοδιορισθέντα Πρέσβη
της Γεωργίας
Ο Πανιερώτατος δώρισε στο νέο
Πρέσβης της Γεωργίας ένα βιβλίο για
τις κατεχόμενες εκκλησίες της Κύπρου.

Ο Πανιερώτατος με τον απερχόμενο Πρέσβη της Γεωργίας.
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Συνάντηση με τον Πρέσβη της Σουηδίας

Στιγμιότυπο από
τη συνάντηση του
Πανιερωτάτου με
τον Πρέσβη της
Σουηδίας.

Συνάντηση
με τον Πρέσβη
της Ολλανδίας

Στιγμιότυπο από την
επίσκεψη του Πρέσβη
της Ολλανδίας στο γραφείο του Πανιερωτάτου,
στο Μετόχι του Κύκκου.
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Συνάντηση με τον Πρέσβη
της Τσεχίας
Ο Πρέσβης της Τσεχίας απηύθυνε προς τον Πανιερώτατο πρόσκληση για να συμμετέχει
στην τελετή παράδοσης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει τον Ιούνιο,
στον Πρωθυπουργό της Τσεχίας. Ο Πανιερώτατος απεδέχθη την πρόσκληση.
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Συνάντηση Πανιερωτάτου
με τη Δήμαρχο Λευκωσίας

Τ

ο ζήτημα της αναπλάσεως της πόλεως της Λευκωσίας απασχόλησε, μεταξύ άλλων, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας και τη Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου σε συνάντηση που είχαν στο Μετόχιο Κύκκου πρόσφατα.
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Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου

Στην Ακαδημία Αθηνών Βιβλίο
της Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

ο βιβλίο του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου «Τα θρησκευτικά Μνημεία στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο,
Όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης
καταστροφής», παρουσίασε η Ακαδημία Αθηνών σε δημόσια συνεδρία της. Κατά την
τιμητική αυτή παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο
συνέταξε μέσα από έρευνα ο δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, ο ακαδημαϊκός Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος επέλεξε να παρουσιάσει στο Σώμα της Ολομέλειας των Ακαδημαϊκών το βιβλίο. Στην αίθουσα
παρευρέθησαν, εκτός του Σώματος των Ακαδημαϊκών, ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. κ.
Νικηφόρος, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής
κ. κ. Ησαΐας, ο Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και
Πρετορίας κ. κ. Σεραφείμ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο κ. Κ. Λυμπουρής, επικεφαλής στο
Σπίτι της Κύπρου εκπροσωπώντας τον Πρέσβη
της Κύπρου, στην Αθήνα, ο καθηγητής Βυζαντινολογίας κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, ο
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οποίος έχει προλογίσει αμφότερες τις εκδόσεις, οι
πανεπιστημιακές καθηγήτριες Βυζαντινολογίας
κ. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου και κ. Ελ.
Σαράντη και πλήθος φοιτητών και κόσμου. Επίσης
ο κ. Βοκοτόπουλος παρουσίασε στον Πρόεδρο, ακαδημαϊκό κ. Πάνο Λιγομενίδη, και στο Σώμα των
Ελλήνων Αθανάτων το βιβλίο, στο οποίο έχει αποτυπωθεί εύγλωττα η τραγωδία της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κύπρου, η οποία μετά την τουρκική εισβολή του 1974 υπέστη διαρπαγή, λεηλασία
και καταστροφή, ώστε να εξαφανισθεί κάθε αναφορά στο αρχαιοελληνικό, όσο και στο μεσαιωνικό,
αλλά και πρόσφατο ελληνικό παρελθόν της Μεγαλονήσου. Με τη βοήθεια φωτεινών διαφανειών διεξήλθε την έκδοση και παρουσίασε την προσφορά
της στην έρευνα, αναδεικνύοντας τη συμβολή της
στην καταγραφή της σημερινής κατάστασης της
πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο βόρειο
τμήμα της Κύπρου. Ιδιαίτερα στάθηκε στο έργο
του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου, το οποίο
Eνατενίσεις

εξαρχής εμπνεύστηκε και στήριξε ο μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρος.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών
συνεχάρησαν θερμά τον Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρο για την ανάληψη της
πρωτοβουλίας και τις ενέργειές του με σκοπό την
ανάδειξη του θέματος της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκφράζοντας τη βούληση της
Ακαδημίας Αθηνών να συνδράμει στην προσπάθεια.
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Επίσης το Σώμα της Ολομέλειας των Ακαδημαϊκών κατά την ίδια δημόσια συνεδρία, προχώρησε στην τιμητική παρουσίαση του βιβλίου
«Οδοιπορικό στα Χριστιανικά Μνημεία της μητροπολιτικής περιφέρειας Κυρηνείας», το οποίο
αποτυπώνει επίσης την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη λεηλασία των
ιερών μας μνημείων στη μητροπολιτική περιφέ■
ρεια Κυρηνείας. 
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Συνάντηση Πανιερωτάτου
με τον Πρόεδρο της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης της Ελλάδος

Τ

ον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Ελλάδος κ. Γεώργιο Παπανδρέου
επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο τους
συζήτησαν θέματα, που αφορούν το Κυπριακό
πρόβλημα, ενώ ο Πανιερώτατος ενημέρωσε τον
Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για
την πρωτοβουλία της Μονής Κύκκου να προβάλει διεθνώς την τραγική κατάσταση των μνημείων της κατεχόμενης Κύπρου, σε μια προσπάθεια
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ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης.
Ο Πανιερώτατος εξέφρασε την αγωνία του για
την συνεχιζόμενη καταστροφή των κατεχόμενων μνημείων και τόνισε την αποφασιστικότητα
της Μονής Κύκκου να πράξει το παν για την θεραπεία του προβλήματος. Στο τέλος της συνάντησης ο Πανιερώτατος δώρισε στον κ. Παπανδρέου
το βιβλίο, που εξέδωσε η Μονή Κύκκου, «Τα Θρησκευτικά μνημεία στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο», στο οποίο προβάλλεται μέσα από πλούσιο
φωτογραφικό υλικό η κατάσταση των μνημείων
της κατεχόμενης Κύπρου.
■
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Συνάντηση με τον Επίτιμο Πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας

Τ

ον Επίτιμο Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, επισκέφθηκε
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης οι δύο άνδρες συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό πρόβλημα, ενώ ο ΠαEνατενίσεις



νιερώτατος ενημέρωσε τον Επίτιμο Πρόεδρο για
την πρωτοβουλία της Μονής Κύκκου να προβάλει
διεθνώς την τραγική κατάσταση των μνημείων
της κατεχόμενης Κύπρου, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης για το
συγκεκριμένο ζήτημα. 
■
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Επίσκεψη
Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη
Κύκκου
και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου
στα Σχολεία
Κάτω Πύργου
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Σ

τις 17 Φεβρουαρίου, ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος επισκέφθηκε τα Σχολεία
του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε το Νηπιαγωγείο,
το Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας, καθώς και το
Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ο Πανιερώτατος απηύθυνε
χαιρετισμό στους μαθητές και τις μαθήτριες, συνομίλησε μαζί τους, άκουσε τα προβλήματα και τους
προβληματισμούς τους, και εξέφρασε την συμπαράσταση του προς αυτούς.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της κοινότητας
εξέφρασαν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς τον
Πανιερώτατο, ο οποίος, από την πρώτη στιγμή της
ανάληψης των καθηκόντων του, έθεσε ως ύψιστη
προτεραιότητά του την έμπρακτη υποστήριξη προς
τον μαθητικό κόσμο της Μητροπόλεώς του, και την
κάθε δυνατή βοήθεια, που μπορεί να συμβάλει στην
επιτυχία των οραμάτων, που έχουν οι μαθητές της.
Για το έμπρακτο ενδιαφέρον του προς τον μαθητικό
κόσμo ο Πανιερώτατος δέχτηκε πολλές ευχαριστίες
και εκ μέρους των Σχολικών Αρχών της περιοχής.
Eνατενίσεις
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Ἐλλογιμώτατοι κ. διδάσκαλοι,
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἐκφράζω τήν ἰδιαίτερη χαρά μου, γιατί βρίσκομαι σήμερα ἐδῶ στό Δημοτικό Σχολεῖο Κάτω
Πύργου καί ἐπικοινωνῶ, τόσο μέ ἐσᾶς τούς διδασκάλους, ὅσο καί μέ τούς νεαρούς βλαστούς
τῆς ἡμιπολιορκημένης Τηλλυρίας, μέ τά ἁγνά
καί ἀθῷα παιδάκια, πρός τά ὁποῖα ὁ Χριστός
ἐκδήλωσε ἰδιαίτερη ἀγάπη καί στοργή. Ὁ Χριστός μίλησε πρός τά παιδιά καί εὐλόγησε αὐτά:
«καί ἐναγκαλισάμενος αὐτά κατηυλόγει τιθείς
τάς χεῖρας ἐπ’ αὐτά» (Μάρκ. 10, 16).
Ἄλλοτε πάλι, ὅταν οἱ μαθητές ἐμπόδισαν
τίς μητέρες νά φέρουν τά παιδάκια τους στόν
Χριστό νά τά εὐλογήση, ὁ Χριστός ἐπιτίμησε
τούς μαθητές του, λέγοντάς τους: «ἄφετε τά
παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε αὐτά˙
τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ»
(Μάρκ. 10, 15-16).
Ὅταν πάλι ὁ Χριστός, προκειμένου νά διδάξη πῶς πρέπει νά εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου,
γιά νά εἰσέλθη στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στράφηκε πρός τά παιδιά καί ἔθεσε ὡς μέτρο κρίσεως,
γιά νά εἰσέλθη στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν παιδική ἀθωότητα: «ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή στραφῆτε
καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐμή εἰσέλθετε εἰς τήν
Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν (Ματθ. 18,4).
Δίδαξε ἐπίσης ὁ Κύριος, ὅτι μείζων στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά εἶναι αὐτός πού ἔχει τήν
παιδική ταπείνωση καί ἀφέλεια: «ὅστις οὖν
ταπεινώσει ἑαυτόν ὡς τό παιδίον τοῦτο, οὗτός
ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν»
(Ματθ. 18,4).
Νά μήν ξεχνοῦμε τέλος, ὅτι ὁ Χριστός δέχτηκε τούς ὕμνους τῶν ἁγνῶν παιδικῶν ψυχῶν,
ὅταν εἰσερχόταν θριαμβευτικά στά Ἱεροσόλυμα:
«Ἰδόντες δέ οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ γραμματεῖς τά
θαυμάσια ἅ ἐποίησε καί τούς παῖδας κράζοντας
ἐν τῷ ἱερῷ καί λέγοντας˙ ὡσαννά τῷ υἱῷ Δαυΐδ,
ἠγανάκτησαν... ὁ δέ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς˙ ναί˙
οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καί
θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;» (Ματθ. 21, 15-16).
Τά παιδιά, λοιπόν, εἶναι εὐλογία Θεοῦ. Εἶναι
τέκνα Θεοῦ. Καί νά εἶναι κανείς παιδαγωγός τῶν
τέκνων τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη τιμή, ἀλλά καί μέγιστη εὐθύνη. Καί ἡ εὐθύνη αὐτή μεγιστοποιεῖται
ἀκόμη περισσότερο, γιατί ἡ πρώτη παίδευση
λογίζεται «ὡς ὑποδοχή τῆς οἰκοδομῆς τοῦ νοός».
Ὅ,τι ἀποτυπώνεται στήν παιδική ἡλικία παραμένει ἐφ’ ὅρου ζωῆς ἀνεξίτηλο στόν ἄνθρωπο.
Ἡ πρώτη παίδευση, ἑπομένως, ἀποτελεῖ τό
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θεμέλιο πάσης περαιτέρω ἐκπαιδεύσεως καί
μορφώσεως. Ἄν ἡ πρώτη παίδευση δέν εἶναι στερεά, ὑγιής, τότε τό μετέπειτα οἰκοδόμημα δέν θά
εἶναι ἀσφαλές.
Ἡ παιδεία, καί κυρίως ἡ πρώτη παίδευση,
δέν πρέπει νά συνίσταται στή μετάδοση ξηρῶν
γνώσεων πρός ἐμπλουτισμό τοῦ νοῦ μόνο, ἀλλά
κυρίως καί κατ’ ἐξοχή νά συνίσταται πρέπει στήν
«ἀνατροφήν τήν μετ’ εὐλαβείας», στήν κατά Χριστό, δηλαδή, διάπλαση τῆς ψυχῆς πρός ἄσκηση
βίου ἐναρέτου καί παγίωση σταθερῶς ἠθικοῦ
χαρακτῆρα.
Κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες «ἡ ἄμορφος ψυχή εὔμορφος γενέσθαι δύναται», μόνο ἄν ἡ ὅλη
ἐκπαίδευση ἐμπνέει καί ἐμπεδώνει τήν πίστη πρός τίς αἰώνιες καί σωτήριες ἀρχές τῆς
χριστιανικῆς θρησκείας καί ἠθικῆς.
Μόνο ἔτσι ἀποδίδονται στήν κοινωνία,
τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα ὑγιῆ-δημιουργικά στελέχη. Σήμερα ὅμως, σ’ αὐτή τή μηχανοκρατούμενη ἐποχή μας τά παιδιά ἔχουν
ἀνάγκη κυρίως ζωντανῶν μορφωτικῶν προτύπων καί ὑποδειγμάτων, γι’ αὐτό καί ὁ κάθε
ἐκπαιδευτικός, καί κατ’ ἐξοχήν ὁ δημοδιδάσκαλος, δέν πρέπει νά περιορίζεται σέ θεωρητική
καί ἀφηρημένη διδασκαλία τῶν μορφωτικῶν
ἰδεωδῶν καί ἀγαθῶν, ἀλλά πρέπει νά προυσιάζη
τόν ἑαυτό του ὡς ζωντανό πρότυπο μορφώσεως
καί ὑπόδειγμα πρός μίμηση, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τόν
λόγο τοῦ μεγάλου παιδαγωγοῦ Φαῖρστερ, κατά
τόν ὁποῖον: «ἡ ἀγωγή δέν εἶναι μόνο προσαρμογή τοῦ παιδαγωγοῦ πρός τόν τρόφιμον, ἀλλά καί
τοῦ τροφίμου πρός τόν παιδαγωγόν».
Ἐσεῖς οἱ ἐκπαιδευτικοί, πού ὑπηρετεῖτε ἐδῶ
στήν ἡμιελεύθερη Τηλλυρία, νά μήν υἱοθετήσετε
ποτέ γιά τόν ἑαυτό σας τή νοοτροπία τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος ὑπάρχει ἁπλᾶ, γιά
νά διεκπεραιώνη μιά συγκεκριμένη ἐργασία. Νά
μήν ἀνήκετε στούς βολεμένους, πού περιμένουν
κάθε μῆνα τόν ἐξασφαλισμένο μισθό. Νά μήν
ἀνήκετε σ’ ἐκείνους πού ἐπιλέγουν νά ζητοῦν
καί νά διεκδικοῦν συνεχῶς, ἀλλά μᾶλλον σ’
ἐκείνους πού ζοῦν μέ τό ἰδανικό τῆς προσφορᾶς
καί τῆς θυσίας.
Νά ἔχετε πάντοτε κατά νοῦ τίς διδαχές τοῦ μεγάλου διδάχου καί ἱεραποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος, ἀπευθυνόμενος στούς
διδασκάλους, τούς παρακινοῦσε νά θεωροῦν
τή διδασκαλική τους ἕδρα ὡς τάφο, πάνω στόν
ὁποῖο θά καταθέσουν τήν ψυχή τους, κι ἄν χρειαστή, καί αὐτή ἀκόμη τή ζωή τους γιά τό καλό
καί τήν ὠφέλεια τῶν μαθητῶν τους. 
■
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές,
Ἀγαπητοί μαθητές,
Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση, γιατί βρίσκομαι
σήμερα ἐδῶ στό λαμπρό αὐτό ἐκπαιδευτήριο τῆς ἐλεύθερης, ἀλλά
πολιορκημένης Τηλλυρίας, στό ἄξιο αὐτό ὀστράκινο σκεῦος τῆς
παιδείας, καί ἔτσι μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία ἄμεσης ἐπικοινωνίας,
τόσο μέ τούς μυσταγωγούς τῆς ἐθνικῆς μας παιδείας καί τῶν
ἐθνικῶν μας ἰδανικῶν, μέ σᾶς δηλαδή, τούς διδασκάλους, πού
μεταδίδετε στούς νέους μας τό φῶς τῆς γνώσεως, ὅσο καί μέ τή
μαθητιῶσα νεολαία μας, τήν ἀμετάθετη αὐτή ἐλπίδα μας, πού
στό δικό της θάρρος καί στή δική της δύναμη ἀποταμιεύουν ὅλες
τίς ἐλπίδες τους, καί ἡ Ἐκκλησία καί ἡ πατρίδα μας.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι μέσα στό ἐκπαιδευτήριο αὐτό, μέσα
στόν μυρίπνοο αὐτό εὐανθῆ Λειμῶνα, καταρδεύονται οἱ νεαροί
βλαστοί τῆς μαχόμενης ἁγίας Τηλλυρίας μέ τά ζωοπάροχα νάματα τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τῆς ἀφοσιώσεως πρός τίς
ἐθνικές μας παραδόσεις.
Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι τό Γυμνάσιο καί Λύκειο Κάτω
Πύργου ἀποτελεῖ σήμερα χῶρο σμίλευσης χαρακτήρων καί σφυρηλάτησης ἀγωνιστικῶν φρονημάτων. Ἀποτελεῖ ζωντανή ἑστία,
πού πυροδοτεῖ συνέχεια στίς ψυχές τῶν νέων μας τήν ἅγια φλόγα τῶν ἰδανικῶν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης.
Μέσα σέ τούτη τήν τρικυμία τῶν καιρῶν μας, πού ὁ κυπριακός ἑλληνισμός βρίσκεται σέ κίνδυνο δεινό, ἡ παιδεία μας
ὀφείλει νά γαλουχεῖ τούς νέους μας μέ τά νάματα τοῦ ἔθνους, τή
γλῶσσα του, τή θρησκεία του, τήν ἱστορική του μνήμη, τίς παραδόσεις του. Ὀφείλει ἡ παιδεία νά βουκεντρίζη ἀδιάκοπα τίς
συνειδήσεις τῶν νέων μας, νά κεντρίζη συνέχεια τίς ψυχές τους,
ζητῶντας τους μιά ἔγερση πατριωτική, ἕνα βαθύ ξαναζωντάνεμα, ὥστε οἱ Ἕλληνες νά ξαναγίνουμε ἄξιοι τῆς ἱστορίας μας.
Ἡ παιδεία μας, κύριοι καθηγητές καί ἀγαπητοί μαθητές, εἶναι πελώριο καί πρῶτο ἐθνικό θέμα, πολυσύνθετο καί
εὐαίσθητο πρόβλημα, καί ἔχει ἀνάγκη μεγάλης προσοχῆς. Ἐπί
τοῦ πεδίου της διακυβεύεται οὐσιαστικά ἡ ὑπόστασή μας ὡς
φυλῆς καί ὡς ἔθνους.
Ἡ παιδεία μας ἔχει τίς ρίζες της στό ἀπώτατο παρελθόν
τοῦ ἔθνους μας, εἶναι τό φλέγον ζήτημα τοῦ ἑκάστοτε παρόντος, καί ἀποτελεῖ τό ἀπαραίτητο θεμέλιο τοῦ μέλλοντος τῆς
φυλῆς μας. Εἶναι ἡ διαιώνιση τοῦ πνεύματος καί τῶν ἰδανικῶν
τοῦ ἔθνους καί ἡ μετάδοση αὐτῶν στίς ἐπερχόμενες γενιές, ὥστε
νά κρατεῖται ἀδιάσπαστη ἡ ἱστορική συνέχεια καί ἑνότητα τῆς
φυλῆς μας, καί νά θεμελιώνεται καί νά ἀναπτύσσεται ὁ πολιτισμός μας.
Εἶναι γι’ αὐτό ἀκριβῶς πού ἡ Ἐκκλησία μας πάντοτε
πρωτοστατοῦσε σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν παιδεία, πού σέ καιρούς δυσχείμερους ἵδρυε παιδευτικές ἑστίες, γιά νά μεταλαμπαδεύει
στίς ὑπόδουλες καρδιές τό φῶς καί τήν παιδεία. Εἶναι γι’ αὐτό
πού μέσα στά δύσκολα χρόνια τῆς σκοτεινῆς δουλείας τά μοναστήρια μας εἶχαν γίνει τότε σχολές σπουδῆς τῆς θύραθεν καί
τῆς ἱερᾶς παιδείας, πού τά «κρυφά σχολειά» ἔβρισκαν ἄσυλο
στά ἱερά καταγώγια τῶν μοναστηριῶν, μετατρέποντάς τα σέ
ἀληθινούς προμαχῶνες, σέ φάρους, πού ἔστελλαν πρός κάθε
κατεύθυνση τό φῶς τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τοῦ χριστιανισμοῦ τήν
πύρινη φλόγα.
Ἡ ἐθνική ψυχή λοιπόν, φωτιζόμενη ἀπό τή χριστιανική
πίστη, δίνει τά ἰδανικά, τόν σκοπό καί τό πολύτιμο περιεχόμενο στή σχολική ἀγωγή. Ἡ παιδεία βεβαίως, δέν πρέπει νά εἶναι
ἀποστεωμένος ὀργανισμός, ὁ αὐτός καί μέ τό αὐτό τῶν παλαιῶν
ἡμερῶν περιεχόμενο. Πρέπει νά ἔχη ζωτικότητα καί πλαστικότητα, τή δύναμη νά συμπορεύεται καί νά ἐπωφελεῖται ἀπό τίς
ὑγιεῖς προόδους τῶν ἐπί μέρους ἐπιστημῶν, τίς βελτιώσεις τύπων καί προγραμμάτων. Νά ἀξιοποιεῖ, δηλαδή, τή δύναμη τῆς
ἐπιστήμης καί τά τεχνολογικά ἐπιτεύγματά της γιά τήν πρόοδο
καί τό καλό τῆς ἀνθρωπότητας.
Οὔτε ἕνα μεμονωμένο ἄτομο, οὔτε ὁμάδες ἀτόμων, οὔτε καί
οἱ ἐπί μέρους λαοί μποροῦν νά ζοῦν ἐπαναπαυόμενοι μόνο στό
παρελθόν. Κι ἄν ἀκόμα τό ἐπιχειροῦσαν, τά γεγονότα θά τούς
ἐξανάγκαζαν νά ἀντιμετωπίσουν τό τόσο γρήγορα μεταβαλλό-
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μενο στίς μέρες μας παρόν καί νά ἐξοπλιστοῦν σοβαρά, γιά νά
ἀντικρίσουν καί τό προσεχές καί τό ἀπώτερο μέλλον.
Ἡ διάθεση ἑπομένως τῶν νέων ἐπιστημονικῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων στήν ὑπηρεσία τῆς παιδείας εἶναι
ἐπιβεβλημένη, μέ μιά ὅμως διευκρίνιση. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν νέων
τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων ἀπό τήν παιδεία δέν πρέπει νά τήν
ἀποκόπτει καί νά τήν ἀποξενώνει ἀπό τίς ρίζες της καί τίς παραδόσεις της. Δέν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτε τό ἀσυμβίβαστο νά
παραμένη ἡ παιδεία προσηλωμένη στίς ρίζες καί τίς παραδόσεις της καί ταυτόχρονα νά προοδεύη καί νά δημιουργή. Πρόοδος δέν σημαίνει ἐγκατάλειψη τοῦ παρελθόντος, γιατί τό παρελθόν ἀποτελεῖ τή βάση τοῦ μέλλοντος καί τῆς προόδου.
Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ δέν πρέπει σέ
καμιά περίπτωση νά ἐκτοπίση τό πνεῦμα. Ἄν σήμερα ὑπάρχη
παγκόσμια ἠθική κρίση, εἶναι γιατί ἀκριβῶς δέν ὑπάρχουν οἱ
ἄνθρωποι - ἠθικές προσωπικότητες, πού θά ἀξιοποιήσουν γιά
τό καλό, καί μόνο τό καλό, ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας τά μεγάλα
ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος.
Ἡ διανοητική μόρφωση ἑπομένως συναρτᾶται καί πρέπει
νά βρίσκεται σέ συνοχή μέ τήν ἀνώτερη πνευματική καλλιέργεια. Τό ἀληθινό μορφωτικό ἰδεῶδες πρέπει νά ἀπευθύνεται
στή διπλή φύση τοῦ ἀνθρώπου, νά συμπεριλαμβάνει τήν ἀγωγή
τοῦ πνεύματος καί τῆς ψυχῆς, νά ὑποβοηθή τόν καθολικό
ἀξιολογικό προσανατολισμό καί τήν ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητας, ἀνταποκρινόμενο στά αἰτήματα τῆς ἀγωγῆς τοῦ ὅλου
καί ἱκανοποιώντας ὅλες τίς θεμελιώδεις ἔμφυτες προδιαθέσεις
τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἀπό τόν Ὅμηρο καί τόν Ἡσίοδο μέχρι
τόν Ἰσοκράτη καί τόν Πλούταρχο, φρονοῦσαν καί δίδασκαν πολύ σωστά- ὅτι παιδεία εἶναι κυρίως «ἐπιμέλεια ψυχῆς», τῆς
ὁποίας ἡ κατόρθωση ἔχει σάν ἄμεση, εὐάρεστη γιά τό ἄτομο καί
τήν κοινωνία, συνέπεια τό «ἀγαθῶς ζῆν» κατά Πλάτωνα.
Σήμερα σέ μιά κοινωνία ἠθικά παραπαίουσα ἐξ αἰτίας
τῆς ὑπέρμετρης καί ἀνισομεροῦς ἀνάπτυξης τοῦ τεχνικοῦ
πολιτισμοῦ, πού ἐξετόπισε τό πνεῦμα, ὡς ἀνάγκη ἐπιτακτική
προβάλλει ἡ σημερινή νεολαία νά μορφωθή κατά νοῦ, ἀλλά καί
κατά ψυχή, γιατί μόνο ἡ γνώση ὁδηγεῖ σέ ἀπόγνωση.
Ἡ παιδεία δέν πρέπει νά ἀποβλέπη μόνο στή νοησιαρχική ἐκπαίδευση τῆς διάνοιας τῶν νέων μέ τή συσσώρευση μόνο
γνώσεων. Δέν πρέπει νά παραθεωρήται καί νά παραμερίζεται ὁ
καθ’ αὑτό ἄνθρωπος, ἡ καρδιά, ἡ ψυχή, τό ἦθος, ὁ χαρακτῆρας:
«πᾶσα σοφία χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία οὐ σοφία φαίνεται»
διακηρύττει ὁ Πλάτωνας ἤδη προχριστιανικά.
Τά σχολεῖα δέν πρέπει νά προσφέρουν μόρφωση μόνο
νοῦ, καί νά δρομολογοῦν πρός πανουργία. Οἱ γνώσεις,
ἀποξενούμενες ἀπό κάθε ἠθικό ὑπόβαθρο, κατεργάζονται τό
νοῦν «ἀσκόν πεφυσιωμένον» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, καί
συσκοτίζοντας «τό ὀπτικόν τῆς ψυχῆς», ὁδηγοῦν σέ ἀξιολογική
ἀμβλυωπία.
Ἡ παιδεία πρέπει νά ἔχη βασική της ἐπιδίωξη τήν παράλληλη μέ τή μόρφωση τοῦ νοῦ μόρφωση τῆς ψυχῆς, τόν στολισμό
της μέ τίς ἀρετές, τίς ὁποῖες ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει
καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί οἱ καρποί αὐτοί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος εἶναι: Τό κορύφωμα τῆς ὑγιοῦς μορφώσεως. Εἶναι τό
νά μορφωθή Χριστός μέσα στίς ψυχές τῶν νέων, πρᾶγμα τό ὁποῖο
ἀποτρέπει τήν κατολίσθηση καί ἐκτροπή τοῦ ἔργου τῆς ἀγωγῆς
σέ μιά ἁπλή ἐνδοκοσμική προσπάθεια, καί ἐντάσσει αὐτή στίς
ἀληθινές ἀνθρωπολογικές διαστάσεις τῆς νεανικῆς ὑπάρξεως.
Σκοπός ἑπομένως πρωταρχικός τῆς ὀρθῆς ἀγωγῆς καί μορφώσεως τῆς νεολαίας πρέπει νά εἶναι ἡ διάπλαση ἠθικοῦ χαρακτήρα στούς νέους καί προσωπικότητας ἀκέραιης καί ἔντιμης,
ἕτοιμης νά ὑπηρετήση μέ αὐτοθυσία καί εἰλικρίνεια τό κοινωνικό σύνολο.
Οἱ μορφούμενοι καί διαπαιδαγωγούμενοι νέοι μας πρέπει
σήμερα νά ἀποκτοῦν τόν ἀπαραίτητο ὁπλισμό, ὥστε νά γίνουν
ὄχι μόνο δέκτες, ἀλλά καί φορεῖς ἑνός ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ,
ἀλλά καί νά ἐπιτυγχάνουν νά καρπώνωνται ἐπωφελῶς τά ἀγαθά
τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου.

Eνατενίσεις
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Στιγμιότυπο από το Συνέδριο.

Τηλλυρία:

Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία
Συνέδριο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας
l Επιμέλεια: Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου
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Β

ασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου είναι η πολύπλευρη ανάδειξη της περιοχής Τηλλυρίας.
Μιας περιοχής που βίωσε και εξακολουθεί να
βιώνει εδώ και δεκαετίες τις τραγικές συνέπειες των δικοινοτικών συγκρούσεων και της Τουρκικής εισβολής. Μεγάλο μέρος της Τηλλυρίας βρίσκεται
υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή, ενώ η υπόλοιπη
είναι αποκομμένη και εν πολλοίς παραγκωνισμένη από
το υπόλοιπο νησί. Η πλέον δυσπρόσιτη σήμερα περιοχή
της Κύπρου, που ταλανίζεται από τις συνέπειες της απομόνωσης με κυριότερη και πλέον επικίνδυνη την αστυφιλία. Οι νέοι φεύγουν, άρα το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνον. Ως στήριγμα εκ Θεού για την Τηλλυρία ήρθε ο
Μητροπολίτης Νικηφόρος. Όχι μόνο για να την καθοδηEνατενίσεις

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο.
γήσει χριστιανικά, ως πνευματικός της πατέρας, αλλά
και ως Δεσπότης της να τη στηρίξει ποικιλότροπα.
Το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου, ανταποκρινόμενο στους οραματισμούς του Μητροπολίτη κ.κ.
Νικηφόρου, διοργάνωσε διήμερο επιστημονικό συνέδριο, αφιερωμένο αποκλειστικά στην Τηλλυρία, το
Σαββατοκυρίακο, 4 και 5 Απριλίου, με θέμα: Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της διαχρονικής ιστορικής
συνέχειας της περιοχής με τα ανθρώπινα επιτεύγματα, άυλα και υλικά, κινητά και ακίνητα, που κατόρθωσαν να επιβιώσουν του πανδαμάτορα χρόνου, και
να φθάσουν μέχρι τις μέρες μας. Το συνέδριο έλαβε
χώρα στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, όσο και αν αυτό
ακούγεται ποικιλότροπα αντίξοο. Δεν ήταν ένα συνέδριο, που έγινε αποκλειστικά από επιστήμονες για
επιστήμονες, αλλά ένα συνέδριο, που πρώτιστα διεξήχθη για τους κατοίκους της Τηλλυρίας. Ένα συνέδριο, που στοχοθεσία είχε να διαρρήξει την πολιτιστική απομόνωση της περιοχής, και προσπάθησε να την
εντάξει στη σύγχρονη επιστημονική δραστηριότητα,
τονώνοντας ταυτόχρονα το αίσθημα των κατοίκων
της Τηλλυρίας. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν 24 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με ισάριθμες πρωτότυπες ανακοινώσεις, που καλύπτουν
ένα ευρύ χρονικά φάσμα από την αρχαιότητα μέχρι
τις μέρες μας. 
■
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«ΤΗΛΛΥΡΙΑ: ΜΝΗΜΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Μ

έ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση ἀπευθύνομε
χαιρετισμό στό Συνέδριο «Τηλλυρία: Μνῆμες,
Ἱστορία καί Ἀρχαιολογία», τό ὁποῖο ὀργανώνεται ἀπό τό
Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καί τό ὁποῖο, κληθέντες, θέσαμε ὑπό τήν αἰγίδα μας. Τό συνέδριο αὐτό
εἶναι ἕνα ὀφειλόμενο χρέος πρός τήν Τηλλυρία, ἕνα
χῶρο, πού γνώρισε ἡμέρες δόξας κατά τό παρελθόν καί
ἡμέρες συμφορᾶς σήμερα, ἀλλά μένει ἐδῶ πάντοτε,
φωνή πατρίδας, ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ σέ αὐτογνωσία καί
ἐγρήγορση.

θεωρήθηκε ὁ χῶρος τῆς ἀρχαίας Αἰπείας, ἀπό τήν ὁποία
κατά τήν παράδοση ὁ βασιλιᾶς Φιλόκυπρος γύρω στό
600 π.Χ. κατά συμβουλή τοῦ σοφοῦ Ἀθηναίου Σόλωνα, πού τόν ἐπεσκέφθηκε μετακίνησε τήν πόλη καί τήν
ὠνόμασε πρός τιμή του Σόλους.

Ὁ χῶρος τῆς Τηλλυρίας κατά τήν ἀρχαιότητα
ὑπῆρξε ἐπικράτεια δύο βασιλείων, τοῦ βασιλείου τῶν
Σόλων στά ἀνατολικά καί τοῦ βασιλείου τοῦ Μαρίου
στά δυτικά, ὅπου ὑπῆρχαν τά μεταλλεῖα τῆς Σκουριώτισσας καί τῆς Λίμνης. Κατά τά βυζαντινά χρόνια
ἀνῆκε στήν ἐπισκοπή τῶν Σόλων καί στήν ἐπισκοπή
τῆς Ἀρσινόης. Τό 1964 ὑπῆρξε χῶρος συγκρούσεων, καί
ὑπέστη τούς ἀνηλεεῖς βομβαρδισμούς καί τό 1974 δοκίμασε τή βάρβαρη εἰσβολή τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ἡ
ὁποία ἀκρωτηρίασε τόν χῶρό της. Σήμερα τά τουρκικά
στρατεύματα ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν παράνομα
στήν Κύπρο, καί στραγγαλίζουν τήν Τηλλυρία καί ὅλη
τή βορειοδυτική Κύπρο μέχρι τήν Πόλη τῆς Χρυσοχοῦς
μέ τό ὁδόφραγμα τοῦ Λιμνίτη, τό ὁποῖο ἐμποδίζει τή φυσική καί ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τό κέντρο τῆς Κύπρου.

Τό ἀνάκτορο τοῦ Βουνίου χρονολογεῖται τόν πέμπτο αἰῶνα π.Χ. Ἡ Σουηδική Ἀποστολή χρονολόγησε τά
κατάλοιπα τῶν Σόλων μέχρι τό 700 π.Χ. Ἡ Καναδική
Ἀποστολή, πού ἀκολούθησε, ἀνέβασε τά κατάλοιπα μέχρι τό 950 π.Χ. Τό Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων, πού συνέχισε τίς
ἀνασκαφές μέ τόν Ἀρχαιολόγο Δῆμο Χρίστου, ὁ ὁποῖος
κατάγεται ἀπό τήν περιοχή τῶν Σόλων, ἀπεκάλυψε μυκηναϊκά κατάλοιπα ἀπό τό 1050 π.Χ. Ἔτσι ἐπιβεβαιώθηκε
ἡ ἵδρυση τῆς πόλεως ἀπό τούς Ἀχαιούς.

Κυρίες καί Κύριοι,
Ἡ Ἱστορία στήνει τή σκηνή της, στήν ὁποία ἀνεβαίνει ὁ λαός κάθε περιόδου, καί ἐκτελεῖ τό ἔπος του
ἤ τήν τραγῳδία του. Τό συνέδριο αὐτό μέ ἐκλεκτές
ἀνακοινώσεις θά ρίξῃ τό φῶς του στή σκηνή, πού
ἀνέβηκε ὁ λαός τῆς Τηλλυρίας μέσα στούς αἰῶνες καί
ἔπαιξε τό δικό του ἔργο. Ἄς ἐπιτραπῇ καί σ’ ἐμᾶς μιά
σύντομη ἀναδρομή στή σκηνή τῆς Τηλλυρίας στήν παρυφή τῶν ἀνακοινώσεων, πού θά ἀκολουθήσουν.
Οἱ Ἕλληνες ἀγαπητοί σύνεδροι, ἐγκαταστάθηκαν
στήν Κύπρο ἀπό τό 1200 π.Χ. καί ἐξακολουθοῦν μέχρι
σήμερα χωρίς διακοπή νά βρίσκωνται ἐδῶ.
Στή θαυμάσια αὐτή περιοχή μέ τό γλυκύ περιβάλλον, τήν εὔφορη γῆ, τά ὕδατα τῶν ποταμῶν, τήν ἄφθονη
ξυλεία, τά κοιτάσματα τοῦ χαλκοῦ ἵδρυσαν τήν πόλη τῶν
Σόλων. Οἱ Σόλοι βρίσκονται στήν κορυφή καί στίς παρυφές μεγάλου λόφου στήν τοποθεσία Παλιά Χώρα. Ἕξι
περίπου χιλιόμετρα ἀπό τούς Σόλους στόν ἀπόκρημνο
λόφο τοῦ Βουνίου βρίσκονται τά ἐρείπια ἀνακτόρου,
πού ἀνασκάφηκε ἀπό τή Σουηδική Ἀποστολή. Τό Βουνί
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Κατά τήν παράδοση ἡ Αἰπεία κτίστηκε ἀπό τόν
Ἀθηναῖο Δημοφῶντα, γυιό τοῦ Θησέα. Ὁ Στράβων
ἀναφέρει ὡς ἱδρυτές δύο Ἀθηναίους ἥρωες τοῦ Τρωικοῦ
πολέμου, τόν ἔγγονο τοῦ Ἐρεχθέα Φάληρο καί τόν
ἀδελφό του Δημοφώντα Ἀκάμαντα.

Ὑπῆρχαν πολλά ἀκόμη νά ἀποκαλυφθοῦν. Ἀνεζητεῖτο ἡ ἀρχική πόλη Αἰπεία στήν περιοχή τῶν Σόλων
καί ὄχι στό Βουνί. Οἱ ἀρχαιολόγοι ὑποστηρίζουν ὅτι
τό ἀνάκτορο τοῦ Βουνίου κτίστηκε μετά τήν καταστολή τῆς κυπριακῆς ἐπανάστασης, γιά νά ἐπιβλέπεται ἡ
ἑλληνική πόλη τῶν Σόλων ἀπό τό φιλοπερσικό Μάριον. Ὅμως οἱ ἀνασκαφές, πού θά φώτιζαν τό παρελθόν
τοῦ τόπου ματαιώθηκαν ἀπό τή βάρβαρη τουρκική
εἰσβολή.
Ἡ ἑπόμενη σκηνή, πού στήνεται μπροστά μας,
εἶναι ἡ χριστιανική Κύπρος.
Ἡ Καναδική Ἀποστολή τό 1965 ἀπεκάλυψε στούς
Σόλους τά κατάλοιπα μιᾶς μεγάλης πεντάκλιτης
βασιλικῆς, ἡ ὁποία κτίστηκε στά τέλη τοῦ τετάρτου
αἰώνα μ.Χ. Εἶναι ἡ ἀρχαιότερη καί μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική σέ ὁλόκληρη τήν Κύπρο. Ἡ βασιλική αὐτή καταστράφηκε ἀπό σεισμούς καί στά ἐρείπιά
της κτίστηκε ἄλλη τρίκλιτη κατά τόν ἕκτο αἰῶνα. Τά
δάπεδα τῆς βασιλικῆς εἶναι καλυμμένα μέ ψηφιδωτά,
πού χρονολογοῦνται στόν τέταρτο καί στόν πέμπτο
αἰώνα. Καί ἡ βασιλική αὐτή καταστράφηκε κατά τίς
ἀραβικές ἐπιδρομές, ἐπισκευάστηκε καί ὑφίστατο καί
κατά τούς μέσους βυζαντινούς χρόνους, ἄν καί ἡ πόλη
τῶν Σόλων ἐγκαταλείφθηκε καί οἱ κάτοικοι ζήτησαν
καταφύγιο πρός τήν κοιλάδα τῆς Σολιᾶς καί τή Λεῦκα
καί πρός τήν Τηλλυρία. Ὁ πρωτοβυζαντινός ἀνώνυμος
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σικό κάτοικοι μέ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά καί ξένοι νά
θεωροῦνται ἄποικοι τῆς Ἁγίας Ἑλένης.
Τό ἀκρωτήριο τοῦ Πομοῦ σημειώνεται στούς παλαιούς χάρτες ὡς ἀκρωτήριο τῆς Ἁγίας Ἑλένης. Στό
χωριό Κόκκινα ὑπάρχει παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Ἑλένης,
δίπλα στά ἐρείπια παλαιοῦ συνοικισμοῦ. Λέγεται ὅτι οἱ
πέτρες, γιά νά κτιστῇ τό παρεκκλήσι αὐτό, μεταφέρθηκαν ἀπό τήν Ἀνατολή μέ βάρκες. Κτίστηκε, γιατί ἦρθε
καί ἔμεινε ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη. Κατά τήν πανήγυρη, πού
γινόταν στό ἐκκλησάκι στίς 21 Μαΐου, προσέτρεχαν καί
οἱ κρυπτοχριστιανοί τῆς Τηλλυρίας.
Ἡ Ἁγία Ἑλένη μέ ἐντολή τοῦ αὐτοκράτορα γυιοῦ
της Κωνσταντίνου ξεκίνησε, γιά νά βρῇ τό σύμβολο τῆς
σωτηρίας τῶν Χριστιανῶν, τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἡ παράδοση τήν ἔβαλε νά ἔρχεται σέ πολλά μέρη,
καί νά φέρνῃ τήν εὐλογία τοῦ Σταυροῦ. Εἶναι βέβαιο
ὅτι πέρασε καί ἀπό τήν Κύπρο, ἀλλά ἡ παράδοση τήν
ἔφερε καί στήν Τηλλυρία.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, απευθύνει
χαιρετισμό στο Συνέδριο και κηρύσσει την
έναρξη των εργασιών του.
συγγραφεύς τοῦ βίου Αὐξιβίου, πρώτου ἐπισκόπου Σόλων, ἀποδίδει τήν ἵδρυση τῆς πανθαύμαστης βασιλικῆς
στόν ἴδιο τόν Ἅγιο Αὐξίβιο.
Ὁ Ἅγιος Αὐξίβιος, ὡς ἅγιος τῆς Κυπριακῆς
Ἐκκλησίας, ζωγραφίζεται μέσα στό Ἅγιο Βῆμα τῶν
κυπριακῶν ἐκκλησιῶν.
Ἡ ἐπισκοπική ἕδρα τῶν Σόλων διατηρήθηκε μέχρι
τά χρόνια τῆς φραγκοκρατίας, ὁπότε καταργήθηκε ἀπό
τούς Λατίνους. Τό ὄνομα τῶν Σόλων διατηρήθηκε στό
ὄνομα τῆς περιοχῆς Σολία, Σολιά καί Σολέα.
Οἱ ἑπόμενες σκηνές ἀνήκουν στούς κατακτητές
τῆς Κύπρου, Φράγκους, Ἑνετούς, Τούρκους, Ἄγγλους,
σημερινούς Τούρκους εἰσβολεῖς. Στίς σκηνές αὐτές ὁ
ἑλληνικός λαός τῆς Κύπρου ἔπαιξε τήν τραγῳδία του
μέχρι τέλους.
Φεύγοντας ἀπό τή γραμμική ἀπαρίθμηση γεγονότων, ἀξίζει νά ἐνδιατρίψωμε στίς παραδόσεις τοῦ τόπου.
Ἡ Τηλλυρία εἶναι ἡ εὐλογημένη χώρα τῆς Ἁγίας
Ἑλένης. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι οἱ κάτοικοί της
μεταφέρθηκαν στήν Κύπρο ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη.
Ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἁγία Ἑλένη ἔφερε στήν Κύπρο ποικίλους πληθυσμούς, κυρίως ὅμως Ρωμαίους. Ἦταν φυEνατενίσεις



Τό ταξίδι καί οἱ περιπλανήσεις τῆς Ἁγίας Ἑλένης
ἐπεκάλυψαν τίς μυθικές περιπλανήσεις τῆς Ἴσιδος. Ἡ
λατρεία τῆς Ἴσιδος διαδόθηκε στόν ἑλληνιστικό κόσμο,
καί στούς ἀρχαίους Σόλους ὑπῆρχε ναός, ἀφιερωμένος
σ’ αὐτή. Κάθε ἄνοιξη ἡ Ἶσις ἄρχιζε τό ταξίδι της, γιά νά
βρῇ τό σῶμα τοῦ νεκροῦ γυιοῦ της Ὄσιρι, καί οἱ κάτοικοι
κατέβαιναν στά παράλια καί ρίχνανε δῶρα στή θάλασσα. Καί ἡ Γοργόνα, ἡ ἀδελφή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου,
πού ἔγινε στοιχειό τῆς θάλασσας καί ἀναζητεῖ τόν
ἀδελφό της, ἔχει καταβολές ἀπό τήν Ἴσιδα. Ἀκόμη
καί ἡ Κυρά Καλή, τό ὄνομα τῆς ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τῆς ὁποίας ἐκκλησάκια κτίζονται στά
παράλια καί στά νησάκια, ἀφιερωμένα στή μητέρα τῆς
Παναγίας Ἁγία Ἄννα, διατηρεῖ κάποια ἀνάμνηση ἀπό
τήν παλαιά λατρεία, τήν ὁποία ἀντικατέστησε. Παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Ἄννας βρίσκεται στόν Παχύαμμο
καί τῆς Ἁγίας Καλῆς στά Κούκλια τῆς Πάφου.
ΟἱπαραδόσειςτῆςἉγίαςἙλένηςἀντικαταστάθηκαν
ἀπό παραδόσεις γιά τήν Παναγία. Ἡ χαριτόβρυτη εἰκόνα
τῆς Παναγίας Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου ἔφθασε μέ βασιλική πομπή στό βυζαντινό λιμάνι τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου καί
ἀνέβηκε στή μόνιμη κατοικία της στόν Κύκκο. Ὅμως οἱ
κάτοικοι πιστεύουν ὅτι ἦρθε καί ὁλόσωμη ἡ Παναγία
στήν Κύπρο.
Ἡ παράδοση λέγει ὅτι, ὅταν ἀνέβαινε ἡ Ἅγια
Εἰκόνα στόν Κύκκο, τά πεῦκα ἔκλιναν ἀπό σεβασμό
τίς κορυφές τους, καί φαίνονται μέχρι σήμερα νά σεβάζουν, ὑποκλινόμενα. Τό στοιχεῖο αὐτό εἶναι παρμένο
ἀπό ἀνάλογη ὑπόκλιση κατά τή φυγή τοῦ Χριστοῦ στήν
Αἴγυπτο, πού ἀναφέρει ὁ χρονογράφος Θεοφάνης:
«Φασί δέ, ἅτε ἡνίκα ὁ Κύριος εἰς Αἴγυπτον ἔφυγε
τόν Ἡρῴδη σύν τῇ Θεοτόκῳ καί τῷ Ἰωσήφ, κατά τόν τόπον ἐκεῖνον γενόμενος, κλιθέν τό δένδρον ἐπί τήν γῆν
165

προσεκύνησεν αὐτῷ καί μέχρι τοῦ νῦν σῴζει τό σχῆμα
τῆς προσκυνήσεως».
Οἱ παραδόσεις γιά τήν Παναγία στήν Τηλλυρία
ἀναφέρουν:
Δυτικά τοῦ Κάτω Πύργου κοντά στή θάλασσα εἶναι
ἕνα τοπωνύμιο, πού λέγεται Μούττη τοῦ Ἄμμου. Καθώς ἡ Παναγία ἐρχόταν στήν Κύπρο, τήν ἀκολούθησε
ἡ ἄμμος τῆς θάλασσας. Ὅταν βγῆκε στή στεριά, κάθισε
νά ξεκουραστῇ κι εὐλόγησε τήν ἄμμο ἐκείνη, πού ἔμεινε
ἀκίνητη, καί ἔγινε τό σημερινό ἀμμόβουνο.

στίς παραδόσεις σέ Ρήγαινα, πού ζῇ ἀπομονωμένη στόν
πύργο της, καί ἀποφεύγει τόν γάμο. Ἕνα ὑπερφυσικό
παλληκάρι, ἴσως εἰδωλολάτρης ἤ ἀλλόφυλος, Διγενῆς
ἤ Ρῆγας, ζητεῖ νά τήν παντρευτῇ. Ἐκείνη τοῦ ἀναθέτει
ἄθλους ἀπραγματοποίητους, ὅπως νά μεταφέρῃ τό νερό
στόν πύργο της ἤ νά κτίσῃ ἐκκλησία μέ γάλα. Ὅταν
ἐκεῖνος ἐκτελῇ τόν ἆθλο, ἡ Ρήγαινα ἁπλώνει τό πέπλο
της στή θάλασσα καί πάνω σ’ αὐτό φεύγει μακριά. Ὁ
Διγενῆς, πού τή βλέπει, ρίχνει πίσω της τεράστιο βράχο,
πού φαίνεται καί σήμερα ὡς νησί στή θάλασσα.

Πιό πέρα στήν τοποθεσία Κανᾶς ὑπάρχει μιά βρύση
μέ τό ὄνομα Παναγιά τοῦ Ἁππάρου. Ἔχει τό ἀποτύπωμα
τοῦ ποδιοῦ τοῦ ἀλόγου τῆς Παναγίας, καθώς περνοῦσε
ἀπό ἐκεῖ, γιά νά πάῃ στό θρονί της.

Ἀπό τέτοιες παραδόσεις προέρχεται ἡ ἐκκλησία τῆς
Γαλόκτιστης στόν Πύργο καί ὅλα τά σχετικά ὀνόματα.
Ἡ ἐκκλησία εἶναι κτισμένη μέ γάλα, ἀντί νερό, γιά νά
τονιστῇ ἡ ἁγιότητά της.

Δυτικώτερα μεταξύ τοῦ Λιμνιώνα καί τοῦ Μασούρα σέ βράχο κοντά στό ἀκρογιάλι ὑπάρχει μιά ἄλλη
βρύση, πού λέγεται Βρυσί τῆς Παναγίας. Ὅταν βγῆκε
ἀπό τή θάλασσα ἡ Παναγία, δίψασε καί κτύπησε μέ τό
ἀνοιγμένο χέρι της τόν βράχο, ἀπό τόν ὁποῖο βγῆκε νερό
καί ξεδίψασε. Μέχρι σήμερα φαίνεται τό ἀποτύπωμα
τοῦ χεριοῦ τῆς Παναγίας ἐκεῖ.

Φαίνεται ὅτι σχετίζονται μέ τό γάλα καί τοπωνύμια, ὅπως Γαλάτεια καί Γαλᾶτα. Στόν Πομό ὑπάρχουν
δύο παρεκκλήσια, πού λέγονται Ἅες Γαλαταρκές.

Ἄλλο στρῶμα παραδόσεων στήν περιοχή εἶναι οἱ
παραδόσεις γιά τήν Ἁγία Αἰκατερίνη. Στήν περιοχή τῆς
Χρυσοχοῦς ὑπάρχει ναός τῆς Ἁγίας αὐτῆς. Ἡ Ἁγία ἦταν
τόσο ἁγνή, ὥστε κατά τήν ἀποκεφάλισή της ἔτρεξε
γάλα, ἀντί αἷμα, καί οἱ ἄγγελοι μετέφεραν τό ἅγιο σῶμά
της στή μονή Σινᾶ.
Φαίνεται ὅτι ὑπάρχει σχέση τῆς Μονῆς Σινᾶ μέ
τή βορειοδυτική Κύπρο. Ἐκεῖ ὑπάρχει ναός τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης. Τά χωριά Ἅγιος Ἰσίδωρος καί Ἅγιος Μερκούριος παραπέμπουν σέ ἁγίους, πού τιμῶνται κατ’
ἐξοχήν στήν Αἴγυπτο. Ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος εἶναι ὁ Ἰσίδωρος ὁ
Πηλουσιώτης. Σῴζονται 2012 ἐπιστολές τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ,
γεμᾶτες ἅγια σοφία καί φλέγουσα ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γιά
τό κάλλος τοῦ λόγου του μερικοί εἶπαν ὅτι οἱ ἐπιστολές
του μποροῦν νά ἀντικαταστήσουν τούς κλασσικούς
Ἕλληνες στή σπουδή τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας. Ὁ Ἅγιος
Μερκούριος τιμᾶται ἰδιαιτέρως στήν Αἴγυπτο, ὅπου
καλεῖται Πατέρας τῶν Σπαθιῶν καί πολλές ἐκκλησίες
εἶναι ἀφιερωμένες στό ὄνομά του. Μαρτύρησε κατά
τούς διωγμούς τοῦ Δεκίου. Ἑκατό χρόνια ἀργότερα, ὅταν
ὁ Ἅγιος Βασίλειος ζήτησε τή βοήθειά του γιά τόν κατατρεγμό τῶν Χριστιανῶν ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἰουλιανό,
παρουσιάστηκε σέ νεφέλη καί διηύθυνε βέλος κατά τοῦ
Ἀποστάτη. Ὁ Ἅγιος Μερκούριος μαζί μέ τόν Ἅγιο Γεώργιο καί τόν Ἅγιο Δημήτριο ἐμφανίστηκαν στούς σταυροφόρους τῆς πρώτης σταυροφορίας στήν Ἀντιόχεια.
Στή Γιαλιά ὑπῆρχε μοναστήρι Ἰβήρων μοναχῶν, οἱ
ὁποῖοι ἦρθαν ἀπό τή Μονή Σινᾶ.
Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη εἶναι ἁγνή. Ἔτσι μετατρέπεται
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Ἡ Ρήγαινα ἔχει πύργους καί λουτρά. Τό χωριό Λουτρός ἀποτελεῖ σύντομο ὄνομα τοῦ πλήρους Λουτρός
τῆς Ρήγαινας. Οἱ κάτοικοι, πού ἄκουσαν γιά τό βασίλειο τῶν Σόλων, ὑποστηρίζουν ὅτι ἐκεῖ ἦταν τά λουτρά
τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας. Τά Λουτρά τῆς Ἀφροδίτης
ἀποτελοῦν μετονομασία ἀπό τόν λόγιο τῆς Πάφου Λοΐζο
Φιλίππου τῆς λαϊκῆς ὀνομασίας Λουτρός τῆς Ρήγαινας.
Μέ τήν ἀναδρομή αὐτή στή σκηνή τῆς Ἱστορίας
φάνηκε ὅτι ἡ δοξασμένη, ἀλλά καί ταπεινή Τηλλυρία
εἶναι φωνή πατρίδας μέσα στούς αἰῶνες.
Ἡ Τηλλυρία, ὅπως λέγει ὁ λαός, εἶναι ἡ «μάνα τῶν
νερῶν», δηλαδή ὁ τόπος, ἀπό τόν ὁποῖο ἔρχεται ἡ βροχή. Ἡ λαϊκή μετεωρολογία λέγει «ἀστράφτει ἡ Μάνα
καί θά βρέξῃ». Ἡ εἰκόνα αὐτή ἔγινε στερεότυπη, ὡς
εἰσαγωγή ριμῶν καί παραλογῶν, πού ἐξιστοροῦν τά πάθη
τοῦ ἀνθρώπου στή σκηνή τῆς ζωῆς. Ὁ ἀκροατής θα
συγκινηθῇ καί θά χύσῃ τόσα δάκρυα, ὅση βροχή στέλλει
ἡ Τηλλυρία στήν Κύπρο, ἀκριβῶς ὅπως ἡ συν-τετριμμένη
ψυχή τοῦ τροπαρίου τῆς Κασσιανῆς χύνει πηγές δακρύων ἀπό τό ὕδωρ τῶν νεφελῶν τῆς ἀκενώτου θαλάσσης.

«Ἄστραψε ἡ Ἀνατολή κι ἐβρόντησε ἡ Δύση
κι ἐχαμηλο-πουμπούρισε ἡ Πέτρα τοῦ Λιμνίτη.
Πὄχει πλαζίρι κι ὄρεξη ἄς ἔρτῃ νά γροικήσῃ,
νά κάμω τ’ ἀμματάκια του νά τρέχουν σάν τή βρύση.»
Μέ αὐτούς τούς λόγους περαιῶ τόν χαιρετισμό
μου καί κηρύσσω τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πρώτου Συνεδρίου τῆς Τηλλυρίας. Ἔχω δι’ ἐλπίδος ὅτι θά
ἀκολουθήσουν καί ἄλλα. Ἡ Τηλλυρία ἔχει τόσα νά
μᾶς πῇ σέ πολλούς κλάδους τῶν ἐπιστημῶν. Σέ ὅλους
τούς κοπιάσαντες, εὐγενεῖς κατοίκους τοῦ Πύργου,
ὀργανωτές, φορεῖς καί συνέδρους ἐπιδαψιλεύω τίς
εὐλογίες μου. 
■
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«ΤΗΛΛΥΡΙΑ: ΜΝΗΜΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
(4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009)
l Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου
Γραμματεὺς Συνεδρίου

Μ

ὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐφθάσαμε αἰσίως στὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πρώτου Συνεδρίου: «Τηλλυρία: Μνῆμες, Ἱστορία καὶ Ἀρχαιολογία». Λέγω τοῦ
Πρώτου, διότι ἐγένετο ἤδη λόγος, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν
γενναῖο χορηγὸ τοῦ Συνεδρίου Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας Κῦρ Νικηφόρο περὶ θεσμοθετήσεως τοῦ Συνεδρίου. Οἱ ἐξαίρετες ἀνακοινώσεις,
ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸ Συνέδριο, ἔδειξαν ὅτι ἡ Τηλλυρία ἔχει πολλὰ νὰ προσφέρῃ σὲ πολλοὺς κλάδους τῆς
ἐπιστήμης. Κατὰ τὸ διήμερο τοῦ Συνεδρίου ἔγιναν
εἴκοσι δύο ἐν συνόλῳ ἀνακοινώσεις, ἀναφερόμενες
στοὺς κλάδους Ἀρχαιολογία, Γλωσσολογία, Δημογραφία, Ἱστορία, Κοινωνιολογία, Λαϊκὴ Ἀρχιτεκτονική,
Λαογραφία, Λογοτεχνία, Προσωπογραφία, Τέχνη, Φυσιογεωγραφία, Χαρτογραφία.
Τὸ Συνέδριο προκάλεσε μεγάλο ἐνδιαφέρον στοὺς
ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητές, στὶς ἀρχὲς καὶ στοὺς κατοίκους τοῦ Πύργου Τηλλυρίας, ὅπου διωργανώθηκε.
Μποροῦσε τὸ Συνέδριο αὐτὸ νὰ διοργανωθῇ στὴν πρωτεύουσα, ὅπου ὑπῆρχαν ὅλες οἱ εὐκολίες. Ὅμως κρίθηκε εὔλογο νὰ διοργανωθῇ στὴν καρδιὰ τῆς Τηλλυρίας,
στὸν Πύργο, πρὸς τόνωση τῆς δεινοπαθούσης αὐτῆς
περιοχῆς. Τὰ τουρκικὰ κατοχικὰ στρατεύματα μὲ τὸν
ἀποκλεισμὸ τοῦ Λιμνίτη στραγγαλίζουν τὴν Τηλλυρία
καὶ τὴ βορειοδυτικὴ Κύπρο μέχρι τὴν Πόλη Χρυσοχοῦς.
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας Κῦρ Νικηφόρος βρίσκεται ἐπικεφαλῆς τῶν ἀγώνων
γιὰ τὸν ἀπεγκλωβισμὸ τῆς Τηλλυρίας καὶ τὴν ἐλεύθερη
ἐπικοινωνία της μὲ τὴν πρωτεύουσα καὶ τὴν ἄλλη Κύπρο. Οἱ σύνεδροι, ποὺ προσέτρεξαν ἐδῶ, ξεκίνησαν ἀπὸ
τὴν ἐπαρχία τῆς Λευκωσίας, διέσχισαν ἀτελείωτους
δρόμους ὀρέων ἢ διέτρεξαν τὴν ἐπαρχία Λεμεσοῦ, διήνυσαν τὴν ἐπαρχία Πάφου καὶ εἰσῆλθαν πάλι στὴν
ἐπαρχία Λευκωσίας, ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκίνησαν. Ἡ πολύωρη καὶ ἐξαντλητικὴ αὐτὴ διαδρομὴ ἐπισημαίνει
τὸν στραγγαλιστικὸ ἀποκλεισμό, ποὺ ἐπιβάλλουν τὰ
τουρκικὰ στρατεύματα κατοχῆς στὴν Τηλλυρία μὲ
ἀπώτερο στόχο τὸν μαρασμό της, ἀλλὰ ἐκφράζει συγχρόνως καὶ τὴν προθυμία καὶ τὸν ζῆλο τῶν συνέδρων νὰ
μὴν ὑπολογίσουν κόπους καὶ δυσκολίες καὶ νὰ προσέλθουν στὸ τοπικὸ αὐτὸ Συνέδριο.
Πολλὲς εὐχαριστίες ὀφείλονται στοὺς φορεῖς καὶ
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στοὺς διοργανωτὲς τοῦ Συνεδρίου: Στὸν Διευθυντὴ
τοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου κ. Στυλιανὸ
Περδίκη, ὁ ὁποῖος συνέλαβε τὴν ἰδέα καὶ εἰσηγήθηκε
τὴ διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου, πρωτίστως στὸν γενναῖο
χορηγό, πρωτεργάτη τῶν καλῶν ἔργων, πάντιμο κεφάλαιο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας Κῦρ Νικηφόρο, στὶς
ἀρχές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ πολιτικές, ποὺ τίμησαν μὲ
τὴν παρουσία τους τὸ Συνέδριο, στοὺς κατοίκους τοῦ
Πύργου, ποὺ μὲ ἀγάπη προσῆλθαν, καὶ στοὺς ἴδιους
τοὺς συνέδρους.
Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἄρχισαν μετὰ ἀπὸ
μουσικὸ καλωσόρισμα, προσφώνηση ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ
τοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου κ. Στυλιανὸ
Περδίκη, χαιρετισμὸ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Κοινότητας
Κάτω Πύργου κ. Κώστα Μιχαηλίδη, χαιρετισμὸ ἀπὸ
τὸν ἐκ Πύργου Τηλλυρίας Βουλευτὴ κ. Γεώργιο Περδίκη καὶ χαιρετισμὸ καὶ κήρυξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καὶ
Τηλλυρίας Κῦρ Νικηφόρο.
Ἡ εἰσαγωγικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Συνεδρίου ἔγινε ἀπὸ
τὸν κ. Ἀνδρέα Σοφοκλέους, τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καὶ ἀναφερόταν στὴ Γεωγραφία, ὡς ἀπαραίτητη
ἐπιστήμη στὴ σπουδὴ τῆς Ἱστορίας. Ὁ εἰσηγητὴς
ἐνδιέτριψε στὴ Φυσιογεωγραφία τῆς Τηλλυρίας.
Ὁ κ. Χρῖστος Οἰκονόμου, τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, πραγματεύθηκε τὸ θέμα «Ἡ εἰσαγωγὴ
τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν Κύπρο καὶ τὴν Τηλλυρία» μὲ
ἀναδρομὴ σὲ χωρία τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων καὶ
πρωτοχριστιανικῶν κειμένων. Τόνισε ἰδιαιτέρως τὴ
συμβολὴ τῶν Κυπρίων στὴ διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ
καὶ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι ἡ δεύτερη χώρα, ποὺ
δέχθηκε τὸν χριστιανισμό, μετὰ τὴν Ἀντιόχεια.
Ὁ κ. Εὐστάθιος Ῥάπτου, τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων
Κύπρου, μὲ τὴν εἰσήγησή του «Ἀρχαῖα ἱερὰ καὶ
λατρεῖες στὴν περιοχὴ τῆς Τηλλυρίας» ἐπαρουσίασε
νέα στοιχεῖα ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἔρευνες τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων Κύπρου στὶς τοποθεσίες Φωτιὲς τῆς
Γιαλιᾶς καὶ Φιλήμονας τοῦ ἐγκαταλελειμμένου χωριοῦ
Λιβάδι. Μεταξὺ τῶν παρουσιασθέντων στοιχείων
ἦταν εἰδώλια τῆς θεᾶς μὲ ὑψωμένα χέρια καὶ εἰδώλια
χορευτῶν σὲ κυκλικὸ ὅρμο.
Ὁ κ. Γιάννης Βιολάρης, τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων
Κύπρου, ἐπαρουσίασε τὴν ἀνασκαφὴ ἑνὸς τάφου τῆς
ῥωμαϊκῆς περιόδου στὴ Μανσούρα, ὁ ὁποῖος, ἄν καὶ
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«Ψηλαφῶντας τὴ βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ Τηλλυρία» ἐπαρουσίασε καὶ ἀξιολόγησε ἐπιστημονικῶς
τὰ παραδιδόμενα κατάλοιπα ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ καὶ τὴ
μεταβυζαντινὴ Τηλλυρία.
Ὁ κ. Στυλιανὸς Περδίκης, τοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου, ἐπαρουσίασε τὰ μέχρι τοῦδε προκύψαντα δεδομένα ἀπὸ ἀνασκαφή, διενεργηθεῖσα ἀπὸ τὸν
ἴδιο σὲ συνεργασία μὲ τὸ Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων Κύπρου
στὴν τοποθεσία «Αὐλὴ» στὸν Πάνω Πύργο Τηλλυρίας.
Ἡ ἀνασκαφὴ προσέφερε νέα στοιχεῖα στὴν ἱστορία τῆς
περιοχῆς. Ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση προκαλεῖ ἡ διαβεβαίωση ἀπὸ τὸν χορηγὸ τῆς ἀνασκαφῆς Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας Κῦρ Νικηφόρο καὶ ἀπὸ τὸν ἀνασκαφέα κ. Στυλιανὸ Περδίκη ὅτι ἡ
ἀνασκαφὴ αὐτὴ θὰ συνεχισθῇ καὶ θὰ ἀναληφθοῦν καὶ
ἄλλες στὴν περιοχὴ τῆς Τηλλυρίας.

Ο Διεθυντής του Μουσείου της Ιεράς Μονής
Κύκκου κ. Στυλιανός Περδίκης, απευθύνει
χαιρετισμό στο Συνέδριο.
συλημένος, ἔδωσε πολλὰ κατάλοιπα καὶ στοιχεῖα πρὸς
μελέτη.
Ὁ κ. Ἐλευθέριος Χαραλάμπους, τοῦ Τμήματος
Ἀρχαιοτήτων Κύπρου, πραγματεύθηκε τὴν τεχνολογία
κυπριακῶν ἐπιδαπέδιων ψηφιδωτῶν μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ
στὰ ψηφιδωτὰ τῆς Μανσούρας (τοῦ Μασούρα κατὰ
τοὺς ἐπιτοπίους). Τὰ ψηφιδωτὰ αὐτὰ ἀποτελοῦν δάπεδα συγκροτήματος λουτρῶν, καὶ χρονολογοῦνται κατὰ
τὴν ἐπικρατέστερη ἄποψη κατὰ τὸ τέλος τοῦ τετάρτου
καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ πέμπτου αἰώνα μ.Χ.
Ὁ κ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Τραπέζης Κύπρου, ἀσχολήθηκε μὲ
τὰ χαρτογραφικὰ Τηλλυρίας μὲ ἐπιτυχεῖς ταυτίσεις καὶ
ἑρμηνεῖες τῶν ἀναφερομένων ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς χάρτες τοπωνυμίων.
Ὁ κ. Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου, τοῦ Κέντρου
Θησαυροῦ Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς Μονῆς Κύκκου,
ἐπαρουσίασε ἕνα ὀκτασύλλαβο τραγούδι σὲ σκηνοθετημένη τελετὴ τοῦ γάμου στὸν Πύργο Τηλλυρίας,
τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ ἔκδοση στὴ Βενετία τὸ 1612,
ἀποκείμενη πιθανῶς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου.
Ἡ κ. Πίτσα Πρωτοπαπᾶ, Φιλόλογος, Ἐρευνήτρια,
ἐπαρουσίασε τὰ ἔθιμα τοῦ κύκλου τῆς ζωῆς στὰ
χωριὰ τῆς Τηλλυρίας ἀπὸ καταγραφὲς τοῦ Κέντρου
Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, στὶς ὁποῖες καὶ ἡ ἴδια συμμετέσχε, μὲ κατάλληλες ἑρμηνεῖες.
Ὁ κ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, τοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, μὲ τὴν εἰσήγησή του
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Ἡ κ. Βασιλικὴ Λυσάνδρου, τοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου, ἀσχολήθηκε μὲ ἕνα μεσαιωνικὸ παρατηρητήριο στὸν Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, συγκρίνοντάς
το μὲ παρατηρητήρια σὲ ἄλλες περιοχές.
Ὁ κ. Χρῖστος Κυριακίδης, Λειτουργὸς τοῦ Κρατικοῦ
Ἀρχείου Κύπρου, ἐπαρουσίασε τὰ δημογραφικὰ δεδομένα τῶν χωριῶν τῆς περιοχῆς Τηλλυρίας κατὰ τὴν
ἀγγλοκρατία (1878-1960) ἀπὸ τὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο
Κύπρου σύμφωνα μὲ τὶς περιοδικὲς ἀπογραφὲς τοῦ
πληθυσμοῦ. Ὁ εἰσηγητὴς κατέταξε τὰ στοιχεῖα
στατιστικῶς, καὶ ἐξήγαγε συμπεράσματα.
Ὁ κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, τοῦ Πανεπιστημίου
Κύπρου, ἐπαρουσίασε τὴ ζωὴ καὶ τὴν πολιτικὴ δραστηριότητα κατὰ τὴν ἀγγλοκρατία τοῦ ἐκ Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Πολυκάρπου Ἰωαννίδη βάσει ἀρχειακοῦ
ὑλικοῦ.
Ἡ κ. Κωνσταντῖνα Κωνσταντίνου, ἱστορικός,
πραγματεύθηκε τὸ θέμα τῶν ἐθελοντῶν τῆς περιοχῆς
Τηλλυρίας κατὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μὲ
στατιστικὴ κατάταξη καὶ ἀνάλυση.
Ἡ κ. Αἰμιλία Στυλιανοῦ, τοῦ Κέντρου Μελετῶν
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν περιοχὴ
Τηλλυρίας στὶς ἀρχαῖες καὶ μεσαιωνικὲς πηγές.
Ὁ κ. Κωστῆς Κοκκινόφτας, τοῦ Κέντρου Μελετῶν
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, πραγματεύθηκε τὸ θέμα «Ἡ
Τηλλυρία στὴν ἱστορία τοῦ 19ου αἰώνα» μὲ πλούσια
ἀναδρομὴ σὲ δυσπρόσιτες πηγές.
Ὁ κ. Γεώργιος Διᾶκος, Θεολόγος, Ἐκπαιδευτικός,
ἀσχολήθηκε μὲ τὴ χριστιανικὴ θρησκευτικὴ παράδοση στὴν περιοχὴ Τηλλυρίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων μὲ
ἐπιτόπια ἔρευνα.
Ὁ κ. Γεώργιος Φιλοθέου, τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων Κύπρου, πραγματεύθηκε τὸ θέμα τῆς βυζαντινῆς
ἐκκλησίας τῆς Παναγίας τῆς Γαλόκτιστης στὸν Κάτω
Eνατενίσεις

Πύργο Τηλλυρίας, τὴν ὁποία ἀποκατέστησε καὶ μελέτησε ὁ ἴδιος. Τὰ πορίσματά του ῥίχνουν φῶς στὴ
μεσαιωνικὴ ἱστορία τῆς Τηλλυρίας.

Ὑπῆρξε λεπτομερὴς στὴ διερεύνηση τοῦ θέματος, καὶ
προκάλεσε συγκινησιακὴ φόρτιση γιὰ τὸ μεγάλο δρᾶμα
τῆς Τηλλυρίας καὶ τῆς Κύπρου, τὸ ὁποῖο συνεχίζεται.

Ὁ κ. Διομήδης Μυριανθεύς, Ἀρχιτέκτων, ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα «Ναοὶ καὶ παρεκκλήσια τῆς Τηλλυρίας» μὲ ἀπεικονίσεις καὶ κατατάξεις.

Ὁ κ. Ἄντρος Παυλίδης, Συγγραφέας, Ἱστορικός,
κλείνοντας τὶς εἰσηγήσεις, πραγματεύθηκε τὸ θέμα «Ἡ
Τηλλυρία ὡς διαχρονικὸς γεωγραφικὸς χῶρος». Προσέφερε πολλὲς νέες ἐτυμολογίες καὶ συσχετίσεις, ὅπως
Ἀκρωτήριο Ὤλενος-Ἀκρωτήριο Ἁγίας Ἑλένης, τῆλιςτήλινος-Τηλλιρία, οἱ ὁποῖες θὰ ἀπασχολήσουν τοὺς
ἐτυμολόγους.

Ἡ κ. Μαρία Φιλοκύπρου, τοῦ Τμήματος Πολεοδομίας, πραγματεύθηκε τὸ θέμα τῆς παραδοσιακῆς
ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Πάνω καὶ Κάτω Πύργου Τηλλυρίας
μὲ παραστατικὴ παρουσίαση τοῦ ὑλικοῦ, κατάταξη καὶ
ἑρμηνεία του.
Ἡ κ. Νᾶσα Παταπίου, τοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν
Ἐρευνῶν, πραγματεύθηκε τὸ θέμα «Ἱστορικὲς εἰδήσεις
γιὰ τὴν Τηλλυρία ἀπὸ ἀνέκδοτες βενετικὲς πηγὲς (16ου
αἰώνα)». Συνεχίζοντας μιὰ δόκιμη προσφορὰ στὴν
ἀνεύρεση καὶ ἀξιολόγηση πηγῶν γιὰ τὴν Κυπριακὴ
Ἱστορία, ἡ εἰσηγήτρια ἐπαρουσίασε πρωτότυπο ὑλικὸ
γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς Τηλλυρίας. Ἡ συμβολή της διαφωτίζει τὴν Ἱστορία τῆς Κύπρου ἐπὶ ἑνετοκρατίας.
Ἡ κ. Νίκη Χριστοδούλου, Γλωσσολόγος, συνεργάτις τοῦ Κέντρου Θησαυροῦ Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ἐπαρουσίασε τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα
τῆς Τηλλυρίας ἀπὸ ἐπιτόπιες ἔρευνες. Ἀνέδραμε στὴ
δημιουργία τῶν διαλέκτων, καὶ ἑρμήνευσε φωνολογικὰ
φαινόμενα.
Ὁ κ. Σάββας Παύλου, τοῦ Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου, εἰσηγήθηκε τὸ θέμα «Ἡ θυσία καὶ ἡ
σταύρωση τῆς Τηλλυρίας στὴν ἑλληνικὴ ποίηση».
Eνατενίσεις



Χαρακτηριστικὰ τοῦ Συνεδρίου αὐτοῦ ὑπῆρξε ἡ
ἄρτια ὀργάνωση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πραγματικὸ ἆθλο,
ἡ κινητοποίηση καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν κατοίκων τοῦ
Πύργου γιὰ τὸ Συνέδριο, ποὺ ἔγινε στὸν τόπο τους, ἡ
προσέλευση σὲ τόσο δύσκολες συνθῆκες ὅλων τῶν δηλωθέντων ὁμιλητῶν καὶ τῶν δηλωθεισῶν ὁμιλητριῶν,
ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀπουσίας, καὶ τὸ ἐπιστημονικὸ ὕψος καὶ
ἡ πρωτοτυπία τῶν ἀνακοινώσεων.
Θὰ ἐπιστρέψωμε στὴ Λευκωσία, πλήρεις
ἐμπειριῶν, συγκινήσεων καὶ γνώσεων ἀπὸ τὸ Συνέδριο
αὐτό. Εὔχομαι ὅλοι οἱ σύνεδροι, ποὺ παρευρεθήκαμε
ἐδῶ στὸ Πρῶτο Συνέδριο, νὰ συναντηθοῦμε καὶ πάλι,
μαζὶ μὲ νεώτερους ἐπιστήμονες καὶ τὴν εὐλογημένη
παρουσία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου
καὶ Τηλλυρίας Κῦρ Νικηφόρου, οὗ τὰ ἔτη εἴησαν παρὰ
Θεοῦ ὡς πλεῖστα, στὸ Δεύτερο Συνέδριο γιὰ τὴν Τηλλυρία, ὅταν μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ συνἐλθῃ.
Ὅλα τὰ καλὰ μαζί σας. 

■
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Αρχαιολογική Ανασκαφή
στον Πύργο Τηλλυρίας

Τ

ο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου
σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων διενήργησε κάτω από τη διεύθυνση του Στυλιανού Περδίκη,
διευθυντή του Μουσείου Κύκκου,
μαζί με την αρχαιολόγο του Μουσείου Κύκκου Βασιλική Λυσάνδρου και τον ανώτερο τεχνικό του
Τμήματος Αρχαιοτήτων Γεώργιο Κουμή αρχαιολογική ανασκαφή στην τοποθεσία «Αυλή» στα
βορειοδυτικά της κοινότητας Πάνω Πύργου Τηλλυρίας.
Η ανασκαφική έρευνα διήρκεσε τέσσερις
εβδομάδες, από τις 6 μέχρι την 31η Οκτωβρίου
2008. Κατά τη διάρκειά της αποκαλύφθηκε μέρος
μεσαιωνικού κτηρίου, η κύρια φάση του οποίου
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ήταν δομημένη εξολοκλήρου με ορθογωνισμένους
πωρόλιθους σε ισοδομικό σύστημα, ένδειξη που
παραπέμπει σε οικοδόμημα ιδιαίτερης σημασίας.
Στη νότια πλευρά του συγκροτήματος ανακαλύφθηκαν τρεις τοίχοι. Ο ένας έχει άξονα βορρά
- νότο και οι άλλοι δύο είναι κάθετοι στον προηγούμενο με άξονα ανατολή - δύση. Το πάχος των τοίχων κυμαίνεται γύρω στα 70 εκ., ενώ το μέγιστο
ύψος διάσωσης ανέρχεται γύρω στα 200 εκ. Μέχρι
στιγμής αποκαλύφθηκε μέρος της νότιας πλευράς
του οικοδομήματος, που περιλαμβάνει τουλάχιστο
ένα δωμάτιο διαστάσεων 700 Χ 600 εκ., το οποίο
ανασκάφτηκε κατά το ήμισυ. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το κτήριο επεκτείνεται προς τα βόρεια,
όπου ίσως ήταν και το κύριο του μέρος.
Eνατενίσεις

Με βάση δόμους, οι οποίοι βρέθηκαν γκρεμισμένοι ή σε δεύτερη χρήση και φέρουν ασβεστοκονίαμα με ερυθρό ή ωχρό χρωματισμό, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τοίχοι του κτηρίου ήταν
βαμμένοι με ερυθρό και ωχρό χρώμα. Σε μεταγενέστερη εποχή μετά από καταστροφή στο χώρο επανεγκαταστάθηκαν άνθρωποι, οι οποίοι προέκτειναν τους χώρους εγκατάστασης προς τα δυτικά,
ενώ στο προϋπάρχον οικοδόμημα έγιναν εσωτερικές υποδιαιρέσεις με τη χρήση τοπικών ηφαιστιογενών λίθων ανάμεικτων με ορθογωνισμένους
πωρόλιθους, που περιμάζεψαν από το ημιγκρεμισμένο προηγούμενο κτήριο.
Ιδιαίτερα εκτεταμένο στρώμα καύσης με στάχτες, από απανθρακωμένη ξυλεία, μεταλλικά
καρφιά και πολυάριθμα σπασμένα κεραμίδια παραπέμπει σε επικλινή στέγη, καλυμμένη με επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια, η οποία κατεστράφη
από πυρκαγιά. Η κεραμική, η οποία έχει συγκεντρωθεί, εκτείνεται χρονολογικά από το 14ο αιώνα και φθάνει μέχρι την ύστερη τουρκοκρατία.
Κατά κύριο λόγο είναι κυπριακής παραγωγής,
αβαφής και εφυαλωμένη ενώ σε περιορισμένο
αριθμό υπάρχουν και όστρακα από εισηγμένα μαγιόλικα αγγεία.
Ανάμεσα στα κινητά ευρήματα ξεχωρίζει επιEνατενίσεις



στήθιος ορειχάλκινος σταυρός με ανάγλυφο Χριστό, ορειχάλκινη καρφίτσα και οστέινες περόνες.
Πολυάριθμα θαλάσσια όστρακα κυρίως από πεταλίνες και αχινούς, παραπέμπουν στη διατροφική
τους χρήση.
Την ανασκαφή κάλυψε οικονομικά η Ιερά
■
Μονή Κύκκου. 
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Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών
στη Μητρόπολη Κύκκου

Φ

ωτογραφικό στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Πανιερωτάτου με τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών κ. Ιωσήφ. Ο Πανιερώτατος, αφού ευχήθηκε στον νεοεκλεγέντα επί τη ευκαιρία της αναλήψεως των νέων του ποιμαντορικών καθηκόντων, τον διαβεβαίωσε ότι θα πράξει το
δυνατόν προς την κατεύθυνση της σύσφιγξης των σχέσεων των δύο Εκκλησιών, ενώ παράλληλα έθεσε το
ζήτημα του σεβασμού των μειονοτήτων μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως είναι η Κύπρος.
172



Eνατενίσεις

Εθνική Επέτειος
25ης Μαρτίου

Η

Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης
Μαρτίου οργάνωσε στο Μέγα Συνοδικό του
Μετοχίου Κύκκου στη Λευκωσία εκδήλωση με θέμα
Eνατενίσεις



«Δίκαιοι πόλεμοι για αυτοδιάθεση και Ελληνική
Επανάσταση». Εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο Δρ.
Ιάκωβος Καρεκλάς Συνταγματολόγος-Διεθνολόγος,
Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Μέλη της Χορωδίας Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου αποδίδουν βυζαντινούς ύμνους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποφοίτησης.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Σ

τις 31 Ιανουαρίου 2009 έγινε με μεγάλη επιτυχία η τελετή αποφοίτησης
των Αποφοίτων Διπλωματούχων της
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου Κύκκου.

οποία είναι υποχρεωτικά.
Για την απόκτηση Διπλώματος εισήχθη πέραν
των πιο πάνω, και το μάθημα Ορθογραφίας και
Βυζαντινής Σημειογραφίας, όπως επίσης και αργά
μαθήματα του Πέτρου Μπερεκέτη και Ιωάννου,
Κουκουζέλη-Καλοφωνικοί Ειρμοί.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμό του
Διευθυντή της Σχολής κ. Άριστου Θουκυδίδη,
ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι από το 1995
έχουν φοιτήσει στη Σχολή 435 σπουδαστές και
έχουν αποφοιτήσει 53.

Ακολούθως οι απόφοιτοι της Σχολής απέδωσαν
ύμνους.

Επίσης ανέφερε ότι η Σχολή έχει οργανώσει με
μεγάλη επιτυχία δύο Συνέδρια Ψαλτικής Τέχνης.
Όσον αφορά το πρακτικό μέρος του προγράμματος αναλυτικών μαθημάτων, αυτό διαρκεί πέντε χρόνια για Πτυχίο και έξι για το δίπλωμα. Μεταξύ άλλων διδάσκονται τα μαθήματα: Ιστορία Βυζαντινής Μουσικής, Υμνολογίας,
Τυπικού Λειτουργικής και μαθήματα Sol fez, τα
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Στη συνέχεια ο κ. Χαράλαμπος Μπούσιας, Μέγας Υμνογράφος, ανέπτυξε το θέμα «Η συμβολή
των Τριών Ιεραρχών στην υμνολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
Αμέσως μετά ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος απηύθυνε τις ευχές του και τα συγχαρητήριά του στους
αποφοίτους και στο τέλος τους απένειμε τα Διπλώματα.
Η εκδήλωση περατώθηκε με τον Πολυχρονισμό του Πανιερωτάτου. 
■
Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ιδρυτής
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της
Ιεράς Μονής Κύκκου, απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση, εκφράζοντας τις
ευχές του στους αποφοίτους της Σχολής.
Eνατενίσεις



Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος κατά τη
διάρκεια της επίδοσης των διπλωμάτων
στους αποφοίτους της Σχολής Βυζαντινής
Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου.
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Ο

Κάλαντα στο Μετόχιο Κύκκου

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος μαθητές και μαθήτριες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της
πρωτεύουσας, επισκέφτηκαν παραμονές Χριστουγέννων τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, για να του ψάλουν τα κάλαντα. Ό Πανιερώτατος ευχαρίστησε
εκ βάθους καρδίας τους μαθητές, τους εξέφρασε τις ευχές του, και τους δώρισε βιβλία θρησκευτικού
περιεχομένου και ημερολόγια.
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Eνατενίσεις

Μ

Η θεία λειτουργία των Θεοφανίων
στο Μετόχι του Κύκκου

ε κάθε μεγαλοπρέπεια τελέστηκε από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας η
θεία λειτουργία των Θεοφανίων στο Μετόχι του Κύκκου. Μετά το πέρας της πανηγυρικής θείας
λειτουργίας τελέστηκε ο Μέγας Αγιασμός και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο σιντριβάνι
των κήπων του Μετοχίου. Πλήθος κόσμου συμμετείχε με ιερά κατάνυξη στην ιεροτελεστία.

Eνατενίσεις
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l Του Γιάγκου Μελιφρονίδη
Προέδρου Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου

Εορτή Αγίου Μηνά στο Μηλικούρι

Ο

Σύνδεσμος Αποδήμων Μηλικουρίου
από το 2006 αναβιώνει την πανήγυρη
του Αγίου Μηνά την ημέρα της γιορτής του στις 11 Νοεμβρίου.

Η απόφαση για την πανήγυρη την ημέρα
αυτή, και όχι την ημέρα της γιορτής του Αγίου
Γεωργίου, προστάτη του χωρίου, βασίστηκε στην
παράδοση, σύμφωνα με την οποία στον οικισμό
Κούριον, όπου βρισκόταν ναός αφιερωμένος στον
Άγιο Μηνά, γινόταν μεγάλη πανήγυρις. Με τη συνένωση των κατοίκων του οικισμού αυτού με τους
κατοίκους του οικισμού Μήλον και τη δημιουργία
του Μηλικουρίου, η εικόνα του Αγίου Μηνά μεταφέρθηκε στο Μηλικούρι και βρίσκεται σήμερα
στο εικονοστάσι της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου (Αναφορά για το πώς δημιουργήθηκε το Μηλικούρι, βλέπετε άρθρο του Επίτιμου Προέδρου του
Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου κ. Δημήτριου Πετρίδη στο περιοδικό Ενατενίσεις, τεύχος 6).
Λόγω της ύπαρξης της εικόνας αυτής του Αγίου Μηνά στο Μηλικούρι, οι κάτοικοι συνέχισαν
την ημέρα της γιορτής του να κάνουν την πανήγυρη, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες συγχωριανών
μας ήτο αρκετά μεγάλη εξαιτίας της συμμετοχής
πολλών κατοίκων από τα γύρω χωριά.
Με βάση τα δεδομένα αυτά αποφασίστηκε από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου η αναβίωση της πανήγυρης αυ178



τής, για να τιμήσουμε κατά πρώτο λόγο τον Άγιο
Μηνά και κατά δεύτερο λόγο να δώσουμε αφορμή
στους απόδημους συγχωριανούς και φίλους του
χωριού μας να το επισκεφθούν και κατά τη χειμερινή περίοδο και να δώσουμε, με την ευκαιρία αυτή,
στους μόνιμους κατοίκους λίγες ώρες συντροφιάς
και διασκέδασης.
Φέτος η πανήγυρις έγινε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, αντί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, για να δοθεί
η ευκαιρία σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να
παραστούν στη λειτουργία και την περιφορά της
εικόνας του Αγίου Μηνά και πρόσθετα να απολαύσουν τα παραδοσιακά αρτοκατασκευάσματα,
γλυκά και αποστάγματα των συγχωριανών μας
με πρώτο και καλύτερο τον σουτζούκο. Πράγματι,
λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, η προσέλευση ήταν πέραν της αναμενόμενης.
Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε θερμά
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τυλληρίας κ.κ. Νικηφόρο, που προέστη της θείας λειτουργίας, και τίμησε με την παρουσία του το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας.
Ευχαριστούμε επίσης τόσο την Εταιρεία Αναπτύξεως Μαραθάσας για τον εμπλουτισμό της
εκδήλωσής μας με το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Ρύμβος» και λαϊκούς τεχνίτες, όσο και τους
κατοίκους των γύρω χωριών, που μας τίμησαν με
την παρουσία τους.
■
Eνατενίσεις

Kατά την παραμονή της εορτής
του Αγίου Νικολάου ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας χοροστάτησε στον
πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου
στην κοινότητα της Τσακκίστρας.

Eορτή
Αγίου Νικολάου
Την επομένη το πρωί
τέλεσε τη θεία λειτουργία στην Ιερά
Μονή Αγίου Νικολάου στην Πάφο κατά
την οποία έψαλλε η
βυζαντινή χορωδία
της Ιεράς Μονής
Κύκκου.

Eνατενίσεις
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Λειτουργία στον ναό του Αγίου
Χαραλάμπους Πιγενιών

Ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος τέλεσε κατά την
ημέρα της εορτής του Αγίου
ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
αρχιερατική θεία λειτουργία
στον ομώνυμο ναό της κοινότητας των Πιγενιών.

Στιγμιότυπα
από την αρχιερατική θεία
λειτουργία.
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Eνατενίσεις

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Μ

ε κάθε λαμπρότητα τελέστηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στη Λευκωσία.
Eνατενίσεις



Ακολούθησε λιτανεία με την περιφορά των αγίων
εικόνων πέριξ του ναού τιμώντας η Εκκλησία μας
με τον τρόπο αυτό το γεγονός της αναστήλωσης
των Αγίων Εικόνων και το θρίαμβο της Ορθοδοξίας ενάντια στους εικονομάχους.
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Στιγμιότυπο από τη θεία λειτουργία.

Χειροτονίες στην Ιερά Μονή Κύκκου

Τ

ην Δ’ Κυριακή των Νηστειών, ημέρα εορτής
του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, τέλεσε τη θεία λειτουργία
στην Ιερά Μονή Κύκκου. Κατά τη διάρκεια της
θείας λειτουργίας χειροτόνησε τον ιεροδιάκονο
Μελέτιο Κυκκώτη σε ιερομόναχο και τον μοναχό
Μόδεστο Κυκκώτη σε ιεροδιάκονο. Την Κυριακή
των Βαΐων ο Πανιερώτατος χειροτόνισε τον ιεροδιάκονο Αμφιλόχιο Κυκκώτη σε ιερομόναχο, στο
Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία.

Στιγμιότυπα από τη χειροτονία του ιεροδιακόνου Μελετίου Κυκκώτη σε ιερομόναχο.
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Eνατενίσεις

Στιγμιότυπα από τη
χειροτονία του μοναχού Μοδέστου Κυκκώτη σε ιεροδιάκονο.

Eνατενίσεις
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Λειτουργία στο κατεχόμενο μοναστήρι
του Αποστόλου Βαρνάβα

Ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος τέλεσε τη θεία λειτουργία στην Ιερά
Αρχιεπισκοπική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα στα κατεχόμενα, συμπαραστατούμενος από
τον Ηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ, από άλλους
κληρικούς. Πλήθος προσκυνητών παρευρέθη στη λειτουργία.
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Eνατενίσεις

Eνατενίσεις
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Επίσκεψη Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου
στα Φυλακισμένα Μνήματα

Μ

ε δέος και συγκίνηση, την Κυριακή 5 Απριλίου, ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος πραγματοποίησε επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα με
την ευκαιρία της επετείου της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Μέσα σε μια
συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, προέστη δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο και
τέλεσε τρισάγιο προς τιμή και μνήμη των πεσόντων της ΕΟΚΑ. Ακολούθως, ξεναγήθηκε στον
186



χώρο των Κλειστών Φυλακών, στην αίθουσα
της αγχόνης και στα μνήματα των ηρώων που
βρίσκονται εντός των φυλακών, όπου και κατέθεσε στεφάνι.
Η επίσκεψη αυτή του Πανιερωτάτου αποτελεί έκφραση τιμής, ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης των θυσιών, που κατέβαλαν οι πεσόντες, και έμπρακτη αναγνώριση της αξιέπαινης
συμβολής τους στον Αγώνα της ΕΟΚΑ, η οποία
αποτελεί τον καρπό της αγάπης τους προς την
πατρίδα μας. 
■
Eνατενίσεις

Eνατενίσεις
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Επίσκεψη
στις Κεντρικές Φυλακές

Τ

ην Πρωτοχρονιά ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος, συνοδευόμενος από
τη Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς
Μονής Κύκκου, επισκέφθηκε τις Κεντρικές
Φυλακές της πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης ο Πανιερώτατος συνομίλησε
με πολλούς κρατουμένους, άκουσε τα προ188



βλήματα, που αντιμετωπίζουν, και εξέφρασε
τη συμπαράσταση και τη στήριξή του προς
αυτούς.
Η Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μονής Κύκκου χάρισε στους φυλακισμένους γιορτινές στιγμές χαράς, ψάλλοντας χριστουγεννιάτικους
ύμνους και τραγουδώντας κυπριακά παραδοσιακά
τραγούδια.
Eνατενίσεις

Ο αγιασμός κατά
τα εγκαίνια από τον
Μητροπολίτη Πατρών
Χρυσόστομο.

Μαθητές στην έκθεση.

Η Πρόεδρος κ. Χατζηιωάννου και μέλη της
Ένωσης Κυπρίων Αχαΐας.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΚΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
l Του Δρ. Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου
Βυζαντινολόγου

Π

ραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη
επισημότητα τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Τα Χριστιανικά
μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Όψεις και πράξεις μιας
συνεχιζόμενης καταστροφής» στην πρωτεύουσα
της Αχαΐας, την Πάτρα. Η φωτογραφική έκθεση, η
οποία θα διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου, αποτελείται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αποτέλεσμα
του ερευνητικού προγράμματος, που εκπόνησε το
Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου, με σκοπό την
καταγραφή των θρησκευτικών μνημείων στην

Eνατενίσεις



τουρκοκρατούμενη βόρειο Κύπρο. Η έκθεση αυτή
αποτελεί την έμπρακτη έκφραση της ευαισθησίας,
της αγωνίας και του έκδηλου ενδιαφέροντος του
Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρου για την τύχη της εκκλησιαστικής και
της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεγαλονήσου, που έχει δεχθεί τα πλήγματα της αρχαιοκαπηλίας και της εκούσιας καταστροφής. Μέσα
από τις φωτογραφίες αναδεικνύεται η καταστροφή που δέχθηκαν από το κατοχικό καθεστώς τα
θρησκευτικά μνημεία των Ορθοδόξων, Μαρωνιτών, Αρμενίων, Ρωμαιοκαθολικών, Προτεσταντών
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και Εβραίων. Επίσης καταγράφονται οι αλλότριες
χρήσεις τους έως και σήμερα και το φαινόμενο της
αρχαιοκαπηλίας, ενώ παράλληλα προβάλλονται
οι ανακαινίσεις των οθωμανικών μνημείων στις
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
Η έκθεση στην Πάτρα αποτελεί τον καρπό συνεργασίας και συνδιοργάνωσης του διευθυντού
του Μουσείου της Ι. Μονής Κύκκου κ. Στέλιου
Περδίκη με την Ένωση Κυπρίων Αχαΐας, την
Ιερά Μητρόπολη Πατρών και τον Δήμο Πατρέων
με την ενεργό στήριξη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΚΟΕ) και του προέδρου της Καθηγητού Κωνσταντίνου Σταματάρη. Στον κατάμεστο εκθεσιακό χώρο του Παλαιού
Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών ο Μητροπολίτης
Πατρών κ. κ. Χρυσόστομος τέλεσε αγιασμό και
απηύθυνε από την έδρα του Πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου θερμό χαιρετισμό, μήνυμα αλληλεγγύης και υπόσχεσης να είναι παρών, όταν οι
καμπάνες στην κατεχόμενη Κύπρο ηχήσουν ξανά.
Ακολούθως μίλησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού
του Δήμου Πατρέων κ. Αλέξης Σκαρμέας, η
πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αχαΐας κ. Μαρία
Χατζηιωάννου, η κ. Λήδα Καπράλου εκ μέρους
της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, ο πρώην
υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Ανδρέας Ζαΐμης, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Ανδρέας Βοσκός, ο κ. Σταύρος Πολυβίου, πρόεδρος Νεολαίας της ΟΚΟΕ, ενώ πραγματοποιήθηκε διάλεξη με φωτεινές διαφάνειες από
τον διοργανωτή της έκθεσης Δρ. Χαράλαμπο Γ.
Χοτζάκογλου. Πλήθος επισήμων παρευρέθησαν
στα εγκαίνια, όπως οι Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών, βουλευτές του νομού και πολιτευτές
όλων των πολιτικών κομμάτων, νομάρχες, δήμαρχοι όμορων δήμων, οι προϊστάμενοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ
ιδιαίτερη δημοσιότητα δόθηκε στο γεγονός από
τον τοπικό Τύπο, τα τηλεοπτικά κανάλια και το
ραδιόφωνο. Εκτός του μεγάλου αριθμού των Πατρέων, που κατέκλυσαν τον εκθεσιακό χώρο, αλλά
και τουριστών, στην έκθεση ξεναγούνται μαθητές
των σχολείων της περιοχής, κατόπιν εγκυκλίου,
που εστάλη στα σχολεία από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, και
στους οποίους διατίθεται ενημερωτικό υλικό, η
έκδοση του Μουσείου της Ι. Μ. Κύκκου, ενώ στον
χώρο διαδραστικών εκδηλώσεων της έκθεσης προβάλλεται σχετική ενημερωτική ταινία μικρού μήκους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Την
έκθεση έχουν έως σήμερα επισκεφθεί άνω των
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Ο υπεύθυνος της έκθεσης Δρ Χαράλαμπος
Χοτζάκογλου κατά τη διάλεξή του.
2.000 μαθητών από σχολεία της Αχαΐας, και έχουν
ενημερωθεί με ειδικές ξεναγήσεις επί του θέματος
της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς
του τουρκοκρατούμενου τμήματος της Κύπρου.
Το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου συνεχίζει την εκστρατεία ανάδειξης του θέματος και
της έγκυρης πληροφόρησης τόσο του ευρύτερου
κοινού, όσο και φορέων. Στα πλαίσια αυτά η έκθεση μεταφέρθηκε στα μέσα Μαρτίου στη Λεμεσό,
όπου σε συνεργασία με τον διευθυντή κ. Μάριο
Αντωνιάδη, καθηγητές και μαθητές της Α’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού διοργανώθηκαν εκδηλώσεις,
πλαισιωμένες από πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, έκθεση ζωγραφικών έργων των μαθητών
με θέμα τα θρησκευτικά μνημεία στον κατεχόμενο
Βορρά, προβολή σχετικών ταινιών και ενημερωτικές ομιλίες από τον επιμελητή της έκθεσης. Την
έκθεση στη Λεμεσό κατέκλυσε μεγάλος αριθμός
μαθητών από τα σχολεία της Λεμεσού, αλλά και
πλήθος κόσμου.
Στις 5 Μαρτίου δόθηκε επίσης κατόπιν προσκλήσεως από τον καθηγητή Tudor Dinu του
Τμήματος Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου διάλεξη από τον διευθυντή του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου
κ. Στέλιο Περδίκη με θέμα «Οι σχέσεις της Ιεράς
Eνατενίσεις

Το κτήριο της έκθεσης.

Στιγμιότυπο από την έκθεση.
Μονής Κύκκου με τις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας». Εκτός της πληθώρας
ακαδημαϊκών και φοιτητών, παρούσες ήταν και οι διπλωματικές αρχές
της Ελλάδος, με επικεφαλής τον
πρέσβυ κ. Μάρκο Τριπολιτάκη και
ακολούθους της Ελληνικής πρεσβείας, της Κύπρου με τον ακόλουθο της
Κυπριακής πρεσβείας κ. Φώτη Φωτίου, αντιπροσωπεία από το Πατριαρχείο Ρουμανίας και την Ελληνική
Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου ξεναγεί τους επίσημους
Εκκλησία στη ρουμανική πρωτεύου- στην έκθεση.
σα, η διευθύντρια του Παραρτήματος
Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου στο πρόσφατου Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στο Βουτο Διεθνές Συνέδριο, που διοργάνωσε η Ιντερπόλ
κουρέστι κ. Όλγα Τζικάντσι, πρόεδροι και επιχειΚύπρου στη Λευκωσία, όπου ο Δρ. Χαράλαμπος
ρηματικοί παράγοντες της Ελληνικής Ομογένειας
Γ. Χοτζάκογλου ανέπτυξε το θέμα στους ξένους
κ.ά. Μετά τη διάλεξη, η οποία προκάλεσε ζωηρή
προσκεκλημένους, ανώτερους αξιωματούχους
συζήτηση και ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα
της Ιντερπόλ, και παρουσίασε συγκεντρωθέντα
της Μονής Κύκκου στις Παραδουνάβιες Ηγεμοστοιχεία για το μέγεθος της αρχαιοκαπηλίας από
νίες, ο καθηγητής Tudor Dinu προχώρησε στη
τα κατεχόμενα θρησκευτικά μνημεία. Εκδηλώθηβιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης του Μουσείου της
κε έντονο ενδιαφέρον των ξένων αξιωματούχων
Ι. Μονής Κύκκου «Τα Χριστιανικά Μνημεία στην
και ζητήθηκε η στενή συνεργασία με το Μουσείο
τουρκοκρατούμενη Κύπρο, όψεις και πράξεις μιας
του Κύκκου με σκοπό τον επαναπατρισμό ιερών
συνεχιζόμενης καταστροφής», Λευκωσία 2008. Ο
εικόνων, σκευών και θρησκευτικών θησαυρών εν
συγγραφέας, Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, αναγένει, τα οποία σήμερα έχουν εντοπισθεί στο εξωφέρθηκε σύντομα στην κατάσταση των μνημείων
τερικό.
στην κατεχόμενη Κύπρο και παρουσίασε τη δραστηριότητα που ανέπτυξε το Μουσείο του Κύκκου
Η φωτογραφική έκθεση του Μουσείου της Ιεστον τομέα αυτό και η οποία απέδωσε καρπούς χάράς Μονής Κύκκου έχει προγραμματισθεί να συρις στη συμπαράσταση και στήριξη του Μητροπονεχίσει το ταξίδι της τόσο εντός Ελλάδος, όσο και
λίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρου.
στο εξωτερικό, ενώ το βιβλίο για τα κατεχόμενα θα
εκδοθεί σύντομα και στα γερμανικά. 
■
Τέλος σημαίνουσα ήταν και η συμμετοχή του
Eνατενίσεις
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Στιγμιότυπo από τις εργασίες του Συνεδρίου.

Ε΄ Μαθητικό
Συνέδριο
Ενιαίου
Λυκείου
Κύκκου Α΄
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Μ

έσα στα πλαίσια της Ημέρας Δημιουργικότητας, πραγματοποιήθηκε
το Ε’ Μαθητικό Συνέδριο του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α’ με θέμα «Η
μαγεία της Τέχνης και ο σύγχρονος
άνθρωπος». Το Συνέδριο, που έλαβε χώρα στην αίθουσα
Τελετών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, χαιρέτισε ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος
Κυκκώτης και κήρυξε τις εργασίες του, αφού προηγουμένως μετέφερε τις σεπτές ευλογίες και ευχές του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρου για την επιτυχία του Συνεδρίου. Κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου τιμήθηκαν οι αείμνηστοι Λευτέρης Οικονόμου και Νίκος Δυμιώτης, άνθρωποι της
Τέχνης και διατελέσαντες καθηγητές του Λυκείου.
Eνατενίσεις

Χαιρετισμός του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου
Κυκκώτη στο Ε’ Μαθητικό Συνέδριο του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α’.

Α

νταποκρινόμενος στην τιμητική πρόσκληση, την οποία μου έχει απευθύνει
η Διεύθυνση, ο καθηγητικός Σύλλογος
και η Μαθητική Κοινότητα του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α’, σας μεταφέρω τις ευλογίες και
τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Κύκκου και Προέδρου Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου, και χαιρετίζω το Ε’ Μαθητικό Συνέδριο
με θέμα: «Η μαγεία της Τέχνης και ο σύγχρονος άνθρωπος».
Η Τέχνη για πολλούς ανθρώπους διακρινόταν πάντοτε ως μια μορφή πίστης, μιας αξεπέραστης βιωματικής εμπειρίας η οποία απαιτεί
την αφοσίωση, το δόσιμο και τη στράτευση
της ψυχής και του σώματος, μεταβαλλόμενη
σε άρμα υπερβατικό για ταξίδι μεταφυσικό.
Ιδιαίτερα ο σύγχρονος άνθρωπος ζει οριακές
καταστάσεις, βρίσκεται στο μεταίχμιο πολλών
αλλοπρόσαλλων εναλλαγών που διακυβεύουν
όχι μόνο τα καλώς νοούμενα συμφέροντά του
αλλά και αυτή την ίδιά του την ύπαρξη.
Ο άνθρωπος της Τέχνης κυοφορεί ένα φάσμα αξιών. Με σεβασμό και συσσωρεμένη ευαισθησία μεταβάλλεται μέσα από τα έργα του,
την ίδια στιγμή που αυτά μεταβάλλουν και
προάγουν τον κόσμο στο επέκεινα.
Η ιστορία του πολιτισμού από την νεωτερικότητα και εξής προσπάθησε να αποκλείσει
από τη ζωή και από τον άνθρωπο ό,τι δήποτε ξέφευγε από την προκρούστεια κλίνη του λογοκεντρικού ανθρώπου και του επιστημονικού
πνεύματος. Για περισσότερους από δύο αιώνες
οι διανοούμενοι πίστευαν ότι η λογική απελευθέρωση θα επερχόταν με την πλήρη επικράτηση των αξιών της επιστήμης και της ορθολογικότητας.
Ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει το ιδεολογι-

Eνατενίσεις



κό συνονθύλευμα της πολυπολιτισμικότητας
να συνθλίβεται μέσα από την άρτια σχεδιασμένη χοάνη της εργαλειακής ορθολογικοποίησης
της ζωής με αποτέλεσμα να χάνεται η ποιότητα
από τη ζωή και το καθημερινό όραμα. Η υπερβατικότητα να εξακοντίζεται στο απυρόβλητο
και η δημιουργία να βάλλεται από παντού.
Σήμερ σε μια εποχή που η επικράτηση της
τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της ζωής μας
έχει μετατρέψει τον άνθρωπο σε μηχανή, η Τέχνη μπορεί να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από
αυτό το αδιέξοδο προσφέροντάς μας όραμα.
Επιτακτική αναδύεται η ανάγκη μέσα από
τα έργα των Λευτέρη Οικονόμου και Νίκου Δυμιώτη να επαναπροσδιορίσουμε την ταυτότητά
μας στην Τέχνη και στον χώρο που ζούμε, γιατί
η Τέχνη από μόνη της αποτελεί μια υγειά πρόταση αντίστασης σε ό,τι απειλεί με ισοπέδωση
την ιδιοπροσωπία μας και την και την ταυτότητά μας. Ο άνθρωπος δεν είναι το υποχείριο ή ένα
καταναλωτικό αντικείμενο συναλλαγής, αλλά
μέσα από ένα ζωγραφικό πίνακα ή ένα γλυπτό
δηλώνεται μια μορφή διεξόδου από την καθημερινή πεζότητα και την απανθρωποποίηση.
Τέτοιες βιωματικές εμπειρίες είχαν οι δύο
αείμνηστοι καθηγητές μας και άνθρωποι της
Τέχνης, Λευτέρης Οικονόμου και Νίκος Δυμιώτης, και αυτή είναι η μεγάλη τους προσφορά
στον σημερινό κάτοικο της Κύπρου και στην
Τέχνη διαχρονικά.
Σ’ αυτούς αξίζει η τιμή και ο σεβασμός μας,
στα έργα τους η αγάπη μας και σε σας αξίζουν
τα θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία
σας, το φετινό σας Συνέδριο να είναι αφιερωμένο στους δύο αυτούς αείμνηστους ανθρώπους
της Τέχνης.
Σας εύχομαι με τη σειρά μου, οι εργασίες
του φετινού Συνεδρίου να είναι τόσο παραγωγικές όσο τα αποτελέσματά τους ευεργετικά και δημιουργικά σε όλους μας από κάθε
άποψη. 
■
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Εκδήλωση προς τιμή των διευθυντών
του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α΄

Μ

ε την ευκαιρία της εορτής των ελληνικών Γραμμάτων
πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2009 εκδήλωση προς τιμήν των διευθυντών του Ενιαίου Λυκείου
Κύκκου Α’ στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού
Ιδρύματος της Ιεράς Μονή Κύκκου. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης, εκπροσωπώντας
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο,
ανέγνωσε χαιρετισμό, δέχθηκε την τιμητική πλακέτα και επέδωσε τα
τιμητικά ενθυμήματα στους διατελέσαντες διευθυντές του Λυκείου.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης εκφράσθηκε μέσα από κείμενα και ομιλίες η
όλη προσφορά και το έργο των διατελεσάντων διευθυντών όσον αφορά
στην πνευματική ανύψωση και διαπαιδαγώγηση της κατά καιρούς μαθητικής κοινότητας.
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Χαιρετισμός του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου στην Εκδήλωση του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α΄
για τη γιορτή των Ελληνικών γραμμάτων προς τιμήν των πρώην
Διευθυντών του Σχολείου.

Ε

ἶναι μὲ συναρπάζουσα χαρὰ καὶ βαθιὰ
συγκίνηση ποὺ ἀπευθύνω τὸν χαιρετισμό μου στὴ σεμνὴ αὐτὴ ἐκδήλωση
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐορτῆς τῶν ἑλληνικῶν
γραμμάτων, ἡ ὁποία διοργανώνεται πρὸς
τιμὴν τῶν διατελεσάντων Διευθυντῶν τοῦ
ἱστορικοῦ Λυκείου Κύκκου Α´. Σὲ μιὰ ἐποχὴ
πνευματικῆς παραλυσίας καὶ βραχυκύκλωσης στὸν ὑδονισμὸ καὶ τὸν εὐδαιμονισμὸ εἶναι
καθῆκον ὅσο ποτὲ ἐπιτακτικό, νὰ προβάλλουμε καὶ νὰ τιμοῦμε τὸ ὑψηλὸ παράδειγμα βίου, ποὺ ἐνσαρκώνουν οἱ διατελέσαντες
Διευθυντὲς τοῦ Λυκείου Κύκκου Α´. Συγχαίρω γιὰ τοῦτο θερμὰ τὴ σημερινὴ διεύθυνση
τοῦ Ἑνιαίου Λυκείου Κύκκου Α´, γιὰ τὴν πρωτοβουλία της αὐτή.
«Παιδεία ὁμοία ἐστὶ χρυσῷ στεφάνῳ»,
μᾶς λέει ὁ βαθύγνωμος καὶ βαθύνους Πλάτων.
Ἀναμφίβολα ἡ μεγαλύτερη ὑπηρεσία τῶν ἄξιων
πρώην πηδαλιούχων τοῦ ἐκπαιδευτηρίου
αὐτοῦ, ἑνὸς ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα τοῦ τόπου
μας, τόσο σὲ μέγεθος, ὅσο καὶ σὲ ἐμβέλεια, δὲν
εἷναι μόνο ὁ ἐμπνευσμένος συντονισμὸς τοῦ
ἀνθρώπινου δυναμικοῦ καὶ ἡ παραγωγικὴ
διοίκηση, ἀλλὰ πρώτιστα ἡ προσφορὰ στὰ
Ἑλληνικὰ Γράμματα. Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία
ἀφορᾶ πρὶν ἀπὸ ὅλα στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν
καλλιέργεια τοῦ ὅλου σωματικοψυχικοῦ
ἀνθρώπου καὶ ὄχι μόνο στὴν ἄγονη συσσώρευση γνώσεων καὶ πληροφοριῶν, ποὺ σήμερα εἶναι ἄλλωστε εὔκολα προσβάσιμες.
Μέσα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία σμιλεύονται
δυναμικὲς καὶ ἰσορροπημένες προσωπικότητες. ῾Η καλλιέργεια τοῦ πνεύματος εἶναι δύναμις ἐνεργὸς καὶ ἐμψυχοῦσα, ἡ ὁποία ἀσκεῖ
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πνευματικὴ γοητεία, μορφώνει ψυχοσυνθέσεις, ἐνδυναμώνει χαρακτῆρες καὶ διαπλάσσει ἀνθρώπους, διαπνεόμενους ἀπὸ ἀξίες καὶ
ἰδανικά. Ἐνσταλάζει τὸ πνεῦμα τῆς ἅμιλλας,
τῆς καινοτομίας τῆς συλλογικότητας, τῆς
ἁρμονίας, τῆς μετροέπειας καὶ τῆς καλλιέπειας, παρακαταθῆκες ἄλλωστε καὶ τῆς μακραίωνης χριστιανικῆς μας παράδοσης.
Γι᾽ αὐτὸ διαχρονικὴ καὶ ἐναγώνια ὑπῆρξε
ἡ ἔγνοια τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ διατήρηση
τῆς πνευματικῆς μας φυσιογνωμίας καὶ ταυτότητας καὶ τὴν ἀφύπνιση τῆς πολιτιστικῆς
μας αὐτοσυνειδησίας. Διότι μὲ τὴν συνάντηση
τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης καὶ τοῦ
χριστιανικοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος συνυφάνθηκε τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα ὡς σχῆμα
μὲ τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια, ὡς πνευματικὸ
βάθος, καὶ κατέστησε τὸν χριστιανισμὸ
θρησκεία οἰκουμενικὴ καὶ πανανθρώπινη,
ἀντισοβινιστικὴ καὶ ἀντιεθνικιστική, φεγγοβόλο δᾶδα τοῦ ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ.
Τίποτα γιὰ μᾶς πιὸ τιμαλφὲς καὶ πολύτιμο, ὅσον ἡ παιδεία μας. Γι᾽αὐτὸ καὶ ἀποτελεῖ
οἰωνὸν ἄριστον, ὅτι στὰ ἐκπαιδευτήριά
μας καλλιεργοῦμε εὐθαρσεῖς φορεῖς τῆς
ἀσύλληπτης αὐτῆς δύναμης τῆς φυλῆς μας,
ἡ ὁποία ἀντιστάθμιζε πάντα τὴν ὅποια
ἀριθμητικὴ ἢ ὑλικὴ ἰσχύ.
Χαιρετίζω λοιπὸν τοὺς τιμώμενους ἀπόψε
ἐκπαιδευτικούς μας, τοὺς σκαπανεῖς τῶν
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καὶ ἄοκνους στυλοβάτες τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν φερέλπιδων
νέων μας. Πρὸς τὴ μαθητιῶσα δὲ νιότη τῆς
Κύπρου μας, διερμηνεύω τὰ αἰσθήματα τῆς
ἀγάπης μου καὶ ἐπιδαψιλεύω ἐγκάρδιες τὶς
εὐχές μου, γιὰ σταθερὰ ἀνοδικὴ πορεία πρὸς
τὴν ἀρετήν.
Μετ᾽ εὐχῶν,
Ὁ Κύκκου Νικηφόρος
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Στιγμιότυπο
από τις
εργασίες του
Συνεδρίου.

Π

Ε΄ Ετήσιο Συνέδριο για το παιδί
στην Ευρώπη

ραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη
από τις 5-7 Νοεμβρίου 2008 το 5ο ετήσιο Συνέδριο για το Παιδί στην Ευρώπη με συνδιοργανωτή τον ουγγρικό
Σύνδεσμο για την Οικογένεια, το παιδί και τους
Νέους (Eurochild’s 5th Annual Conference coorganized by Family, Child and Youth Association,
Hungary). Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν συνολικά 183 σύνεδροι με ιδιωτική πρωτοβουλία και
άλλοι ως εκπρόσωποι μη κυβερνητικών Οργανώσεων, που έχουν ως στόχο και προτεραιότητ;a
τους το Παιδί στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής

Μέλη της κυπριακής Παιδοβουλής με ομολόγους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Ένωσης. Από την Κύπρο συμμετείχε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και
Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ = PCCPWC),
στην οποία συμμετέχει ο Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης, εκπροσωπώντας με την ευλογία του Πανιερωτάτου
κ.κ. Νικηφόρου, την Ιερά Μονή Κύκκου και την
Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας. Στο
Συνέδριο τονίστηκε το πλαίσιο της νέας κονωνικής πραγματικότητας ,που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράστηκε η αγωνία για το πώς ο καθένας διασφαλίζει τα
δικαιώματα του Παιδιού, έχοντας ως στόχο την
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της διακρίβωσης ενός
καλύτερου μέλλοντος για το παιδί. Στα θεματικά
εργαστήρια συζητήθηκαν η πρώιμη παιδική ηλικία και η ποιότητα των υπηρεσιών για τα παιδιά
της ηλικίας αυτής, η οικογενειακή και γονική
υποστήριξη, όπως και η υποβοήθηση της διάδοσης των δικαιωμάτων του παιδιού σε υποβαθμισμένες γειτονιές, η βίωση εναλλακτικής φροντίδας για τους νέους με καταρτισμό σχεδίου δράσης
και η προστασία του καλύτερου συμφέροντος
του παιδιού με στρατηγικές ενάντια στη φτώχεια
και τον αποκλεισμό. Τέλος έγινε ανάλυση και
αξιολόγηση της περιόδου 2001-2008, χαράχθηκε
βραχυπρόθεσμη πολιτική μέχρι το 2010 και έγινε
κατανοητός ο στόχος για ενδυνάμωση τόσο των
δεσμών μεταξύ των διαφόρων θεσμών του κράτους όσο των δεσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών
κρατών με γνώμονα την προαγωγή της ευημερίας του Παιδιού. 
■
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Β΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων
και Κέντρων για την UNESCO

Π

ραγματοποιήθηκε στην έδρα της
UNESCO στο Παρίσι το 2ο Συνέδριο
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την
UNESCO (10-13 Δεκεμβρίου 2008).

Στο συνέδριο συζητήθηκε: α) η συμβολή και ο
προγραμματισμός για τα έτη 2009-13 των 63 αντιπροσωπειών από 25 χώρες μέλη, αναφορικά με τα
ζωτικής σημασίας θέματα, όπως είναι η Εκπαίδευση, η Επιστήμη και ο Πολιτισμός. β) εκλέγηκε νέο Εκτελεστικό Συμβούλιο με θητεία μεχρι το
2013. γ) πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με επίκεντρο τον εορτασμό για την ψήφιση του χάρτη
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παρουσία του
Stéphan Hessel.
Στο Συνέδριο συμμετείχε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης
ως εκπρόσωπος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου και της Ιεράς Μονής Κύκκου για θέματα ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων, ο οποίος συνόδευε τον Πρόεδρο
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την UNESCO
κ. Γεώργιο Χριστοφίδη. Στο Συνέδριο παρουσιάσθηκε ο απολογισμός του προηγούμενου Συμβουλίου, τονίστηκε η δυναμική των δραστηριοτήτων
του και οι δυσκολίες των κινήσεών του. Με την
εισαγωγή νέων μελών συζητήθηκε το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Στα θεματικά εργαστήρια δόθηκε έμφαση
στους άξονες της διαφορετικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού ως δρόμων για αυτογνωσία και
γνωριμία με τους άλλους. Τροχιοδρομήθηκαν μελλοντικές κοινές δραστηριότητες από τα Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τα οποία τόνισαν την
εντατικοποίηση της συνεργασίας τους με τα δύο
μεγάλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που είναι ο Συμβούλιο και η Επιτροπή. Φάνηκε επίσης η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων συνεργασίας και
διαύλων επικοινωνίας πρωτίστως με τους νέους,
με απόληξη την ετοιμασία παγκόσμιου Συνεδρίου.
Προς τον στόχο αυτό ήδη βοηθά ο διαπολιτισμικός
διάλογος, ο οποίος προωθεί τις αρχές της UNESCO
μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών. Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής μελέτη και
παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες, αλλά και τα
προβλήματα, ως απότοκα της υφιστάμενης οικοEνατενίσεις



Στιγμιότυπο από την υποδοχή των μελών του
Συνεδρίου.

Αναμνηστική φωτογραφία με εκπρόσωπο
της UNESCO.
νομικής κρίσης. Μέχρι το 2013 αποφασίσθηκε ο
στρατηγικός σχεδιασμός, η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, κριτική στάση στην αξιολόγιση
των επιδόσεων των προγραμμάτων της UNESCO
και ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεών της με τις
τις Εθνικές Επιτροπές της UNESCO.
Το συνέδριο καταληκτικά εξετίμησε την παρουσία, την προσέγγιση και τη συμβολή του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου στις παρουσιάσεις και στα
θεματικά εργαστήρια με αποτέλεσμα η ολομέλεια
να τον εκλέξει ως μέλος της τριμελούς Επιτροπής
Συνδιαλλαγής (Conciliation Commission) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με θητεία μέχρι το 2011.■
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Αναμνηστική φωτογραφία με διατελέσαντες Διευθυντές.

Αποκαλυπτήρια Τιμητικής Πλάκας
στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’

Σ

τα αποκαλυπτήρια τιμητικής Πλάκας προς τιμήν των Διευθυντών του
Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α’, παρευρέθηκε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης εκπροσωπώντας τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο. Κατά τη διάρκεια
της Τελετής ο Πανοσιολογιώτατος ανέγνωσε την ομιλία του Πανιερωτάτου, και τέλεσε τα αποκαλυπτήρια.
Στην εκδήλωση εκφράσθηκε η ευγνωμοσύνη προς την Ιερά Μονή Κύκκου, αφού
η ίδρυση του Λυκείου αποτελεί απόφαση Συνεδρίας της Αδελφότητας με ημερομηνία
16 Δεκεμβρίου 1960. Η κατάθεση του θεμέλιου λίθου έγινε στις 29 Απριλίου 1961, και
η επίσημη τελετή των εγκαινίων στις 21 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου.
Απόσπασμα από το σχετικό Πρακτικό της ίδρυσης: «Η Ιερά Μονή Κύκκου, εν τη
προσπαθεία αυτής να συμβάλη εις την καθ’ οιονδήποτε τρόπον πρόοδον της Ελληνικής Κοινότητος Κύπρου, και δη εις την πνευματικήν αυτής ανύψωσιν και διαπαιδαγώγησιν, διά των ζειδώρων ναμάτων της τε Χριστιανικής και Ελληνικής παιδείας
και πίστεως, κατόπιν εισηγήσεως του Ηγουμένου αυτής κ. Χρυσοστόμου, αποφασίζει
δια του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής την ιδίαις δαπάναις και επί ιδίων κτημάτων
ανέγερσιν καλλιμαρμάρου κτηριακού συγκροτήματος εις τρεις φάσεις, το οποίον θα
στεγάζη εν Γυμνάσιον Αρρένων, εν Γυμνάσιον Θηλέων και έτερον συγκρότημα εξ
αιθουσών τέχνης, εργαστηρίου χημείας και φυσικής, εκ γραφείων, εκ μεγάλης αιθούσης τελετών, γυμναστηρίου, υπαιθρίου θεάτρου και άλλων βοηθητικών χώρων.»
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Ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου στην Τελετή αποκάλυψης τιμητικής πλάκας με τα
ονόματα των διατελεσάντων Διευθυντών του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α’

Ὁ

συνεορτασμός τῆς μνήμης τῶν τριῶν
Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθιερώθηκε ἀπό τόν περίφημο ἐπί ἑλληνικῇ παιδείᾳ
Ἰωάννη Μαυρόποδα, ἐπίσκοπο Εὐχαΐτων,
κατά τόν ἑνδέκατο αἰῶνα. Ἔκτοτε ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾷ κατά παράδοση τούς Τρεῖς Ἱεράρχες
ὡς φωστῆρες τοῦ πνεύματος καί προστάτες
τῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων. Τό πατροπαράδοτο ἔθος συνέχισε τό ἑλληνικό κράτος,
τό ὁποῖο μαζί μέ τή σύστασή του καθιέρωσε
ὡς ἑορτή τῶν σχολείων καί τῶν γραμμάτων τήν
ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀναφέρεται
κατ’ οὐσίαν στήν Παιδεία. Ἡ οὐσία τῆς Παιδείας εἶναι οἱ ἀρχές της καί φορεῖς της οἱ διδάσκοντες καί οἱ διδασκόμενοι. Θά ἀνασκοπήσωμε ἐν
συντομίᾳ τό τρίπτυχο αὐτό, Παιδεία, διδάσκοντες καί διδασκόμενοι.
Καί πρῶτον περί παιδείας. Ἡ παιδεία εἶναι ὁ προβολέας τῶν ἀγαθῶν τοῦ πολιτισμοῦ
καί ὅλων τῶν ὄντων καί φαινομένων τῆς φύσεως καί τῆς κοινωνίας. Ἡ ἡμετέρα παιδεία
ἔχει ἀποστολή νά ἐνσταλάξῃ στίς ψυχές τῶν
μαθητῶν πᾶν ὅ,τι σχετίζεται μέ τήν προγονική
μας θρησκεία καί γλῶσσα, μέ τήν ἱστορία καί
τίς παραδόσεις μαζί μέ τόν πανανθρώπινο πολιτισμό καί τίς ἀξίες του.
Αἰώνια παραμένουν τά ἀποφθέγματα τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων γιά τήν παιδεία.
Ὁ Πλάτων εἶπε: «Ἄνθρωπος παιδείας μέν
ὀρθῆς τυχών, θειότατον, ἱμερώτατόν τε ζῷον γίγνεσθαι φιλεῖ, μή ἐπιμελῶς δέ ἤ μή καλῶς τραφέν, ἀγριώτατον ὁπόσα φύει γῆ».
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Δεύτερον περί διδασκάλου. Ὁ διδάσκαλος ἐπέχει θέση ἱερέως στήν ἀναγέννηση τῶν
ψυχῶν. Γι’ αὐτό δίκαια καλεῖται, ὅπως ἐκεῖνος,
λειτουργός. Ὅπως ὁ ἱερέας εἶναι ὁ λειτουργός
τοῦ Ὑψίστου, ἔτσι καί ὁ διδάσκαλος εἶναι ὁ
μυσταγωγός τῆς ἐθνικῆς μας παιδείας καί τῶν
ἐθνικῶν μας ἰδανικῶν. Ὁ ἀληθινός διδάσκαλος
ὁμοιάζει μέ τή λαμπάδα τοῦ ἱερέα, πού δίνει
στούς πιστούς τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Λειώνει
καί αὐτός, μεταδίδοντας τό φῶς τῆς γνώσεως.
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶπε γιά τόν διδάσκαλο: «Ὁ μέν πατήρ τοῦ γενέσθαι, ὁ δέ διδάσκαλος
τοῦ καλῶς γενέσθαι αἴτιος».
Ὁ διδάσκαλος πρέπει νά εἶναι πρότυπο
κατά πάντα. Πρέπει νά εἶναι εἰκόνα ἔμψυχος τῆς
ἀρετῆς. Διότι καί ἡ ἴδια ἡ παιδεία εἶναι ἀρετή.
Καί τέλος ἕνας λόγος γιά τόν μαθητή. Ὁ
μαθητής πρέπει νά αἰσθάνεται τόν διδάσκαλο
ὡς ἴσο μέ τόν πατέρα του. Ὁ πατέρας του τοῦ
ἔδωσε τή φυσική ζωή, ὁ πνευματικός πατέρας
του τοῦ ἔδωσε τήν πνευματική. Ὁ διδάσκαλος πρόσφερε στόν μαθητή χιλιάδες λέξεις, οἱ
ὁποῖες ἀποτελοῦν πιά κτῆμά του. Ἀπό αὐτές
θά ξεχάσῃ κάποτε μερικές. Ὅμως δέν πρέπει
νά ξεχάσῃ ποτέ τίς λέξεις εὐγνωμοσύνη καί
ἀγάπη οἱ ὁποῖες ἀπευθύνονται πρός τόν διδάσκαλό του.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνήγειραν στῆλες,
γιά νά παραδώσουν στήν αἰωνιότητα πρός
ἀνάμνηση καί μίμηση τῶν μεταγενεστέρων τά
ὀνόματα τῶν εὐεργετῶν καί ὅσων διέπραξαν
μεγάλα ἔργα. Ἀκολουθῶντας τό ἔθος αὐτό τό
Ἑνιαῖο Λύκειο Κύκκου Α’ ἀνέγραψε σέ τιμητική πλάκα τά ὀνόματα τῶν διατελεσάντων
διευθυντῶν του, ὡς προτύπων ἀρετῆς γιά ὅσους
θά ὑπηρετήσουν καί θά φοιτήσουν στό μέλλον
στό Λύκειο αὐτό. Διότι, ὅπως εἶπε ὁ Εὐριπίδης:
«Ἀρετή δέ, κἄν θάνῃ τις, οὐκ ἀπόλλυται, ζῇ
δ’ οὐκέτι ὄντος σώματος».
Μέ τούς εἰσαγωγικούς αὐτούς λόγους ἀποκαλύπτω τήν τιμητική αὐτή πλάκα, πού
ἐνέγλυψε τό ἐκπαιδευτικό αὐτό ἵδρυμα πρός
αἰώνια ὑπόμνηση τῆς σημασίας τῆς παιδείας
καί τῆς ἀρετῆς. 
■
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Η Αίθουσα
Τελετών του
Κέντρου Μελετών του
Πολιτιστικού
Ιδρύματος της
Ιεράς Μονής
Κύκκου στον
Αρχάγγελο.

Το νόημα της φιλανθρωπίας
και της ιεραποστολής1
Πρώτη συγκέντρωση των μελών του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού
Ομίλου «Απόστολος Βαρνάβας»
l Δρ. Φωτεινή Νταντάλια - Δράκου
Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας και Υποψήφια Υφηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας 				
του Martin - Luther - Universität Halle - Wittenberg, Deutschland

Η

πρώτη συγκέντρωση των μελών
του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”, Πρόεδρος του οποίου είναι
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας και Αντιπρόεδρος ο
Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, Ηγούμενος Ιεράς Μονής
Αποστόλου Βαρνάβα, έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2008
στην Αίθουσα Τελετών του Κέντρου Μελετών του
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου
στον Αρχάγγελο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του
πολιτικού και εκκλησιαστικού χώρου, καθώς και
πλήθος κόσμου, που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε την εκδήλωση. Το σκηνικό της εξέδρας
παρουσίαζε μια εικόνα του μοναστηρίου του Αποστόλου Βαρνάβα, ενώ η μουσική επένδυση περιλάμβανε βυζαντινούς ύμνους από τη βυζαντινή
χορωδία της Ιεράς Μονής Κύκκου.

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. Ευχαρι-
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Ο Αβραάμ και η Σάρρα φιλοξενούν στο σπίτι τους τους τρεις
Αγγέλους του Θεού, που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα.

στώ επίσης τον Δρ. Χαράλαμπο Μπούσια για την ευγενική διάθεση
του κειμένου της ομιλίας του στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”.

Eνατενίσεις

Η βυζαντινή χορωδία της Ιεράς Μονής
Κύκκου.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ.

Στο πλαίσιο της πρώτης ομιλίας ο Καθηγούμενος της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, αφού
καλωσόρισε την πρώτη συγκέντρωση των μελών
του Ομίλου, απευθύνθηκε στους σεβαστούς πατέρες, στους πιστούς και στα μέλη του Ομίλου. Στην
πρώτη ενότητα του πρώτου μέρους της ομιλίας
του επιχείρησε να επεξηγήσει το πλήρες νόημα
και την ανάγκη της φιλανθρωπίας. Όπως τόνισε,
η Εκκλησία, σύμφωνα με την Ευαγγελική διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και τα διδάγματα
των Αγίων Πατέρων, είναι θεοσύστατος οργανισμός, με ιδρυτή τον Σωτήρα Χριστό ως κεφαλή και
τους πιστούς Χριστιανούς ως μέλη του σώματός
της. Οι Χριστιανοί οφείλουν να είναι φιλάνθρωποι, γιατί πρότυπο και μέτρο της άσκησης αυτής
της φιλανθρωπίας είναι ο ίδιος ο Θεός. Τόσο στην
Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν
αναφορές του Θεού ως φιλάνθρωπου. Ο Θεός είναι
φιλάνθρωπος και όλος αγάπη, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α’ Καθολική επιστολή
του (Κεφ. Δ’ 21)2. Η αποστολή του Υιού του για τη
σωτηρία των ανθρώπων από την αμαρτία, η οποία
απομάκρυνε τους ανθρώπους από την πηγή της

ζωής και της αγάπης, αποδεικνύει την αγάπη του
Θεού για τους ανθρώπους. Μέσα από αυτή τη διδαχή κατανοείται το πλήρες νόημα και η ανάγκη της
φιλανθρωπίας, που πρέπει να διακατέχει την ψυχή
μας μέσα στην Εκκλησία. Στη δεύτερη ενότητα ο
Καθηγούμενος επιδίωξε να αποδώσει το νόημα της
αγάπης, η οποία αποτελεί την κινητήριο δύναμη
των έργων, που συμπληρώνουν τη χριστιανική
πίστη και τον λόγο. Η αγάπη, σύμφωνα με τον ομιλητή, διδάσκεται στην Ευαγγελική περικοπή στο
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που αναγιγνώσκεται
την Τρίτη Κυριακή του Τριῳδίου. Είναι το Ευαγγέλιο της Κρίσεως (Ματθ. ΚΕ’ 34-36)3, όπου επιβραβεύεται από τον Θεό η φιλανθρωπία, η αγάπη
και η προσφορά, ενώ ακολούθως καταδικάζεται η
απανθρωπία (Ματθ. ΚΕ’ 41-43) 4. Όταν ο Χριστιανός αρκείται μόνο στην πίστη και τον λόγο και δεν
προσφέρει έργα, δεν υπάρχει όφελος, όπως λέει
σχετικά στην επιστολή του ο απόστολος Ιάκωβος
(Κεφ. Β’ 17)5. Στις ερωτήσεις (Ματθ. ΚΕ’ 44-45):
“πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον
ἢ γυμνὸν ἢ ασθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;” η απάντηση δόθηκε από τον
Κριτή και Θεό: “’Eφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ
τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε”.

2 Α’ Καθολική επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη (Κεφ.
Δ΄ 21): “Καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ
ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ”.
3 Ματθ. ΚΕ΄ 34-36: “Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου,
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου. Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
ἐδίψασα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με,
γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ
με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρὸς με”.

Eνατενίσεις



4 Ματθ. ΚΕ΄ 41-43: “Πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τῷ ἡτοιμασμένῳ τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς
ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
ἐδίψασα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν
φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με”.
5 Επιστολή Αποστόλου Ιακώβου (Κεφ. Β΄ 17): “Τί τὸ ὄφελος,
ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; Ἡ
πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν”.
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κ. Δημήτριος Ζαχαρέγκα.
Αυτό αποτελεί έκφραση της υψίστης φιλανθρωπίας του Υψίστου Θεού και αγάπης για τον άνθρωπο.
Η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη δεν απαιτούν
μόνο υλική ή πνευματική προσφορά, αλλά προϋποθέτουν την ευσπλαχνία, το ενδιαφέρον και τη
σύμπνοια για τον αδερφό μας. Στην τρίτη ενότητα
έθεσε στο επίκεντρο της παρατήρησής του την ελεημοσύνη, η οποία, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ενισχύει την καρποφορία της προσευχής και της νηστείας και πλουτίζει την ψυχή με χάρη.“Αν θέλεις
να σε αγαπά ο Θεός”, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, “κάμε τον Θεόν οφειλέτη”. “Δανείζει Θεὸν
ὁ ἐλεῶν πτωχὸν” (Παροιμίαι ΙΘ’ 17). Στο πλαίσιο
της ανισότητας, που υπάρχει στην ανθρωπότητα
σχετικά με τις αξίες, τη γνώση, την ευημερία, τις
επιτυχίες και τις ανάγκες, ο ομιλητής τόνισε τη σημασία και τη συμβολή της φιλανθρωπίας, της αγάπης και της ελεημοσύνης των ευημερούντων και
εχόντων προς τους μη έχοντας και υπογράμμισε ότι
την ενέργεια αυτή χαρακτηρίζει μεγίστη αρετή.
Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο Καθηγούμενος ανέφερε ότι έμπρακτη φιλανθρωπία και
αγάπη αποτελεί το παράδειγμα του Αποστόλου
Βαρνάβα (Κεφ. Δ’ 37), ο οποίος “ὑπάρχοντος αὐτῷ
ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκε
παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων”, θέτοντας
την περιουσία του στην υπηρεσία των αναγκών
του πλησίον. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της χριστιανικής πορείας γεννήθηκε η σκέψη και δόθηκε ο
φωτισμός για την ίδρυση του χριστιανικού Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”. Ανάγκες και περιστάσεις αδερφών
ανακοινώθηκαν σε κύκλο πνευματικών τέκνων
και αγκαλιάστηκε η σκέψη ίδρυσης του Ομίλου
με περισσή αγάπη. Απαρτίστηκε συμβούλιο και
καταστατικό και ιδρύθηκαν ομάδες προσέγγισης
προς τις ανάγκες των συνανθρώπων στη βάση, ει
6 Ιερός Χρυσόστομος, ΚΓ΄ λόγος Περί Ελεημοσύνης και Φιλανθρωπίας: “Ότι ο Θεός ηδύνατο να διαθρέψη τους φτωχούς χωρίς την ελεημοσύνη των συνανθρώπων, αλλά, διά
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δυνατόν, σωστών κριτηρίων ανάλογα με τις περιστάσεις. Η προσφορά της αγάπης προς ηθική και
πνευματική στήριξη των δεινοπαθούντων αδελφών, ως πρώτο μέλημα, και η υλική στήριξη τους
ακολούθως, στο μέτρο του δυνατού, αποτελεί τον
σκοπό του Ομίλου, που ιδρύθηκε πριν από ένα έτος.
Με την ίδρυση αυτού του Ομίλου σκοπός ήταν με
ποικίλους τρόπους και συνεισφορές ευσεβών αδελφών να επουλωθούν ορισμένες πληγές και να στηριχθούν οι κλονισμένες ψυχές μερικών συνανθρώπων στον πόνο και το άγχος, που καταλαμβάνει τον άνθρωπο και τον κάνει ανίκανο στα αδιέξοδα και στις δυστυχίες της ζωής, εάν δεν βρει ηθική
και υλική στήριξη στις ανάγκες του. Κίνητρα και
στόχους βοήθειας και φιλανθρωπίας αποτελούν η
εγκατάλειψη, η στέρηση, η οικονομική εξαθλίωση
σε συζυγίες με παιδιά, που θέλουν να τραφούν και
να μορφωθούν, οι ασθένειες και η ανικανότητα σε
πολλούς να εργαστούν. Παράλληλα επιχειρείται
συμβολή του Ομίλου, ως οπισθοφυλακή στο έργο
των ιεραποστολών, που αγωνίζονται στις χώρες
της Αφρικής και της Ασίας, για να διαδώσουν την
Ορθόδοξη πίστη σε λαούς με φτώχεια και στέρηση
και ποίκιλες ανάγκες. Ο Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ
τόνισε ότι πρότυπο αποτελεί ο Απόστολος Βαρνάβας, που έδωσε τον εαυτό του, για να κηρύξει εις τα
έθνη τα μακράν του θεού, δίνοντας ότι είχε για τον
συνάνθρωπό του. Για αυτό και δόθηκε στον Όμιλο
η επωνυμία “Απόστολος Βαρνάβας”. Δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί η φτώχεια, ούτε ο πόνος, ούτε
να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δοκιμασμένων
ανθρώπων. Με την προσευχή και τη φώτιση του
Θεού σκοπός είναι η εξασφάλιση σωστών και δίκαιων ενεργειών, καθώς και η παροχή βοήθειας, η
αντιμετώπιση των προβλημάτων και η ηθική στήριξη του ανθρώπου, που έχει ανάγκη συμπαράστασης με την προσέγγιση της χριστιανικής αγάπης.
Η φιλανθρωπία είναι το σύνθημα όλων, ως εντολή
νομοθετημένη από τον Θεό, όπως τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος στον ΚΓ’ λόγο του Περί Ελεημοσύνης και Φιλανθρωπίας6 και όπως προστάζει ο
Ευαγγελικός λόγος (Ματθ. Κεφ. Ε’ 16)7.
Στο τρίτο μέρος της ομιλίας του ευχαρίστησε
όλα τα ενεργά Μέλη, που με πολλή αγάπη θέλησαν
να στηρίξουν τον Όμιλο, και όλα τα αρωγά Μέλη,
που με τη συνδρομή τους στηρίζουν το ταμείο της
συνεισφοράς του Ομίλου, τον Πανιερότατο Επίσκοπο Κύκκου και Τηλλυρίας, που παραχώρησε
να μας συνενώνει εις την αγάπην με θέρμη τον έναν προς
τον άλλον, παρήγγειλε να τρέφωνται οι πτωχοί από τους
έχοντας˝.

Eνατενίσεις

στον Όμιλο Γραφείο στο Μετόχι της Μονής Κύκκου Άγιος Προκόπιος και την αίθουσα του Αρχαγγέλου για την παρούσα συγκέντρωση, και τον εν
Χριστώ αδελφό τον Μέγα Υμνογράφο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Δρ. Χαράλαμπο Μπούσια, που
έσπευσε να δώσει και αυτός τα μηνύματά του για
τον Όμιλο, που ιδιαίτερα αγαπάει και στηρίζει. Ευχαρίστησε όλους όσοι ετοίμασαν το πρόγραμμα της
εκδήλωσης, τον κ. Άριστο, τον χοράρχη του χορού
Κύκκου, τα Μέλη της χορωδίας και τον κ. Χάρη Γεωργάκη, που με το φιλμάκι του για τη Μονή του
Αποστόλου Βαρνάβα τονώνει την ελπίδα, για να
ελευθερωθεί η Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, ένδοξη και δικαιωμένη.
Ακολούθησε η ομιλία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ερμουπόλεως κ. Δημητρίου Ζαχαρέγκα,
ο οποίος ενθρονίστηκε με τις ευλογίες της Α.Θ.Μ.
του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ και τα τελευταία τρία
έτη αναζωογόνησε την ελπίδα και οργάνωσε την
Ορθόδοξο Ιεραποστολή στην Τανζανία με αποτέλεσμα σήμερα να σημειώνονται χιλιάδες ιθαγενείς
Ορθόδοξοι και δεκάδες φιλανθρωπικές δραστηριότητες για τους ιθαγενείς. Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι είναι παρών στην εκδήλωση εκτός προγράμματος, για να μεταφέρει τον αγώνα, και όχι την
αγωνία, των Ελλήνων ιεραποστόλων στην Αφρική, όπου η ορθόδοξη Εκκλησία είναι παρούσα. Με
δωρεές ανοικοδομήθηκαν 10 εκκλησίες, η δέκατη
από τις οποίες είναι η Παναγία του Κύκκου, για να
ευλογεί τα παιδιά με το μαύρο δέρμα και τις λευκές
ψυχές, που πηγαίνουν στο σχολείο να μάθουν γραφή και ανάγνωση σε μια χώρα, που περιμένει 2000
έτη να ακούσει το μήνυμα. Επισήμανε ότι στην
Ελλάδα υπάρχουν καμπάνες, και όσοι θέλουν από
τους εδώ και 2000 έτη χριστιανούς τις ακούν. Στην
Αφρική όμως δεν υπάρχουν κάποιοι να χτυπήσουν
τις καμπάνες.
Μετά από τη σύντομη και περιεκτική αυτή
προσέγγιση επιχείρησε με μια σειρά παραδειγμάτων να δώσει μια εικόνα των αναγκών αυτών των
ανθρώπων, αλλά και της απέραντης ευγνωμοσύνης
τους σε κάθε βοήθεια, καθορίζοντας έτσι το πλαίσιο
της φιλανθρωπίας, της αγάπης και της προσφοράς.
Αναφέρθηκε στην αγορά ενός οικοπέδου από τον
Όμιλο με σκοπό την ανοικοδόμηση κτηρίων. Στη
συνέχεια παρουσίασε συνοπτικά το έργο αυτού και
των συνεργατών - εθελοντών από την Ελλάδα και
την Κύπρο σε συνολικά τρεις τομείς. Ο τομέας της

κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνει ένα πλαίσιο
δραστηριοτήτων, που επισημαίνει την ανάπτυξη
κοινωνικής και ανθρωπιστικής δραστηριότητας
με τη διανομή τόνων τροφίμων και χιλιάδων δεμάτων με ιματισμό, υποδήματα, οικιακά σκεύη
και φάρμακα, την παροχή ροφημάτων με γάλα και
βιταμινούχων μπισκότων σε 180 νήπια του Ορθόδοξου νηπιαγωγείου, την παροχή γεύματος σε 200
μαθητές δημοτικών σχολείων, την παροχή βιταμίνης C σε 600 υποσιτισμένα παιδιά και ασθενείς
με AIDS, την παροχή βοήθειας για ανοικοδόμηση
σπιτιών σε φτωχές οικογένειες, τη διάνοιξη 34 γεωτρήσεων και πηγαδιών σε 14 χωριά, σχολεία και
οικισμούς με αποτέλεσμα να έχουν πόσιμο νερό
περισσότεροι από 250.000 ιθαγενείς, την προσφορά
500 κουβερτών σε πολύτεκνες οικογένειες και 850
κουνουπιερών για την αποφυγή της ελονοσίας και
την προσφορά 56 αναπηρικών καροτσιών σε ανάπηρους. Στον τομέα της υγείας περιλαμβάνονται
η εξέταση χιλιάδων ασθενών χωρίς διάκριση πίστεως από εθελοντές πανεπιστημιακούς γιατρούς
και νοσηλεύτριες από τη Θεσσαλονίκη και ιατρούς
των “Γιατρών του Κόσμου” στην πρώτη Ορθόδοξη
Κλινική “Άγιος Θεόδωρος”, την προσφορά δωρεάν φαρμάκων και βιταμινών από φαρμακοποιούς,
σχολεία και την οργάνωση “Φαρμακοποιοί του
Κόσμου”, την προσφορά υπηρεσιών των οδοντιατρικών αποστολών από τη Θεσσαλονίκη και την
Κύπρο, τη διοργάνωση σεμιναρίων για το AIDS
και καταγραφή των ασθενών για παροχή ιατρικής
και οικονομικής βοήθειας από ορθόδοξους ιερείς
και τον Ιερομ. Αγαθόνικο Νικολαΐδη. Ο τομέας της
παιδείας περιλαμβάνει την ίδρυση του πρώτου Ορθόδοξου Νηπιαγωγείου “Παναγία Σουμελά” με 180
νήπια, την παροχή τεχνικής και υλικής υποστήριξης σε 9 δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια,
την ανακατασκευή 2 Δημοτικών Σχολείων με 1680
μαθητές, την έκδοση άδειας για την ανοικοδόμηση
2 νέων Ορθόδοξων Νηπιαγωγείων και την έναρξη
ανοικοδόμησης του πρώτου Ορθόδοξου Δημοτικού
Σχολείου “Άγιος Βασίλειος”. Οι δραστηριότητες
της ιεραποστολής περιλαμβάνουν επίσης την ανοικοδόμηση 10 νέων Ιερών Ναών, τη συντήρηση 6
παλαιότερων, την ανοικοδόμηση 14 άλλων νέων
κτηρίων. Δημιουργήθηκαν Κέντρα Νεολαίας και
Ορθόδοξες Χορωδίες, οργανώθηκαν κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής και τμήματα παραδοσιακών
αφρικανικών χωρών και μουσικής, βυζαντινής
αγιογραφίας και αφρικανικής ζωγραφικής. Διορ-
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Ματθ. Κεφ. Ε΄ 16: “Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι
τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς“.

Eνατενίσεις
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Ο Μέγας Υμνογράφος της Αλεξανδρινής
Εκκλησίας Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας.
γανώθηκε Ορθόδοξο Σεμινάριο “Άγιοι Κύριλλος
και Μεθόδιος” και γίνεται κατάρτιση 10 ιθαγενών,
προκειμένου να χειροτονηθούν ιερείς, ενώ αρκετοί
νέοι εκπαιδεύονται στην Πατριαρχική Θεολογική
Σχολή Αλεξανδρείας και στο Ορθόδοξο Σεμινάριο
της Κένυας. Στον τομέα της αναδιοργάνωσης των
εκκλησιαστικών δομών περιλαμβάνεται η ίδρυση
συλλόγων Ορθοδόξων Γυναικών, Ορθοδόξου Νεολαίας και ο Αθλητικός Σύλλογος “Ορθοδοξία”.
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 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 Κύπρο. Μετά την ιστορική
ανασκόπηση του βίου του Αποστόλου Βαρνάβα ο
φακός στράφηκε στην Ιερά Μονή του Αποστόλου
Βαρνάβα στη Σαλαμίνα, και έγινε σχετική αναφορά στην πρώτη Θεία λειτουργία μετά την εισβολή,
που έγινε στη Μονή, και στο θαύμα του παράλυτου
κ. Μάριου Στυλιανού σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα και στο δέος του ταπεινού ανθρώπου μπροστά σε ένα θαύμα.
Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Μεγάλου Υμνογράφου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Δρ.
Χαράλαμπου Μπούσια, ο οποίος μίλησε για την ορθή
αξιοποίηση του χρόνου της ζωής μας και προέβη σε
μια αναλυτική προσέγγιση όρων και θεολογικών
μηνυμάτων, που αποτέλεσαν αφετηρίες σκέψης
και προβληματισμού. Μετά από τον καθορισμό της
έννοιας του χρόνου της ζωής ο Δρ. Μπούσιας αντιπαρέθεσε σε αυτόν τον άχρονο Θεό, καθώς ο αιώνας
είναι στιγμή του Θεού. Και όμως ο άχρονος Λόγος
του Θεού καταδέχθηκε σε κάποια χρονική στιγμή
να γίνει άνθρωπος, χωρίς να χάσει κάτι από τη θεϊκή υπόσταση, με σκοπό τη θέωση των ανθρώπων.
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Το παρελθόν μεγαλώνει, το παρόν μένει άπιαστο, το
μέλλον γίνεται παρόν και παρελθόν. Το ερώτημα,
που τίθεται, είναι αν επιχειρείται η κατάκτηση της
ζωής, και για ποια ζωή πρόκειται, την πρόσκαιρη ή
την αιώνια. Ο ομιλητής υπογράμμισε ότι πρόκειται
για τη ζωή κοντά στον Χριστό, που είναι η όντως
ζωή (Ιω. ΙΑ’25), και ότι είναι σημαντική η ορθή εκμετάλλευση του χρόνου αυτής για την απόκτηση
της αρετής και της σοφίας. Μόνο μέσῳ αυτής της
διαδικασίας επιτυγχάνεται η εξασφάλιση της ένωσης του ανθρώπου με τον άχρονο θεάνθρωπο Χριστό. Η σωστή εκμετάλλευση του χρόνου μπορεί να
γίνει, αν ικανοποιηθεί το αίτημα εξασφάλισης της
ειρήνης, απαλλαγμένης από πάθη και αμαρτίες, η
οποία είναι πολύτιμο δώρο του Θεού στον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Η μετάνοια αποτελεί το μόνο μέσο
για την προσέγγιση του Θεού, για μια δημιουργική
πορεία προς το μέλλον με σαφή αξιοποίηση των αρνητικών εμπειριών του παρελθόντος. Η μη σωστή
αξιοποίηση του χρόνου και η μη διάθεσή του στην
παραγωγή πνευματικού έργου αποτελεί αμάρτημα,
και αποδεικνύει έλλειψη ευχαρίστησης απέναντι
στο δώρο του θεού. Πρέπει να αξιοποιούμε τον χρόνο μας με αγάπη προς τον πλησίον, με δικαιοσύνη,
σωφροσύνη και προσευχή.
Στη συνέχεια του λόγου του ο Δρ. Μπούσιας
καθόρισε ορισμένους βασικούς παράγοντες, που
συμβάλλουν στη βελτίωση της πορείας μας, έμβλημα της οποίας πρέπει να είναι το εξής τρίπτυχο:
“Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε” (Α΄ Θεσ. Ε΄ 16-18).
Στην προτροπή αυτή προστίθεται και άλλη
μια από τον Απόστολο Παύλο: “Ὁ ἥλιος μὴ
ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν” (Εφεσ.
Δ’ 26). Πρέπει να μη νυκτώνει και μας βρίσκει το
βράδυ μαλλωμένους με κάποιους από τους συνανθρώπους μας, επειδή δεν είναι ορθό να διατηρείται
η οργή και ο θυμός για αρκετό χρόνο. Η αγία Συγκλητική διδάσκει, ότι δεν πρέπει να μισούμε τους
συνανθρώπους μας, ακόμη και αν μας αδικούν.
Να μισούμε την αμαρτία, αλλά να αγαπάμε τους
αμαρτωλούς. Στη συνέχεια βασίστηκε στην προτροπή του οσίου Γέροντος Ιωάννη του Δομβοίτη,
του φιλοσόφου και θεολόγου της οικονομίας του
χρόνου της ζωής, ο οποίος εφάρμοζε τον λόγο του
Αββά Ισαάκ: “Ἐκ τῆς πολυλογίας συμφύρεται
καὶ ὁ λογικώτερος νοῦς” (Λόγ. ΜΓ’, σελ. 178).
Αυτό δίδασκε, όχι μόνο με λόγια, αλλά πρακτικά,
χωρίς να αφήνει τον χρόνο να κυλά χωρίς να βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού, χωρίς να ωφελεί
ή να ωφελείται από τις συναναστροφές του ή από
την άσκηση της σιωπής, η οποία τον διατηρούσε σε
Eνατενίσεις

Ο κ. Μάριος Καλλής, ο Καθηγούμενος της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης
Γαβριήλ και ο Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας.

Μέλη του Ομίλου με τον Καθηγούμενο της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής
Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ.

Μέλη του Ομίλου με τον Καθηγούμενο της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής
Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη
Γαβριήλ.

Μέλη του Ομίλου με τον Καθηγούμενο της
Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ.

διαρκή ενότητα με τον Θεό. Ο Δρ. Μπούσιας παρέθεσε το ποίημα του Οσίου Γέροντα Ιωάννη Δομβοίτη “Ἅπαξ μόνον”, στο οποίο περιγράφεται ότι τα
έργα μας σημειώνονται στις δέλτους του ουρανού.
Σε άλλο ποίημα με τίτλο “Μὴ θορυβεῖτε, μὴ περιφέρεσθε” καταγράφονται οι διαπιστώσεις του από
την κακή εκμετάλλευση του χρόνου, και καθορίζονται οι ανώφελες ενέργειες, που αποπροσανατολίζουν την πυξίδα προορισμού του ανθρώπου. Σε
ένα άλλο ποίημα του ο Γέρων Ιωάννης αναφέρει ότι
ο άνθρωπος, απευθυνόμενος ταπεινά στον εαυτό
του, εκτός από λίγα καλά, που κάνει στη ζωή του,
τα περισσότερα, ή είναι μάταια, ή τον κάνουν να μετανιώνει για αυτά.

αναφερόμενος στο ότι ο χρόνος μας φθείρει και μας
ανακαινίζει, τόνισε ότι η μετάνοια και η πνευματική ωριμότητα αποτελούν παράγοντες ανακαίνισης. Το χθες, όσο επαχθές και αν είναι, ο Χριστός το
αλλάζει. Το σήμερα, όσο αγχώδες και αν είναι και
δύσκολο, ο Χριστός το μεταποιεί σε αγώνα ωραίο,
σε ζυγό χρηστό. Το αύριο, όσο θολό και αν είναι,
το μετατρέπει σε ελπιδοφόρο. Πρέπει να είμαστε
κοντά στον Χριστό, να εκμεταλλευόμαστε σωστά
τον χρόνο της ζωής μας, και σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ να θεμελιώνουμε τη ζωή μας στο
τρίπτυχο, που αποτελείται από ζώσα πίστη, βέβαια
ελπίδα και ενεργό αγάπη, που μπορεί να μας σώσει.

Στο επόμενο μέρος της ομιλίας του υπενθύμισε
ότι κάθε στιγμή της επίγειας ζωής είναι ανεπανάληπτη και ότι οφείλουμε να εξαγοράζουμε τον καιρό
με την προσευχή για την απόκτηση της θείας χάριτος και να αξιοποιούμε τον χρόνο μας, είτε στην
προσευχή, είτε στην κατά Θεό εργασία, σε διαρκή
επιδίωξη του αγιασμού μας. Στο πλαίσιο αυτό και
Eνατενίσεις



Αυτή η εκδήλωση αποτελεί μια 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”. 
■
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Άφιξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Καλής Ελπίδος κ. Σεργίου στον ιερό ναό
Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου και καλωσόρισμά του από την Πρόεδρο του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών της κοινότητας
κ. Ανδρούλα Πετρίδου.

Στιγμιότυπα από τη θεία λειτουργία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ

E

νας από τους βασικούς στόχους του
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου, είναι η δραστηριοποίηση και
η τακτική παρουσία των μελών του
στο χωριό, έτσι που η μικρή κοινότητα Μηλικουρίου να κρατηθεί ζωντανή. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια
και σε συνεργασία με το Γραφείο Εκκλησιαστικής
Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και
Τηλλυρίας, διοργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο οι
πιο κάτω δραστηριότητες.
Στις 14 Δεκεμβρίου 2008, Κυριακή των Προπατόρων, οργανώθηκε στο Μηλικούρι εκδήλωση
με κοινό εκκλησιασμό και θεολογική ομιλία. Τη
θεία λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλής Ελπίδος κ. Σέργιος, ο οποίος ευχαρίστως αποδέχτηκε
την πρόσκληση, που του απηύθυνε ο Σύνδεσμος.
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Έτσι, η κοινότητα είχε την ευλογία να υποδεχθεί
και να υποβάλει τα σέβη της σε ένα άξιο τέκνο
της, καθότι ο Σεβασμιώτατος έζησε τα παιδικά και
εφηβικά του χρόνια στο Μηλικούρι. Μετά τη θεία
λειτουργία το εκκλησίασμα συγκεντρώθηκε στη
μεγάλη αίθουσα του Ξενώνα του χωριού, όπου είχε
την ευκαιρία να ακούσει μια εμπεριστατωμένη θεολογική ομιλία με θέμα «Θεοφάνια και Επιφάνια»,
με ομιλητή τον διευθυντή του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεως Κύκκου
και Τηλλυρίας κ. Ανδρέα Πιτσιλίδη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλής Ελπίδος Σέργιος και ο
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος
Κυκκώτης, οι οποίοι με τις εύστοχες παρεμβάσεις
τους κράτησαν τη συζήτηση, που ακολούθησε, σε
ψηλό πνευματικό επίπεδο. Στους παρευρισκομέEνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία μελών της κοινότητας Μηλικουρίου με τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Καλής Ελπίδος κ. Σέργιο.
νους προσφέρθηκε πρόγευμα από τον Σύνδεσμο
Γυναικών και γεύμα από τη Μητρόπολη Κύκκου
και Τηλλυρίας.
Στις 18 Ιανουαρίου 2009, Κυριακή των 10
Λεπρών, οργανώθηκε στο Μηλικούρι με την ευκαιρία του νέου έτους εκδήλωση, που περιλάμβανε κοινό εκκλησιασμό, θεολογική ομιλία και
κόψιμο της βασιλόπιτας. Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης. Μετά τη θεία λειτουργία ο
Πανοσιολογιώτατος παρουσίασε στο πλήθος
θεολογική ομιλία. Στη συνέχεια ευλόγησε και
έκοψε τη βασιλόπιτα. Ο Σύνδεσμος αφιέρωσε
την εκδήλωση αυτή στην αείμνηστη Ελένη Α.
Δαμιανού, η οποία υπήρξε δραστήριο μέλος του
Συνδέσμου και έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιανουαρίου 2009. 
■
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Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας, Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος Κυκκώτης, κατά τη διάρκεια ομιλίας
στο χωριό Μηλικούρι.

Η κοπή της βασιλόπιτας.
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Προσκυνηματική εκδρομή Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Κάμπου

Μ

έλη του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Κάμπου πραγματοποίησαν προσκηνυματική εκδρομή στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν διάφορα προσκυνήματα, όπως το Σπήλαιο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο, τον τάφο του Αγίου
Νεκταρίου στην Αίγινα, και το μοναστήρι του οσίου Εφραίμ στην Αττική.
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Η λειτουργός του
Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
της Ιεράς Μονής
Κύκκου κ. Κατερίνα Γεωργάκη
και ο Κοινωνιολόγος κ. Γεώργιος
Πέτρου ομιλούν
για το ζήτημα της
επιθετικής συμπεριφοράς των
παιδιών, αναλύοντας στο κοινό
όλες τις πτυχές
του ζητήματος με
βάση την επιστημονική προσέγγισή του.

Ενημερωτικά-Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Τ

ο Γραφείο Εκκλησιαστικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου
και Τηλλυρίας σε συνεργασία με το
Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης της Ιεράς Μονής Κύκκου, διοργανώνουν, σε τακτική βάση, στις κοινότητες της
μητροπολιτικής περιφέρειάς μας ενημερωτικά-επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε ζητήματα, όπως είναι «η βία στην οικογένεια», «η
επιθετικότητα των παιδιών», «η μάστιγα των
ναρκωτικών» κ.ά.

Στιγμιότυπα
από το σεμινάριο που έγινε
πρόσφατα
στην κοινότητα
Κάμπου.

Eνατενίσεις
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Oμιλίες σε κοινότητες της Μητρόπολης
Το Γραφείο Εκκλησιαστικής Διακονίας
διοργάνωσε ομιλία στον
Κάτω Πύργο Τηλλυρίας
με θέμα «O διάλογος
και η επικοινωνία μέσα
στην οικογένεια». Κεντρικός ομιλητής ήταν
ο Α’ Λειτουργός του
Υπουργείου Παιδείας και
Επιθεωρητής του μαθήματος των Θρησκευτικών κ. Μιχαλάκης
Λοϊζίδης.
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Φιλοξενούμενοι κληρικοί από
την Ελλάδα πραγματοποιούν ανά
τακτά χρονικά διαστήματα ομιλίες στις κοινότητες της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα
ο διάκονος Στυλιανός Γερασίμου,
διδάκτωρ Θεολογίας-Μουσικολόγος, ομιλεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Τσακίστρας και στα
παιδιά του κατηχητικού του Ιερού
Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στον Κάτω Πύργο.
Eνατενίσεις
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Από την Ακολουθία του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Κύκκου.

Η Αγία και
Μεγάλη Εβδομάδα
μέσα από τις ακολουθίες
στην Ιερά Μονή Κύκκου
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Eνατενίσεις

Από την Ακολουθία της Αποκαθήλωσης στο Μετόχιο Κύκκου.

Ακολουθία του Επιταφίου στο Μετόχιο Κύκκου.
Eνατενίσεις
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«Δεύτε λάβετε φώς...»
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Eνατενίσεις

«Η ζωή εν τάφω...»

Αναστάσιμη λειτουργία στην Ιερά Μονή Κύκκου.
Eνατενίσεις
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Eνατενίσεις

Αγιος ΜΑμας
- ΣυχαρΙ

Από το βιβλίο του Χαράλαμπου Χοτζάκογλου, Τα θρησκευτικά μνημεία στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο, Όψεις και Πράξεις
μίας συνεχιζόμενης καταστροφής, Λευκωσία, Μουσείον Ιεράς Μονής Κύκκου, 2008.

Λιτανεία στο κατεχόμενο μοναστήρι του
Αποστόλου Βαρνάβα
25.4.2009.
Λειτουργία στο κατεχόμενο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα
25.4.2009.

