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l Του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

Ὁ

Αὔγουστος δέν εἶναι
μόνο ὁ μῆνας τῶν
διακοπῶν. Εἶναι καί
ὁ κατ’ ἐξοχήν μῆνας
τῆς Παναγίας. Τοῦτον τόν περίλαμπρο τοῦ καλοκαιριοῦ
μῆνα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας
τοποθετεῖ τή «Μητέρα τοῦ Θεοῦ» στό
κέντρο τῆς εὐσέβειάς της, γι’ αὐτό καί
ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε συγχρονισμένοι σ’ ἕνα ὑπέροχο Θεομητορικό
τραγούδι.
Κάθε αὐγουστιάτικο δειλινό,
καθώς γέρνει ὁ ἥλιος καί τό ἤρεμο
σκοτάδι, σάν ἁπαλός μανδύας, τυλίγει σιγά-σιγά τήν ἡλιοκαμένη γῆ,
οἱ καμπᾶνες τῶν ναῶν ἀντηχοῦν
στ’ αὐτιά μας, καί μᾶς καλοῦν νά
ὑμνήσουμε Αὐτήν, πού μέσα στό ἅγιο
βῆμα τῆς «ἱερᾶς σαρκός της» παίχτηκε ἡ μελῳδία τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Νά ὑμνήσουμε Αὐτήν, πού στό
παρθενικό της ἐργαστήρι ἐχαλκεύθη
ἡ θέωση τῆς λογικῆς φύσεως, τήν
Ἀειπάρθενο Θεοτόκο, πού ἐβάστασε
στούς παρθενικούς της κόλπους τόν
σεσαρκωμένο Λόγο τοῦ Θεοῦ, καί
ἔτσι συνυπούργησε στήν ὅλη θεουργική διαδικασία τῆς θεώσεως τοῦ
ἀνθρώπου καί τῆς μεταμορφώσεως
καί ἀνακαινίσεως τῆς κτίσεως.
Τοῦτες τίς μέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, μέρες τῶν παρακλητικῶν κανόνων τῆς
Παναγίας μας, με κατάληξη τή μέγιστη καί
πανίερη ἑορτή τῆς Κοιμήσεώς της, «ρικνώνε-
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ται ὁ ἀπειλητικός οὐρανός τῆς ἐγκοσμιότητας
καί διαπλώνεται ὁ εὔδιος οὐρανός τῆς
αἰωνιότητας», καί ἀποκαθίσταται ὁ ἄνθρωπος
στό ὕψος τῆς πνευματικῆς του ἀξιοπρέπειας.
Τά τροπάρια τῶν παρακλητικῶν κανόνων
καί οἱ ὕμνοι τῆς Κοιμήσεως ἀποστάζουν μέ


τό περιεχόμενο καί τό μέλος τους τόν μουσικό «οἶνον κατανύξεως», μιλοῦν στήν καρδιά,
καί κατανύσσουν τήν ψυχή μόνοι τους, χωρίς
θεολογικά σχόλια, λειτουργῶντας αὐθεντικά
μέ τόν τρόπο τόν δικό τους, τόν ἔνθεο,
βοηθῶντάς μας ἔτσι νά ἀναχθοῦμε στή μεταισθητική σφαῖρα τῆς πνευματικότητας, ὅπου
ἡ ψυχή μπορεῖ νά ἀνοίξει λυτρωτικό διάλογο
ἐσωτερικό μέ τήν Παναγία μας.
Καί σήμερα, παρά τήν πεζότητα τῆς
ἐποχῆς μας, ἐξακολουθεῖ νά μᾶς συγκινεῖ
ὅλους ἡ ὀμορφιά τοῦ Δεκαπενταυγούστου,
τό Πάσχα τῆς Παναγίας.
Τοῦτες οἱ ἅγιες μέρες τῶν παρακλητικῶν
κανόνων καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,
πινελιές ζωηρόχρωμες μέσα στόν ζόφο καί τό
γνόφο, πού μᾶς περιβάλλουν, γεμίζουν καί
σήμερα κάθε ἀνθρώπινη καρδιά μέ μέγιστη
συγκίνηση καί σφραγίζουν τήν ψυχή μέ τήν
πύρινη σφραγῖδα τῆς πάναγνης μορφῆς τῆς
Θεοτόκου. Ἡ μορφή τῆς Παναγίας, ἡ ἁρμονία
τῆς ψαλμωδίας μέ τόν λυρικό καί βαθυστόχαστο πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας, ὅλα συμπλέκονται στό ἐσωτερικό μας, καί προξενοῦν
ἕνα βαθύ πνευματικό ρῖγος στήν ὕπαρξή
μας. Καθώς ἀκοῦμε τήν ἱκετήρια κραυγή τοῦ
ὑμνῳδοῦ «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς»,
μιά δροσερή αὔρα ἁπαλύνει τόν ἀγριεμένο
ἐσωτερικό μας κόσμο καί ἱλαρύνει τίς μορφές μας.
Σήμερα, πού ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ
νά ἀνεύρει τά ὑψηλά πεπρωμένα του καί
τόν θεῖο του προορισμό, γιατί ὕψωσε ὡς
ἔσχατη ἀλήθεια τή λογική του καί τήν ὕλη,
ἀπομονώνοντας καί ἐξοστρακίζοντας κάθε
τι τό ἱερό, τό μεταφυσικό, τό μυστηριακό
καί τό ὑπέρλογο, ἡ Παναγία μέ τήν οὐράνια
ἀκτινοβολία τοῦ Προσώπου Της καί τό
ὑπέροχο πνευματικό της μοσχοβόλημα εἶναι
τό ὀξυγόνο τοῦ εἶναί μας. Ἡ ἐλπίδα καί ἡ
ἀπαντοχή μας. Ἡ σωτηρία καί ἡ λύτρωσή





μας. Ὅλοι μας σ’ Αὐτήν βρίσκουμε τόν χαμένο
ἑαυτό μας.
Πέραν ὅμως τούτων, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
Ἕλληνες αἰσθανόμαστε τήν Παναγία συμπορευόμενη στήν πολύπαθη καί περιπετειώδη
ὁδό τοῦ ἱστορικοῦ μας βίου καί συσταυρούμενη στούς ἱστορικούς κινδύνους καί κατατρεγμούς μας. Τό ἔθνος μας καί τά παθήματά
του εἶναι ζυμωμένα μέ τήν Παναγία καί τόν
πόνο Της. Αὐτή εἶναι ἡ πιό πιστή Μητέρα του
καί ἡ πιό μόνιμη προστασία του.
Γι’ αὐτό καί σήμερα, πού τό πολυαιώνιο
δουλικό σκότος συνεχίζει νά ἐξαπλώνεται
ἀπό τίς ἄλλοτε λαμπρές καί τώρα ἐζοφωμένες
κορυφές τοῦ Πενταδακτύλου καί, σάν μαῦρος
νεκρικός μανδύας, νά σκεπάζει τά τουρκοπατημένα βόρεια ἐδάφη μας, στήν Παναγία μας
νά καταφύγουμε πρέπει καί θερμά νά τήν
παρακαλέσουμε μέ τή μητρική της παρρησία
νά μεσιτεύσει πρός τόν Υἱόν Της καί Θεό μας,
ὥστε νά εἰσακουστοῦν οἱ δεήσεις, οἱ παρακλήσεις καί οἱ προσευχές μας, καί νά κερδίσει
τελικά ἡ δικαιοσύνη, καί ἔτσι νά τερματιστεῖ
τό μαρτύριο τοῦ διχασμοῦ τῆς πατρίδας μας,
καί Ἑλληνοκύπριοι καί Τουρκοκύπριοι νά
ζοῦμε μαζί εἰρηνικά καί ἁρμονικά, μέσα σέ
μιά κοινή ἐλεύθερη καί ἑνωμένη πατρίδα,
πού θά συναδελφώνει καί συνάμα θά μᾶς
ἀναδεικνύει στίς ἰδιαιτερότητές μας. Μέσα σέ
μιά κοινή ἑνωμένη πατρίδα, ὅπου ὁ φανατισμός, ὁ σοβινισμός, ὁ ρατσισμός καί ἡ μισαλλοδοξία θά εἶναι κάτι τό ξεπερασμένο, καί
ὁ ἄνθρωπος θά ἀγαπᾶ τόν συνάνθρωπό του
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐθνική καταγωγή του, τή
γλῶσσά του, καί τή θρησκεία του, καί μέ τήν
ἴδια ἔνταση πού ὁ Δημιουργός Θεός ἀγάπησε
τόν κόσμο καί πρόσφερε τόν ἑαυτό του θυσία στόν Γολγοθᾶ, γιά νά μᾶς ἀνοίξει τή θεϊκή
πηγή τῆς ἀθανασίας, καί ἔκτοτε ἀδιαλείπτως
κενωτικά προσφέρεται γιά τή δική μας αἰώνια
■
σωτηρία. 
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Χρονικό επισκέψεως

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου
στο αγιΩνυμο Ορος του Αθωνα
l Tου Λουκά Παναγιώτου
Διευθυντή Ραδιοσταθμού «ο Λόγος»

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού κ. Ησαΐα και Mέλη της Ιεράς Επιστασίας, μπροστά από το κτίριο
Διοίκησης του Αγίου Όρους, στις Καρυές

Π

ροσκυνηματική επίσκεψη στην
Αθωνική Πολιτεία, από τις 2 μέχρι
τις 5 Μαΐου 2009, πραγματοποίησε ο
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος,
ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση της αδελφότητος του ιερού Κελλίου της Αγίας Άννης, εξάρτημα
της Ιεράς Μονής Ιβήρων, για να παραστεί και να
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τελέσει τα εγκαίνια της ανακαίνισής του.
Ο Πανιερώτατος συνοδευόταν από τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, τον
Διευθυντή του Γραφείου του, Πρωτοπρεσβύτερο
Παρασκευά Παπαμιχαήλ, τον Διάκονό του π. Άγγελο Ζλάτεβ και από τους λαϊκούς Λοΐζο Λοΐζου,
Γιώργο Παπανδρέου, Κυριάκο Ποΐζη και Μάριο
Ευτυχίου.
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Κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στο Άγιο
Όρος επισκέφθηκε τις Ιερές Μονές Κουτλουμουσίου, Σταυρονικήτα, Παντοκράτορος, Καρακάλλου, Διονυσίου, Γρηγορίου, Ιβήρων και Σίμωνος
Πέτρας. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να προσκυνήσει ανεκτίμητους θησαυρούς και κειμήλια της
πίστεώς μας, αλλά και να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τους Ηγουμένους και τις αδελφότητες
των Μονών που επισκέφθηκε. Προς όλους μίλησε
με λόγους πατρικούς και αγαπητικούς, αλλά και
με σεβασμό προς την ατίμητη πνευματική κληρονομιά που φέρει στους αιώνες το Αγιώνυμο Όρος.
Επισκέφθηκε, επίσης, τις Καρυές και το Πρωτάτο, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο κειμήλιο, η
«εφέστια προστάτις», του Αγίου Όρους, η περιφημότερη και περιλάλητη θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας «Άξιον Εστί», καθώς και το Κελλί του
Γέροντος Παϊσίου.

Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος, με τη συνοδεία του και αγιορείτες Πατέρες έμπροσθεν
του καμπαναριού του ναού του Πρωτάτου

Ιερά Κοινότητα
- Πρωτάτο

Σ

την Ιερά Κοινότητα, τον Πανιερώτατο υποδέχθηκε και προσφώνησε, καλωσορίζοντάς
τον, «μετά μεγάλης χαράς και συγκινήσεως»,
ο Πρωτεπιστάτης Ιερομόναχος Στέφανος Χιλανδαρινός. Στην προσφώνησή του ο Άγιος Πρώτος, αφού
αναφέρθηκε στην «ιεράν και υψίστην αποστολήν»
του Αγίου Όρους, που δεν είναι άλλη από «την κατόρθωσιν του αγιασμού και την επίτευξιν της κατά
χάριν θεώσεως των μοναχών του», μίλησε τόσο για
το άπειρο πλήθος των Αγίων που αυτό ανέδειξε, «εις
όλας τας εκφάνσεις του πνευματικού βίου», όσο και
για το νέφος των αγίων που έχει να επιδείξει η Κύπρος, η οποία «δικαίως απεκλήθη Αγία νήσος και
φίλη Χριστού» και για τους οποίους «καυχάται σύμπασα η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία».

Ανταλλαγή αναμνητικών δώρων με τον
Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, Αρχιμ.
Στέφανο Χιλανδαρινό

«Έρχεσθε εις γνώριμον περιβάλλον από την
νήσον των Αγίων εις το Άγιον Όρος. Από την Παναγία του Κύκκου εις την Παναγίαν του Άξιον
Εστί», τόνισε.
Στη συνέχεια ο π. Στέφανος σημείωσε ότι «γνωρίζομεν τον αγώνα και την αγωνίαν του ορθοδόξου
λαού της Κύπρου δια την εθνικήν του απελευθέρωσιν και ανάκτησιν των Ιερών του προσκυνημάτων
και τιμαλφών μνημείων της ιστορίας, του πολιτισμού και της πίστεώς του». Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «συμπάσχουν και προσεύχονται μαζί σας
όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους και όλος ο Ορθόδοξος κόσμος και ο Ελληνισμός».
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Προσκύνηση της θαυματουργού εικόνας
του Άξιον Εστί, Πρωτάτο
Ο Πρωτεπιστάτης έκλεισε την προσφώνησή
του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η Κυρία Θεοτόκος και οι Άγιοι της Κύπρου, των οποίων τα οστά
μυροβλύζουν την «αέρινη την γη» της, «θα ποιήση
συν τω πειρασμώ και την έκβασιν του δύνασθαι
υμάς υπενεγκείν».
Κατά την αντιφώνησή του, ο Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, αφού ανέπεμψε την «ολόθυμη ευχαριστία και αίνο δοξολογίας προς τον Αναστάντα εκ νεκρών Κύριο», εξέφρασε
την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του στο
Αγιώνυμο Όρος, «το εγκαλλώπισμα τούτο της Ορθοδοξίας, που αποτελεί τον μυστικό κήπο της Κυρίας ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας».
Απευθυνόμενος, ακολούθως, προς τους οσιωτάτους Πατέρες και αδελφούς, τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας, χαιρέτισε στο πρόσωπό τους «όλη τη θεοείκελη χορεία των ταπεινών οικητόρων του ιερού και
περιπίστου αυτού τόπου, όλη τη σεπτή χορεία των
αγίων πατέρων, των συγκροτούντων την ιερή κοινότητα του Αγιωνύμου Όρους, της μυστικής αυτής
καθέδρας του πνεύματος, της ακοίμητης αυτής κανδήλας, πού φωτίζει και μεταλαμπαδεύει το φως της
αιώνιας Αλήθειας και γνώσεως, δια μέσου δεκάδων
αιώνων σ’ όλη την οικουμένη».
«Το Άγιο Όρος δεν είναι μόνο το απαράμιλλο
και μοναδικό στον κόσμο μουσείο θαυμασίων μνημείων και εκδηλώσεων του βυζαντινού πολιτισμού.
Δεν είναι μόνο ο μοναδικός φωτοδότης του βυζαντινού κάλλους και της βυζαντινής τέχνης. Είναι κυρίως, και προ πάντων, η Ιερά Κιβωτός του γνήσιου
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Αναμνηστική φωτογραφία του Πανιερωτάτου
κ.κ. Νικηφόρου, με τον Πρωτεπιστάτη του
Αγίου Όρους, Αρχιμ. Στέφανο Χιλανδαρινό
ορθοδόξου πνεύματος, το οποίον εκδηλώνεται, αφ’
ενός μεν ως εμμονή και προσήλωση στη γνήσια και
ανόθευτη από κάθε ετερόδοξη επίδραση βιβλική και
πατερική χριστιανική αλήθεια, αφ’ ετέρου δε ως η
ιδεώδης επιδίωξη του τέλειου ορθόδοξου ήθους, το
οποίον δια της καθάρσεως οδηγεί στα εωθινά ύψη
του θείου φωτός», πρόσθεσε.
Τέλος, ο Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος
ευχήθηκε «ο ιερός αυτός χώρος του Άθω να παραμείνει πάντοτε τόπος ευσέβειας και ενεργού πίστεως, γέφυρα ασάλευτη, η οποία και σήμερα στην αντιπνευματική και υλοχαρή αυτή εποχή, θα συνεχίσει να μεταφέρει τους πιστούς από τη γήινη ατμόσφαιρα προς
τον ουράνιο κόσμο. Προς όλους δε τους ενασκουμένους οικήτορες του Όρους τούτου της Παναγίας, εκ
βάθους καρδίας ευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να διαφυλάττει αυτούς εν ακμή πνευματική, προς δόξαν της
Παναγίας και Ζωαρχικής Τριάδος».
Ακολούθησε το καθιερωμένο κέρασμα και η
ανταλλαγή δώρων, όπου οι αγιορείτες Πατέρες
έδωσαν στον Πανιερώτατο, αντίγραφο της εικόνας του «Άξιον Εστί», ενώ από την πλευρά του, ο
κ.κ. Νικηφόρος ανταπέδωσε μ’ ένα βιβλίο, έκδοση της Μονής Κύκκου για την καταστροφή των
θρησκευτικών μας μνημείων στις κατεχόμενες
περιοχές μας και ένα ασημένιο δίσκο με ανάγλυφη
την εικόνα της Ελεούσας του Κύκκου. Στη συνέχεια, ξεναγήθηκε στο κτίριο της Ιεράς Κοινότητος
και στο ναό του Πρωτάτου, από τον Κύπριο Αρχιγραμματέα της Ιεράς Κοινότητος Ιερομόναχο Κυπριανό Βατοπεδινό.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ 2 ΜΑΪΟΥ 2009
Ἅγιε Πρῶτε,
Ἅγιοι Ἀδελφοί, μέλη τῆς Ἱερᾶς
Ἐπιστασίας,

Ὁ

λόθυμη εὐχαριστία καί αἶνο δοξολογίας ἀναπέμπομεν πρός τόν
Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Κύριο, γιατί,
ἐλεηθέντες ἀπό τή θεία χάρη Του, βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ στό Ἁγιώνυμο Ὄρος, τό
ἐγκαλλώπισμα τοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας, πού
ἀποτελεῖ τόν μυστικό κῆπο τῆς Κυρίας ἡμῶν
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Μέ φαιδράν καρδίαν, θεόσοφοι Πατέρες καί ἀδελφοί, ἀντιπρόσωποι τῶν εἴκοσι
Ἱερῶν, Βασιλικῶν, Αὐτοκρατορικῶν καί
Πατριαρχικῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν τοῦ
Ὄρους τούτου τῆς πίστεως, σᾶς χαιρετοῦμε
μέ τόν νικητήριο παιᾶνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
θείου μας Λυτρωτῆ, «Χριστός Ἀνέστη»! Σᾶς
χαιρετοῦμε, εὐχόμενοι ἀπό καρδίας, ὅπως ὁ
Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Ζωοδότης Χριστός Κύριος κατευθύνῃ πάντοτε τά βήματά σας εἰς πᾶν
ἔργον ἀγαθόν.
Ὁσιώτατοι Πατέρες καί ἀδελφοί,
Στό πρόσωπό σας χαιρετίζομε ὅλη τή θεοείκελη χορεία τῶν ταπεινῶν οἰκητόρων τοῦ
ἱεροῦ καί περιπύστου αὐτοῦ τόπου, ὅλη τή
σεπτή χορεία τῶν ἁγίων πατέρων, τῶν συγκροτούντων τήν ἱερή κοινότητα τοῦ Ἁγιωνύμου
Ὄρους, τῆς μυστικῆς αὐτῆς καθέδρας τοῦ
πνεύματος, τῆς ἀκοίμητης αὐτῆς κανδήλας,
πού φωτίζει καί μεταλαμπαδεύει τό φῶς τῆς
αἰώνιας Ἀλήθειας καί γνώσεως διά μέσου δεκάδων αἰώνων σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη.
Τό ἍγιοὌροςδένεἶναιμόνοτόἀπαράμιλλο
καί μοναδικό στόν κόσμο μουσεῖο θαυμασίων μνημείων καί ἐκδηλώσεων τοῦ βυζαντινοῦ
πολιτισμοῦ. Δέν εἶναι μόνο ὁ μοναδικός φωτοδότης τοῦ βυζαντινοῦ κάλλους καί τῆς
βυζαντινῆς τέχνης. Εἶναι κυρίως, καί πρό πάντων, ἡ Ἱερά Κιβωτός τοῦ γνήσιου ὀρθοδόξου
πνεύματος, τό ὁποῖον ἐκδηλώνεται, ἀφ’ ἑνός
μέν ὡς ἐμμονή καί προσήλωση στή γνήσια

Eνατενίσεις



καί ἀνόθευτη ἀπό κάθε ἑτερόδοξη ἐπίδραση
βιβλική καί πατερική χριστιανική ἀλήθεια,
ἀφ’ ἑτέρου δέ ὡς ἡ ἰδεώδης ἐπιδίωξη τοῦ τέλειου ὀρθόδοξου ἤθους, τό ὁποῖον διά τῆς
καθάρσεως ὁδηγεῖ στά ἑωθινά ὕψη τοῦ θείου
φωτός.
Ἐδῶ ἤκμασε κατά τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ
14ου αἰῶνος ὁ ἁγιορείτικος μυστικισμός, πού
ἀποκορυφώνεται στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀρχηγοῦ τῶν Ἡσυχαστῶν
στό Ἅγιο Ὄρος καί ἀργότερα Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης.
Ἐδῶ ἱδρύεται κατά τά μέσα τοῦ 18ου
αἰῶνος ἡ περίφημη Ἀθωνιάς Σχολή ἤ Ἀθωνιάς
Ἀκαδημία, μέ πρῶτο διδάσκαλό της τόν σοφώτερο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τόν
Εὐγένιο Βούλγαρη.
Ἐδῶ ἐπίσης ἤκμασε κατά τόν 14ο αἰῶνα ἡ
Ἀθωνική ζωγραφική, μέ ἐπικεφαλῆς τόν μέγα
ἐκ Θεσσαλονίκης ζωγράφο Πανσέληνο.
Τό Ἅγιο Ὄρος ἀποτελεῖ μοναδικό κέντρο μοναστικοῦ βίου στήν ἱστορία τοῦ
ἀνατολικοῦ μοναχισμοῦ, τό ὁποῖον κατέστη
γνωστό στόν χριστιανικό κόσμο ὡς τόπος
εὐσεβείας καί ἐνεργοῦ πίστεως, ὡς κιβωτός
τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἐδῶ τό φῶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθείας
οὐδέποτε ἐθλάσθη, καί διά τῆς τηρήσεως τῆς ἀκριβείας τῆς πίστεως καί τῶν
ἐκκλησιαστικῶν κανόνων οὐδέποτε ἀπέβη
ἀμαυρό.
Εὔχομαι ὁ ἱερός αὐτός χῶρος τοῦ Ἄθω
νά παραμείνῃ πάντοτε τόπος εὐσέβειας καί
ἐνεργοῦ πίστεως, γέφυρα ἀσάλευτη, ἡ ὁποία
καί σήμερα στήν ἀντιπνευματική καί ὑλοχαρῆ
αὐτή ἐποχή, θά συνεχίσῃ νά μεταφέρῃ τούς
πιστούς ἀπό τή γήινη ἀτμόσφαιρα πρός
τόν οὐράνιο κόσμο. Πρός ὅλους δέ τούς
ἐνασκουμένους οἰκήτορες τοῦ Ὄρους τούτου
τῆς Παναγίας ἐκ βάθους καρδίας εὐχόμαστε
τό Ἅγιο Πνεῦμα νά διαφυλάττῃ αὐτούς ἐν
ἀκμῇ πνευματικῇ πρός δόξαν τῆς Παναγίας
καί Ζωαρχικῆς Τριάδος. Ἀμήν.
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Από την επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου

Ιερά Μονή
Κουτλουμουσίου

Ο

Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
και η συνοδεία του επισκέφθηκαν, στη
συνέχεια, την πλησιόχωρη στις Καρυές
Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, όπου έτυχαν θερμής
υποδοχής από πατέρες της Μονής, του Ηγουμένου
Αρχιμανδρίτου Χριστόδουλου απουσιάζοντος, που
αγωνίζεται να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία της, μετά την πυρκαγιά του 1981, παράλληλα
με τους πνευματικούς της αγώνες, τη φιλοξενία
και την εξυπηρέτηση των προσκυνητών.
Ακολούθως, ο Πανιερώτατος και η συνοδεία
του κατέστησαν κοινωνοί της ιστορικής πορείας
και δράσης της Μονής, η οποία ανάγει την ίδρυσή
της πριν το 12ο αι. Τη μεγαλύτερή της, όμως, ακμή
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τη γνώρισε το 14ο αιώνα, όταν Ηγούμενος ήταν ο
Χαρίτων από την Ίμβρο, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το Μοναστήρι και φρόντισε πολύ για
τις διάφορες ανάγκες του και ιδίως για την ανοικοδόμησή του. Αποκορύφωμα της λαμπρής αυτής
περιόδου αποτέλεσε η ανακήρυξη του Μοναστηριού σε πατριαρχικό και σταυροπηγιακό, από τον
πατριάρχη Αντώνιο, το 1393.
Το Καθολικό της Μονής, κτισμένο το 1540,
βρίσκεται στο κέντρο της αυλής, είναι αφιερωμένο
στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος και είναι κατάγραφο με αγιογραφίες, έργο ανώνυμου ζωγράφου
που ανήκει στην Κρητική σχολή.
Αμέσως μετά την ξενάγηση και το προσκύνημα στο Καθολικό, μετέβησαν στο παρεκκλήσι της
«Φοβεράς Προστασίας», που κτίστηκε το 1733, και
ασπάσθηκαν ευλαβικά τη θαυματουργή εικόνα
της Αριστεροκρατούσας ή Ελεούσας Θεοτόκου.

Eνατενίσεις

Ιερά Μονή
Σταυρονικήτα

Ε

πόμενος σταθμός της προσκυνηματικής επισκέψεως ήταν η Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, η
οποία κτίστηκε από τον Πατριάρχη Ιερεμία Α’
το 1540, σε θέση παλαιότερης Μονής, που υπήρχε ήδη
στις αρχές του 11ου αι. Η Μονή βρίσκεται στο μέσο,
περίπου, της ανατολικής πλευράς της χερσονήσου
του Άθω, μεταξύ των Ιερών Μονών Παντοκράτορος
και Ιβήρων και το κτιριακό της συγκρότημα με τον
περιβάλλοντα χώρο συνθέτουν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σύνολο.

Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος με τον
Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής
κ. Ησαΐα και τον Ιερομόναχο Αντύπα. Στο
βάθος διακρίνεται η κορυφή του Άθωνα

Αφού έτυχαν της δέουσας υποδοχής υπό του
Ηγουμένου Αρχιμανδρίτη Τύχωνος και, της συν
αυτώ αδελφότητος, μετέβησαν στο καθολικό και αφού
προσκύνησαν, ξεναγήθηκαν και θαύμασαν από κοντά
τις ιστορήσεις του περίφημου αγιογράφου Θεοφάνους
του Κρητός. Θαύμασαν ακόμη το ψηλό ξυλόγλυπτο
επιχρυσωμένο τέμπλο, που χρονολογείται από το
1743 και κοσμείται με το περίφημο Δωδεκάορτο και το
Σταυρό με τα «λυπητερά» έργα, επίσης, του Θεοφάνη.
Από τον υψηλό εξώστη της Μονής, πέρα από τα
φιλέματα και τα κεράσματα της δραστήριας μοναχικής αδελφότητας, απόλαυσαν την καταπληκτική
θέα προς τον Άθωνα, τον Μυλοπόταμο, τις Ιερές Μονές Ιβήρων, Φιλοθέου και Παντοκράτορος καθώς και
την Καλιάγρα.

Ιερά Μονή
Παντοκράτορος

Ξενάγηση στο Καθολικό της Ιεράς Μονής
Σταυρονικήτα από τον Ηγούμενο Αρχιμ.
Τύχωνα

Τ

ο απόγευμα της ίδιας μέρας οι Μητροπολίτες
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος και
Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας και η συνοδεία
τους βρέθηκαν στη Μονή Παντοκράτορος, η οποία
κατέχει την έβδομη θέση στην ιεραρχία των ιερών
Μονών του Αγίου Όρους και βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της χερσονήσου, πάνω σε γραφική και
βραχώδη τοποθεσία κοντά στη θάλασσα.
Ιδρύθηκε από τον μέγα στρατοπεδάρχη Αλέξιο και
τον αδελφό του Ιωάννη, μετά τα μέσα του 14ου αιώνα,
στην εδραίωση και ενίσχυση της συνέβαλαν, στη συνέχεια, οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου Ιωάννης Ε’ ο
Παλαιολόγος και Μανουήλ Β’ ο Παλαιολόγος.
Μετά την υποδοχή, την οποία τους επιφύλαξε η
αδελφότητα της Μονής, μετέβησαν στο καθολικό,
όπου παρακολούθησαν την εσπερινή ακολουθία. Προ-

Eνατενίσεις



Αναμνηστική φωτογραφία του Πανιερωτάτου κ.κ. Νικηφόρου με τον Ηγούμενο της
Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Αρχιμ. Τύχωνα
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Αναμνηστική φωτογραφία από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Στα δεξιά του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Νικηφόρου διακρίνεται ο Ηγούμενος της Μονής Αρχιμ. Γαβριήλ

σκύνησαν με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας της Γερόντισσας, μιάς από τις σπουδαιότερες του Αγίου Όρους, την εικόνα του Αγίου
Γεωργίου του Φανερωμένου και τα φυλασσόμενα
στο Καθολικό, στις πλούσια διακοσμημένες λειψα-

νοθήκες με τεμάχια του Τιμίου Ξύλου, τεμάχιο του
χιτώνα του Χριστού και λείψανα Αγίων.
Ο Ιερομόναχος Θεόφιλος ανέλαβε, στη συνέχεια, να τους ξεναγήσει στο Καθολικό και το Σκευοφυλάκιο, που διαθέτει μία μεγάλη συλλογή από
φορητές εικόνες διαφόρων εποχών, βυζαντινές,
μεταβυζαντινές και νεώτερες και φυλάσσονται διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη, χρυσοκέντητα ιερά
άμφια και τμήμα της ασπίδας του Αγίου Μερκουρίου, που διακοσμήθηκε τον 14ο αιώνα.
Στους θησαυρούς της Μονής συγκαταλέγονται περί τα εξακόσια πενήντα χειρόγραφα, από τα
οποία τα εβδομήντα είναι περγαμηνά, καθώς και
τρία ειλητάρια. Από τα χειρόγραφα ξεχωρίζουν τα
δύο εικονογραφημένα, το Ψαλτήρι με αριθμό 61
και το Τετραευαγγέλιο, το λεγόμενο του Καλυβίτου.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος μαζί με τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και
Ορεινής κ. Ησαϊα, στο κιόσκι της Ιεράς
Μονής Παντοκράτορος
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Ο Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ προσέφερε αντίγραφο της θαυματουργικής εικόνας της
Παναγίας Γερόντισσας και ο Πανιερώτατος ανταπέδωσε το δώρο, με αντίστοιχο αντίγραφο της εικόνας της Ελεούσας του Κύκκου και το βιβλίο
που αναφέρεται στις καταστροφές και λεηλασίες
των κατεχόμενων εκκλησιών μας και που εξέδωσε
πρόσφατα η Ιερά Μονή Κύκκου.

Eνατενίσεις

Ιβηριτικόν Κελλίον
Αγίας Άννης

Η

επόμενη ημέρα, Κυριακή των Μυροφόρων, 3 Μαΐου, ξεκίνησε με τις επιβλητικές
κωδωνοκρουσίες και τις ευφρόσυνες ψαλμωδίες για την τελετή των εγκαινίων του ανακαινισθέντος ιερού Κελλίου της Αγίας Άννης, το οποίο
ιδιαίτερα στήριξε οικονομικά ο Άγιος Κύκκου.
Το επ’ ονόματι της Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης Κελλίον έχει κτισθεί το 1640 περίπου και βρίσκεται κοντά στις Καρυές του Αγίου Όρους και
ανήκει στην Ιερά Μονή Ιβήρων. Τα τελευταία χρόνια έχρηζε αμέσου επεμβάσεως και εκτενούς ανακαινίσεως, τόσο λόγω της παλαιότητάς του, αλλά
κυρίως λόγω της εισροής των ομβρίων υδάτων από
την σεσαθρωμένη στέγη του, η οποία κινδύνευε
να καταρρεύσει, με αναπόφευκτη την καταστροφή της σπουδαίας βιβλιοθήκης και της συλλογής
εικόνων και κειμηλίων που διαθέτει.
Με τις ευλογίες του Κυρίου, την αρωγή της
Παναγίας Θεοτόκου και τις μεσιτείες της Αγίας
Θεοπρομήτορος Άννης, οι τόσο ζωτικής σημασίας
εργασίες ολοκληρώθηκαν, μετά από πολλές θυσίες, κόπους και δάκρυα μέσα στην προηγούμενη
πενταετία και η λαμπροφόρος ημέρα των εγκαινίων ήταν πλέον γεγονός. Αξίζει τα τονισθεί εδώ ότι
τα έργα τής εκ βάθρων ανακαίνισης και επέκτασης
του Ιβηριτικού Κελλίου, πραγματοποιήθηκαν με
τη συνδρομή του Ελληνικού Κράτους, με τη βοήθεια ευσεβών Χριστιανών εξ Ελλάδος, Κύπρου και
Αμερικής, και ιδιαίτερα με την πολύ μεγάλη χορηγία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και
Τηλλυρίας και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κύκκου κ.κ. Νικηφόρου.
Η ατμόσφαιρα στο ναΐσκο του Κελλίου της
Αγίας Άννης ήταν ιδιαίτερα κατανυκτική, όπου
παρουσία μελών της Ιεράς Κοινότητας και της
Ιεράς Επιστασίας, τελέστηκε η πανηγυρική Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας, συμπαραστατούμενου από τους Πανοσιολογιωτάτους
Καθηγουμένους των Ιερών Μονών Ιβήρων Ναθαναήλ, Παντοκράτορος Γαβριήλ, Σταυρονικήτα
Τύχωνος και τους αντιπροσώπους των Μονών
Κουτλουμουσίου Ιερομόναχο Φιλόθεο, Γρηγορίου Ιερομόναχο Φώτιο, Καρακάλλου Διάκονο
Ευγένιο, τον Πρωτοπρεσβύτερο Παρασκευά Παπαμιχαήλ και τον Διάκονο Άγγελο Ζλάτεβ. Στην

Eνατενίσεις



Φωτογραφικά στιγιότυπα από τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο Ιερόν Κελλίον
Αγίας Άννης

Ο Ιερομόναχος
π. Αντύπας του
Ιερού Κελλίου
Αγίας Άννης,
καλωσορίζει
τον Πανιερώτατο
κ.κ. Νικηφόρο
και τη συνοδεία του
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Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων του Πανιερωτάτου κ.κ. Νικηφόρου, με τον Ιερομόναχο
Αντύπα, στο Ιερό Κελλίον Αγίας Άννης

«Η ημέρα αυτή είναι μια ημέρα ιστορική, συγκινητική αλλά και πανευφρόσυνος, συγχρόνως,
για το Ιερό τούτο Κελλίον των αγίων Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης», τόνισε στην προσφώνησή
του ο ιερομόναχος π. Αντίπας. «Και είναι ιστορική,
όχι τόσο γιατί σήμερα η ενταύθα μικρή αδελφότης
εισέρχεται επισήμως να κατοικήσει σε αυτό, μετά
την εκ βάθρων ανακαίνιση και επέκτασή του, όσο
γιατί σήμερα προσέφερε την αναίμακτη θυσία στο
μικρό Ναό της Αγίας Άννης ένας μεγάλος Ιεράρχης. Ένας Ιεράρχης διακεκριμένος όχι μόνο της
Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και ολοκλήρου της
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο σεπτός Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ο χαρακτηρισθείς από πολλούς ως νέος ελεήμων ο και
συγχρόνως Ηγούμενος της γεραράς και ιστορικής
Μονής του Κύκκου».
Αναφερόμενος προς τον Πανιερώτατο, τόνισε
«γνωρίζουμε πολύ καλά τον φόρτο των πνευματικών, ποιμαντικών, αλλά και εθνικών αγωνισμάτων σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά την «από φυλακής πρωΐας μέχρι βαθυτάτης νυκτός» προσφορά
σας στον πονεμένο άνθρωπο όχι μόνο της Κύπρου,
αλλά και όλου του κόσμου, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό. Όπως επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά και
τα προβλήματα της υγείας σας, για την οποία αδιαλείπτως προσευχόμεθα».

Ο Ιερομόναχος Αντύπας ξεναγεί τον Πανιερώτατο κ.κ. Νικηφόρο στον περιβάλλοντα
χώρο του Ιερού Κελλίου Αγίας Άννης
ακολουθία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής
κ. Ησαΐας, ο Άγιος Πρώτος Ιερομόναχος Στέφανος Χιλανδαρινός, τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας
Γέρων Νικόδημος Αγιοπαυλίτης και Ιερομόναχος
Φώτιος Γρηγοριάτης.
Σ’ αυτή την άκρως μυστηριακή ατμόσφαιρα,
όπου το περιβάλλον ακτινοβολούσε μια πνευματικότητα και γοήτευε τους επίσημους προσκεκλημένους στο ιερό τούτο Όρος της σιωπής, της προσευχής και της συνομιλίας με το Θείο, οι εγκαταβιούντες εδώ, υπό τον Οσιώτατο ιεροδιάκονο Γέροντα
Θεοδόσιο, είχαν την τιμητική τους.
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«Σας ευχαριστούμε και αύθις εκ καρδίας που
παραβλέψατε όλα αυτά και ήλθατε κοντά μας. Δεν
σας κρύβω πως από τότε που σας γνώρισα, επιθυμούσα διακαώς την επίσκεψή σας εδώ, για να σας
ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε, όσο μας είναι
δυνατόν, για όσα κάνατε γι΄ αυτό το κελλί - ας μου
επιτραπεί να το πω όπως το αισθάνομαι – για όσα
δώσατε απλόχερα για αυτό το κελλί που ιδιαίτερα το αγκαλιάσατε με την αγάπη και την πατρική
στοργή σας, και στο οποίο χωρίς πάσης αντιλογίας
είστε ο Νέος κτήτορας του, και έτσι θα μνημονεύεστε εσαεί σε αυτό», πρόσθεσε.
«Πάντα θα προσευχόμεθα για σας, πάντα θα σας
ευγνωμονούμε, πάντα θα σας αγαπούμε και πάντα
θα σας περιμένουμε με χαρά να έρχεστε να ξεκουράζεσθε εδώ σαν το δικό σας σπίτι», υπογράμμισε ο
π. Αντύπας, για να περατώσει τον λόγο του, ευχαριστώντας μερικούς από τους πολλούς ευεργέτες
και δωρητές του κελλίου.
«Θερμά ευχαριστούμε τον αγαπητό εν Χριστώ
αδελφό, και φλογερό του Αγίου Θυσιαστηρίου
λειτουργό, πνευματέμφορο και πνευματοκίνητο
ιερομόναχο, γέροντα Αντύπα, και για την ευγε-
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Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος με τη συνοδεία του και Αγιορείτες Πατέρες, μπροστά από
το Ιερόν Κελλίον Αγίας Άννης. Διακρίνονται στο βάθος οι Καρυές
νική του πρόσκληση να τελέσουμε σήμερα εδώ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τα εγκαίνια του
αναστηλωθέντος κελλίου της Αγίας Άννης, και
για όσα καλά και εύφημα είπε για την ταπεινότητά
μου», είπε στην αντιφώνηση του ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας.
Υποστήριξε στη συνέχεια ότι «βιώνουμε
σήμερα, χωρίς υπερβολή, μία νοερή μέθη και
μεταρσίωση, γιατί αυτός ο αληθινά ορατός και
ειδυλλιακός τόπος, με τα δάση τα ευσκιόφυλλα
και τον αναπεπταμένο ορίζοντα προς τη θάλασσα, ομοιάζει πραγματικά ως άλλος παράδεισος,
ο οποίος έγινε το κατοικητήριο της Θεοτόκου, ο
μυστικός Της κήπος».
«Ο Άθως, ο πανύψηλος στην αγιότητα και
τη θέα, είναι το Θαβώρ της Μεταμορφώσεως,
που προσανατολίζει τις ψυχές προς το Θεό,
και τις ανεβάζει στα ουράνια δώματα. Είναι η
μυστική εκείνη κλίμακα του Ιακώβ, πού μεταφέρει τούς πιστούς από τα γήινα προς τον
ουράνιο κόσμο», επεσήμανε.
Ο Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος πρόσθεσε ακόμη ότι «σήμερα, σε μια κοινωνία πάσχουσα από
αβιταμίνωση ηθική και πνευματική, όπου ο άνθρωπος αδυνατεί να ανεύρει τα υψηλά πεπρωμένα και τον
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θείο του προορισμό, ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος
αναμένει να εκπηδήσει από τον αγιορείτικο μοναχισμό το φως εκείνο, πού θα θερμάνει τις ψυχρανθείσες
από την αδιαφορία ψυχές των ανθρώπων».
«Το Άγιο Όρος οφείλει να παραμείνει πάντοτε χώρος αυστηράς μόνωσης και άσκησης, χώρος
μετανοίας, αγνισμού και αδιαλείπτου υμνολογίας
του Κυρίου. Οφείλει εσαεί να υπεκκαίει τον έρωτα προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον»,
υπογράμμισε.
«Δεν θα μπορούσα, όμως, να περατώσω τη σύντομη αυτή ομιλία μου», ανέφερε ο Πανιερώτατος
«χωρίς να σας παρακαλέσω να μνημονεύετε πάντοτε στις προσευχές σας και της μαρτυρικής ιδιαίτερης μου πατρίδας Κύπρου, που για τριάντα πέντε τώρα χρόνια βρίσκεται δυστυχώς ακόμη στη
Μεγάλη Παρασκευή των Παθών και της Σταυρώσεως, αναμένοντας τον Ευαγγελισμό της εθνικής
της λύτρωσης και σωτηρίας».
«Ας ευχηθούμε όλοι σύντομα να φθάσει επί
τέλους και στην Κύπρο η Ανάσταση και με τη
χάρη και την ευλογία του Αναστάντος Χριστού
να γευθεί ο Κυπριακός λαός αυτή τη μοναδική
χαρά της δικαίωσης και της ελευθερίας», τόνισε
καταλήγοντας.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ 2009

«Α

ὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ
Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ». Αὐτές τίς
λαμπροφόρες καί σωτήριες ἡμέρες, κατά τίς
ὁποῖες κάθε ἀνθρώπινη φύση καταυγάζεται
ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου, χαιρετίζομε μέ αἰσθήματα χαρᾶς τόν
Προϊστάμενο-Γέροντα, ἱεροδιάκονο Ἰωσήφ,
τόν ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό ἱερομόναχο
Ἀντίπα, καί ἅπαντας τούς ἐν τῷ Κελλίῳ
τούτῳ τῆς Ἁγίας Ἄννης ἐνασκουμένους
διά τοῦ πασχαλινοῦ χαιρετισμοῦ «Χριστός
Ἀνέστη»!
Δοξασμένο ἄς εἶναι τό ὄνομα τοῦ
Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστημένου Κυρίου,
πού μᾶς καταξίωσε νά βρισκόμαστε σήμερα,
διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ἐφόρου τοῦ ἁγιωνύμου
τούτου ὄρους τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου,
ἐδῶ στό ὄρος τοῦ Ἄθω, στήν ἀκρόπολη αὐτή
τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, στήν ἱερά αὐτή
κορυφή τῆς πίστεως καί τῆς ἀσκήσεως, ὅπου
τό ἀσκητικό βίωμα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό δέκα
καί πλέον ἑκατονταετηρίδων συντηρεῖται καί
ἐμπλουτίζεται.
Χαίρομεν χαράν μεγάλη καί ἀγγαλλόμεθα,
γιατί, τῇ ἐπινεύσει καί εὐλογίᾳ τοῦ Προκαθημένου τῆς μητρός ἡμῶν Μεγάλης τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας Παναγιωτάτου καί Θειοτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ στό
ἁγιώνυμο ὄρος, στό ἀπόκοσμο τοῦτο Πνευματικό Κέντρο, γιά τό ὁποῖο θά μπορούσαμε νά ἐπαναλάβουμε τή χαρακτηριστική
φράση τοῦ θεοφόρου Ἱγνατίου: «Μυστήριον
κραυγῆς, ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ πεπραγμένον», γιά
νά τελέσουμε διά πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας τά ἐγκαίνια τοῦ ἀναστηλωθέντος
Κελλίου τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἐξαρτήματος τῆς
ἱστορικῆς Μονῆς Ἰβήρων.
Θερμά εὐχαριστοῦμε τόν ἀγαπητό ἐν
Χριστῷ ἀδελφό, καί φλογερό τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου λειτουργό, πνευματέμφορο καί
πνευματοκίνητο ἱερομόναχο, γέροντα Ἀντίπα,
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Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος με τον Ιερομόναχο Αντύπα εντός του ναού του Ιερού
Κελλίου Αγίας Άννης
καί γιά τήν εὐγενική του πρόσκληση νά τελέσουμε σήμερα ἐδῶ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί τά ἐγκαίνια τοῦ ἀναστηλωθέντος
κελλίου τῆς Ἁγίας Ἄννης, καί γιά ὅσα καλά
καί εὔφημα εἶπε γιά τήν ταπεινότητά μου.
Ὁ Γέροντας Ἀντίπας εἶναι «ἀνήρ
ἐπιθυμιῶν τοῦ πνεύματος», μέ τή ζωή του
προσανατολισμένη σταθερά πρός τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό ἀντικείμενο ὅλων
τῶν παλμῶν τῆς ἱερατικῆς του καρδίας,
«αἰχμαλωτίζων πᾶν νόημα εἰς ὑπακοήν τοῦ
Χριστοῦ» κατά τή φράση τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου (Α’ Κορ. 10,43).

Eνατενίσεις

Ὁ Πατήρ Ἀντίπας εἶναι ὁ γνήσιος πνευματικός ἄνθρωπος, ὁ μύστης τῆς χριστοκεντρικῆς
καί πατερικῆς πνευματικότητας, πού συνδυάζει ἐσωστρέφεια καί ἐξωστρέφεια, χωρίς δηλαδή τίς γνωστές ἐκτροπές καί ἀκρότητες. Ἡ
πνευματικότητά του εἶναι ἀπροσποίητη, πηγαία, «ἐν ἀφελότητι καρδίας» ἐκδηλουμένη
καί μέ ταπείνωση βαθιά, ὄχι μέ ταπεινοσχημία. Καί ἡ πνευματικότητά του αὐτή
συντηρεῖται καί ἐμπλουτίζεται συνεχῶς καί
μέ τήν ἄσκηση, τή νηστεία, τήν προσευχή, τήν
ἀγρυπνία, ἀλλά πρωτίστως μέ τή μυστηριακή ζωή, δεχομένη ζωογόνους χυμούς ἀπό τό
ποτήριο τῆς ζωῆς, ὥστε νά πορφυρώνῃ τά χείλη του τό αἷμα τοῦ Ἀρνίου καί νά γαλβανίζῃ
τήν ψυχή του τό πῦρ τοῦ Παρακλήτου.
Εὔχομαι στόν Πανάγαθο Θεό νά χαρίζῃ
στήν ἱερότητά του ὑγεία σταθερή καί
ἀμετάπτωτη πρός δόξαν τοῦ παναγίου
ὀνόματός Του.
Βιώνουμε, ἀδελφοί μου, σήμερα χωρίς
ὑπερβολή μία νοερή μέθη καί μεταρσίωση, γιατί αὐτός ὁ ἀληθινά ὡραῖος καί εἰδυλλιακός
τόπος, μέ τά δάση τά εὐσκιόφυλλα καί τόν
ἀναπεπταμένο ὁρίζοντα πρός τή θάλασσα,
ὁμοιάζει πραγματικά ὡς ἄλλος παράδεισος, ὁ
ὁποῖος ἔγινε τό κατοικητήριο τῆς Θεοτόκου, ὁ
μυστικός Της κῆπος.
Ὁ Ἄθως, ὁ πανύψηλος στήν ἁγιότητα καί
τή θέα, εἶναι τό Θαβώρ τῆς Μεταμορφώσεως,
πού προσανατολίζει τίς ψυχές πρός τό Θεό,
καί τίς ἀνεβάζει στά οὐράνια δώματα. Εἶναι ἡ
μυστική ἐκείνη κλίμακα τοῦ Ἰακώβ, πού μεταφέρει τούς πιστούς ἀπό τά γήινα πρός τόν
οὐράνιο κόσμο.

Οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες
κ.κ. Νικηφόρος και κ. Ησαΐας έξω από
το αρχονταρίκι του Ιερού Κελλίου
Εὔχομαι ὁ Ἱερός Ἄθως νά εἶναι ἐσαεί ὁ
ἰσχυρότατος πνευματικός φάρος, ὁ ὁποῖος
θά αὐγάζῃ μυριάδες καί ἑκατομμύρια ψυχές
πολύ πέραν τῶν ὁρίων τῆς Ὀρθοδοξίας, «ἕως
ἐσχάτων τῆς γῆς».
Σέ ὅλους δέ ἐσᾶς, τούς ἐνταῦθα
ἀσκουμένους ἀδελφούς, εὔχομαι, ὅπως μέ
τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἐν τῇ Ἁγίᾳ
Ἐκκλησίᾳ «λαλοῦντος καί ἐνεργοῦντος», γίνετε, ὅπως ἀκριβῶς θέλει τούς μοναχούς ὁ
ἅγιος Ἱερώνυμος, «αἱ κιθάραι τοῦ Θεοῦ, αἱ
ὁποῖαι μελῳδοῦν τόν ὑπέροχον ὕμνον τῶν
θείων μυστηρίων».

Σήμερα, σέ μιά κοινωνία πάσχουσα ἀπό
ἀβιταμίνωση ἠθική καί πνευματική, ὅπου
ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νἀ ἀνεύρῃ τά ὑψηλά
πεπρωμένα καί τόν θεῖό του προορισμό,
ὁλόκληρος ὁ χριστιανικός κόσμος ἀναμένει νά
ἐκπηδήσῃ ἀπό τόν ἁγιορείτικο μοναχισμό τό
φῶς ἐκεῖνο, πού θά θερμάνῃ τίς ψυχρανθεῖσες
ἀπό τήν ἀδιαφορία ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Δέν θά μποροῦσα ὅμως νά περατώσω τή
σύντομη αὐτή ὁμιλία μου, χωρίς νά σᾶς παρακαλέσω νά μνημονεύετε πάντοτε στίς προσευχές σας καί τῆς μαρτυρικῆς ἰδιαίτερής
μου πατρίδας Κύπρου, πού γιά τριᾶντα πέντε τώρα χρόνια βρίσκεται δυστυχῶς ἀκόμη
στή Μεγάλη Παρασκευή τῶν Παθῶν καί τῆς
Σταυρώσεως, ἀναμένοντας τόν Εὐαγγελισμό
τῆς ἐθνικῆς της λύτρωσης καί σωτηρίας.

Τό Ἅγιο Ὄρος ὀφείλει νά παραμείνῃ πάντοτε χῶρος αὐστηρᾶς μόνωσης καί ἄσκησης,
χῶρος μετανοίας, ἁγνισμοῦ καί ἀδιαλείπτου
ὑμνολογίας τοῦ Κυρίου. Ὀφείλει ἐσαεί νά
ὑπεκκαίῃ τόν ἔρωτα πρός τόν Θεό καί τήν
ἀγάπη πρός τόν πλησίον.

Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι σύντομα νά φθάσῃ
ἐπί τέλους καί στήν Κύπρο ἡ Ἀνάσταση καί
μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος
Χριστοῦ νά γευθῇ ὁ Κυπριακός λαός αὐτή
τή μοναδική χαρά τῆς δικαίωσης καί τῆς
ἐλευθερίας. Ἀμήν.

Eνατενίσεις



21

Ιερά Μονή Διονυσίου

Ε

πόμενος σταθμός προσκυνήματος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας και της
συνοδείας του, αποτέλεσε η επίσκεψη στην
Ιερά Μονή Διονυσίου, ένα από τα πιο τολμηρά αρχιτεκτονικά σύνολα, στηριγμένο σε ένα βράχο που
υψώνεται κατακόρυφα πάνω στη θάλασσα. Τον
υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θέρμη,
ο εξ Αμμοχώστου Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Πέτρος και η περί αυτόν σεπτή αδελφότητα.

Προσκύνηση της χειρός του Τιμίου
Προδρόμου στην Ιερά Μονή Διονυσίου

Μετά την υποδοχή κατέστησαν κοινωνοί της
ιστορίας της παλαιφάτου Μονής, η ίδρυση της οποίας ανάγεται στο β΄ μισό του 14ου αιώνα (1370-1374),
από τον όσιο Διονύσιο και για την αποπεράτωσή της
βοήθησε, ουσιαστικά, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Γ΄
Κομνηνός. Τη βασιλική χορηγία του Αλεξίου επανέλαβαν κατόπιν και οι άλλοι βυζαντινοί αυτοκράτορες, ενώ μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
(1453) ευεργέτησαν το μοναστήρι πολλοί ηγεμόνες
της Μολδοβλαχίας, ο οποίοι συνέβαλαν στη διεύρυνση και γενικά στη σημερινή μορφή της μονής.
Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στο Γενέσιο
του Προδρόμου και οικοδομήθηκε λίγο πριν από
τα μέσα του 16ου αιώνα (1537 - 1547) και καλύφθηκε αμέσως από τοιχογραφίες, δημιουργημένες με
εντυπωσιακό καλλιτεχνικό τρόπο από το ζωγράφο Τζώρτζη, έναν από τους κύριους εκπροσώπους
της Κρητικής σχολής, κατά το σύνηθες στον Άθωνα πρόγραμμα.
Ακολούθως, προσκύνησαν τα ιερά Λείψανα του
Τιμίου Προδρόμου και των άλλων Αγίων που φυλάσσονται στη Μονή, καθώς και στο παρεκκλήσιο
της Παναγίας του Aκαθίστου, την ομώνυμη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, φτιαγμένη από κηρομαστίχα.

Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος με τον
κυπριακής καταγωγής ασκητή της Ιεράς
Μονής Διονυσίου Πατέρα Παΐσιο
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Ξεναγήθηκαν, ακόμη, στο σκευοφυλάκιο, το
εικονοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη, όπου φυλάσσονται πολλά και αξιόλογα κειμήλια, τα οποία
ανήκουν σε διάφορες εποχές. Κυριότερα αυτών
είναι μια πλάκα από ελεφαντοστούν με ανάγλυφη
παράσταση της Σταυρώσεως του 10oυ αιώνα, πολυάριθμες εικόνες, ο σταυρός της Ελένης Παλαιολογίνας, η αμφιπρόσωπη εικόνα 14ου αιώνα, με
τον Τίμιο Πρόδρομο και τον αυτοκράτορα Αλέξιο
Γ’ στη μία όψη και τους τέσσερις Τραπεζούντιους
Αγίους στην άλλη, ένα περγαμηνό ευαγγελιστάριο
13ου αιώνα με μικρογραφίες και με ένα σπάνιο μικροξυλόγλυπτο κάλυμμα, με πολλές και εξαίρετες
παραστάσεις, το χρυσόβουλο του Aλέξιου Γ’ περί
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ιδρύσεως της μονής του 1374 και πολλά άλλα.
Ακολούθησε η ανταλλαγή δώρων, το κέρασμα
στο Συνοδικό, αλλά και η γνωριμία και η εγκάρδια
συνομιλία με τους πατέρες της Μονής και ειδικότερα
με τον Κύπριο ασκητή π. Παΐσιο και τον π. Διονύσιο.
Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου, Αρχιμανδρίτης Πέτρος, έδωσε μεγάλη χαρά στους
εκλεκτούς καλεσμένους του, προτείνοντάς τους
να συνεχίσουν την προσκυνηματική περιοδεία
τους στην Αγιώνυμο Πολιτεία του Άθωνα, με το
σκάφος της Μονής.

Περίπλους Αγίου
Όρους

Μ

ε τον π. Αγάπιο ως πλοηγό και τον π.
Αντίπα να ασκεί χρέη ξεναγού, είδαν
από μακριά την Ιερά Μονή του Αγίου
Παύλου, απόλαυσαν τα χιόνια στις χαράδρες του
Άθωνος, αγνάντεψαν το ασκητήριο του Οσίου
Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ, τη Νέα Σκήτη,
διέκριναν το Κυριακό στην Σκήτη της Αγίας Άννας, την Μικρά Αγία Άννα, τα ησυχαστήρια των
Θωμάδων και Γερασιμαίων, όπου μόνασε ο Υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας π.
Γεράσιμος.
Στη συνέχεια, έμειναν έκθαμβοι μπροστά στα
φρικαλέα Καρούλια, τα ασκητήρια σαν αετοφωλιές στα Κατουνάκια, είδαν τα ησυχαστήρια των
περίφημων Δανιηλαίων, των θεσπέσιων αυτών
ψαλτών και αγιογράφων, καθώς και το ησυχαστήριο του Οσίου Γέροντος παπά Εφραίμ Κατουνακιώτου. Ψηλά, διέκριναν τη Σκήτη του Αγίου
Βασιλείου και την κορυφή του Άθωνα. Ο περίπλους ολοκληρώθηκε, φτάνοντας στα ανοικτά
των Καυσοκαλυβίων και επέστρεψαν με προορισμό την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου.

Ιερά Μονή Γρηγορίου

Τ

ους Πανιερωτάτους Μητροπολίτες Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, Ταμασού
και Ορεινής κ. Ησαΐα και τη συνοδεία τους,
υποδέχτηκε στον αρσανά ο Κύπριος στην καταγωγή Ιερομόναχος Χριστοφόρος και ο οποίος τους
οδήγησε στην είσοδο της Μονής όπου τους ανέμεναν, ο αντικαταστάτης του απουσίαζοντος λόγω
ασθενείας καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Γεωργίου
Καψάνη, Ιερομόναχος Πανάρετος και οι πατέρες

Eνατενίσεις



Ξενάγηση του Πανιερωτάτου
κ.κ. Νικηφόρου και της συνοδείας του στο
σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου

Αναχώρηση από την Ιερά Μονή Γρηγορίου
της Μονής.
Το μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου κτίστηκε τον 14ο αιώνα στη σημερινή του θέση,
κατέχει τη δέκατη έβδομη θέση στη σειρά της
ιεραρχίας των 20 αγιορειτικών μονών και ακολουθεί τον κοινοβιακό τρόπο ζωής από το 1840.
Βρίσκεται ανάμεσα στις μονές Σιμωνόπετρας
και Διονυσίου, είναι κτισμένο πάνω σε θαλασσόβραχους και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του
Αγίου Νικολάου.
Οι υψηλοί επισκέπτες αφού προσκύνησαν
στον κεντρικό ναό της Μονής τις εικόνες του αγίου Νικολάου, της Γαλακτοτροφούσας και της Παντάνασσας, ασπάστηκαν ευλαβικά το τεμάχιο του
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Τιμίου Ξύλου και τα λείψανα πολλών Αγίων, μεταξύ των οποίων τα πόδια και την δεξιά παλάμη της
Αγίας Αναστασίας και ξεναγήθηκαν στο σκευοφυλάκιο με τους πολλούς θησαυρούς που κατέχει η
μονή και στη βιβλιοθήκη με τα χειρόγραφα και το
μοναδικό στον κόσμο χειρόγραφο του Ποιμένα του
Ερμά. Ακολούθησε, τέλος, η ανταλλαγή δώρων
και το κέρασμα στο συνοδικό.

Ιερά Μονή Ιβήρων

Τ

ο εσπέρας της ιδίας ημέρας, ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας και η συνοδεία
του, μετέβησαν στην τρίτη στην τάξη, μεταξύ, των είκοσι μονών του Αγίου Όρους, την Ιερά
Μονή Ιβήρων, όπου έτυχαν υποδοχής από τον καθηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη Ναθαναήλ
και την συν αυτώ αδελφότητα.
Ο Πανιερώτατος, αφού ενεδύθει με αρχιερατικό μανδύα, μετέβη εν πομπή και εν μέσω κωδωνοκρουσιών, ψαλμών και ύμνων στο καθολικό της
Μονής, όπου εψάλλει δοξολογία.
Ο Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος,
αφού ευχαρίστησε τον ηγούμενο Ναθαναήλ και
την αδελφότητα της Μονής για την υποδοχή και
τα θερμά του λόγια τόνισε: «είμαστε ευτυχείς, γιατί γινόμαστε σήμερα προσκυνητές των αγιασμάτων της Ιεράς αυτής Μονής και θαυμαστές των
εξόχων μνημείων, κειμηλίων και παντοίων έργων
της ιεράς και της θύραθεν σοφίας και τέχνης, τα
οποία δημιούργησε το ασκητικό βίωμα και αποθησαύρισε ο ζήλος και η φιλοτιμία των Αγιορειτών
Μοναχών».
	Υπογράμμισε, ακολούθως, ότι «το περιλάλητο Άγιο Όρος του Άθω», αποτελεί «σεμνείο
πανορθοδόξων και απολαύει της ευλάβειας σύμπαντος του χριστιανικού κόσμου, ανεξαρτήτως
εθνότητας και φυλής. Το Άγιο Όρος είναι μυστική
καθέδρα του Πνεύματος. Είναι η μυστική βάτος
της Αγίας Γραφής, η φλεγομένη και μη καιομένη,
που το πυρ της για χίλια και πλέον έτη τροφοδοτεί
τη φλόγα της πίστεως».
«Ο μοναχός μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές
υπηρεσίες στην ανθρωπότητα, όχι μόνο με την ιεραποστολική και κοινωνική δράση, αλλά και από
το καθολικό της Μονής του, ή από το κελλίο του
και το ερημητήριο του με τον αλάλητο στεναγμό
του, με τα δάκρυά του, με το εμποτισμένο από την
ευωδία του λιβανιού ήρεμο πτερύγισμα ή την αγω-
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Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος με το Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα
και τον Ηγούμενο της Μονής Ιβήρων
Αρχιμ. Ναθαναήλ μπροστά από το Καθολικό της Μονής
νιώδη έκρηξη της ολονύκτιας προσευχής του»,
επεσήμανε.
Κλείνοντας τον λόγο του ο Πανιερώτατος
και απευθυνόμενος προς όλους, παρακάλεσε
θερμά όπως στις δεήσεις, τις παρακλήσεις και
τις προσευχές τους, ποτέ να μη λησμονούν «και
την ποτισμένη από οδύνη και κλέος νήσο του
Αποστόλου Βαρνάβα, την Κύπρο, την αιματοβαμμένη με άφθονο αίμα ελληνικό, την Κύπρο
του σπαραγμού και του λυγμού, που για τριάντα
πέντε τώρα χρόνια ο ιταμός κατακτητής μολύνει τα σκλαβωμένα εδάφη της και τα ιερά και τα
όσια της».
Μετά την προσκύνηση στο Καθολικό και παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου και των Αγίων
Αρχαγγέλων, όπου φυλάσσονται τα λείψανα 165
αγίων και τμήματα από τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την σταύρωση του Χριστού, μετέβησαν δίπλα από την παλιά είσοδο της μονής που
βρίσκεται το παρεκκλήσι της Παναγίας της Πορταΐτισσας με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, το παλλάδιο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας, η οποία σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο
του Ευαγγελιστού Λουκά.
Ακολούθησε το κέρασμα στο Μέγα Συνοδικό η
ανταλλαγή των δώρων και η ξενάγηση στους χώρους της Μονής και στο υπό δημιουργία νέο Σκευοφυλάκιο καθώς και στους χώρους που προσωρινά
φυλάσσονται σήμερα οι ανεκτίμητοι αυτοί θησαυροί και τα κειμήλια.

Eνατενίσεις

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ 2009
Πανοσιολογιώτατε Καθηγούμενε
τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων
κ. Ναθαναήλ,
Ἀδελφοί καί Πατέρες ἅγιοι,
Χριστός Ἀνέστη!

Μ

έ τό γλυκύθυμο αὐτόν ἀναστάσιμο
χαιρετισμό, ὁ ὁποῖος δονεῖ κατά
τήν πασχαλινή αὐτή περίοδο τήν
ἀτμόσφαιρα ἀπ’ ἄκρου σ’ ἄκρο τῆς χριστιανοσύνης, σᾶς χαιρετοῦμε, καί μέ ταπείνωση
βαθιά δοξολογοῦμε τό πονύμνητο ὄνομα τοῦ
Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ
θεία χάρη τοῦ ὁποίου μᾶς ἀξίωσε νά βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ, στήν περίπυστη αὐτή Μονή
τῶν Ἰβήρων, μέ τήν περίφημη θαυματουργική
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας, πού
περικοσμεῖ καί περιφρουρεῖ τή Θεοφρούρητη αὐτή Μονή, καί μέ τήν ἐξαρτώμενη ἀπό
αὐτή Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἡ ὁποία
ὑπῆρξε ἡ ἑστία τῆς νοερᾶς προσευχῆς, καί μέ
τά δεκατρία της κελλία, ἕνα ἀπό τά ὁποῖα, τό
τῆς Ἁγίας Ἄννας, ἀνακαινισθέν, ἐγκαινιάσαμε
σήμερα διά πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας.
Εἴμαστε εὐτυχεῖς, γιατί γινόμαστε σήμερα προσκυνητές τῶν ἁγιασμάτων τῆς Ἱερᾶς
αὐτῆς Μονῆς καί θαυμαστές τῶν ἐξόχων μνημείων, κειμηλίων καί παντοίων ἔργων τῆς
ἱερᾶς καί τῆς θύραθεν σοφίας καί τέχνης, τά
ὁποῖα δημιούργησε τό ἀσκητικό βίωμα καί
ἀποθησαύρισε ὁ ζῆλος καί ἡ φιλοτιμία τῶν
Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν.
Ὁλόθυμη τήν εὐχή καί θερμές τίς δεήσεις μας ἀναφέρομεν πρός τόν Κύριον ὑπέρ
τῆς αἰωνιότητας τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς
καί τῆς Θεοείκελης χορείας τῶν ταπεινῶν
οἰκητόρων της.
Ἰδιαίτερα ὅμως αἰσθήματα πνευματικῆς
ἐξάρσεως καί ἀγαλλιάσεως πλημμυρίζουν τήν
ψυχή μας, εὑρισκομένων σήμερα στό περιλάλητο Ἅγιο Ὄρος τοῦ Ἄθω, στό περιβόλι αὐτό
τῆς Παναγίας μας, πού ἀποτελεῖ σεμνεῖο πανορθοδόξων καί ἀπολαύει τῆς εὐλάβειας
σύμπαντος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου,

Eνατενίσεις



Ανταλλαγή αναμνηστικών δωρων στην Ιερά
Μονή Ιβήρων
ἀνεξαρτήτως ἐθνότητας καί φυλῆς. Τό Ἅγιο
Ὄρος εἶναι μυστική καθέδρα τοῦ Πνεύματος.
Εἶναι ἡ μυστική βάτος τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ
φλεγομένη καί μή καιομένη, πού τό πῦρ της
γιά χίλια καί πλέον ἔτη τροφοδοτεῖ τή φλόγα
τῆς πίστεως.
Τό Ἁγιώνυμο Ὄρος τῆς Παναγίας εἶναι ἡ κορυφαία ἔπαλξη τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὁ τηλαυγής
φάρος, πού φωτίζει μέ τίς ἀκτῖνες τοῦ πνεύματος ἐπί δέκα καί πλέον συναπτούς αἰῶνες τήν
καινή κτίση τοῦ ὑπερφυῶς ἐνανθρωπήσαντος
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀπό κάθε πτύχωση καί κορυφογραμμή, ἀπό κάθε κυματόπληκτη ἀκτή τοῦ
Ἁγιωνύμου Ὄρους ἀναβρύζει τό ἀσκητικό
βίωμα, τό ὁποῖον αἰσθάνεται ὁ κάθε
ἐπισκέπτης-προσκυνητής νά τόν περιβάλλῃ
ὡς αὔρα ὑπερκόσμια, νά τόν διαπερνᾷ ὡς
φῶς, φῶς πού, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ
Νέος Θεολόγος, «δέν ἀνήκει μεταξύ τῶν ποιηθέντων πραγμάτων, καί ἔχεις τήν αἴσθησιν ὅτι
σέ διαπερνᾷ κατά ἕνα τρόπο ἀνέκφραστο˙
καί ἑνοῦται μέ τήν ὕπαρξή σου, ὅπως τό πῦρ
μέ τόν σίδηρον καί τό φῶς μέ τό κρύσταλλον».
Εὔχομαι σ’ ὅλους τούς ταπεινούς οἰκήτορες
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τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σ’ ὅλους τούς ἀσκητές τῶν
Σκητῶν, τῶν Κελλίων καί τῶν Πανσέπτων
ἱστορικῶν Μονῶν τοῦ ἐγκαλλωπίσματος
αὐτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, νά ἀποβοῦν – νά
ἀποβεῖτε ἐπί τῆς γῆς αὐτῆς πνεύματα λειτουργικά τῆς θεότητας καί ἔνσαρκοι ἄγγελοι
τῆς θείας παντοδυναμίας, γιατί σήμερα, πού
ἡ ἀνθρωπότητα, ὅπως ἄλλοτε οἱ Ἑβραῖοι,
τόν χρυσοῦν μόσχο ἀναστήλωσε καί ὕψωσε
ὡς ἔσχατη ἀλήθεια, σήμερα, πού δυσμάχητη
καί ἀσφυκτική εἶναι ἡ δύναμη τοῦ ἐγκόσμιου
κακοῦ καί ἀστείρευτες οἱ πηγές τῆς ἁμαρτίας,
ἐπιβάλλεται ὁ γαλήνιος τῶν ἁγιορειτῶν
μοναχῶν κόσμος νά ὁμιλήσῃ μέ τή θεοκίνητη
γλῶσσά του ἀπό τίς κλιτεῖς τοῦ ὑψικαρήνου
Ἄθω πρός τούς ἐν τῷ κόσμῳ, ἀπευθύνοντας
σιωπηρό μήνυμα, κλήση γιά στροφή πρός τά
ἔσω, γιά ψυχική περισυλλογή, γιά ἀφοσίωση
στόν Θεό καί τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ μοναχός μπορεῖ νά προσφέρῃ
οὐσιαστικές ὑπηρεσίες στήν ἀνθρωπότητα,
ὄχι μόνο μέ τήν ἱεραποστολική καί κοινωνική
δράση, ἀλλά καί ἀπό τό καθολικό τῆς Μονῆς
του, ἤ ἀπό τό κελλίο του καί τό ἐρημητήριό
του μέ τόν ἀλάλητο στεναγμό του, μέ τά
δάκρυά του, μέ τό ἐμποτισμένο ἀπό τήν
εὐωδιά τοῦ λιβανιοῦ ἤρεμο πτερύγισμα ἤ τήν
ἀγωνιώδη ἔκρηξη τῆς ὁλονύκτιας προσευχῆς
του. Γι’ αὐτό καί θά ἤθελα θερμά νά σᾶς παρακαλέσω, στίς δεήσεις, τίς παρακλήσεις καί
τίς προσευχές σας, ποτέ νά μή λησμονεῖτε
καί τήν ποτισμένη ἀπό ὀδύνη καί κλέος νῆσο
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν Κύπρο τήν
αἱματοβαμμένη μέ ἄφθονο αἷμα ἑλληνικό,
τήν Κύπρο τοῦ σπαραγμοῦ καί τοῦ λυγμοῦ,
πού γιά τριᾶντα πέντε τώρα χρόνια ὁ ἰταμός
κατακτητής μολύνει τά σκλαβωμένα ἐδάφη
της καί τά ἱερά καί τά ὅσιά της.

Παναγούδα Ιερά Μονή Καρακάλου

Κατηφορίζοντας προς το Κελλίον Παναγούδα όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής του ο Γέροντας Παΐσιος

Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι σύντομα «νά
ἀνασηκώσῃ –κατά τόν ποιητή- τήν πλάτη ὁ Πενταδάκτυλος», καί νά ἀποσείσῃ τόν
ἀλλόθρησκο εἰσβολέα.
Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι νά καρποφορήσουν ἐπί τέλους οἱ προσπάθειες, πού καταβάλλονται γιά μιά λύση δίκαιη, βιώσιμη καί
λειτουργική, ἐναρμονισμένη μέ τό εὐρωπαϊκό
κεκτημένο καί τό διεθνές δίκαιο καί σύμφωνη μέ τίς ἀρχές τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων
Ἐθνῶν καί τά ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου
Ἀσφαλείας. Ἀμήν.
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Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος δίπλα από
τον τάφο που είχε σκάψει και είχε ζητήσει
να ταφεί ο Γέροντας Παΐσιος

Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος μπροστά από το Κελλίον Παναγούδα

Τ

ην επόμενη μέρα, τελευταία μέρα της πνευματικής αυτής οδοιπορίας στο Περιβόλι της
Παναγίας, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη
στο Κελλίο του Γέροντος Παϊσίου, στην Παναγούδα. Πρόκειται για την πνευματική αετοφωλιά του
γέροντα, ένα τόπο αγιασμένο από την οσιακή βιωτή του και ποτισμένο από τα δάκρυα της προσευχής και των δεήσεων του «υπέρ της του κόσμου
σωτηρίας». Ένας πόλος έλξης για χιλιάδες ανθρώπους που καθημερινά προσέτρεχαν κοντά του για
να βρουν παρηγοριά, να ακούσουν λόγους παραμυθίας και να στηριχθούν στην πορεία της ζωής τους.
Ένας χώρος που ακόμη και σήμερα, δεκαπέντε
χρόνια από τον θάνατο του μακαριστού γέροντος
«εγκλωβίζει» πνευματικά τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή η επίσκεψη ήταν καρπός έντονης και
εγκαρδίου επιθυμίας του Μητροπολίτου Κύκκου
και Τηλλυρίας.

Ακολούθως, τα βήματα του Πανιερωτάτου
και της σεπτής συνοδείας του οδηγήθηκαν
στην Ιερά Μονή Καρακάλου, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου και κατέχει την ενδέκατη θέση στη
σειρά των 20 αθωνικών μοναστηριών. Το πολύ
όμορφο αυτό μοναστήρι με τον επιβλητικό του
πύργο να τονίζει τον φρουριακό του χαρακτήρα, είναι κτισμένο επάνω σε μια πλαγιά, απ’

Eνατενίσεις



Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος δίπλα από
το στασίδι του Γέροντα Παΐσιου εντός του
Κελλίου Παναγούδα
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Αναχώρηση από το Κελλίον του Γέροντα Παΐσιου

Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος με τους
μοναχούς π. Παύλο και π. Νεκτάριο στην
Ιερά Μονή Καρακάλου
όπου αγναντεύει περήφανο τη θάλασσα.

Προσκύνηση λειψάνων στην Ιερά Μονή
Καρακάλου
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Ο Πανιερώτατος, απουσιάζοντος του Ηγουμένου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου, έγινε δεκτός από
Πατέρες της Μονής, οδηγήθηκε στο Καθολικό της
Μονής και αφού προσκύνησε το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και λείψανα πολλών αγίων, έτυχε ξενάγησης στα πάμπολλα κειμήλια της μονής, τα οποία
έχουν μεγάλη ιστορική και καλλιτεχνική αξία.

Eνατενίσεις

Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων του Πανιερωτάτου κ.κ. Νικηφόρου με τον Ηγούμενο της Μονής της Σιμωνόπετρας Αρχιμανδρίτη Ελισσαίο
Υποδοχή του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου
στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρα

Ιερά Μονή Σίμωνος
Πέτρα

Η

οδοιπορία αυτή ολοκληρώθηκε με τελευταίο σταθμό της, την επίσκεψη στην
επταώροφη Μονή της Σιμωνόπετρας, το
τολμηρότερο οικοδόμημα του Αγίου Όρους. Το
μοναστήρι, το οποίο είναι κτισμένο πάνω σε έναν
απόκρημνο βράχο στη νοτιοδυτική πλευρά της
χερσονήσου του Άθω, είναι αφιερωμένο στη Γέννηση του Χριστού και πήρε το όνομα της από τον
ιδρυτή της, όσιο Σίμωνα, που έζησε στο Όρος στα
μέσα του 14ου αιώνος.
Ο Πανιερώτατος εγένετο αποδέκτης ενθουσιωδών εκδηλώσεων υιϊκής αγάπης και σεβασμού
από τον Ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Ελλισαίο και σύμπασα την αδελφότητα της Μονής. Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής στο καθολικό της Μονής,
ο ηγούμενος με φλογερούς λόγους εξήρε τη σημασία και την προσφορά της Ιεράς Μονής Κύκκου
και εξεφράστηκε με πολύ κολακευτικά λόγια για
το πρόσωπο του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου, ο οποίος και καταλλήλως
αντιφώνησε.
Ακολούθως, ασπάστηκαν το αριστερό χέρι
της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής της Μυροφόρου, η οποία λογίζεται συνκτήτορας της μονής
και διατηρείται ακέραιο εδώ και δυο χιλιάδες
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χρόνια και μετέβησαν στο αρχονταρίκι για τα
καθιερωμένα φιλέματα, όπου ενώπιον απάσης
της αδελφότητος και παρόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ
που τότε προσήλθε στην Μονή, μίλησε ιδιαίτερα για το χρονίζον θέμα της Κύπρου. Αλλά, το
πλέον σημαντικό ήταν ο όμορφος και ποιοτικός
διάλογος που διεξήχθη μεταξύ των Πατέρων της
Μονής και του Αγίου Κύκκου. Στη συνέχεια,
κατήλθον στο λιμένα της Δάφνης, έτοιμοι προς
αναχώρηση από το Περιβόλι της Παναγίας, συνοδευόμενοι από τον Ιερομόναχο Αντίπα.
Ο αποχωρισμός υπήρξε λίαν συγκινητικός
και ο Άγιος Κύκκου υποσχέθηκε στον π. Αντίπα
πως σύντομα θα ξαναέλθει στον περιλάλητο Άθωνα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, «επέμενες να
έλθω και με νίκησες και την ήτταν ομολογώ». Το
Άγιον Όρος απέκτησε ένα ακόμη ένθερμο φίλο
και πρέσβη. 
■
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Φτερουγίσματα
στον Αθωνα

Άποψη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου

l Πρωτοπρεσβύτερου Παρασκευά Παπαμιχαήλ
Διευθυντή Γραφείου Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας

Ε
30

άν η Ακρόπολη είναι η κοιτίδα του Ελληνισμού και κατ’ επέκταση του ελληνικού πνεύματος, ο Άθως αποτελεί τον
Παρθενώνα του ορθόδοξου Ανατολικού Μοναχισμού.

πίστης παραμένει άσβεστη, ζεσταίνοντας από τη
μια τους πορθητές των αρετών και τους εραστές
της αγιότητας και από την άλλη, φωτίζοντας και
καθοδηγώντας τους ευλαβείς προσκυνητές, οι
οποίοι ελκύονται από το αγνό και άδολο φως.

Εδώ και χίλια ολόκληρα χρόνια η λαμπάδα της

Ο μοναχισμός αποτελεί το πνευματικό λει-
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τούργημα στη ζωή της εκκλησίας.
Μια Εκκλησία χωρίς μοναχισμό είναι αδύνατο να διαθέτει ζωντάνια
και ικμάδα πνευματική. Οι ιερές
μονές δεν είναι απλά χρήσιμα εξαρτήματα της Εκκλησίας, αλλά αποτελούν προπάντων τόπους εμπειρικής
επαλήθευσης της διδασκαλίας της.
Χωρίς αυτές, η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας παραμένει μετέωρη στην ιστορία.
Με αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ. Νικηφόρος, συνοδευόμενος από
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, τον
Διευθυντή του Γραφείου του Πρωτοπρεσβύτερο Παρασκευά Παπαμιχαήλ, τον Διάκονο του π. Άγγελο
Ζλάτεβ και από τους λαϊκούς Λοΐζο
Λοΐζου, Γιώργο Παπανδρέου, Κυριάκο Ποΐζη και Μάριο Ευτυχίου, μετέβη στο Αγιώνυμον Όρος του Άθω,
μετά από πρόσκληση του εκλεκτού
και φιλόθεου ασκητού του Αρχιμανδρίτη Αντίπα, για να τελέσει
τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος
κελλίου της Αγίας Άννας, το οποίο
αποτελεί εξάρτημα της περιώνυμης
Ιεράς Μονής Ιβήρων.
Προηγήθηκε η αναγκαία αλληλογραφία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις 2 Μαΐου 2009,
ημέρα Σάββατο, πήραμε το σκάφος
και πορευτήκαμε στην αγκαλιά του
Αγίου Όρους.

Άποψη της Ιεράς Μονής Διονυσίου

Ήταν πραγματικά παράξενο και ανεξήγητο.
Όσο το σκάφος απομακρυνόταν αφήναμε πίσω
έγνοιες και βιοτικές μέριμνες και ο μόνος ήχος που
κυριαρχούσε ήταν το τραγούδι της θάλασσας. Το
στόμα μιλούσε μόνο με επιφωνήματα θαυμασμού
και κατάπληξης. Τα μάτια μας ορθάνοικτα, προσπαθούσαν να χορτάσουν με λαιμαργία το ανεπανάληπτο και ανεκδιήγητο θέαμα που βλέπαμε.
Καθώς πλησιάζαμε άρχισαν να προβάλλονται
επιβλητικά τα πνευματικά κάστρα του Αγίου
Όρους, έχοντας ως πολεμίστρες το κομποσχοίνι,
πυρομαχικά τα δάκρυα της συντριβής και της μετάνοιας, υπερασπιστές μοναχοί με καθοδηγητές
τους ηγουμένους τους.
Eνατενίσεις



Κάστρα που έχουν διπλό στόχο. Πρώτα απ’
όλα να διαφυλάξουν την αυθεντικότητα, την
γνησιότητα του ήθους, την καλλιέργεια της εν
κοινωνία ζωής.
Μιας κοινωνικότητας, η οποία να μην χαρακτηρίζεται ως σύναψη πληθωρικών κοινωνικών
και δημοσίων σχέσεων, ούτε και ως μόνο σαν
συμμετοχή σε κοσμικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες αργά αλλά σταθερά προσβάλλουν
το μοναχισμό, με την ανίατη ασθένεια της εκκοσμίκευσης.
Τότε και μόνον θα μπορέσει να αντισταθεί και
στον μισόκαλο διάβολο, ο οποίος με τα ισχυρά όπλα
που διαθέτει, δεν θα παύσει ποτέ να βομβαρδίζει
κάθε ψυχή που αγωνίζεται για την κάθαρση και
τον αγιασμό της. 
■
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
και οι γενετικές
παρεμβάσεις

l Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου
κ. Ιωάννη Ζηζιούλα

Τ

ο ζήτημα των παρεμβάσεων του αν
θρώπου στη φύση με τη γενετική
μηχανική συνδέεται άμεσα με την
ελευθερία του ανθρώπου. Σύμφωνα
με την ορθόδοξη θεολογία o Θεός δημι
ούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο. H ελευθερία του
ανθρώπου εκδηλώνεται προς δύο κατευθύνσεις,
και προς τον Θεό, και προς την υπόλοιπη δημι
ουργία. O άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πει ναι
ή όχι στον δημιουργό του, να αποδεχθεί θετικά ή
να διακόψει τη σχέση μαζί του. Αλλά και ως προς
τη δημιουργία o άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να
παρεμβαίνει μέσα στη φύση, είτε αποδεχόμενος τη
φύση ως κάτι στο οποίο υποτάσσεται, είτε απορρί
πτοντας την και επιχειρώντας να δημιουργήσει τε
χνητά τον δικό του κόσμο.
Ως προς τη σχέση του με τον Θεό, o άνθρωπος
επέλεξε την άρνηση, δηλαδή πραγματοποίησε και
πραγματοποιεί την ελευθερία του ως ένα όχι προς
τον Θεό. Ως προς τη φύση βρέθηκε σε δύσκολη
θέση, όχι μόνο σε σχέση με τη φύση καθεαυτή,
αλλά και σε συνδυασμό με την άρνησή του προς
τον Θεό. Μην αναγνωρίζοντας τον Θεό ως Θεό
του και θεοποιώντας τον εαυτό του, ο άνθρωπος
βρέθηκε μπροστά στη φύση, θεωρώντας την ως
κάτι, που υποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο τον Θεό
στη ζωή του. Γι’ αυτό και η φύση έγινε ένα είδος
Θεού για τον ειδωλολάτρη άνθρωπο πού αντιμετώ
πιζε με φόβο και δέος το φυσικό του περιβάλλον.
Η λατρεία του ανθρώπου προς τη φύση, έχοντας
απορρίψει τον Θεό, τον οδηγεί να θεωρεί την ίδια
τη φύση ως το απώτερο σημείο αναφοράς του. Η
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φύση κρύβει δυνάμεις τις οποίες μπορεί να χρησι
μοποιεί ο άνθρωπος, όχι βέβαια για τον Θεό, αλλά
για τον εαυτό του ως Θεό μέσα στη δημιουργία.
Έτσι συνέβη η ίδια η ειδωλολατρία να προκαλέ
σει την υποταγή της φύσεως στον άνθρωπο. Ο άν
θρωπος θεώρησε αρχικά τη φύση Θεό του και υπε
τάγη σ’ αυτή. Καθώς όμως και ο ίδιος είναι μέρος
της φύσεως, διεπίστωσε ότι η φύση μπορεί να έχει
απεριόριστες δυνάμεις, τις όποιες μπορεί να χρησι
μοποιήσει ο ίδιος.
Έτσι ο άνθρωπος ενεπλάκη σε μια ιδιάζουσα
σχέση με τη φύση, πού είναι σχέση κυρίου προς
δούλο, αλλά ο οποίος τελικά εξουσιάζει τον κύριό
του. Κατ’ αυτό τον τρόπο υφίσταται μια αμοιβαία
αντιπαλότητα μεταξύ φύσεως και ανθρώπου. Το
γεγονός αυτό οδήγησε τον άνθρωπο σε τέτοιες
παρεμβάσεις στη φύση, ώστε να φανερώνει ότι
εξουσιάζει τη φύση και συγχρόνως υποδουλώνε
ται σ’ αυτή.
Μια έκφανση της σχέσεως αυτής μεταξύ αν
θρώπου και φύσεως αποτελεί και το οικολογικό
πρόβλημα ως αποτέλεσμα της νοοτροπίας ότι,
αφού ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της φύσεως,
μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει. Η ίδια νοοτροπία
συνεπάγεται ότι η φύση εκδικείται τον άνθρωπο,
και ο άνθρωπος αποδεικνύεται αδύναμος μπροστά
της. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια τοποθετούμε και το
πρόβλημα της παρεμβάσεως του ανθρώπου στη
δομή της ύλης, αλλά και στη δομική μηχανή της
βιολογικής ύλης των όντων. Αν και η προσπάθεια
διείσδυσης στους μηχανισμούς αυτούς ξεκίνησε
Eνατενίσεις

από καιρό, ωστόσο τα πρακτικά απο
τελέσματά της φάνηκαν τελικά με το
εντυπωσιακό επίτευγμα της κλωνο
ποίησης, δηλαδή με την απτή παρα
γωγή ενός πανομοιότυπου βιολογικά
αντίγραφου. Η κλωνοποίηση ενός
ζώου θορύβησε βέβαια τον κόσμο, όχι
μόνο διότι τούτο αποτελεί κάτι το συ
νταρακτικό αλλά κυρίως γιατί υπάρ
χει πλέον η δυνατότητα και ο κίνδυ
νος να επεκταθεί και στην περίπτωση
του ανθρώπου. Αν λοιπόν επεκταθεί
στον άνθρωπο, τότε η κλωνοποίηση
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Και
η Εκκλησία πρέπει με ανάλογη σοβα
ρότητα να τα αντιμετωπίσει.
Με αυτές τις προκλήσεις της Βιο
τεχνολογίας απομακρυνόμαστε πλέ
ον από την εποχή προβλημάτων και
προβληματισμών ηθικής κλασικού
τύπου και εισερχόμαστε σε ένα νέο
είδος ηθικών προβλημάτων. Και η
Εκκλησία ζει και κινείται ακόμη, δυ
στυχώς, μέσα σε προβλήματα ηθικής
κλασικού τύπου, ενώ διακυβεύονται
πλέον πολύ βασικότερα θέματα πού
συνδέονται με την ίδια την υπόσταση
του ανθρώπου και της φύσεως. Συ
νεπώς το θέμα δεν τίθεται αν έχουμε
ένα καλό ή κακό άνθρωπο, όπως ενδι
αφέρεται ή κλασική ηθική, αλλά εάν
έχουμε άνθρωπο ή όχι. Όπως ακριβώς και με το
οικολογικό πρόβλημα, αναδύονται ριζικά προβλή
ματα, πού αναθεωρούν την κλασική ηθική. Το ζή
τημα δεν είναι πλέον αν η φύση είναι καλή ή κακή
αλλά αν θα επιβιώσει ή όχι.
Η γενετική επιστήμη ενδιαφέρεται για το ζω
ϊκό βασίλειο μέσα στο όποιο εντάσσεται και ο άν
θρωπος. Αφήνοντας κατά μέρος το γενικότερο
οικολογικό πρόβλημα, θα περιορίσουμε τους προ
βληματισμούς και τις σκέψεις μας στο ζήτημα των
γενετικών παρεμβάσεων. Ποια μπορεί να είναι η
θέση της θεολογίας ως προς αυτό το πρόβλημα; Το
ζήτημα αυτό ασφαλώς και δεν επιλύεται διά της
ηθικής, στην οποία συνήθως καταφεύγουμε. Οι
σκέψεις και οι ιδέες, πού άρχισαν ήδη να διατυπώ
νονται κινούνται στο επίπεδο μιας κατασταλτικής
ηθικής. Τούτο σημαίνει έκκληση προς τη νομική
παρέμβαση και διατύπωση νομοθετημάτων, πού
πρέπει να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν. Φοβού
μαι, όμως, ότι δι’ αυτού του τρόπου δεν επιλύεται
Eνατενίσεις



το πρόβλημα. Όταν υφίσταται η δυνατότητα ενός
πράγματος, η απαγόρευσή του με νομική παρέμβα
ση δεν μπορεί να τελεσφορήσει κατ’ ανάγκη. Εφό
σον υφίστανται και κυκλοφορούν τα ναρκωτικά,
όσους νόμους και αν εκδώσει μια συντεταγμένη
πολιτεία, δεν είναι δυνατό να διακόψει την κυκλο
φορία και διάδοσή τους. Εφόσον η ατομική βόμβα
είναι γεγονός, οποιαδήποτε διακρατική συμφωνία
ή διεθνής σύμβαση, πού απαγορεύει τα ατομικά
όπλα, δεν εμποδίζει κάποιο να τα πραγματοποιεί
κρυφά και να τα κατέχει αποθηκευμένα. Συνε
πώς εξαρτάται πλέον από την καλή διάθεση αυτού
πού κατέχει τα μέσα αυτά, για να τα εφαρμόσει. Το
πρόβλημα δεν επιλύεται με την ηθική. Εάν υποθέ
σουμε ότι απαγορευθεί η κλωνοποιηση διά νόμου,
το γεγονός ότι είναι δυνατή πλέον δεν εμποδίζει
να συμβεί κάποτε από κάποιο, πού μπορεί ακόμη
και τη ζωή του να θυσιάσει για να την εφαρμόσει.
Τίποτε δεν μπορεί να ακυρώσει την εν κρυπτώ
πραγματοποίηση της κλωνοποίησης ή ακόμη και
τη χρησιμοποίησή της από κάποιο δικτατορικό κα
θεστώς πού θα τη νομιμοποιούσε.
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Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστά σε ακραίες και
οριακές καταστάσεις. Η ελευθερία του ανθρώπου
ακροζυγίζεται πλέον με την άβυσσο και η γνώση
του γίνεται όπλο αυτοκτονίας. Συνήθως, η γνώση
παρουσιάζεται ως ευκαιρία για την εξυπηρέτηση
του ανθρώπου. Όλες οι πρόοδοι της επιστήμης
περιέχουν το δέλεαρ της χρηστικής αποτελεσμα
τικότητας για τον άνθρωπο. Στις συζητήσεις πού
γίνονται από ειδικούς τονίζονται τα θετικά πού
μπορούν να προκύψουν από την κλωνοποιηση ή
την ανάγνωση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η
τεχνολογία με τη θετική προσφορά της εισέρχε
ται στη ζωή μας και την ελέγχει. Το ηλεκτρονικό
φακέλωμα υιοθετείται, γιατί έχει θετικά στοιχεία
πού διευκολύνουν τη ζωή μας και για χάρη τους
θυσιάζουμε την ελευθερία και την προσωπικότητά
μας. Γενικά, συμπεραίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει
τέτοιες δυνατότητες, λόγω της ελευθερίας του, οι
όποιες δεν μπορούν με τίποτα να αναχαιτισθούν.
Και οι δυνατότητες αυτές είναι διφυείς και παρά
δοξες, πού συνδυάζουν συγχρόνως τη δυνατότητα
του καλού και του κακού.
Παλαιότερα ο άνθρωπος είχε θέσει περιορι
σμούς στη γνώση, φοβούμενος ακριβώς τις εξε
λίξεις αυτές. Από τον Διαφωτισμό και εντεύθεν
αφέθηκε πλέον ελεύθερος και χωρίς κανένα περι
ορισμό στη γνώση, ώστε τίποτε δεν μπορεί να ανα
κόψει την έρευνα και την ανακάλυψη. Η Εκκλη
σία είναι, λοιπόν, υποχρεωμένη να ζήσει με αυτή
την κατάσταση των πραγμάτων. Το τι μπορεί ή τι
πρέπει να πράξει η Εκκλησία θα επιχειρήσουμε
να προσεγγίσουμε στο τέλος. Προηγουμένως, ας
δούμε τι ακριβώς διακυβεύεται για την Εκκλησία
με τις βιοτεχνολογικές αυτές εξελίξεις. Τονίσαμε
ήδη ότι η δυνατότητα του ανθρώπου να παρεμβαί
νει στη φύση είναι συνυφασμένη με την ελευθε
ρία του. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες και ιδιάζον
γνώρισμα, πού δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε
από τον άνθρωπο, δίχως να απολέσουμε την ίδια
την έννοια του ανθρώπου. Η ελευθερία δεν είναι
κακό, αλλά θέλημα και δώρο του Θεού στον άν
θρωπο, ώστε να παρεμβαίνει στη φύση, για να την
προαγάγει και να την κάνει ικανή να ενωθεί μαζί
του, ώστε να ξεπεράσει και η ίδια τα κτιστά και πε
περασμένα όριά της. Η φύση, αν αφεθεί δίχως την
παρέμβαση του ανθρώπου, είναι καταδικασμένη
να αφανισθεί και να καταστραφεί. Ο Θεός έθεσε
τον άνθρωπο στον παράδεισο «ἐργάζεσθαι αὐτὸν
καὶ φυλάσσειν» (Γεν. 1:15). Η φύση είναι σαν ένας
αγρός, πού πρέπει να καλλιεργηθεί. Αν, επειδή σε
βόμαστε τη φύση, εγκαταλείψουμε το φυσικό πε
ριβάλλον και αποστερήσουμε τη φύση από την πα
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ρέμβαση του ανθρώπου, τότε, όχι μόνο θα αγριέψει
αλλά και δεν θα μπορέσει ουσιαστικά να επιβιώσει.
Η παρέμβαση, λοιπόν, του ανθρώπου στη φύση
είναι απαραίτητη και για τη φύση και για τον άν
θρωπο. Ό άνθρωπος εξυπηρετείται, λαμβάνοντας
και πολλαπλασιάζοντας την τροφή του, αντιμετω
πίζοντας διάφορες απειλές της ίδιας της ζωής του
και της φύσης. Αλλά και η φύση, αν αφεθεί μόνη
της, δίχως την παρέμβαση του ανθρώπου, ούτε αι
σθητικά μπορεί να αναπτυχθεί ούτε να επιβιώσει.
Ωστόσο, το πρόβλημα, πού δημιουργείται από
θεολογική άποψη, είναι μέχρι ποιου σημείου μπο
ρούμε να παρεμβαίνουμε απεριόριστα. Από θεο
λογική άποψη μπορούμε να παρεμβαίνουμε μόνο
στον βαθμό πού η παρέμβασή μας δεν εκτοπίζει
τη βούληση και το θέλημα του Θεού. Μπορούμε,
δηλαδή, να είμαστε συνδημιουργοί υπό τον όρο
ότι ο Θεός δεν παύει να είναι ο δημιουργός του κό
σμου. Αλλά πώς διαπιστώνουμε το θέλημα αυτό
του Θεού; Κάλλιστα ο κάθε επιστήμονας με τις απε
ριόριστες παρεμβάσεις του μπορεί να ισχυρισθεί
ότι εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Εφόσον ο Θεός
θέλει να καταπολεμούνται οι ασθένειες, για παρά
δειγμα, η επιστημονική πρόοδος δεν κάνει τίποτε
άλλο παρά να εκφράζει τη βούληση του Θεού.
Ως προς τη δημιουργία του κόσμου, νομίζω ότι
δύο βασικά πράγματα συνδέονται με το θέλημα
του Θεού. Το πρώτο είναι η δημιουργία των ειδών.
Ο Θεός δεν είναι απλώς δημιουργός του κόσμου
στο σύνολο του, αλλά και δημιουργός των συγκε
κριμένων ειδών, τα όποια απαρτίζουν τον κόσμο.
Τούτο αποτελεί το βασικό συμπέρασμα, πού συ
νάγουμε από τη μελέτη της διήγησης της Αγίας
Γραφής για τη δημιουργία του κόσμου. Ο Θεός δεν
θέλησε απλώς να γίνει ο κόσμος, αλλά πρόσταξε
τη μία «ἡμέρα» «γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς»,
«βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου... κατὰ γένος...»,
καὶ ἐποίησεν ὁ Θεός... πᾶσαν ψυχὴν ζώων... κατὰ
γένη αὐτῶν... καὶ εγένετο ούτως... καὶ είδεν ο Θεός
ότι καλά...»,καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἂνθρωπον
κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ομοίωσιν...» (Γεν.

1:1-31). Η ποικιλία των ειδών είναι σαφώς βούληση
του Θεού. Η διαφορά της θεολογικής προσέγγισης
από τον Δαρβινισμό δεν έγκειται στο γεγονός της
εξέλιξης, αλλά στη θεώρηση της ποικιλίας των ει
δών ως απόρροιας και απλού αποτελέσματος της
πάλης των ειδών, ως ενός τυχαίου συμπτώματος
της όλης εξελίξεως. Δίχως να απορρίπτουμε το γε
γονός της εξελίξεως αυτής καθεαυτής, εκείνο πού
έχει σημασία στη θεολογική μας προσέγγιση είναι
ότι τα επιμέρους είδη ήρθαν στην ύπαρξη με την
εκπεφρασμένη βούληση του Θεού. Εάν, λοιπόν, ο
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άνθρωπος παρέμβει στη διαφορά των
ειδών, τότε υποκαθιστά το δημιουργικό
θέλημα του Θεού με το δικό του δημι
ουργικό θέλημα. Τούτο σαφώς συνά
γεται από τη βιβλική διήγηση για τη
δημιουργία του κόσμου.
Εξάλλου, εντός των ειδών αυτών
και κυρίως εντός του είδους πού λέγε
ται άνθρωπος, η πολλαπλότητα και η
μοναδικότητα κάθε επιμέρους όντος
αποτελεί δημιουργικό θέλημα του
Θεού. Η διάσταση της μοναδικότητας
ισχύει για τον άνθρωπο κατεξοχήν.
Αν, λοιπόν, ο άνθρωπος παρέμβει και
σ’ αυτό —και εδώ τίθεται το καίριο
πρόβλημα, πού δημιουργείται με την
κλωνοποίηση— και καταργήσει τη δι
αφορότητα και ετερότητα, τότε παρεμ
βαίνει δημιουργικά, υποκαθιστώντας
το θέλημα του Θεού. Ως προς τη δια
σταύρωση και κατάργηση της διαφο
ράς των ειδών, το πρόβλημα γεννάται
κυρίως με τις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες
στον βαθμό, πού γίνονται με το σωμα
τικό και όχι με το γενετικό υλικό, δεν
παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. Και
τούτο, διότι το σωματικό υλικό, πού
προσλαμβάνει ο λήπτης το μετουσιώνει
σε δικό του υλικό. Εάν, για παράδειγμα,
τοποθετήσουμε σ’ ένα άνθρωπο καρδιά
χοίρου, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος
γίνεται χοίρος, αφού το σωματικό υλι
κό, πού προσλαμβάνει, το μετατρέπει
σε ανθρώπινο υλικό. Επομένως, το εί
δος άνθρωπος και το είδος χοίρος δεν
καταργούνται. Αν, όμως, γίνει μεταμό
σχευση γενετικού υλικού από είδος σε
είδος, η οποία και ορθώς απαγορεύεται
από τον νόμο, τότε έχουμε παρέμβαση
στο δημιουργικό θέλημα του Θεού, το
οποίο απαιτεί τη βιολογική διαφοροποί
ηση μεταξύ χοίρου και ανθρώπου.
Φοβούμαι ότι οι δυνατότητες αυ
τές, όχι μόνο είναι υπαρκτές, αλλά
και θα είναι ίσως ασυγκράτητες στο
μέλλον και οι πλέον δυσοίωνες. Οι με
ταμοσχεύσεις είναι ένας χώρος πολύ
επικίνδυνος, εφόσον δεν τεθεί αυτός ο
περιορισμός. Τα όντα της μυθολογίας,
οι γοργόνες, οι κένταυροι κ.λπ., μπο
ρούν να αποδειχθούν πραγματικότητα,
αν επιτευχθούν οι διασταυρώσεις από
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είδος σε είδος με μεταμόσχευση γενετικού υλικού.
Οι διασταυρώσεις εντός του ίδιου είδους και επι
τρέπονται και είναι ευεργετικές, εφαρμόζονται
και στη γεωργία και στη ζωοτροφία κ.λπ. Συνε
πώς, είναι απαραίτητο να συγκρατήσουμε το όριο
της διαφοράς του είδους.
Το πρόβλημα της κλωνοποίησης έγκειται στο
ότι δεν συνιστά παρέμβαση στη διαφορά των ει
δών αλλά ανατροπή στη διαφορότητα και ετερό
τητα εντός του ιδίου είδους. Δεν έχουμε, δηλαδή,
ανάμειξη προβάτου και ψαριού, αλλά παραγωγή
ενός άλλου προβάτου το όποιο είναι πανομοιότυ
πο. Κατά τι αυτό μπορεί να προσκρούσει στην περί
δημιουργίας θεολογία; Ευθύς εξαρχής θα έλεγε
κάποιος ότι δεν προσκρούει πουθενά. Εκεί, όπου
αρχίζει να εμφανίζεται πρόβλημα είναι όταν ή
μοναδικότητα ενός συγκεκριμένου είδους ως από
λυτη και αναντικατάστατη ύπαρξη καταργείται
με τη δημιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων.
Στα ζώα νομίζω πως τούτο δεν ισχύει παρά μόνο
στον βαθμό πού ένα συγκεκριμένο ζώο προσλαμ
βάνεται με μια προσωπική και ιδιαίτερη σχέση
από τον άνθρωπο. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι
απόλυτο, αφού τα ζώα δεν έχουν ψυχή, όχι βέβαια
με την ψυχολογική έννοια κατά την οποία σαφώς
και έχουν, αλλά με την έννοια της ψυχής ως από
λυτης προσωπικής ταυτότητας, η οποία δεν χάνε
ται ούτε με τον θάνατο. Η προσωπική ταυτότητα
εκλαμβάνεται ως απόλυτη, μόνιμη και αναντικα
τάστατη οντότητα. Αν, λοιπόν, θεωρήσουμε ότι τα
ζώα δεν έχουν μια τέτοια απόλυτη μοναδικότητα,
γι’ αυτό και τα σφαγιάζουμε και τα καταναλώνου
με στη διατροφή μας, τότε θα μπορούσε να συμπε
ράνει κάποιος ότι η κλωνοποίηση ως προς τα ζώα
δεν παρουσιάζει θεολογικό πρόβλημα. Τούτο δεν
είναι ασφαλώς βέβαιο και απόλυτο, μιας και είμα
στε ακόμη στο στάδιο του στοχασμού και των προ
βληματισμών.
Ο κίνδυνος, όμως, εμφανίζεται όταν φθάσου
με στον άνθρωπο. Αν η κλωνοποίηση εφαρμοσθεί
στον άνθρωπο, τότε καταργείται αυτομάτως η
απόλυτη, ανόμοια, μοναδική και ανεπανάληπτη
ύπαρξη του ανθρώπινου προσώπου. Η Εκκλησία
πρέπει να τονίζει οπωσδήποτε ότι κάθε άνθρωπος
είναι μοναδικός, ανεπανάληπτος και αναντικα
τάστατος, αλλά και ελεύθερος. Τούτο άλλωστε
σημαίνει το «ποιήσωμεν ἂνθρωπον κατ’ εἰκόνα
ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» (Γεν. 1:26). Ο άνθρω
πος δεν είναι ελεύθερος, όταν δεν είναι αναντικα
τάστατος. Ως αντίγραφο, γίνεται ένας μεταξύ πολ
λών, γίνεται ένας αριθμός, ένα πράγμα, παύει να
είναι πρόσωπο. Αλλά το πρόσωπο, και όχι η φύση,
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συνιστά στον άνθρωπο ζήτημα υπαρκτικής προτε
ραιότητας. Η φύση, ως προς τον άνθρωπο, μπορεί
να υποστεί απεριόριστες επεμβάσεις στον βαθμό,
πού δεν καταστρέφει, όχι μόνο το είδος, αλλά και το
πρόσωπο. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε σα
φώς την έννοια του προσώπου. Η δυνατότητα της
κλωνοποίησης διαισθάνομαι ότι δικαιώνει όλα όσα
κατά καιρούς έχω διατυπώσει για το οντολογικό
περιεχόμενο του προσώπου. Το πρόσωπο δεν είναι
μια βιολογική κατηγορία, αλλά αυτή η μοναδική,
απόλυτη και αναντικατάστατη ταυτότητα, η οποία
μπορεί να καταργηθεί βιολογικά. Το ερώτημα είναι
αν καταργείται και το πρόσωπο, όταν βιολογικά κα
ταργηθεί η μοναδικότητα ενός ανθρώπου.
Ο προβληματισμός μας εστιάζεται σε τούτο
ακριβώς το σημείο. Και είναι μεγάλη η σύγχυση,
πού υπάρχει μεταξύ και των επιστημόνων γύρω
από αυτό το ζήτημα. Καθηγητής της Γενετικής,
υποστηρίζοντας την κλωνοποίηση του ανθρώ
που, διετύπωσε με σοβαρότητα την εξής υπόθεση:
«Σκεφτείτε τι καλό θα είναι για μια μητέρα, αν χά
σει το παιδί της δέκα ετών και μπορέσουμε να της
δώσουμε ένα παιδί πανομοιότυπο μ’ αυτό πού έχα
σε»! Βιολογικά θα έχει το ίδιο παιδί, αλλά το μονα
δικό και αναντικατάστατο πρόσωπο του παιδιού,
πού πέθανε, θα μπορεί να αντικατασταθεί; Αμφι
βάλλω για το αν η μητέρα θα μπορεί να παρηγο
ρηθεί με το αντίγραφο, γιατί οπωσδήποτε θα θέλει
εκείνο το παιδί, με το οποίο είχε μια αγαπητική και
προσωπική σχέση. Η σχέση αυτή κάνει μοναδικά
και αναντικατάστατα τα πρόσωπα. Αν η μητέρα
αυτή δεν παρηγορηθεί με το αντίγραφο, σημαίνει
ότι η κλωνοποίηση τελικά δεν καταστρέφει το
πρόσωπο. Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ ή κατά της
κλωνοποίησης είναι ότι δεν μπορούμε να προσδι
ορίσουμε τη σημασία πού θα έχει το περιβάλλον
στην ανάπτυξη του αντιγράφου ως προς την έν
νοια της προσωπικότητας, πού είναι άλλο από την
έννοια του προσώπου. Το περιβάλλον, πράγματι,
προσφέρει άλλα χαρακτηριστικά. Μπορεί δύο
όντα να είναι βιολογικά ταυτόσημα, αλλά λόγω
του ότι αναπτύσσονται σε διαφορετικό περιβάλ
λον μπορούν να αναπτύξουν διαφοροποιημένα
χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει
μεγάλη σημασία για τη θεολογική προσέγγιση,
καθόσο δεν μας ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά
του προσώπου, αλλά το πρόσωπο αυτό καθεαυτό.
Το πρόσωπο είναι ή δεν είναι απόλυτο; Μπορεί να
θυσιαστεί ή να αντικατασταθεί; Αν, βέβαια, αντι
κατασταθεί, τότε παύει να είναι πρόσωπο. Υφί
στανται ακόμη και άλλα προβλήματα, καθαρώς
ψυχολογικά. Τι θα γίνει με τα κλωνοποιημένα
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αντίγραφα, τα όποια θα γνωρίζουν πλέον τις γε
νετικές ανωμαλίες τους, τις κληρονομικές ασθέ
νειές τους κ.λπ. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα,
συγκρινόμενα με το ζήτημα της μοναδικότητας
του προσώπου, η οποία διακινδυνεύεται.
Καταλήγουμε συνεπώς ότι για τη θεολογία της
Εκκλησίας πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί η
μοναδικότητα του καθενός προσώπου, να μην πε
ριπέσει το πρόσωπο σε αριθμό ή σε πράγμα, υπο
κείμενο σε αντιγραφή. Εάν οι γενετικές παρεμβά
σεις κατορθώσουν και εξαφανίσουν βιολογικά τη
μοναδικότητα, τούτο δεν συνεπάγεται αυτομάτως
ότι η μοναδικότητα καταργείται και προσωπικά. Εί
ναι δυνατό να έχουμε δύο ταυτόσημους διδύμους,
οι όποιοι δεν παύουν να είναι γι’ αυτούς, πού τους
αγαπούν, δύο διαφορετικές και μοναδικές ταυτότη
τες. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα κατά πόσο πρέπει
να ανησυχήσουμε με την κλωνοποίηση.
Δίχως να φθάσουμε σε κάποιο τελικό συμπέρα
σμα, η κατάληξη μιας σειράς σκέψεων θα πρέπει
να μας οδηγήσει στη διατύπωση ορισμένων θεο
λογικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι δύο
κατά τη γνώμη μου. Πρώτο, πρέπει να διατηρηθεί
η διαφορά των ειδών, η οποία δεν απειλείται τόσο
με την κλωνοποίηση, όσο με τη μεταμόσχευση γε
νετικού υλικού από είδος σε είδος. Δεύτερο, δεν
πρέπει να καταργηθεί η απόλυτη μοναδικότητα
του προσώπου. Ίσως η εξέλιξη της Βιοτεχνολογίας
να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα κάτι, πού
έχουμε πολύ συγκεχυμένα στο νου μας: ότι άλλο
είναι το πρόσωπο και άλλο η φύση. Η μοναδικό
τητα ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα φυσικά
χαρακτηριστικά του. Εάν εξαρτάται από αυτά τα
χαρακτηριστικά του, τότε δεν πρόκειται για προ
σωπική ταυτότητα. Αν κάποιος θεωρείται μοναδι
κός διότι είναι ευφυής, όμορφος, λευκός, μορφωμέ
νος κ.λπ., χαρακτηριστικά πού καθορίζονται από
γονίδια ή από το περιβάλλον, αν σ’ αυτά έγκειται
η μοναδικότητα, τούτο δεν αποτελεί προσωπική
μοναδικότητα. Εάν, αντιθέτως, κάποιος θεωρείται
μοναδικός δίχως να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά
τα φυσικά ιδιώματα, τότε κάνουμε λόγο για προσω
πική ταυτότητα. Επειδή στη ζωή και στη σκέψη
μας αυτά τα συγχέουμε, ίσως ή εξέλιξη αυτή της
Βιολογίας μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι μπο
ρούμε να αγαπήσουμε και να θεωρήσουμε ως μο
ναδικά ανθρώπινα πρόσωπα, πού δεν είναι διαφο
ρετικά από φυσική άποψη. Τη διαφοροποίηση την
πραγματώνει πλέον η προσωπική σχέση, και όχι
τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται ακριβώς
γι’ αυτό, πού υφίσταται στην Αγία Τριάδα, όπου
τα πρόσωπα δεν διακρίνονται βάσει των φυσικών
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ιδιοτήτων, αφού αυτές είναι κοινές. Η διαφορά των
προσώπων συνίσταται στη διαφορά των σχέσεων,
πού έχουν μεταξύ τους. Ό,τι συμβαίνει στην Αγία
Τριάδα ασφαλώς και δεν γίνεται εύκολα στη ζωή
των ανθρώπων. Και είναι σύνηθες να απορρίπτου
με ένα πρόσωπο βάσει των φυσικών του χαρακτηρι
στικών, όταν αυτά δεν μας ικανοποιούν.
Τώρα, λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά στην καρ
διά του προβλήματος. Εάν έχουμε τη νοοτροπία
πού προσπάθησα να περιγράψω, δηλαδή να απο
φασίζουμε τι είναι μοναδικό βάσει των φυσικών
ιδιοτήτων του, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα
με την κλωνοποίηση. Οι παρεμβάσεις, πού θα γί
νονται, θα αποσκοπούν στην προσαρμογή του συ
γκεκριμένου ανθρώπου στις απαιτήσεις και επιθυ
μίες μας ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά. Και,
δυστυχώς, προς αυτή την κατεύθυνση οδηγείται
η επιστήμη. Αν κάποιος επιθυμεί έξυπνο παιδί,
μπορεί να έχει ένα αντίγραφο από ένα άλλο έξυπνο
παιδί. Αν όμως αγαπάς το παιδί σου και το θεωρείς
μοναδικό, ανεξάρτητα από τα φυσικά χαρακτηρι
στικά, την εξυπνάδα του κ.λπ., τότε τα πράγματα
είναι διαφορετικά.
Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στην κλωνοποίηση
καθεαυτή, αλλά στη νοοτροπία, πού αποδίδει προ
τεραιότητα και καθιστά αποφασιστικό κριτήριο
τα φυσικά χαρακτηριστικά. Πώς θα αλλάξει, λοι
πόν, η νοοτροπία του ανθρώπου; Η Εκκλησία είναι
ακριβώς ο χώρος, μέσα στον όποιο μαθαίνουμε να
αγαπούμε εξίσου αυτούς, πού δεν είναι όπως θα
τους θέλαμε ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά
τους. Το ότι η Εκκλησία δέχεται στους κόλπους
της την ύπαρξη της ετερότητας και της διαφοράς
ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά οδηγεί λογικά
στη σχετικοποίηση της σημασίας των φυσικών
χαρακτηριστικών. Η επιστήμη, από το άλλο μέ
ρος, κάνοντας πρωταρχικό ζήτημα τα φυσικά χα
ρακτηριστικά, είτε με την επέμβαση για διόρθωσή
τους, είτε με την κλωνοποιημένη αντιγραφή τους,
μας οδηγεί στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.
Η Εκκλησία δεν μπορεί να σταματήσει τις
βιολογικές έρευνες. Μπορεί όμως και πρέπει να
πραγματοποιεί, να βιώνει και να μαρτυρεί προς
κάθε κατεύθυνση την αντίληψη ότι τα φυσικά χα
ρακτηριστικά δεν είναι αποφασιστικής σημασίας
για τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου.
Η παραγωγή πανομοιότυπων, ως προς τα φυσικά
χαρακτηριστικά, ανθρώπων με τη βοήθεια της γε
νετικής μηχανικής απειλεί τη μοναδικότητα του
κάθε ανθρώπου, για την οποία η Εκκλησία δεν
μπορεί να αδιαφορήσει, χωρίς να προδώσει τον ίδιο
■
τον σκοπό της ύπαρξής της. 
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Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

l Τοῦ Ἐπισκόπου Διοκλείας Κάλλιστου
Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Ὀξφόρδης
l Μετάφραση: Ἀνδρέας Ἀθ. Στυλιανίδης

Τ

ό
πρωταρχικό,
δηλώνει
ὁ
ἐπίσκοπος
Θεοφάνης
ὁ
Ἔγκλειστος (1815-1894), «εἶναι νά
στέκεσαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ τόν
νοῦ στήν καρδιά καί νά συνεχίζεις
νά στέκεσαι ἐνώπιόν του ἀδιάλειπτα, μέρα
καί νύχτα, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς σου».1 Σ᾿
αὐτόν τόν συνοπτικό, ἀλλά εὐρείας σημασίας
ὁρισμό τῆς λατρείας ὁ ἐπίσκοπος Θεοφάνης
ὑπογραμμίζει τρία πράγματα:
Πρῶτον, τή βαθύτερη οὐσία τῆς λατρείας: πού εἶναι νά στέκεσαι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ.
Δεύτερον, τίς ἱκανότητες, τίς ὁποῖες χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιά τή λατρεία: μέ τό νοῦ
στήν καρδιά.
Τρίτον, τόν χρόνο, πού εἶναι κατάλληλος
γιά τή λατρεία: ἀδιάλειπτα, νύκτα καί ἡμέρα,
μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μας.

Π

I

ρῶτα, λοιπόν, λατρεύω ἤ προσεύχομαι, σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ. Σημειῶστε ἀμέσως τήν εὐρύτητα
τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐπισκόπου Θεοφάνους. Προσεύχομαι δέν σημαίνει κατ᾿ ἀνάγκη ζητῶ κάτι
ἀπό τόν Θεό. Δέν συνεπάγεται ἀκόμη ὅτι μιλῶ
καθόλου μέ τόν Θεό, διότι συχνά ἡ βαθύτερη
καί ἡ πιό δυνατή ἀπ᾿ ὅλες τίς προσευχές εἶναι
ἁπλῶς νά περιμένεις τόν Θεό ἐν σιωπῇ. Ὅμως
εἴτε λατρεύω μέ λόγια, μέ συμβολικές καί
μυστηριακές πράξεις ἤ ἐν σιωπῇ, πάντοτε ἡ
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κυρίαρχη στάση μας εἶναι ἡ ἴδια: στέκομαι
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: αὐτό
ὑπονοεῖ ὅτι ἡ λατρεία εἶναι μιά συνάντηση
μεταξύ προσώπων. Ὁ σκοπός τῆς λατρείας
δέν εἶναι νά διεγείρει ἁπλῶς συναισθήματα καί νά προκαλέσει κατάλληλες ἠθικές
στάσεις, ἀλλά νά εἰσαγάγει σέ μιά ἄμεση καί
προσωπική σχέση μέ τόν Θεό, τήν Ἁγία Τριάδα. «Ὅπως ἕνας φίλος μιλᾶ στόν φίλο του»,
γράφει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος (9491022), «ὁ ἄνθρωπος μιλᾶ στόν Θεό καί μέ τόλμη στέκεται ἐνώπιον τοῦ προσώπου αὐτοῦ
πού οἰκεῖ φῶς ἀπρόσιτον».2 Ἐδῶ ὁ Ἅγιος
Συμεών ὑποδεικνύει μέ συντομία τούς δύο
πόλους τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τίς δύο
ἀντίθετες ὄψεις αὐτῆς τῆς προσωπικῆς σχέσης: Ὁ Θεός «οἰκεῖ φῶς ἀπρόσιτον», ἀλλά ὁ
ἄνθρωπος μπορεῖ νά προσεγγίσει «μέ τόλμη»
καί νά μιλήσει σ᾿ αὐτόν «ὅπως ἕνας φίλος μιλᾶ
στόn φίλο του». Ὁ Θεός εἶναι ἐπέκεινα πάντων, ἀπείρως μακριά, ἄγνωστος, «ὁ πλήρως
Ἄλλος», mysterium tremendum et fascinosum.
Ἀλλά αὐτός ὁ ὑπερβατικός Θεός εἶναι ταυτόχρονα κατεξοχήν πλησίον, γύρω μας καί μέσα
μας, «πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν»
(ὀρθόδοξη προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα). Kατά
τά μνημειώδη λόγια τοῦ Νικολάου Καβάσιλα (περ. 1320 – περ. 1391) ὁ Θεός εἶναι «πιό
εὐγενής ἀπό ὁποιονδήποτε πατέρα, περισσότερο «ἕνα κομμάτι» ἀπό μᾶς, παρά
ὁποιοδήποτε ἄλλο μέλος μας, πιό ἀναγκαῖο
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σέ μᾶς ἀπό τήν ἴδια τήν καρδιά μας». 3
Στή λατρεία, λοιπόν, ὁ Χριστιανός στέκεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τηρῶντας μιάν
ἁπλῆ στάση, μέ συνείδηση τῆς «ἐγγύτητας,
ἀλλά καί τῆς ἑτερότητας τοῦ Αἰώνιου», γιά
νά χρησιμοποιήσω μία φράση τῆς Evelyn
Underhill. 4 Ὅταν προσεύχεται ὁ πιστός,
αἰσθάνεται, τόσο τή χάρη, ὅσο καί τήν κρίση
τοῦ Θεοῦ, τόσο τήν ἀγαθότητα, ὅσο καί τήν
αὐστηρότητά του. 5 Στό τέλος τῆς ἐπίγειας
ζωῆς του στέκεται πάντοτε μεταξύ βεβαιότητας καί δέους, ὅπως λέει ὁ στάρετς
Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα (1812-1891): «μεταξύ ἐλπίδας καί φόβου». Αὐτή ἡ διπλῆ στάση
εἶναι ἐντυπωσιακά ἐμφανής στήν ὀρθόδοξη
λατρεία, ἡ ὁποία στίς καλύτερες στιγμές της
πάντοτε κατόρθωνε νά συνδυάζει τίς δύο
ἰδιότητες τοῦ μυστηρίου καί τῆς ἀπουσίας
τῶν τύπων, «... τόσο βαθιά νοιώθοντας τό μυστήριο τοῦ Ὑπερβατικοῦ, ἀλλά καί τόσο παιδιάστικη στή γεμάτη ἐμπιστοσύνη προσέγγισή της». 6 Ἡ Evelyn Underhill σημειώνει καί τά
δύο χαρακτηριστικά στήν ἀναφορά της γιά
μιά ὀρθόδοξη Λειτουργία πού παρακολούθησε στίς 30 Ἰουνίου 1935: «Τό πρωινό αὐτό
ἦταν τόσο παράξενο. Μιά βρώμικη καί ἄθλια
αἴθουσα ἱεραποστολῆς τῶν Πρεσβυτεριανῶν,
μέ θορύβους, πάνω ἀπό ἕνα γκαράζ, ὅπου οἱ
Ρῶσοι εἶχαν τὴν ἄδεια μιά φορά τό δεκαπενθήμερο νά τελοῦν τή Θεία Λειτουργία. Ἕνα
πολύ ψηλό σταθερό εἰκονοστάσι καί μερικές
καινούργιες εἰκόνες. Δάπεδο ἀκάθαρτο γιά
νά γονατίζεις καί μιά μορφή κατά μῆκος τοῦ
τοίχου... Καί μέσα σ᾿ αὐτό δύο ἐξαίσιοι γέροντες ἱερεῖς κι ἕνας διάκονος, σύννεφα θυμιάματος καί, στήν Ἀναφορά, μιά ἐντύπωση τοῦ
ὑπερφυσικοῦ πού συνέτριβε»..7
Κατ᾿ ἐπανάληψη στά λειτουργικά
κείμενα τῆς Χριστιανικῆς Ἀνατολῆς αὐτά τά
ἀντικρουόμενα αἰσθήματα τῆς ἐλπίδας καί
τοῦ φόβου, τῆς ἐμπιστοσύνης καί τοῦ δέους,
βρίσκονται τό ἕνα κοντά στό ἄλλο. Τά Τίμια
Δῶρα εἶναι «τά ζωοποιά καί φοβερά μυστήρια». Ὁ λαός καλεῖται νά προσεγγίσει τό Ἅγιο
Ποτήριο μέ τά λόγια «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Ὁ φόβος καί
ἡ ἀγαπῶσα πίστη πᾶνε μαζί. Σέ μιά προσευχή πρό τῆς Θείας Κοινωνίας, πού συνέθεσε ὁ
Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, λέμε:

Χόρτος ὤν καί, ξένον θαῦμα! δοροσιζόμενος ἀφράστως, ὡσπεροῦν ἡ βάτος πάλαι, ἡ
ἀφλέκτως καιομένη».
«Χαίρων τε καί τρέμων ἅμα»: τέτοια
ἀκριβῶς πρέπει νά εἶναι ἡ στάση μας καθώς
στεκόμαστε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: Ἡ λατρεία
μας πρέπει νά σφραγίζεται μέ μιά ζωντανή
αἴσθηση σεβασμοῦ καί ἐνδοιασμοῦ, ἀφοῦ
εἶναι «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ
ζῶντος». Καί ταυτόχρονα ἀπό μιά αἴσθηση
συμπαθοῦς ἁπλότητος, ἀφοῦ ὁ ζωντανός Θεός
εἶναι ὁ ἀδελφός καί φίλος μας. Ὅταν προσφέρουμε τή λατρεία μας, εἴμαστε δοῦλοι μπροστά στόν θρόνο τοῦ Βασιλιᾶ τῶν οὐρανῶν καί
παιδιά, πού νοιώθουν εὐτυχισμένα στό σπίτι τοῦ Πατέρα τους. Γιά τόν Ἅγιο Συμεών τόν
Νέο Θεολόγο ἀναφέρεται ὅτι ποτέ δέν κοινώνησε, χωρίς νά χύσει δάκρυα: κι αὐτά ἦταν
κάποτε δάκρυα μετάνοιας, καθώς συναισθανόταν τήν ἀναξιότητά του –«χόρτος ὤν»- καί
κάποτε δάκρυα χαρᾶς, καθώς ἀναλογιζόταν
τήν ἐλεήμονα διάθεση τοῦ Θεοῦ. «Ἐκεῖνοι
πού ἔχουν γευτεῖ τό χάρισμα τοῦ Πνεύματος»,
γράφεται στίς Ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Μακαρίου
(4ος -5ος αἰώνας), «νοιώθουν δύο πράγματα
ταυτόχρονα: ἀπό τή μιά χαρά καί παρηγορία,
ἀπό τήν ἄλλη τρόμο καί πένθος». 8 Καί τά δύο αὐτά
συναισθήματα πρέπει
νά
χαρακτηρίζουν
τίς προσευχές μας,
ἂν θέλουμε νά
στεκόμαστε καλῶς
ἐνώπιον
τῆς Θείας
Πα ρο υ σίας.

«Χαίρων τε καί τρέμων ἅμα τοῦ πυρός μεταλαμβάνω,
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II

Κ

ατά δεύτερο λόγο, προσεύχομαι ἢ λατρεύω σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ μέ τόν νοῦ στήν καρδιά. Σημαίνει στέκομαι μέ τόν νοῦ, ἀφοῦ εἴμαστε λογικά δημιουργήματα – αὐτό πού ὁ Κλήμης
Ἀλεξανδρεύς ὁρίζει «λογικά πρόβατα»- καί
κατά συνέπεια ἡ λατρεία μας πρέπει νά εἶναι
λογική λατρεία, πού προϋποθέτει τή δική μας
κατανόηση καί τίς δικές μας διανοητικές δυνάμεις. Ἐφόσον, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος εἶναι κάτι
περισσότερο ἀπό τίς λογικές του ἱκανότητες,
ἡ προσευχή μας δέν πρέπει νά παραμένει
μόνο μιά δραστηριότητα τοῦ νοῦ, ἀλλά πρέπει νά γίνει μιά δραστηριότητα τοῦ νού στήν
καρδιά. Ἡ «καρδιά», σ᾿ αὐτή τή συνάφεια
πρέπει νά νοηθεῖ μέ τή σημιτική καί βιβλική
της σημασία, πού δηλώνει ὄχι ἁπλῶς τά συναισθήματα καί τίς συμπάθειες, ἀλλά καί τήν
πληρότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου: αὐτή
εἶναι τό πρωταρχικό κέντρο τῆς ὕπαρξης τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὡς «πνευματικό ὑποκείμενο». Στή λατρεία μας, λοιπόν,
ὁ νοῦς πρέπει νά ἑνωθεῖ μέ τήν καρδιά: τό
μυαλό καί οἱ λογικές ἱκανότητες μέ κανένα
τρόπο δέν ἀπορρίπτονται, ἀφοῦ εἶναι δωρεά
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πρέπει νά ἐνσωματωθοῦν σ᾿
ὅλα τά ἄλλα στρώματα τῆς προσωπιότητάς
μας. Ἡ ἐμπειρία, πού ἔχουμε γιά τόν Θεό,
γιά ν᾿ ἀναφέρουμε πάλι τὴν Evelyn Underhill,
«ἐκτείνεται ἀπό τόν χῶρο τῆς συνείδησης γιά
νά μεταμορφώσει σέ ὁλόκληρη λατρευτική πράξη τά βαθιά ἐνστικτώδη ἐπίπεδα τοῦ
μυαλοῦ». 9
«Μέ τόν νοῦ στήν καρδιά». Στήν ὅλη λατρευτική πράξη πρέπει νά στεκόμαστε
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο:
μέ τή συνειδητή διάνοια, βέβαια, ἀλλά ἐπίσης
μέ τά ὑποσυνείδητα ἔνστικτα, μέ τά συναισθήματα καί τά αἰσθήματα, μέ τήν αἰσθητική
μας ἱκανότητα καί μέ ὅμοιο τρόπο μέ τήν
ἱκανότητα τῆς ἐνορατικῆς κατανόησης καί
τῆς ἄμεσης πνευματικῆς γνώσης, ἡ ὁποία
ὑπερβαίνει κατά πολύ τήν ἀσυνάρτητη λογική. Ὅλα αὐτά ἔχουν ρόλο νά παίξουν στήν
προσευχή μας. Ὅπως ἔχει καί ὁ δικός μας φυσικός καί ὑλικός ὀργανισμός, τό σῶμα μας. «Ἡ
σάρκα ἐπίσης μεταμορφώνεται», γράφει ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς (1296-1359)· «μαζί
μέ τήν ψυχή, αὐτό ὑψώνεται πρός τά ἄνω κι
ἀπολαμβάνει τή θεία κοινωνία καί γίνεται τό
βασίλειο καί ὁ χῶρος κατοικίας τοῦ Θεοῦ». 10
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Πῶς ἡ «ὅλη πράξη» ἔρχεται εἰς πέρας; Στή
λατρεία μας ὀφείλουμε ἐκ πρώτης ὄψεως, νά
χρησιμοποιοῦμε λόγια. Καί τά λόγια αὐτά
πρέπει νά ἔχουν μιά κυριολεκτική σημασία,
πού συλλαμβάνεται ἀπό τόν νοῦ. Πολύ περισσότερο ὅμως ἀπό τήν κυριολεκτική σημασία
τῶν λόγων σχετίζεται μέ τήν πράξη τῆς λατρείας. Πέρα καί κάτω ἀπό τήν κυριολεκτική σημασία, ὁρισμένες συλλαβές καί φράσεις εἶναι
πλούσιες σέ συνειρμούς καί ἀποχρώσεις, κι
ἔχουν τή δική τους δύναμη καί ποίηση. Στήν
προσευχή μας πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε λόγια ὄχι ἁπλῶς κυριολεκτικά, ἀλλά μέ ὄμορφο
τρόπο. Λατρεύουμε, ἐπιπλέον, ὄχι μέσω
λέξεων μόνο, ἀλλά μέ μιά ποικιλία ἄλλων
τρόπων: μέσω τῆς μουσικῆς, μέσω τῆς λαμπρότητας τῶν ἱερατικῶν ἀμφίων, μέσω τῆς
εὐκρίνειας τοῦ ἱεροῦ χώρου στόν σχεδιασμό
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδομήματος, μέσω
συμβολικῶν πράξεων, ὅπως τῆς πρόσληψης
ὅλων τῶν μεγάλων «ἀρχετύπων», ὅλων τῶν
βασικῶν συστατικῶν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς,
ὅπως τοῦ νεροῦ, τοῦ οἴνου καί τοῦ ἄρτου, τῆς
φωτιᾶς καί τοῦ ἐλαίου.
Μέ τήν κυριολεκτική χρήση, πού κάνουμε στά λόγια, φτάνουμε στή νόηση. Μέ τή
βοήθεια τῆς ποίησης καί τῆς μουσικῆς, τῆς
τέχνης, τοῦ συμβόλου καὶ τῆς λατρευτικῆς
πράξης φτάνουμε σέ ὅλα τά στρώματα τῆς
ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Ἡ μιά ὄψη τῆς
λατρείας εἶναι τό ἴδιο οὐσιαστική, ὅπως καί ἡ
ἄλλη. Ἂν τά λόγια μας δέν ἔχουν κυριολεκτική
σημασία-ἢ ἂν τά προφέρουμε μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε τό νόημα νά εἶναι ἀκατανόητο- τότε ἡ
λατρεία μας θά ἐκφυλιστεῖ σέ μαγεία καί δεισιδαιμονία, δέν θά εἶναι ἄξια πιά τῶν λογικῶν
προβάτων. Ἄν, ἀπό τήν ἄλλη, ἡ λατρεία μας γίνεται ἀποκλειστικά μέσω λόγων, ἑρμηνεύεται
κυριολεκτικά καί λογικά, θά εἶναι ἴσως πραγματική λατρεία τοῦ νοῦ, ἀλλά δέν θά εἶναι
ἀκόμη λατρεία τοῦ νοῦ στήν καρδιά. Ἴσως θά
εἶναι ἐντυπωσιακά σαφής, λογική καί συστηματική, ἀλλά θά ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά εἶναι
ἡ προσευχή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Αὐτό εἶναι
ἕνα σημεῖο, πού πολλοί μεταρρυθμιστές τῆς
Λειτουργίας σήμερα εἶναι ἀνάγκη νά ἔχουν
ὑπόψη τους. Ἡ λατρεία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό ἕνας τύπος δακήρυξης μέσω τοῦ
προφορικοῦ λόγου καί ἡ λειτουργική σύναξη
κάτι περισσότερο ἀπό μιά δημόσια συνάντηση μέ ὁμιλίες καί ἀνακοινώσεις.
Συχνά ὑποστηρίζεται ὅτι τά σύμβολα καί
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ἀντικείμενα, πού χρησιμοποιοῦνται στήν παραδοσιακή χριστιανική λατρεία, καί ὁ τύπος
ὀμορφιᾶς, πού παραθέτει, ἔχουν ξεπεραστεῖ
καί δέν σχετίζονται μέ τόν σύγχρονο κόσμο.
Τά σύμβολα αὐτά, ὑποστηρίζεται, προῆλθαν
ἀπό τόν γεωργικό τρόπο ζωῆς, καί σέ ἀρκετές
περιπτώσεις δέν εἶναι πιά κατάλληλα γιά ἕνα
ἀστικό καί βιομηχανικό περιβάλλον. Γιατί
πρέπει νά λατρεύουμε τόν Θεό μ᾿ ἕνα κερί κι
ἕνα θυμιατό στό χέρι, καί ὄχι μ᾿ ἕνα στηθοσκόπιο ἢ ἕνα τρυπάνι; Δέν περιορίζουμε τή λατρεία μας σ᾿ ἕνα συγκεκριμένο τύπο προσώπου καί δέν ἀποκλείουμε τούς ὑπόλοιπους;
Στήν ἄποψη αὐτή ἕνας Ὀρθόδοξος θ᾿
ἀπαντοῦσε ὅτι οἱ πράξεις καί τά σύμβολα,
πού χρησιμοποιεῖ στή λατρεία, κατέχουν μιά
οἰκουμενική σημασία: παρά τό ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει ἐκφραστεῖ ἐξωτερικά ἀπό τίς κοινωνικές καί καλλιτεχνικές συνθῆκες συγκεκριμένων ἐποχῶν –γιά παράδειγμα, ἀπό τό τελετουργικό τῆς βυζαντινῆς αὐλῆς- ἐντούτοις
στή βαθύτερη οὐσία της ὑπερβαίνει τούς
περιορισμούς αὐτούς, καί μιλᾶ στή θεμελιώδη κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, εἴτε παλαιοῦ,
εἴτε σύγχρονου, ἀνατολικοῦ ἢ δυτικοῦ. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν προσευχή της
χρησιμοποιεῖ τίς πρωταρχικές πραγματικότητες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὅπως τό
ψωμί καί τό νερό, τό φῶς καί τή φωτιά. Ἂν οἱ
ἄνθρωποι σ᾿ ἕνα ἀστικό καί τεχνολογικό περιβάλλον δέν βρίσκουν πιά τίς πρωταρχικές
αὐτές πραγματικότητες νά ἔχουν νόημα, τότε
δέν εἶναι αὐτό μιά τρομακτική κατηγορία γιά
τό ἐπιτηδευμένο καί τό φαντασιῶδες τοῦ
σύγχρονου «πολιτισμοῦ»; Πιθανῶς αὐτό, πού
χρειάζεται, δέν εἶναι ἀλλαγή στά σύμβολα,
ἀλλά ἐντός μας μιά κάθαρση τῶν θυρῶν τῆς
δικῆς μας ἀντίληψης.
Σ᾿ αὐτή τή συνάφεια ὁ Ὀρθόδοξος ἴσως
αἰσθανθεῖ κάπως ἐνισχυμένος ἀπό τήν
τρέχουσα δυτική μανία γιά τίς εἰκόνες.
Ἐντυπωσιακοί ἀριθμοί «μοντέρνων ἀνθρώπων», πού μολονότι ὅλοι βρίσκονται ἐκτός
ὁποιασδήποτε Ἐκκλησίας καί δέν φαίνονται νά ἐνδιαφέρονται καθόλου γιά σύγχρονες λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, ἐντούτοις
ἑλκύονται ὑπερβολικά ἀπό τίς ὀρθόδοξες
εἰκόνες. Πρόκειται γιά κάτι παράδοξο, πού
κεντρίζει τήν περιέργεια, τό ἂν δηλαδή σέ μιά
ἐποχή τεχνολογίας καί ἐκκοσμίκευσης, θά
ἑλκύονταν μέ τόν ἴδιο τρόπο ἂν ἡ ἁγιογραφία
«ἐκσυγχρονιζόταν».
Eνατενίσεις



Γιά ἕνα Ὀρθόδοξο Χριστιανό εἶναι
ὕψιστης σημασίας τό ὅτι ἡ λατρευτική πράξη πρέπει νά ἐκφράζει τή χαρά καί ὀμορφιά
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Χωρίς τή διάσταση τῆς ὀμορφιᾶς, ἡ λατρεία μας ποτέ δέν
θά ἐπιτύγχανε νά γίνει προσευχή μέ τή βαθύτατή της ἔννοια, προσευχή τῆς καρδιᾶς,
ὅπως καί τοῦ νοῦ. Ἡ χαρά αὐτή καί ἡ ὀμορφιά
τῆς Βασιλείας δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ σωστά μέ ἀφηρημένα ἐπιχειρήματα καί λογικές
ἐπεξηγήσεις: αὐτά πρέπει νά βιωθοῦν, ὄχι νά
γίνουν ἀντικείμενα συζήτησης. Καί πάνω ἀπ᾿
ὅλα εἶναι μέσω συμβολικῶν καί λατρευτικῶν
πράξεων –μέσω τῆς καύσης τοῦ θυμιάματος,
μέσω τοῦ φωτισμοῦ μιᾶς λαμπάδας ἢ ἑνός
κεριοῦ μπροστά σέ μιά εἰκόνα- πού αὐτή ἡ
ζῶσα ἐμπειρία καθίσταται δυνατή. Αὐτές οἱ
συμβολικές πράξεις ἐκφράζουν, πολύ καλύτερα ἀπό ὅποια λόγια, τήν ὅλη μας στάση
ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὅλη μας τήν ἀγάπη καί προσκύνηση. Καί χωρίς τέτοιες πράξεις ἡ λατρεία
μας θά ἦταν μουντή καί φτωχική.
Γιατί
προσφέρουμε
θυμίαμα
καί
ἀνάβουμε κεριά; Γιατί κάνουμε μετάνοιες ἤ
τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ; Ἄν προσπαθήσουμε
νά δώσουμε μιά ἐξήγηση μέ λόγια, ξέρουμε
πολύ καλά ὅτι αὐτή ἀποδίδει μόνο ἕνα μέρος
τῆς ἀλήθειας. Κι αὐτό βέβαια εἶναι ὁ λόγος τῆς
συμβολικῆς πράξης. Ἄν ὁ ποιητής μποροῦσε
νά ἐκφράσει σέ καθαρό πεζό λόγο αὐτά,
πού ἔχει πεῖ στήν ποίησή του, ἄν ὁ καλλιτέχνης ἤ ὁ μουσικός μποροῦσαν νά ἐκφράσουν
αὐτό, πού ἔχουν πεῖ στόν πίνακα ἤ τόν ἦχο,
τότε δέν θά ὑπῆρχε καμιά ἀνάγκη γιά τό ποίημα ἤ τή ζωγραφιά ἤ τή συμφωνία. Τό καθένα ὑπάρχει, ἐπειδή ἐκφράζει κάτι, πού δέν
μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ κανένα ἄλλο τρόπο.
Ἔτσι συμβαίνει καί μέ τή λατρεία. Ἄν ἦταν
δυνατό νά ποῦμε μέ λόγια γιατί ἀνάβουμε
κεριά καὶ καῖμε θυμίαμα, τότε θά ἤμασταν
εὐχαριστημένοι μέ τή λογική ἐξήγηση καί θά
ἐγκαταλείπαμε τή συμβολική πράξη ἐντελῶς.
Ὅλη ἡ ἀξία τοῦ συμβόλου στή λατρεία
ἔγκειται στό ὅτι αὐτή ἐκφράζει κάτι πού δέν
μπορεῖ νά εἰπωθεῖ μέσω μόνο τῆς ὁμιλίας, τό
ὁποῖο φτάνει σ᾿ ἕνα τμῆμα τῆς ὕπαρξής μας
πού δέν μπορεῖ νά προσεγγισθεῖ μέ λογικά
ἐπιχειρήματα. Τό σύμβολο εἶναι ἀπό τή μιά
πιό ἁπλό καί προσιτό πιό βαθιά στήν καρδιά
τῆς προσωπικότητας.
Στά καθαρά πραγματικό ἐπίπεδο ὅλη ἡ
ὀμορφιά κι ὁ συμβολισμός στή λατρεία μας
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εἶναι μή ἀναγκαῖα κι ἄχρηστα. Μποροῦμε
νά χρησιμοποιήσουμε φυτίλια ἀέρος, ἀντί
θυμίαμα, φωτισμό «νέον» ἀντί κεριά. Ἀλλά
ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πραγματιστικό καί χρησιμοθηρικό ζῶο, κι ἐκεῖνοι
πού κοιτάζουν πιό βαθιά στή φύση του γρήγορα θά ἐκτιμήσουν πόσο χρειάζεται αὐτή ἡ
«ἀχρείαστη» ὀμορφιά. Ὅπως ἔχει πεῖ πολύ
σωστά ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος:
«ἡ λειτουργία εἶναι, πρίν ἀπό κάθε τι ἄλλο,
ἡ χαρούμενη σύναξη ἐκείνων πού πρόκειται νά συναντήσουν τόν ἀναστημένο Κύριο καί νά εἰσέλθουν μαζί Του στόν νυμφικό
θάλαμο. Καί εἶναι ἀκριβῶς αὐτή ἡ χαρά τῆς
προσδοκίας κι αὐτή ἡ προσδοκία τῆς χαρᾶς,
πού ἐκφράζονται στούς ὕμνους καί τίς τελετές, στά ἄμφια καί τό θυμίασμα, στήν ὅλη
«ὀμορφιά» τῆς λειτουργίας, ἡ ὁποία τόσο συχνά ἔχει ἀπορριφθεῖ ὡς μή ἀναγκαία κι ἀκόμα
ἐφάμαρτη. Μή ἀναγκαία εἶναι, πράγματι,
ἐπειδή βρισκόμαστε πέρα ἀπ᾿ τίς κατηγορίες
τοῦ «ἀναγκαίου». Ἡ ὀμορφιά ποτέ δέν εἶναι
«ἀναγκαία», «λειτουργική» ἤ «χρήσιμη». Κι
ὅταν, ἀναμένοντας κάποιον, πού ἀγαποῦμε,
βάζουμε ἕνα ὄμορφο τραπεζομάντηλο στό
τραπέζι καί τό στολίζουμε μέ κεριά καί λουλούδια, τά κάνουμε ὅλα αὐτά, ὄχι ἀπό ἀνάγκη,
ἀλλά ἀπό ἀγάπη. Καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι
ἀγάπη, προσδοκία καί χαρά. Εἶναι ὁ οὐρανός
ἐπί γῆς, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξή μας παράδοση. Εἶναι ἡ χαρά τῆς ἀνακτημένης παιδικότητας, αὐτῆς τῆς ἐλεύθερης, ἀπροϋπόθετης
κι ἀνυστερόβουλης χαρᾶς, ἡ ὁποία καί μόνη
εἶναι ἱκανή νά μεταμορφώσει τόν κόσμο. Στή
δική μας ὥριμη, σοβαρή εὐσέβεια ἀναζητοῦμε
ὁρισμούς καί αἰτιολογήσεις, κι αὐτά εἶναι ριζωμένα στόν φόβο. Φόβο διαφθορᾶς, παρέκκλισης καί παγανιστικῶν ἐπιδράσεων, καί τί
δέν φοβόμαστε. Ἀλλά «ἐκεῖνος πού φοβᾶται
δέν εἶναι τέλειος στήν ἀγάπη» (Α΄Ἰω. 4:18).
Ὅσο οἱ Χριστιανοί ἀγαποῦν τή Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ καί δέν τή συζητᾶνε ἁπλῶς, θά τήν
«ἀντιπροσωπεύουν», καί θά τήν συμβολίζουν
μέ τήν τέχνη καί τήν ὀμορφιά. Κι ὁ ἱερουργός
τοῦ Μυστηρίου τῆς χαρᾶς θά ἐμφανίζεται μέ
ὄμορφο φαιλόνιο, ἐπειδή εἶναι ντυμένος τή
δόξα τῆς Βασιλείας, ἐπειδή ἀκόμα καί στή
μορφή τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεός ἐμφανίζεται
ἐν δόξῃ. «Στήν Εὐχαριστία στεκόμαστε στήν
παρουσία τοῦ Χριστοῦ, καί, ὅπως ὁ Μωϋσῆς
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά καλυπτόμαστε
ἀπό τή δόξα Του».11
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«Ἡ ὀμορφιά θά σώσει τόν κόσμο», εἶπε
ὁ Ντοστογιέφσκυ. Πρωταρχική λειτουργία
τῆς λατρείας εἶναι νά φανερώσει τή σώζουσα δύναμη αὐτῆς τῆς θείας ὀμορφιᾶς. Ὅταν
οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ πρίγκιπα Βλαδίμηρου
τοῦ Κιέβου κερδήθηκαν στήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἐκεῖνο πού τούς μετέστρεψε δέν ἦταν,
οὔτε τά λόγια, οὔτε τά λογικά ἐπιχειρήματα,
ἀλλά ἡ ὀμορφιά τῆς Θείας Λειτουργίας, πού
παρακολούθησαν στήν Κωνσταντινούπολη: «Δέν μποροῦμε νά ξεχάσουμε αὐτή τήν
ὀμορφιά», εἶπαν, ὅταν ἐπέστρεψαν στήν
πατρίδα τους.12 «Σέ τί συνίσταται ἡ Προσευχή σας»; ρώτησε μιάν ἀπό τίς μετανοοῦσες
του ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τοῦ Σταυροῦ, κι αὐτή
ἀπάντησε: Στή μελέτη τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ
Θεοῦ καί στήν εὐφροσύνη ἀπό τό γεγονός ὅτι
Αὐτός ἔχει τέτοια ὀμορφιά».13 Τέτοια εἶναι ἡ
φύση τῆς λατρείας. Προσευχόμαστε καί λατρεύουμε σημαίνει συλλαμβάνουμε τήν πνευματική ὀμορφιά τῆς οὐράνιας Βασιλείας.
Ἐκφράζουμε αὐτή τήν ὀμορφιά τό ἴδιο μέ λόγια, μέ τήν ποίηση καί τή μουσική, μέ τήν τέχνη καί μέ συμβολικές πράξεις καί μέ τήν ὅλη
μας ζωή. Καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπεκτείνουμε
τή θεία ὀμορφιά στόν κόσμο γύρω μας, μετασχηματίζοντας και μεταμορφώνοντας τήν πεσμένη δημιουργία.

Π

III

αραμένει τό τρίτο σημεῖο στόν ὁρισμό
τοῦ ἐπισκόπου Θεοφάνους: λατρεύω
σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
ἀδιαλείπτως, νύκτα καί ἠμέρα, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μου. «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε», ἐπιμένει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α΄Θεσ.
5:17).14 Ἡ προσευχή καί ἡ λατρεία δέν πρέπει νά εἶναι ἁπλῶς μιά δραστηριότητα
ἀνάμεσα στίς ἄλλες, ἀλλά ἡ δραστηριότητα
ὁλόκληρης τῆς ὕπαρξής μας. Κάθε τι, πού
κάνουμε, γίνεται ὑπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ: ἡ
στάση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, δέν πρέπει νά περιορίζεται σέ εἰδικές χρονικές περιόδους, ἢ χώρους, στίς περιπτώσεις ὅπου
«ἀναπέμπουμε τίς προσευχές μας» στό σπίτι ἤ ὅταν «ἐκκλησιαζόμαστε», ἀλλά πρέπει
νά εἶναι μιά στάση περιεκτική τῶν πάντων, ἡ
ὁποία ἀγκαλιάζει κάθε ἀντικείμενο καί κάθε
στιγμή. Πρέπει νά ἐπιδιώκουμε νά μεταβάλλουμε ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας σέ μία συνεχιζόμενη πράξη λατρείας, μιάν ἀδιάκοπη
δοξολογία.
Eνατενίσεις

Τίποτα δέν πρέπει ν᾿ ἀπορρίπτεται ὡς
ἀδιόρθωτα κοσμικό, ὡς ἀνίκανο νά μεταβληθεῖ
σέ λατρεία. «Χριστιανός», παρατηρεῖ δίκαια
ὁ πατήρ Σμέμαν, «εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος
ὁπουδήποτε κοιτάζει, βρίσκει παντοῦ τό Χριστό κι εὐφραίνεται ἐν Αὐτῷ».15 Ὅπως λέει
ἕνα ἀρχαῖο λόγιο τοῦ Ἰησοῦ, «σήκωσε τήν πέτρα καί θά μέ βρεῖς. Σχίσε τό ξύλο καί θά εἶμαι
ἐκεῖ. «Ὅπως τό θέτει ὁ George Herbert στό ποίημά του Τό Ἐλιξήριο:
Δίδαξε με, Θεέ μου καί Βασιλιά,
Σ᾿ ὅλα τά πράγματα Ἐσένα νά βλέπω
Καί κάθε πρᾶγμα,
Νά τό κάνω γιά χάρη Σου....
Ἕνας ἄνθρωπος πού κοιτάζει στόν καθρέφτη
Μπορεῖ νά σταματήσει τό μάτι του σ᾿ αὐτόν
Ἤ, ἄν τοῦ ἀρέσει, περνᾶ μέσ᾿ ἀπό αὐτόν
Καί τότε φαίνεται ὁ οὐρανός.
Ὅλα μποροῦν νά μετάσχουν σέ Σένα:
Τίποτε δέν μπορεῖ νά ἔχει τόσο νόημα,
Τό ὁποῖο μέ τή χροιά αὐτή (γιά χάρη Σου)
Δέ θά γίνει λαμπρό καί καθαρό....
«Μπορεῖς νά πάρεις τόση πολλή χαρά
στά ἔργα τοῦ Πατέρα σου»; ρωτᾶ ὁ Thomas
Traherne. «Εἶναι ὁ ἴδιος σέ κάθε τι. Μερικά πράγματα εἶναι μικρά ἀπ᾿ ἔξω καί
ἀκατέργαστα καί κοινά: Ὅμως θυμοῦμαι
τήν Ὥρα, πού ἡ Σκόνη τῶν Δρόμων ἦταν τόσο
πολύτιμη, ὅπως τό Χρυσάφι στά Παιδικά
μου μάτια, καί τώρα εἶναι πιό πολύτιμα στό
μάτι τοῦ λόγου».16 Λατρεύω σημαίνει βλέπω
τό Θεό σέ κάθε τι, ἀγκαλιάζω ὁλόκληρο τόν
κόσμο καί τόν προσφέρω μέ χαρά ὁλόκληρο

πίσω στόν Θεό.
Ἡ προσευχή καί ἡ λατρεία πρέπει νά συνεχίζονται «ἀδιάλειπτα, νύχτα καί ἡμέρα»,
μέ τήν ἔννοια ὅτι πρέπει ν᾿ ἀποτελοῦν μέρος τῆς ὕπαρξής μας, ὅχι ἁπλῶς κάτι, πού
κάνουμε, ἤ λέμε, ἤ σκεφτόμαστε, ἀλλά κάτι,
πού εἴμαστε. «Totus non tam orans quam
oratio factus», «ὄχι τόσο ἕνας ἄνθρωπος, πού
προσευχήθηκε, ὅσο ἕνας, πού ὁλοκληρωτικά
στράφηκε στήν προσευχή».17 Αὐτό λέχθηκε γιά τόν ἅγιο Φραγκίσκο τῆς Ἀσσίζης καί
τό ἴδιο θά μποροῦσε νά λεχθεῖ γιά κάθε χριστιανό πιστό. «Στον τεράστιο ναό, πού εἶναι
τό σύμπαν τοῦ Θεοῦ», γράφει ὁ Παῦλος
Εὐδοκίμωφ, «κάθε ἄνθρωπος, εἴτε μορφωμένος, εἴτε χειρωνάκτης, καλεῖται νά ἐνεργεῖ ὡς
ἱερέας τῆς ὅλης του ζωῆς –νά παίρνει ὅ,τι εἶναι
ἀνθρώπινο, καί νά τό μετατρέπει σέ προσφορά καί δοξολογικό ὕμνο».18 Καί σ᾿ ἄλλο
σημεῖο ὁ ἴδιος συγγραφέας σημειώνει: «Στίς
κατακόμβες ἡ εἰκόνα πού ἐπανέρχεται πιό
συχνά, εἶναι ἡ μορφή μιᾶς προσευχόμενης
γυναίκας, ἡ Orans (Δεομένη). Παριστάνει τή
μόνη ἀληθινή στάση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.
Δέν εἶναι ἀρκετό νά κάνουμε προσευχή: πρέπει νά γίνουμε προσευχή, πρέπει νά εἴμαστε
προσευχή –προσευχή ἐνσαρκωμένη. Δέν εἶναι
ἀρκετό νά ἔχουμε στιγμές αἴνου. Ὁλόκληρη ἡ
ζωή μας, κάθε πράξη καί χειρονομία, ἀκόμα
καί χαμόγελο, πρέπει νά γίνει λατρευτικός
ὕμνος, προσφορά προσευχῆς. Πρέπει νά προσφέρουμε, ὄχι αὐτό, πού ἔχουμε, ἀλλά αὐτό
■
πού εἴμαστε.»19 
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Από την παθολογική
συναισθηματικότητα
στον οικολογικό ρεαλισμό
της ευθύνης
l Του Χρυσοστόμου Α. Σταμούλη
Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Θεολογίας
Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Σ

υχνά πυκνά στα όρια της σύγχρονης
επιστήμης ο λόγος στρέφεται σε θέματα οικολογίας, θέματα τα οποία καλούνται να λύσουν αποκλειστικά οι λειτουργοί της τεχνολογίας, οι λεγόμενοι
τεχνοκράτες, που σε περίπτωση, ευτυχώς όχι κατά
κανόνα, υποκύπτουν στον σύγχρονο πειρασμό,
στις σύγχρονες Σειρήνες της νεωτερικότητας, και
παρουσιάζονται ως οι κατεξοχήν εκφραστές τούτης της αποκλειστικότητας. Η τέχνη τους, η επιστήμη τους προσλαμβάνει χαρακτήρα σωτηριολογικό και αντικαθιστά, όπου και όταν μπορεί, αντίστοιχες σωτηριολογίες, που προέρχονται από τον
χώρο των παραδοσιακών θρησκειών. Αναπτύσσεται κατά συνέπεια μία περίεργη αίσθηση ατομικής
ιδιοκτησίας, που αποκλείει την οικουμενικότητα
της προσπάθειας, σπάζει την ενότητα του κοινωνικού σώματος, και δημιουργεί το φαινόμενο του περιθωρίου. Πρόκειται δίχως άλλο για πέρασμα στις
ατραπούς της επιστημονικής μοναξιάς, για πράξη
αυτοπεριορισμού και απομόνωσης με έντονα τα
σημάδια, που προειδοποιούν και προοδοποιούν για
το προ των πυλών αδιέξοδο. Χάνεται με τον τρόπο
αυτό η πραγματική διάσταση της επιστήμης, το
πρόσωπό της το αληθινό, κρύβεται η σημαντικότητα της συμβολής της, η αναγκαιότητά της υπάρξεώς της για τον άνθρωπο και τον κόσμο ολάκερο.
Έτσι μοιάζει να δικαιώνεται το σύνθημα, που διαβάζουμε σε τοίχους του πανεπιστημίου μας και
το οποίο δηλώνει με τρόπο δηκτικό και απόλυτα
προκλητικό, εννοώ γόνιμα προκλητικό, ότι «χθες
οι παπάδες, σήμερα οι επιστήμονες».
Δύναμη, ισχύς, εξουσία, θεσμικότητα, έννοι44



ες, προσφερόμενες για κατάληψη και επιβεβαίωση μορφών άκρατου ναρκισσισμού, ρίχνονται στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων της τύχης ενός
κόσμου σμπαραλιασμένου από τη φθορά και την
αλλοτρίωση, και αναζητούν χώρο και τρόπο κυριαρχικής έκφρασης.
Για να είμαι, βέβαια, δίκαιος με τα ανθρώπινα,
θα πρέπει να σημειώσω, ευθύς εξαρχής, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την ιστορία του δρόμου
του σύγχρονου πολιτισμού, που κάποιος έγραψε
στον τοίχο με μπογιά, ότι από αυτόν τον πειρασμό
πέρασε πριν τη θύραθεν επιστήμη η επιστήμη της
θεολογίας, πολύ περισσότερο οι Εκκλησίες του
κόσμου, που συνηθίζουν σε πολλές περιπτώσεις,
προκαλώντας την ίδια τους την αυτοσυνειδησία,
να διεκδικούν για τον εαυτό τους το απόλυτο, την
αποκλειστικότητα της λύση όλων των προβλημάτων του κόσμου, ακόμη και των πιο εξειδικευμένων τεχνολογικών προβλημάτων.
Μοιάζει δηλαδή να απουσιάζει από το πεδίο της
όρασης οποιαδήποτε λογική αμφισημίας και αντίφασης και να κυριαρχεί καταθλιπτικά μια ιδιάζουσα διαλεκτική. Το δίλημμα απόλυτο·τεχνολογία
versus οντολογίας. Ή το ένα ή το άλλο. Χθες η
οντολογία, σήμερα η τεχνολογία. Καμιά υποψία
για το μυστήριο της συνέργειας, το μυστήριο της
συγχώρησης, το μυστήριο της οικουμενικότητας.
Παντού και πάντα η επιστημονική ιδιώτευση, θεολογική ή άλλη, δεν έχει καμία σημασία, η στενοχωρία, η ασφυξία της βεβαιότητας. Προφητικές
φωνές, σαν αυτή του Ilya Prigogine, που ευαγγελίζονται το τέλος της βεβαιότητας, μοιάζει να έχουν
τη συνήθη τύχη των ποιητών και των αγίων, των
Eνατενίσεις

έκπτωτων μιας κοινωνίας, που λιώνει στην αυτάρκειά της και τον αυτοερωτισμό της διαίρεσης.

σης. Αρνητισμός απέναντι στον άνθρωπο, αρνητισμός και για την κτίση. Σχιζοφρενικές τάσεις διαφορετικής αντιμετώπισης ανθρώπου και κόσμου,
εντός του χώρου της ορθοδοξίας, δεν φαίνεται να
υπάρχουν. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε
για κτισιολογία ανθρωπολογική και για ανθρωπολογία κτισιολογική, που κατανοούνται μόνο μέσα
στην προοπτική της αποδοχής της δημιουργίας,
τόσο του ανθρώπου, όσο και της κτίσης από τον δημιουργό Θεό· γεγονός που φανερώνει την αλήθεια
της υπάρξεώς τους μόνον εν αναφορά.
Σύμφωνα με τα βιβλικά και πατερικά κείμενα
της ορθοδοξίας, λοιπόν, ο κόσμος, όπως και ο άνθρωπος, πλάστηκε «εκ του μη όντος», πράγμα που
σημαίνει ότι πλάστηκε από τη βουλητική θεία
ενέργεια του προσωπικού Θεού, και οπωσδήποτε
όχι από την ουσία του.2 Πλάστηκε «καλός λίαν»,3

Αυτά εισαγωγικά, ως αναγκαία εξομολόγηση, ως αναγκαία συνθήκη-πράξη γνωριμίας, μιας
πρώτης επικοινωνίας. Έρχομαι τώρα στον οικείο
χώρο, τον χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας1.
Δεν χωρά αμφιβολία ότι η προβληματική, που
αναπτύσσεται για την περί ανθρώπου διδασκαλία
της Εκκλησίας, ανταποκρίνεται πλήρως και στον
προβληματισμό, που σχετίζεται με την περί κτίσεως διδασκαλία της. Η περί ανθρώπου θεώρηση
της Εκκλησίας αποτελεί δίχως άλλο το εισοδικόν
της διδασκαλίας της για τον κόσμο. Έτσι, οποιαδήποτε στάση απέναντι στον άνθρωπο, φανερώνει
και αντίστοιχη αντιμετώπιση της κτίσης. Θετική
η αντιμετώπιση του ανθρώπου, θετική και της κτί1 Για όλα όσα στην πορεία θα εκτεθούν, αλλά και συστηματικότερες
παρατηρήσεις για το θέμα βλ. Χ. Α. Σταμούλη, Κάλλος το άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα
2004, σ. 224-248.
2 Βλ. Β΄Μακ. 7,28. Πρβλ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής της
ορθοδόξου πίστεως 1, 8, PG 94, 812C: «Ἡ γὰρ κτίσις, εἰ καὶ μετὰ

ταῡτα γέγονεν, ἀλλ’ οὐκ ἐκ τῆς τοῡ Θεοῡ οὐσίας, ἐκ δὲ τοῡ μὴ
ὄντος εἰς τὸ εἶναι βουλήσει καὶ δυνάμει αὐτοῡ παρήχθη, καὶ οὐχ
ἃπτεται τροπὴ τῆς τοῡ Θεοῡ φύσεως. Γέννησις μὲν γάρ ἐστι τὸ
ἐκ τῆς οὐσίας τοῡ γεννῶντος προάγεσθαι τὸ γεννώμενον ὃμοιον
κατ’ οὐσίαν, κτίσις δὲ καὶ ποίησις τὸ ἒξωθεν καὶ οὺκ ἐκ τῆς οὐσίας
τοῧ κτίζοντος καὶ ποιοῧντος γενέσθαι τὸ κτιζόμενον καὶ ποιού-
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μενον ἀνόμοιον παντελῶς»· Μ. Δ. Κωνσταντίνου, Η δημιουργία του

κόσμου. (Γεν. α΄-β΄), Ρήμα Κυρίου κραταιόν. Αφηγηματικά κείμενα από
την Παλαιά Διαθήκη, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 53· Ν.
Α. Ματσούκα, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Γ, σ. 156. Για τη
σχέση ανθρώπου και κτίσης στα όρια της Κ. Δ., βλ. Ι. Γαλάνης, Η σχέση
ανθρώπου και κτίσεως κατά την Καινή Διαθήκη, εκδ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1990· Πρβλ. Μ. Καζαμία-Τσέρνου,
Παύλειος λόγος, φυσικό περιβάλλον και βυζαντινή τέχνη, Ο Απόστολος
Παύλος και το φυσικό περιβάλλον, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου, εκδ. Ι. Μ. Βεροίας, Βέροια 1999, σ. 143-182.

3

Γέν. 1, 31: «καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα, ὃσα ἐποίησεν, καὶ ἰδοὺ

καλὰ λίαν».
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κόσμος όμορφος, κόσμος ωραίος, και τάχθηκε στη
διακονία του ανθρώπου. Διακονία διπλή· από τη
μια, να προσφέρει στον άνθρωπο τα προς το ζην
και από την άλλη, να τον παραπέμπει συνεχώς
στον Δημιουργό. Από τη μια, δηλαδή, η επιβίωση
και από την άλλη η ζωή, όψεις του ίδιου νομίσματος, αποκαλυπτικές του αληθινού και παράλληλα
δηλωτικές της άρνησης του κάλπικου, του ψεύτικου, που γεννά η απώλεια της μιας εκ των δύο.
Τούτο, βέβαια, δεν σημαίνει καθόλου ότι τέτοιες
υπερτροφίες, τέτοιες αναπηρίες, δεν εμφανίστηκαν στα όρια της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας. Εμφανίστηκαν, και μάλιστα με το παραπάνω.
Η Εκκλησία δεν έπαψε σχεδόν ποτέ να παλεύει με
τα φαινόμενα της απολυτοποίησης, είτε της ενθαδικότητας, είτε της υπερβατικότητας. Άλλες φορές
«ως εν ουρανώ» και άλλες φορές «επί της γης» αναζητά συνεχώς το μυστηριακό «και», που φανέρωσε στην πληρότητά του ο σαρκωμένος Λόγος του
Θεού Πατέρα.4
Είναι ολοφάνερο ότι η διάσταση αυτή εντάσσεται πλήρως στη γενικότερη διάθεση διαίρεσης,
που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, ίσως και αιώνες,
την Ορθόδοξη Θεολογία, και την κάνει να εμφανίζεται ως μια θεολογία της καχυποψίας και της μυστικοπάθειας. Παντού εχθροί της πίστης, της ιδεολογικής καθαρότητας, της αποκλειστικότητας.
Έτσι, φθάσαμε σε πολλές περιπτώσεις, στην «ολοκληρωτική διχοτόμηση ανάμεσα στη φύση και την
ιστορία, στα ιερά και τα εγκόσμια, στη λογική και τον
μύθο, στην τέχνη και τη φιλοσοφία»,5 και εσχάτως
στην αισθητική και τη φιλοκαλία. Πρόκειται ουσιαστικά για φοβίες, που τροφοδοτούνται από τον
άκρατο ατομικισμό, την εξουσιαστική διάθεση και
τη δύναμη, όλα αυτά, δηλαδή, που συνιστούν μια
μη-ορθοδοξία.6 Στα όρια μιας τέτοιας κατανόησης,
η κτίση ή μένει χωρίς νόημα, καταντά απλό υλικό
διεκπεραίωσης, και τοποθετείται απέναντι στον
άνθρωπο ανταγωνιστικά, ή σπάνια διεκδικεί όλο
το νόημα για τον εαυτό της, αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη αναφορά. Συνιστά, δηλαδή, «ανά-

Βλ. Εφεσ. 1,10: «εἰς οἰκονομίαν τοῧ πληρώματος τῶν καιρῶν,
ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς
οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς». Πρβλ. Ι. Δ. Καραβιδόπουλος, Αποστό-

4

λου Παύλου επιστολές προς Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολοσσαείς, Φιλήμονα (Ε.Κ.Δ. 10), εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 86-87.
5 Ι. Ζηζιούλα, μητρ. Περγάμου, Η κτίση ως ευχαριστία, σ. 43.
6 «Ο άνθρωπος του Θεού ζει τη λύτρωσή του από το προπατορικό αμάρτημα. Στον νάρθηκα του ιδίου ναΐσκου έχει ζωγραφηθεί ο παράδεισος,
με τα δέντρα, τα ζώα, τα πτηνά και το ζεύγος των ανθρώπων. Τον Αδάμ
και την Εύα που εξήλθε από την πλευρά του. Πλάσματα του Θεού ευδαίμονα, μέχρι την ημέρα, που παρέβησαν την εντολή, και γεύθηκαν
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γκη» που του στερεί την ελευθερία του, και ως εκ
τούτου, ή πρέπει να απελευθερωθεί γρήγορα από
αυτήν, υποτάσσοντάς την, ή πρέπει να παραδοθεί
σ’ αυτήν για να υπάρξει «αληθινά». Ουσιαστικά
επαναλαμβάνεται η ιστορία με το υλικό στοιχείο
της ανθρώπινης ύπαρξης. Από τη μια ο άκρατος
υλισμός και από την άλλη η διαδικασία εκπνευμάτωσης της ύλης.7 Και στη μια και στην άλλη
περίπτωση, πάντως, ανθρώπινο σώμα και κτίση
αποτελούν αναλώσιμα με ημερομηνία λήξης, χωρίς εσχατολογική διάσταση, αναφορά, έκσταση,
επέκταση, άνοιγμα στην πλήρωση, που προσφέρει
«αεί» ο σαρκωμένος Λόγος, καταδικασμένα στον
μηδενισμό. Δεν χωρά αμφιβολία ότι τέτοιες θέσεις
αποτελούν ηχώ, κουβαλούν τα σημάδια κοσμολογιών του παρελθόντος, με τις οποίες συναντήθηκε, ή για να το πούμε σαφέστερα, εντός των οποίων
εμφανίσθηκε και με τις οποίες πάλεψε ο Χριστιανισμός. Ενδεικτικά αναφέρω τον ελληνισμό, ως
έκφραση ακραίας και μετριοπαθούς κοσμολογικής
μεγέθυνσης, και μαζί τον γνωστικισμό, ως έκφραση μιας κάποιας κοσμολογικής σμίκρυνσης.
Από τη μια, δηλαδή, η ταύτιση, η ειδωλοποίηση, η αποθέωση της κτίσεως και από την άλλη, η
διαίρεση, η εγκατάλειψή της, ακόμη και ο μηδενισμός της. Βέβαια, θα λέγαμε ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα σήμερα, στον χώρο του Χριστιανισμού,
δεν είναι η ειδωλοποίηση της κτίσης, ο νατουραλισμός, ο οποίος δεν είναι εντελώς απών, αλλά κυρίως και κατεξοχήν η απαξίωσή της, η περιθωριοποίησή της, η αφαίρεση του νοήματός της, που προκύπτει από τον φόβο της ειδωλοποίησής της. Με
άλλα λόγια, ο σύγχρονος Χριστιανισμός, φοβούμενος τη λατρεία της κτίσης «παρά τον κτίσαντα»,8
φαίνεται να αρνείται στη φύση το αυτονόητο της
πλάσης της, αρνείται, δηλαδή, την παραπεμπτικότητά της, τη δυνατότητά της να «αποδεικνύει»
τον δημιουργό Θεό. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, παρουσιάζεται το φαινόμενο ο άνθρωπος της
Ορθοδοξίας για λόγους συνέπειας σε απρόσωπες
επιταγές και κανόνες, που ντύνονται τον μανδύα

τον καρπό καθ’ υπόδειξη του Πονηρού. Του φιδιού, που το βλέπουμε ν’
αγκαλιάζει το δέντρο της ζωής, της γνώσης του καλού και του κακού.
Κάθε ανθρώπινη δύναμη απ’ αυτού κρατά. Επόμενα ο άνθρωπος του
Θεού, για να επανέλθει στην πρώτη απλότητα, μένει εντελώς χωρίς καμιά δύναμη», Ν. Γ. Πεντζίκη, Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής, σ. 81.
7 Για το φαινόμενο της εκπνευμάτωσης, βλ. Δ. Μόσχος, Η εσχατολογία
στον αιγυπτιακό μοναχισμό επί τη βάσει της Ιστορίας των κατ’ Αίγυπτον μοναχών και της Λαυσαϊκής Ιστορίας, Εκκλησία και Εσχατολογία,
Ι. Μ. Δημητριάδος, Ακαδημία Θεολογικών σπουδών, εποπτεία-συντονισμός ύλης Π. Καλαϊτζίδης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2003, σ. 216εξ.
8 Ρωμ. 1,25.
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της ορθοδοξίας, να πολεμά αυτό, που βλέπει, να αρνείται την αποκάλυψη της αλήθειας, να μάχεται
τη φύση, στοχεύοντας το υπέρ φύσιν. Μια τέτοια
φύση, όμως, κενή νοήματος και λόγου υπάρξεως,
δεν προκαλεί κανένα σεβασμό και καμιά ευλάβεια.
Τα πάντα χάνονται μέσα στην ανθρωπολογική
αποκλειστικότητα.
Βέβαια, οι επιδράσεις μιας θεολογίας «α-φυσικής» δεν είναι το ίδιο εμφανείς στον χώρο της κτισιολογίας, όσο στον χώρο της ανθρωπολογίας ή
της θεολογίας. Εντούτοις, αν παρατηρήσει κανείς
με προσοχή, θα ανακαλύψει και εδώ, σε μικρότερο,
όμως, βαθμό, τα σημάδια της απόκλισης από τον
πατερικό θεολογικό ολισμό. «Όλα πρέπει να ’χουν
κάποια αναμφισβήτητη ομορφιά, που δεν μ’ αφήνει
η διάθεσή μου να εκτιμήσω», σημειώνει ο Πεντζίκης.9 Δίχως άλλο, λοιπόν, η αστοχία του ανθρώπου
απέναντι στον κόσμο αποτελεί αστοχία απέναντι
στον Θεό, απέναντι στην ίδια την κλήση της δημιουργίας του. Ο άνθρωπος αδυνατεί να σχετίσει την
κτίση με τον Δημιουργό, και χάνει τη δυνατότητα
να σχετισθεί και αυτός με Αυτόν.
Έτσι, το ερώτημα, που γεννιέται αμείλικτο,
είναι και εδώ το ίδιο με αυτό, που γεννήθηκε στην
προσπάθεια απάντησης του ερωτήματος για τον
άνθρωπο. Τελικά ο καινός κόσμος θα είναι ένας
άλλος κόσμος, ένας κόσμος μείον τη φύση του ή
ο δημιουργημένος κόσμος με τη φύση του, μεταμορφωμένος από τη χάρη του Θεού, που τον δημιούργησε;
Η απάντηση οφείλει να είναι ξεκάθαρη, δυναμική. Ο λόγος της Εκκλησίας δεν γίνεται για μείω9 Ν. Γ. Πεντζίκης, Το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης, εκδ. Άγρα, Αθήνα
1992, σ. 34.
10 Βλ. Μαξίμου Ομολογητού, Περὶ διαφόρων ἀπόρων, PG 91, 1105B:

«...ἀλλὰ μᾶλλον σώφρονι λογισμῷ τὴν τῆς ὁμοτίμου φύσεως
ἀνωμαλίαν ἐξομαλίσωμεν».

11 Ευχολόγιον το Μέγα της κατά Ανατολάς Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, σπουδή και επιστασία Σπυρίδωνος Ζερβού ιερομονάχου, εκδ.
Αστήρ, Αθήναι 1986.
12 Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον, εκδ. Αποστολικής Διακονίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1968.
13 Βλ. ενδεικτικά Ακολουθία του μικρού αγιασμού, Ακολουθία επί αυχμώ ανομβρίας, Ευχή επί οικίας, Ευχή επί σπόρου, Ευχή επί των προσφερόντων απαρχάς οπώρας, Ευχή επί άλωνος, Ευχή εις φύτευμα αμπέλων, Ευχή επί τρυγής αμπέλου, Ευχή εις το κατασκευάσαι πλοίον, κ.λ.π.
Πρβλ. Ι. Φουντούλη, Λειτουργικά Α΄. Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία, σ.
80-82· Χ. Μ. Ενισλείδου, Ο Θεσμός της νηστείας, εκδ. Β. Ρηγοπούλου,
Θεσσαλονίκη 1972, σ. 145.
14 Βλ. σχετικά, π. T. Hopko, Χειμωνιάτικη Πασχαλιά, μτφρ. Σ. Κομνηνός, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1994, σ. 239εξ.
15 «Ο δοξολογικός χαρακτήρας της άφωνης γης πέλαγος αισθημάτων»,
Ν. Γ. Πεντζίκης, Υδάτων υπερεκχείλιση, σ. 257.
16 Για το θέμα των αποδείξεων στη βιβλική και πατερική παράδοση,
καθώς και την τύχη τους στον χώρο του σχολαστικισμού, βλ. Ν. Μα-
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ση της φύσεως μέσα από την αφαίρεση-αφαίμαξη
των φυσικών της ιδιοτήτων, αλλά για αγιασμό της,
δηλαδή εξομάλυνση της ανωμαλίας της, που την
προστατεύει από τη διαφθορά, και της χαρίζει εδώ
και τώρα, εντός του λειτουργικού χωροχρόνου
–σήμερον-, την εσχατολογική της ακεραιότητα.10
Προς επίρρωση των παραπάνω, αρκεί η υπόμνηση άκρως αγαπητών ακολουθιών και ευχών
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που συμπεριλαμβάνονται στο Ευχολόγιον11 και στο Αγιασματάριον,12
πέρα από την ακολουθία του μεγάλου αγιασμού,
και τελούνται με σκοπό τον αγιασμό των οικιών,
των σκευών και των αγρών των πιστών, αλλά και
κάθε υλικής πραγματικότητας, που δημιούργησε ο
Θεός.13
Εάν, λοιπόν, ο φυσικός κόσμος δεν έχει καμία
σημασία, όπως κάποιοι ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται, πώς μπορεί κανείς να εξηγήσει αυτές τις
πρακτικές; Μήπως η Εκκλησία σύρεται στον παγανισμό; Ξεκάθαρα όχι.14 Η δικλίδα για την αποφυγή τέτοιων απροϋπόθετων ταυτίσεων και συνδέσεων βρίσκεται στην κατανόηση του γεγονότος
ότι ο παγανισμός αποτελεί κίνηση εξόδου προς τα
πράγματα και τελικού εγκλωβισμού του σε αυτά.
Δηλαδή, η αρχή και το τέλος του παγανισμού είναι
τα πράγματα. Αντίθετα, ο ορθόδοξος λειτουργικός
ρεαλισμός στηρίζεται στον σεβασμό, που γεννούν
τα πράγματα μέσα από την παραπεμπτικότητά
τους.15 Τα πράγματα κραυγάζουν την παρουσία
του Θεού, δείχνουν τον Θεό,16 ο οποίος στην ορθόδοξη παράδοση, σε αντίθεση με τη φιλοσοφική
σκέψη των Ελλήνων, δεν είναι απλά το συμπέρασμα της κτίσεως, του κόσμου, αλλά η προϋπόθεση,
τσούκα, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, Α. Εισαγωγή στη θεολογική γνωσιολογία, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 50-58. Τα
κτίσματα κατά Γρηγόριο Παλαμά οδηγούν στη γνώση του Θεού, αλλά
όχι στην κτήση του. Η γνώση τους είναι άκρως σημαντική. Εντούτοις
η άγνοια της αλήθειάς τους δεν μπορεί να εμποδίσει την πορεία προς
την επηγγελμένη μακαριότητα. Βλ. Γρηγορίου Παλαμά, Αντιρρητικός
5, 13, Συγγράμματα, έκδ. Λ. Κοντογιάννη-Β. Φανουργάκη, επιμ. Π.
Χρήστου, τόμος Γ΄, σ. 296: «Ἐκ μὲν τῶν κτισμάτων οὐ κτώμεθα τὸν

θεόν, ἀλλὰ γινώσκομεν· οὐ μέντοι τὴν αὐτοῧ οὐσίαν, ἀλλά τὰς
ἀκτίστους αὐτοῧ δυνάμεις»· Γρηγορίου Παλαμά, Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς
ἡσυχαζόντων 1, 3, 14, Συγγράμματα, εκδ.-επιμ. Π. Χρήστου, τόμος Α΄, σ. 424: «Ἀλλ’ οὐδὲ πᾶσαν ἀγνωσίαν ὑπ’ ἒγκλημα θοῗτ’ ἂν
τις εὖ φρονῶν, οὐδὲ πᾰσαν γνῶσιν οἰόμεθα μακαριστόν. Πῶς οὖν
πρὸς αὐτήν ὡς πρὸς τέλος ἀφορῶντες πάντα πράξομεν; Διπλοῠν
δέ φησι καὶ ὁ μέγας Βασίλειος τὸ εἶδος τῆς ἀληθείας, ὦν τὸ μὲν
ἔχειν τε καὶ παρέχειν ἀναγκαιότατον, ὡς συνεργὸν τῆς σωτηρίας ὑπάρχον· περὶ δὲ γῆς καὶ θαλάσσης, οὐρανοῠ τε και τῶν κατ’
οὐρανόν, ἐὰν μὴ εἰδῶμεν τὴν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀλήθειαν, οὐδὲν
ἡμῗν ἐμποδίσει πρὸς τὴν ἐν ἐπαγγελίαις μακαριότητα». Πρβλ. Σ.

Γιαγκάζογλου, Κοινωνία Θεώσεως, σ. 56-57 και G. D. Dragas, St. Basil
the Great’s Doctrine of Creation According to His Hexaemeron, Εκκλησία και Θεολογία 3 (1982), σ. 1103.
17 Βλ. Μαξίμου Ομολογητού, Πρὸς Θαλάσσιον περὶ διαφόρων

ἀπόρων τῆς θείας Γραφῆς, PG 90, 296BC: «Βοᾷ τοίνυν ἡ κτίσις διὰ
τῶν ἐν αὐτῇ ποιημάτων καὶ οἷον ἀπαγγέλλει τοῗς νοερῶς δυναμέ-
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που επιβάλλει το συμπέρασμα.17
Κοντολογίς, ο ορθόδοξος λειτουργικός ρεαλισμός, όπως κορυφώνεται στο μυστήριο της θείας
Ευχαριστίας, εξάπαντος ασκητικο-ευχαριστιακός,
αποτελεί πράξη συνεχούς επιστροφής στον Θεό
μέσω των πραγμάτων και με τα πράγματα. Η Εκκλησία δεν εύχεται μόνο για τον άνθρωπο, αλλά
και «ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν
τῆς γῆς καὶ καιρῶν ειρηνικῶν».18 Ο άνθρωπος δεν
επιστρέφει στον Δημιουργό γυμνός και μόνος,
αλλά κουβαλά μαζί του όλη τη δημιουργία, η οποία
εξαρχής του χαρίστηκε από τον Θεό. Πρόκειται στ’
αλήθεια για μια ξεκάθαρη μορφή «ορθόδοξου υλισμού»19, όπου τα πράγματα αληθεύουν, όταν αληθεύει ο άνθρωπος. Δίχως τον άνθρωπο τα πράγματα δεν έχουν νόημα, δεν έχουν ύπαρξη, δεν έχουν
πρόσωπο. Και όμοια, η ανάσταση του Χριστού από
τον τάφο, από τον οποίο εξήλθε ωραίος, προοδοποιεί και τη διά της αναστάσεως αποκατάσταση
του ανθρώπου στο αρχαίον κάλλος.20 Έτσι, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κατάργηση
της αισθητικής αλήθειας με τον θάνατο, διότι στην
πραγματικότητα δεν υφίσταται θάνατος.21 «Όμως
αυτός που έτσι δέχεται να πεθάνει», σημειώνει ο
παλαμιστής Πεντζίκης «ξέρει πια ότι δεν υπάρχει
θάνατος. Νικημένος, υποταγμένος στη μοίρα του,
ακούει τη φωνή, που ανάστησε τον Λάζαρο από τον
τάφο».22 Παρόμοια, ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν,
περιγράφοντας το μεταμορφωτικό πέρασμα από
νοις ἀκούειν τὴν ἰδίαν αἰτίαν τριαδικώς ὑμνουμένην» . Η κριτική

που σε αυτό το σημείο ο Χριστοφορίδης κάνει στον Μητροπολίτη Περγάμου, αν και φαίνεται να δικαιώνεται από μια γενικότερη θέαση των
πραγμάτων, μάλλον δεν δικαιώνεται από τα συγκεκριμένα κείμενα του
σεβασμιωτάτου, που προσφέρονται στη συζήτηση. Έχω την αίσθηση
ότι ο Σεβασμιώτατος δεν αρνείται το γεγονός ότι ο Θεός, ως προϋπόθεση της κτίσης, αποτελεί και το συμπέρασμά της, αλλά κινείται με στόχο
την αποφυγή του ειδωλολατρικού απόλυτου, που αποκλείει τον Θεό ως
προϋπόθεση, η οποία γεννά το συμπέρασμα. Βλ. σχετικά Χ. Χριστοφορίδη, Η φύση του συμβόλου και η κτιστή πραγματικότητα, Σύναξη 87, σ.
65, 68εξ. Πρβλ. Ι. Ζηζιούλα, Ελληνισμός και Χριστιανισμός, σ. 558.
18 Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.
19 Ιωάννου Δαμασκηνού, Πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὰς ἁγίας
εἰκόνας 1, 16, PG 94, 1245BC: «...καὶ σέβων οὐ παύσομαι τὴν ὓλην,
δι’ ἧς ἡ σωτηρία μου εἲργασται˙ σέβω δὲ οὐχ ὡς Θεόν˙ ἂπαγε˙πῶς γὰρ
τὸ ἐξ οὐκ ὄντων τὴν γένεσιν ἐσχηκός, Θεός; Εἰ καὶ τὸ τοῠ Θεοῠ σῶμα
Θεός, διὰ τὴν καθ’ ὑπόστασιν ἓνωσιν γεγονὸς ἀμεταβλήτως ὅπερ τὸ
χρίσαν, καὶ μεῗναν ὅπερ ἦν τῆ φύσει, σὰρξ ἐψυχωμένη ψυχὴ λογική τε
καὶ νοερά, ἠργμένη, οὒκ ἂκτιστος. Τὴν δέ γε λοιπὴν ὓλην σέβω, καὶ δι’
αἰδοῠς ἂγω, δι’ ἧς ἡ σωτηρία μου γέγονεν, ὡς θείας ἐνεργείας καὶ χάριτος ἒμπλεων. Ἢ οὐχ ὓλη τὸ τοῠ σταυροῠ ξύλον, τὸ τρισόλβιον καὶ τρισμακάριστον; Ἢ οὐχ ὓλη τὸ ὄρος τὸ σεπτὸν καὶ ἃγιον; Ὁ τοῆ κρανίου
τόπος; Ἢ οὐχ ὓλη ἡ φερέσβιος πέτρα καὶ ζωηφόρος, ὁ τάφος ὁ ἃγιος, ἡ
πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως; Ή οὐχ ὓλη τὸ μέλαν, καὶ ἡ τῶν Εὐαγγελίων
παναγία βίβλος; Ἢ οὐχ ὓλη ἡ ζωηφόρος τράπεζα, ἡ τὸν ἄρτον ἡμῐν τῆς
ζωῆς χορηγοῠσα; Ἢ ουχ ὓλη, ὁ χρυσός τε καὶ ὁ ἂργυρος, ἐξ ὧν σταυροὶ
καὶ πίνακες κατασκευάζονται καὶ ποτήρια; Ἢ οὐχ ὓλη πρὸ τούτων
ἁπάντων τὸ τοῠ Κυρίου σῶμα τε καὶ αἷμα; Ἢ πάντων τούτων ἄνελε τὸ
σέβας καὶ τὴν προσκύνησιν, ἢ παραχώρει τῇ εκκλησιαστικῇ παραδόσει καὶ τὴν τῶν εἰκόνων προσκύνησιν, Θεοῠ καὶ φίλων Θεοῠ ὀνόματι
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την ασχήμια του θανάτου στην ομορφιά της εν
Χριστώ ζωής, σημειώνει: «Χθες, ξαφνικός θάνατος
της κυρίας Βερχοβσκόυ. Όταν έφτασα, δυο νοσοκόμοι προσπαθούσαν να την ανατάξουν κάνοντάς της
τεχνητή αναπνοή. Η ασχήμια, η ατιμία του θανάτου.
Το σώμα ξαπλωμένο στο πάτωμα και στο δωμάτιο
όλα τα υπάρχοντα, όλα όσα χρειάζονται για τη ζωή,
ενώ τα ίδια αυτά πράγματα μεταβάλλονται σε φρίκη, όταν γίνουν αχρείαστα και παράλογα δίπλα στον
θάνατο. Κατόπιν όμως ακολουθεί μια αργή, νικηφόρα μεταμόρφωση αυτής της ασχήμιας με τη βοήθεια
της προσευχής, με τον ρυθμό της, με τη δύναμή της
να μετασχηματίζει και να μεταμορφώνει, να δείχνει
τόσο καθαρά πως η τελευταία λέξη ανήκει στον Θεό
και όχι στον Διάβολο· πως ο θάνατος δεν είναι μια
κατάρρευση στον κόσμο της ανυπαρξίας, στη Σεόλ
(των Εβραίων) και στο κακό. Το βράδυ, η εκκλησία
ήταν κατάμεστη για την επιμνημόσυνη δέηση».23
Και ο άνθρωπος, όμως, μόνο μέσα στα πράγματα αληθεύει, μόνο μέσα στον κόσμο του Θεού.24
Η αγαθοτοπία δεν είναι μόνον ο τόπος των ανθρώπων, αλλά και των πραγμάτων.
«Τα ’χουμε όλα και μας έχουν» σημειώνει στο
θαυμάσιο ποίημα του De rerum natura, ο ποιητής
Γιώργος Θέμελης, και συνεχίζει: «Ένας αγέρας
μας ξεσηκώνει/Μαζί με τα πράγματα και τα βουνά/…Τίποτα δεν αφήνω να πέσει καταγίς και να χαθεί/Φιλί με φιλί και ψίχουλο με ψίχουλο/Χέρι με
χέρι, θα τα μαζέψω όλα/Ξανά μες στην αγάπη μου,
ἁγιαζομένων, καὶ διὰ τοῠτο θείου Πνεύματος ἐπισκιαζομένων χάριτι.
Μὴ κάκιζε τὴν ὓλην˙ οὐ γὰρ ἂτιμος. Οὐδὲν γὰρ ἂτιμον, ὃ παρὰ Θεοῠ γεγένηται. Τῶν Μανιχαίων τοῠτο τὸ φρόνημα». Πρβλ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας 1, PG 94, 1264C: «Σὺ
μέν, ὡς τυχόν, ὑψηλός τε, καὶ ἂϋλος, καὶ ὑπὲρ τὸ σῶμα γενόμενος, καὶ
οἷον ἂσαρκος, καταπτύεις πᾶν τὸ ὁρώμενον˙ ἀλλ’ ἐγώ, ἐπεὶ ἂνθρωπός
ειμι, καὶ σῶμα περίκειμαι, ποθῶ καὶ σωματικῶς ὁμιλείν, καὶ ὁρᾶν τὰ
ἃγια˙ συγκατάβηθι τῷ ταπεινῷ μου φρονήματι ὁ ὑψηλός, ἵνα σου τηρήσης τὸ ὑψηλόν».
20 «Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός, ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν, στέφανος χρηστὸς
ἑκουσίως, ὑπὲρ πάντων τέθυται, Πάσχα τὸ καθαρτήριον καὶ αὖθις ἐκ
τοῠ τάφου ὡραῖος, δικαιοσύνης ἡμῖν ἐξέλαμψεν ἣλιος», β΄τροπάριο
της δ΄ωδής του κανόνα του Πάσχα.
21 Απ. 21, 4: «καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν,
καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἒσται ἒτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος
οὐκ ἔσται ἔτι˙ ὃτι τὰ πρῶτα ἀπήλθαν». Πρβλ. β΄τροπάριο της ζ΄ωδής
του όρθρου της Αναστάσεως: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἃδου
τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες
ὑμνοῠμεν τὸν αἲτιον, τὸν μόνον εὐλογητόν, τῶν Πατέρων Θεόν, καὶ
ὑπερένδοξον»˙ Α. Γ. Κεσελόπουλος, Εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θεολογική προσέγγιση στις προκλήσεις της βιοηθικής, εκδ. Π. Πουρναρά,
Θεσσαλονίκη 2003, σ. 121.
22 Ν. Γ. Πεντζίκης, Ο πεθαμένος και η ανάσταση, σ. 120.
23 π. Α. Σμέμαν, Ημερολόγιο, σ. 315. Για τη Σεώλ και γενικότερα για την
περί αναστάσεως και εσχάτων αντίληψη των Ιουδαίων, βλ. Δ. Καϊμάκη, Η ανάσταση των νεκρών, Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας,
εκδ. Simbo, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 130εξ., ιδιαίτερα σ. 132.
24 Βλ. σχετικά Γ. Πέτρου, Το οικολογικό πρόβλημα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, Ορθοδοξία και φυσικό περιβάλλον, σ. 183.
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να σώσω την ψυχή μου/…Ακούω τον ήχο μου, βλέπω/
Τον εαυτό μου: είμαι ένα πράγμα/Και γίνομαι, όλο
γίνομαι,/Αναφαίνομαι, χάνομαι,/Ώσπου να πάρω
τέλος, ν’ αποκτήσω/Την ύπαρξή μου, όπως μια πέτρα ή ένα φυτό./Ώσπου να πάρω το τέλειο σχήμα
μου/…Ως τη στερνή, την τέλεια μεταμόρφωση».25 Και
λίγο παρακάτω, κορυφώνοντας την τραγικότητα
της σχέσης, ανατρέχει στη δημιουργική αρχή των
πάντων, που ξεπερνά τον άνθρωπο, ξεπερνά και
τα πράγματα και αναφωνεί: «Ποιο χέρι τα κινεί και
τα σωριάζει,/Τα χτίζει και τα γκρεμίζει./Ποιος μας
σωριάζει μες στο χρόνο».26 Ερώτημα εναγώνιο, επι-

25

Γ. Θέμελης, De rerum natura, Ποιήματα Ι, σ. 111-116.

26 Γ. Θέμελης, De rerum natura, Ποιήματα Ι, σ. 117.
27 Για του λόγου το αληθές βλ. το αυτοβιογραφικό κείμενο του Γ. Θέμελη, Πολύπτυχο. Θεσσαλονίκη 1941, εκδ. Ιανός, Θεσσαλονίκη 2000, όπου
σε πολλά σημεία φανερώνεται η εκκλησιαστική εμπειρία των πρώτων
χρόνων του ποιητή, η οποία επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση, μια
κάποια έστω, των έργων του. Ενδεικτικά παραθέτουμε την αρχή του
έργου: «Κόντεψα να ξεχάσω τα γεννέθλιά μου… Στη ροή των ημερών
ξημερώνει μια μέρα, ανατέλλει ο ήλιος ο δικός σου. Ο Κύριος σκύβει
μια στιγμή στους αιώνες, πιάνει χώμα, σε πλάθει, σ’ ανασαίνει μέσα στα
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τακτικό, που ψάχνει απεγνωσμένα απάντηση. Ο
ποιητής –και ας τον χαρακτήρισαν κάποιοι, που
δεν διάβασαν πιθανά ποτέ τους τα βιβλικά κείμενα
και τους πατέρες της Εκκλησίας, μεμιάς πλατωνιστή- μοιάζει εδώ, σε τούτη την τραγική αίσθηση
της πραγματικότητας, να γεννιέται μέσα από τα
ασκητικά κείμενα της Εκκλησίας.27 Η αίσθησή
του, αίσθηση απόλυτα ολιστική, συνδέει αυτά που
πολλοί αδυνατούν να συνδέσουν. Η ελπίδα των
πραγμάτων, ο τόπος τους, το πρόσωπό τους, ο θάνατός τους, η έσχατη κρίση τους, η παρουσία και η
εξαφάνισή τους, είναι ο άνθρωπος. «Από μας παίρ-

πλάσματα. Σηκώνεις το κεφάλι. Απλώνεις τα χέρια μέσα στον άνεμο.
Σαλεύεις. Διαγράφεσαι μέσα στο φως. Έχεις σώμα δικό σου, πρόσωπο,
μάτια. Αγναντεύεις τη θάλασσα κι’ αναπνέεις με τα ζώα και τα δένδρα.
Ανοίγεις το στόμα κι’ ακούς τη φωνή σου: ‘Είμ’ εγώ…’, λες, ‘είμ’ εγώ…’
κι’ η καρδιά σου χτυπά. Διασκελίζεις το έδαφος, λαχταράς τα πουλιά
που πετούνε. Πάνω απ’ το κεφάλι σου ταξιδεύει ο ήλιος, το φεγγάρι και
τ’ άστρα. Φουσκώνει το στήθος σου η χαρά, η πνοή του Κυρίου!...Συγχώρεσέ με Κύριε!… Πλανήθηκα! Μ’ έσυρε μακριά Σου ο χρόνος και
χάθηκα. Με τύλιξε η νύχτα. Δεν άκουα μέσα μου τη φωνή Σου. Είπα:
‘Είμ’ εγώ; Ποιος είμαι; Πού, πότε υπήρξα;’ και λαχτάρησα τη μητέρα»,
Πολύπτυχο, Θεσσαλονίκη 1941, σ. 9.
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νουν, απ’ τα χέρια μας,/Το καθαρό τους σχήμα και
μας μοιάζουν» σημειώνει «Θρηνούν, όταν θρηνούμε
– έναν θρήνο άφωνο./Αντανακλούν τη λάμψη μας
μέσα στη νύχτα./Όταν πεθαίνουμε, μένουν ακίνητα,/
Χτυπημένα από μια τέλεια σιωπή,/Ανάμεσα φώτα,
στέφανα και μουσική». Και καταλήγει, φανερώνοντας την πλήρη σύνδεση: «Έχουμε τον ίδιο ύπνο,
τον ίδιο δρόμο, το ίδιο αργό μέλλον».28 Και αν η ελπίδα του κόσμου είναι ο άνθρωπος, η ελπίδα του
ανθρώπου είναι ο Θεός. «Κι’ εγώ τι θάμαι τάχα, ποιο
χέρι/Θα μ’ έχει συλλέξει, ποιο βλέμμα/Θα μ’ έχει κοιτάξει, για να υπάρχω», ρωτά ο ποιητής και απαντά
ο ίδιος, με κείνο το συγκλονιστικό: «Κ’ εγώ κάπου
θάμαι, κάπου θα σωθώ»29 δείχνοντας την αγαθοτοπία στην οποία χωρούν τα πάντα.
Βέβαια, τούτη η απόλυτη σύνδεση δεν καταλήγει σε πλήρη ταύτιση ανθρώπου και πραγμάτων.
Ο Θέμελης το γνωρίζει καλά αυτό, και προκρίνει
τον «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» Θεού πλασμένο
άνθρωπο. Έναν άνθρωπο, που τον θεωρεί αίτιο,
όχι μόνο για την αλήθεια της υπάρξεως των πραγμάτων, αλλά ακόμη περισσότερο για την ύπαρξη
του Θεού στον κόσμο. Σκανδαλωδώς προκλητική
η θέση του Θέμελη λογώνεται, αν θυμηθεί κανείς
Γρηγόριο Παλαμά και την άκρως δυναμική θέση
του, σύμφωνα με την οποία το ανενέργητο είναι
και ανύπαρκτο, όχι κατ’ ανάγκην οντολογικά,
αλλά εξάπαντος γνωσιολογικά. Έτσι, ο «ουμανισμός» του Θέμελη δεν είναι παρά Θεοκεντρισμός,
ίσως ο μόνος αληθής Θεοκεντρισμός. Γράφει, λοιπόν: «Χωρίς εμάς τι θάταν τάχα η γη,/Ανώνυμη, ανυπόστατη, ερημωμένη./Χωρίς εμάς τι θάταν τάχα ο
ουρανός./Σχήματα χωρίς φως και δίχως μια φωνή/
Να τα ονομάσει, δίχως αιωνιότητα./Και ο Θεός τι
πράγμα τάχα θάταν,/Πράγμα χωρίς όνομα και δίχως
λάμψη./Τι σάρκα θάπαιρνε για να φανεί/Χωρίς σάρκα πάνω στη γη, τι πρόσωπο/Χωρίς το ανθρώπινο
πρόσωπο,/Χωρίς το ανθρώπινο ένδυμα και σχήμα./
Τι ράπισμα κ’ αίμα, ποιο μαρτύριο/Χωρίς το ανθρώπινο μαρτύριο:‘Ίδε ο άνθρωπος, ίδε ο Θεός’./Χωρίς
τον ανθρώπινο θάνατο, χωρίς/Ταφή και θρήνο-δίχως
ανάσταση./Χωρίς εμάς τι θάταν τάχα ο θάνατος».30
Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι μια τέτοια θεώρηση του κόσμου, σαν αυτή του Θέμελη, φανε28 Γ. Θέμελης, De rerum natura, Ποιήματα Ι, σ. 117-118.
29 Γ. Θέμελης, De rerum natura, Ποιήματα Ι, σ. 112-113.
30 Γ. Θέμελης, De rerum natura, Ποιήματα Ι, σ. 118.
31 Ν. Γ. Πεντζίκης, Ο πεθαμένος και η ανάσταση, σ. 112.
32 Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Β. Γιούλτσης: «Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι
συνδέονται στην εποχή μας με την αντικειμενοποίηση της αξίας του
υλικομηχανολογικού πολιτισμού, τη σχετικοποίηση της μεταφυσικής
ανάγκης και την απολυτοποίηση της ανθρώπινης λογικής ως μέτρου
αξιολογικής εκτίμησης. Στον πολιτισμό των μηχανών δεν προβλέπεται
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ρώνει την αγία ευαισθησία της ορθοδοξίας, σκονισμένη κάποιες φορές σήμερα από τα ανθρώπινα,
γι’ αυτό και δυσδιάκριτη. Λευτερώνει ακόμη τα
μέλη του εκκλησιαστικού σώματος από τη στενο-χωρία και την απομόνωση, καθώς δείχνει τον
δρόμο της καθολικής σωτηρίας, που περνά μέσα
από τον δρόμο της ευλάβειας και της αγάπης, που
γεννά η τραγική ωραιότητα της κτίσης. «Προχωρούσα μ’ ευλάβεια για τα κτίσματα», σημειώνει ο
Πεντζίκης, «προσέχοντας να μην εμποδίσω κανένα
έργο. Μ’ ευσπλαχνία, με θαυμασμό. Με αγάπη για το
χώμα και για την πέτρα, για τα χόρτα, το λουλούδι, το
πουλί και το ζώο, για τη φωτιά και το νερό».31
Βέβαια, για να αρθρώσει κανείς τις κουβέντες
αυτές του Θέμελη και του Πεντζίκη, για να μπορεί
να βιώσει τις συγκλονιστικές εμπειρίες του θαυμασμού, της ευσπλαγχνίας και της ευλάβειας των
κτισμάτων, πρέπει να έχει γλιτώσει από τη στενομυαλιά, αλλά και τον βιασμό, που η έννοια του
οικονομικού «κέρδους» ασκεί στο σώμα του, και
συνεπώς στο κοινωνικό σώμα, εντός του οποίου
ζει.32 Πρέπει ακόμη να έχει λυτρωθεί από οποιεσδήποτε επιτραπέζιες φιλοσοφικές συζητήσεις, που
υπακούουν στη δημιουργία μοντέρνου οικολογικού προφίλ, το οποίο αποτελεί διαβατήριο εισόδου
σε ψευτοκουλτουριάρικες ομάδες κλειστού τύπου,
όπου κατά το ανθρωπολογικό πρότυπο κυριαρχεί
o ηθικιστικός ευαγγελισμός της σωτηρίας του υλικού κόσμου. Κάτι τέτοιο μάλλον είχε κατά νουν ο
Τόμας Έλιοτ, όταν στο ποίημα του Πορτραίτο μιας
κυρίας σημείωνε: «Τώρα που ανθούν οι πασχαλιές/
Έχει ένα βάζο απ’ αυτές στην κάμαρά της/Και στρίβει μια, καθώς μιλά, στα δάχτυλά της./‘Α, φίλε, δεν
ξέρεις, δεν ξέρεις/Τι πράγμα είν’ η ζωή, συ που στα
χέρια σου την έχεις’·».33 Το πόσο απέχει μια τέτοια
«οικολογική συνείδηση» από αυτή του Θέμελη
και του Πεντζίκη γίνεται εύκολα αντιληπτό.
Η αρχή των ποιητών της Θεσσαλονίκης φωτίζεται από το τέλος, και δεσμεύεται από την ελευθερία και την ευθύνη. Διότι μόνον άνθρωποι με
ευθύνη και ελευθερία μπορούν να αντισταθούν
στον πειρασμό της βιτρίνας και των προβολέων
της σκηνής. Άνθρωποι, οι οποίοι δεν μονοπωλούν
τις αγωνίες, και συνεπώς δεν διεκδικούν την αποθέση για την ψυχή του ανθρώπου, γι’ αυτό και πολλές ιδεολογίες έχουν
εκτιμήσει την αξία της ως ‘μυθικό σύμβολο του παρελθόντος’», Κοινωνικές συνέπειες της οικολογικής αναστροφής, Ορθοδοξία και φυσικό
περιβάλλον, σ. 50. Πρβλ. Ν. Γ. Πεντζίκης, Το μυθιστόρημα της κυρίας
Έρσης, σ. 123: «Η ωφελιμότητα και η χρήση, η σκοπιμότητα, έχουν ως
αποτέλεσμα αυτόν τον εκνευριστικό θόρυβο της μηχανής, που έρχεται
από την αποβάθρα του λιμανιού».
33 T. S. Eliot, Τα ποιήματα 1909-1962, Δίγλωσση έκδοση, μτφρ. Λ. Κ.
Βατάκας, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1994, σ. 29.
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κλειστικότητα της συμβολής και της συνεισφοράς
στη λύση σύγχρονων προβλημάτων, όπως είναι το
οικολογικό. Άνθρωποι, που καταφάσκουν στη συνεργασία όλων όσοι θέλουν και μπορούν να συμβάλουν, είτε τεχνικά, είτε μέσα από τη δημιουργία
άλλης συνείδησης, είτε με την ανάληψη οποιασδήποτε μορφής δράσης-άσκησης, που στοχεύει τη
λύση του προβλήματος.34 Διότι και εδώ, όπως σε
όλες τις εκφάνσεις της πορείας του εκκλησιαστικού σώματος, σήμερα που κατά τον ποιητή «Η ‘φύσις’ λιγοστεύει»,35 το ζητούμενον είναι η μετάνοια.36
Πρέπει να ξεκινήσει κανείς από τη βάση, από την
ομολογία, τη βιβλική ομολογία, ότι δεν αξίζει στη
φύση η ταλαιπωρία, ο βιασμός, που υφίσταται από
τον άνθρωπο. Η «ματαιότητα» της κτίσεως δεν είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής της, για την
οποία ο άνθρωπος είναι ανεύθυνος –η φύση δεν
έχει ελευθερία, δεν έχει, βέβαια, και πάθη-, αλλά
επιλογή-πράξη της ελευθερίας του ανθρώπου, στ’
αλήθεια ανελευθερίας ή διαστρεβλωμένης ελευθερίας, που κινείται από την ιδιοτέλεια και τον ναρκισσισμό. Έτσι η κτίση το μόνο, που έχει να περιμένει, είναι η αποκάλυψη των υιών του Θεού, ένας
νέος τρόπος υπάρξεως, που θα την ελευθερώσει
από τη φθορά και θα την οδηγήσει στην ελευθερία
της δόξας των τέκνων του Θεού.37 Συχνά οι άνθρωποι λένε πως η φύση εκδικείται. Έτσι βρίσκουν
έναν ακόμη λόγο για να τη βιάσουν με μεγαλύτερη
μανία. «Η φύση», όμως, παρατηρεί με περισσή ευαισθησία ο σπουδαίος λαϊκός μας συνθέτης Σταύρος
Κουγιουμτζής «δεν εκδικείται, δεν έχει τέτοια πάθη.
Εμείς τη βιάζουμε. Εμείς τη σκοτώνουμε. Εκείνη, αν
και βαριά τραυματισμένη, αγωνίζεται να μας κρατήσει στη ζωή. Στο θαύμα»38.
Κατά τον άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, απόδειξη τούτης της ευλαβικής σχέσης του ανθρώπου με
κάθε κτίσμα, που ξεπερνά τα όρια της παθολογικής
συναισθηματικότητας και αποδείχνεται δια των
έργων ως υπερφυσικό μεγαλείο και ευσπλαχνία
κατά χάριν, αποτελεί η λειτουργία της αρχής της
34 Βλ. σχετικά Γ. Πέτρου, Το οικολογικό πρόβλημα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, Ορθοδοξία και φυσικό περιβάλλον, σ. 184-185. Πρβλ.
τον πολύ ενδιαφέροντα τόμο Η φύση στην Οικολογία, επιμέλεια Μ.
Μοδινός-Η. Ευθυμιόπουλος, εκδ. Στοχαστής-Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντολογικών Ερευνών (ΔΙΠΕ), Αθήνα 1999, ιδιαίτερα
δε τη μελέτη Η φύση της φύσης, της Β. Κιντή και της Φ. Ζήκα, σ. 60-74,
όπου και ιστορική προσέγγιση της ένοιας της φύσης. Βλ. ακόμη πρωτ.
Ε. Κλάψη, Τι είναι ο άνθρωπος;, Η Ορθοδοξία στο Νέο Κόσμο, εκδ. Π.
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 79-80.
35 Ο. Ελύτη, Ο άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης, στο Μ. Χατζιδάκις, Για
τον Οδυσσέα Ελύτη, Ο καθρέφτης και το μαχαίρι, σ. 169: «Τώρα που η
‘φύσις’ λιγοστεύει και σπανίζει ο άνεμος/και άνθρωποι σήπονται σε δάση
ολότελα φανταστικά/θα ’ταν ύψιστη σοφία να συμβιβαστούν οι Άγιοι με
το σώμα τους/ν’ ακούσουν πάλι των αγγέλων τη λαλιά να πέφτει/σαν
ψιλή βροχούλα εαρινή/ την ώρα που η κάθε είδους γνώση φλέγεται».
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«ανάγκης». Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος φανερώνεται ως υιός Θεού, όταν η σχέση του με την κτίση
στηρίζεται σε έναν ουσιώδη ρεαλισμό, που του επιτρέπει την αντίληψη ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε
«προς υπηρεσίαν» του ανθρώπου. Τί σημαίνει όμως
τούτη η υπηρεσία; Σημαίνει ανεξέλεγκτη χρήση
της κτίσης χωρίς λόγο και σκοπό ή υπεύθυνη αντιμετώπισή της, που στηρίζεται στην κατανόηση της
ευαγγελικής χρείας;39 Την απάντηση την έχουμε
ήδη προοδοποιήσει. Πρέπει, όμως, να επιμείνουμε
λίγο παραπάνω. Τι μας λέγει, δηλαδή, ο άγιος Σιλουανός, να μη θερίζουμε το χόρτο, να μη κόβουμε
τα ξύλα του δάσους, που επιτρέπουν άλλωστε τη
λειτουργία της φυσικής αλυσίδας της κτίσης, ή να
μην το κάνουμε αυτό «άνευ ανάγκης»; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ρεαλιστική· το πρόβλημα δεν
βρίσκεται στο κόψιμο ενός φύλλου, αλλά στον
λόγο, που μας οδήγησε σε αυτό το κόψιμο. Αψευδής μάρτυρας αυτής της πραγματικότητας, που
συνδέει την ευσπλαγχνία με την ανάγκη και την
ευθύνη του ελεύθερου ανθρώπου, είναι η διήγηση
του μαθητή του γέροντος Σιλουανού, του πατρός
Σωφρονίου, που ακολουθεί. Γράφει, λοιπόν, ο πατήρ: «Ὁ Γέρων ἐδείκνυε φροντίδα εἰσέτι καὶ διὰ τὰ
φυτά. Ἐθεώρει ἐναντίαν πρὸς τὴν διδαχὴν τῆς χάριτος πᾶσαν τραχύτητα, ἣτις προξενεῖ βλάβην εἰς αυτά.
Ἐνθυμοῠμαι ότι ἡμέραν τινὰ ἐπορευόμην μετ’ αὐτοῠ
τὴν ἀτραπόν, τὴν ἄγουσαν ἐκ τῆς Μονῆς πρὸς τὴν καλύβην, ὃπου διῆλθον ἒν ἒτος. Ἡ καλύβη αὕτη ἀπέχει
τοῦ Μοναστηρίου ἑν περίπου χιλιόμετρον, καὶ ἢρχετο
ὁ Γέρων νὰ ἲδη τὴν κατοικίαν μου. Ἐκρατοῦμεν ἀνὰ
χεῖρας ράβδους, ὡς εἶναι σύνηθες εἰς τάς ὀρεινὰς περιοχάς. Ἀπὸ τῶν δύο πλευρῶν τῆς ἀτραποῦ ἐφύοντο
ἀραιὰ ὑψηλὰ ἂγρια χόρτα. Σκεπτόμενος, ὃπως μὴ
ἀφήσω τὰ χόρτα νὰ κλείσουν τὴν ἀτραπόν, ἐκτύπησα
δια τῆς ράβδου ἕνα βλαστὸν πρὸς τὴν κορυφήν, οὕτως
ὣστε νὰ εμποδίσω τὴν ὡρίμανσιν τῶν σπόρων. Ἡ χειρονομία μου ἐφάνη βάναυσος εἰς τὸν Γέροντα καὶ μετ’
ἀμηχανίας ἐκίνησεν ἐλαφρῶς τὴν κεφαλήν. Ἠννόησα
τί ἐσήμαινε τοῦτο, καὶ ᾐσθάνθην ἐντροπήν». 40 
■
36 Βλ. Σ. Γουνελά, Η κρίση του πολιτισμού κρίση του ανθρώπου – απώ-

λεια του νοήματος, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1997, σ. 224. Πρβλ. Κ. Ι. Κορναράκη, Η διαλεκτική του φιλοκαλικού ήθους. Παθογόνος και νηπτική
αυτοσυνειδησία. Δύο πόλοι μετανοίας κατά τον αββά Δωρόθεο, εκδ.
Αρμός, Αθήνα 2002, σ. 155εξ.
37 Βλ. Ρωμ. 8, 18-22.
38 Το θαύμα, Στα διώροφα έμεναν οι όμορφες. Διηγήματα, εκδ. Κέδρος,
Αθήνα 2000, σ. 116.
39 Για τη διεστραμμένη χρήση της τεχνολογίας από τον άνθρωπο, που
γεννά το «τέρας» του «τεχνολογισμού» και οδηγεί στην ανεύθυνη στάση
του ανθρώπου απέναντι στη φύση βλ. Π. Τζαμαλίκος, Η θρησκευτική
έκφανση της τεχνολογίας, Φιλοσοφία 23-24 (1993-94), σ. 62-87.
40 Αρχ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, εκδ. Ι.
Μ. Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 1995, σ. 117.
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Ιεράς Μονής Κύκκου
l Του Στυλιανού Περδίκη
Διευθυντή Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου

Κλεμμένες εικόνες από τους Τούρκους
από τον ναό του Αγίου Ιακώβου, Τρικώμου

Τ

ον Μάιο του 2009 οι Ελβετικές αστυνομικές αρχές κατόπιν καταγγελίας
ερεύνησαν τα υποστατικά του Ρωσσοεβραίου εμπόρου έργων τέχνης Αλεξάντερ Κοτσίνσκι, όπου εντόπισαν και
κατέσχαν δύο μεγάλες δεσποτικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Αυτές βρίσκονταν μέχρι
το 1974 στο εικονοστάσι του μικρού τρουλλαίου
ναού του Αγίου Ιακώβου στο τουρκοκατεχόμενο
σήμερα χωριό Τρίκωμο της επαρχίας Αμμοχώστου
Έκτοτε η τύχη τους αγνοείτο.
Το 2007 ο νέος κάτοχός τους προσπάθησε να
τις πωλήσει στο Λονδίνο μέσω γνωστού οίκου δημοπρασιών, πράγμα το οποίο δεν κατέστη δυνατό,
αφού επρόκειτο για γνωστά, δημοσιευμένα έργα.
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Τον εντοπισμό των εικόνων πληροφορήθηκε ο διευθυντής του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου
Στυλιανός Περδίκης ο οποίος με τη σειρά του ένημέρωσε τις αρμόδιες εκκλησιαστικές και κυβερνητικές αρχές στην Κύπρο για επαναπατρισμό των
δύο εικόνων.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.
Νικηφόρος, όχι μόνο ενεθάρρυνε την όλη προσπάθεια εντοπισμού και επαναπατρισμού των
εικόνων, αλλά, εν όψει της άρνησης κάθε άλλου
φορέα να στηρίξει το όλο εγχείρημα, υπήρξε και
ο μοναδικός, ο οποίος ανέλαβε όλα τα απαιτούμενα
έξοδα. Για τον σκοπό αυτό ταξίδευσαν στη Ζυρίχη
της Ελβετίας ο Στυλιανός Περδίκης και ο βυζαντινολόγος Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, για να
Eνατενίσεις

Ο Διευθυντής του Μουσείου Κύκκου Στυλιανός Περδίκης με τις εικόνες από το Τρίκωμο
στο χώρο φύλαξής τους στη Ζυρίχη

συνταντηθούν με τον κάτοχο των εικόνων. Αυτό
κατέστη δυνατό, και μετά από επίπονες διαδικασίες οδηγηθήκαμε στη ζώνη ελευθέρου εμπορίου
της Ζυρίχης, όπου σε δωμάτιο δαιδαλώδους συγκροτήματος αποθηκών και με συνοδεία διαφόρων ατόμων ασφαλείας είδαμε τις εικόνες. Μετά
από σύντομη αυτοψία διαπιστώσαμε ότι τα έργα
ήταν σε άριστη κατάσταση διατήρησης, αφού έτυχαν συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης.
Σύμφωνα με παλαιότερα φωτογραφικά τεκμήρια
οι εικόνες παρουσίαζαν εκτεταμένες φθορές στη
ζωγραφική τους επιφάνεια και στον ξύλινο φορέα,
ιδιαίτερα η εικόνα της Παναγίας. Ο Ρωσσοεβραίος
κάτοχός τους ήθελε να τις πωλήσει, και ζητούσε
το ποσό των 500.000 αγγλικών στερλινών. Με την
επιστροφή στην Κύπρο ενημερώθηκαν για την
εξέλιξη της υπόθεσης ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, το
Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Κοινοτικό Συμβούλιο
Τρικώμου. Μετέπειτα κατόπιν συνεννοήσεως με
τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο ο δρ. Χοτζάκογλου προχώρησε σε καταγγελία
Eνατενίσεις



στην Ιντερπόλ Κύπρου, οπόταν τροχιοδρομήθηκαν οι διαδικασίες κατάσχεσης των εικόνων.
Και τα δύο έργα είναι καταχωρημένα στο φωτογραφικό αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων στα
1968 και στα 1971, ενώ επί Αγγλοκρατίας, γύρω
στα 1934, φωτογραφήθηκαν από τον βυζαντινολόγο Γεώργιο Σωτηρίου, στη θέση τους, στο εικονοστάσιο του ναού του Αγίου Ιακώβου. Στα 1976
ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου παρουσίασε τις δύο
εικόνες στο Δ’ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, που
πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. (Αθανάσιος Παπαγεωργίου, «Δύο εικόνες του Μελετίου του Κρητός» Πεπραγμένα του Δ’ Διεθνούς Κρητολογικού
Συνεδρίου, Ηράκλειο 1976, τόμ. Β’, Αθήνα 1981, σσ.
396 - 403 και πίν,ν διαστάσεων. Από τη δημιουργία
τους δεν ήταν πλήρως ορθογωνισμένα, αλλά προς
το άνω μέρος είναι ελαφρά λοξότμητα, για να προσαρμόζονται στις ιδιομορφίες του εικονοστασίου.
Η μία παρουσιάζει ένθρονο Χριστό (διαστάσεις
110 x 128 εκ.) στον τύπο του μεγάλου Αρχιερέως
(ντυμένο με αρχιερατικά άμφια και φέροντα μί53

Ένθρονη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος με τον
άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. 17ος αιώνας
τρα στο κεφάλι). Με το ανασηκωμένο δεξί του χέρι
ευλογεί ενώ στο άλλο κρατεί ακουμπισμένο στο
πόδι ανοικτό ευαγγέλιο με την κεφαλαιογράμματη
επιγραφή: «Η ΒΑΣΙΛΕΙ/Α Η ΕΜΗ / ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ /
ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣ/ΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ / ΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜ»
και στην άλλη σελίδα: «ΛΑΒΕΤΕ ΦΑ/ΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΜΟΥ / ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ / ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ /
ΚΛΩΜΕΝΟΝ / ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ». Εκατέρωθέν του με
ερυθρά γράμματα ο τίτλος «ΙΣ ΧΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ». Δεξιότερα όρθιος να δείχνει με το
δεξί του χέρι προς τον Χριστό, παρουσιάζεται ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος
στο αριστερό του χέρι κρατεί ακουμπημένη
στον ώμο ράβδο, η οποία στην απόληξή της
φέρει διπλό σταυρό και ανοικτό ειλητάριο
με τη γραφή: «ΙΔΕ Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο
ΑΙΡΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».
Κάτω από τα πόδια του Προδρόμου με ερυθρά γράμματα η υπογραφή του ζωγράφου:
«ΧΕΙΡ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ». Ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου, ο οποίος παρουσίασε τις εικόνες στα 1976 στο Δ’ Κρητολογικό
Συνέδριο, αναφέρει ότι μετά την υπογραφή
του ζωγράφου ακολουθούσε η χρονολογία:
«ΑΧΚ (1620) Χ(ριστο)Υ» και κάτω από τη χρονολογία με μικρά μαύρα γράμματα «Μ(ηνός)
Αυγούστου», η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Η
άλλη εικόνα παρουσιάζει ένθρονη εστεμμένη
βρεφοκρατούσα Θεοτόκο (διαστάσεις 114 x 134
εκ.). Ο μικρός Χριστός κάθεται στο αριστερό πόδι
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της μητέρας του, με το ανασηκωμένο δεξί του
χέρι ευλογεί, ενώ στο άλλο κρατεί τυλιγμένο
ειλητάριο. Το σανδάλι από το στραμμένο προς
τον θεατή πέλμα του δεξιού του ποδιού έχει
φύγει, στοιχείο, που σχετίζεται με τον εικονογραφικό τύπο της Παναγίας του Πάθους.
Εκατέρωθεν της κεφαλής της Θεοτόκου σε
μικρότερη κλίμακα δίδονται ημίσωμοι, πλαγιομετωπικοί οι αρχάγγελοι Γαβριήλ και Μιχαήλ, έχοντας καλυμμένα τα χέρια κάτω από
τα ρούχα τους. Αριστερότερα, όρθιος, πλαγιομετωπικός, στραμμένος προς τη Θεοτόκο,
δίδεται ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος
και με τα δύο του χέρια κρατεί ανοικτό βιβλίο,
με ερυθρό χόνδρος σελίδων, και τη γραφή:
«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ / Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ / Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΝ / ΠΡΟΣ ΤΟΝ Θ(εο)Ν / ΚΑΙ Θ(εο)Σ ΗΝ Ο
ΛΟ/ΓΟΣ. ΟΥΤΟΣ ΗΝ / ΕΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣ / ΤΟΝ
Θ(εό)Ν. ΠΑΝ/ΤΑ ΔΙΑΥΤΟΥ Ε/ΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΙΩ
Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ». Γύρω και οι δύο εικόνες φέρουν
επιπρόσθετο υπερυψωμένο πλαίσιο. Το βάθος δίδεται με στιλβωτό χρυσό, ενώ κάτω είναι πράσινο.
Πρόκειται για τα μοναδικά γνωστά ενυπόγραφα
έργα του Κρητικού ζωγράφου Μελετίου, τα οποία
σύμφωνα με την τεχνοτροπία τους μπορούν να
χρονολογηθούν στον 17ο αιώνα.
Ευχόμαστε και ελπίζομε σύντομα τα μοναδικά
αυτά έργα τέχνης να επαναπατρισθούν στον τόπο
καταγωγής τους. 
■

Ένθρονος Χριστός, ως Μέγας Αρχιερέας, και
ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 17ος αιώνας
Eνατενίσεις

Λιθογραφία Χριστοδούλου
Σώζου 1872 - 1912

Ο

Φώτης Βαρναβίδης δώρησε στο
Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου
δυσεύρετη λιθογραφία του Χριστοδούλου Σώζου. (Αριθμός αρχείου Κ
0101). Το έργο τυπώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, μετά τον θάνατο του Σώζου
στον Α’ Βαλκανικό πόλεμο (1912). Ως εκδότες του
παρουσιάζονται σύμφωνα με κεφαλαιογράμματη
επιγραφή, που φέρει στην κάτω αριστερή γωνία,
οι: Ι. Κυριακίδης και Γ. Ιωαννίδης από την Πάφο.
Η εκτύπωση, όσο και αν ακούγεται περίεργο, έγινε στη Σάμο στο λιθογραφείο Σιλτζοβάλη και Βλασίου, σύμφωνα με άλλη επιγραφή, που βρίσκεται
στο μέσο της δεξιάς κάθετης πλευράς. Ο αριθμός
των τυπωθέντων αντιτύπων δεν είναι γνωστός. Η
εκτύπωση έγινε σε τριχρωμία (λευκό, μαύρο και
κίτρινο) σε φαιόχρωμο βιομηχανοποιημένο χαρτί,
όχι ιδιαίτερα χονδρό.
Ο Χριστόδουλος Σώζος εικονίζεται μειλίχιος
στο μέσο, σε προτομή, ελαφρά στραμμένος προς τα
αριστερά μέσα σε κιτρινόχρωμο δάφνινο στεφάνι.
Κάτω σε λευκή ταινία, με την οποία συγκρατούνται τα κλαδιά της δάφνης, γράφεται με κεφαλαία
γράμματα το όνομά του: «ΧΡΙΣΤΟΔ. ΣΩΖΟΣ».
Πάνω στο μέσο εικονίζεται σε κίνηση ολόσωμη
λαμπροντυμένη φτερωτή στεφανωμένη δόξα. Στα
πόδια της βρίσκονται εναποτεθειμένα γυμνό σπαθί, κανόνι με οβίδες και τουφέκι. Κρατά στο αριστερό της χέρι φυλλοφόρο κλαδί και στο ανασηκωμένο
δεξί δάφνινο στεφάνι, το οποίο προτίθεται να εναποθέσει στο κεφάλι του Χριστοδούλου Σώζου. Δύο
κίονες με κορινθιάζοντα κιονόκρανα τοποθετούνται εκατέρωθεν της προτομής. Σε πέντε ταινίες,
που εναλλάσονται στο σώμα του κάθε κίονα, αναφέρονται στον αριστερό μερικές από τις ιδιότητες
του Χ. Σώζου. Από πάνω προς τα κάτω: Δικηγόρος,
Δήμαρχος, Βουλευτής, Μέλος Εκτελεστικού, Πρόεδρος ατμοπλοΐας Λεμεσού. Πράγματι σπούδασε
δικηγόρος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξελέγη δήμαρχος Λεμεσού (1908 – 1912), δύο περιόδους (1901
– 1906, 1906 – 1911) εξελέγη βουλευτής Λεμεσού
– Πάφου, στα 1911 διετέλεσε μέλος του ΕκτελεEνατενίσεις



Λιθογραφία Χριστοδούλου Σώζου,
1872 – 1912
στικού Συμβουλίου, ενώ υπήρξε και πρόεδρος της
ατμοπλοϊκής εταιρείας της Λεμεσού, που ιδρύθηκε
στα 1906. Στον δεξιό κίονα κάτω από την ονομασία Λεμεσός, πόλη στην οποία διετέλεσε δήμαρχος,
αναφέρονται τέσσερα από τα πιο βασικά έργα, που
επετέλεσε σε αυτή: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΗΠΟΣ, ΔΡΟΜΟΙ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ.
Το καθένα από τα πιο πάνω παρουσιάζεται και εικονιστικά σε ισάριθμα ορθογώνια διάχωρα. Έτσι
στην πάνω αριστερή γωνία παρουσιάζεται πανοραμική άποψη της πόλης της Λεμεσού από την
προκυμαία, όπου ξεχωρίζουν ο θόλος και τα δύο
καμπαναριά του ναού της Αγίας Νάπας. Ας σημειωθεί ότι ο Σώζος, ως δήμαρχος Λεμεσού, συνέβαλε
στη διαμόρφωση της προκυμαίας της πόλης. Επί
δημαρχίας του δημιουργήθηκε ο δημόσιος Κήπος
(απεικόνιση στη δεξιά πάνω γωνία), δημιουργήθηκαν νέοι δρόμοι στην πόλη και δόθηκαν σε αυτούς
ονόματα (απεικόνιση στην κάτω δεξιά γωνία), δημιουργήθηκε πολυμελής φιλαρμονική (απεικόνιση κάτω στο μέσο) και ηλεκτροφωτίστηκε η πόλη
(απεικόνιση αριστερή κάτω γωνία). Ως υποστύλια
στη βάση κάθε κίονα σχηματίζονται δύο λευκά διάχωρα, όπου αναφέρονται οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου του Σώζου. Στο δεξιό γράφεται:
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«Ο ήρως εγεννήθη εν Λεμεσώ / τη 16 Μαρτίου 1872».
Στο αριστερό: «Ο εθελοντής στρατιώτης έπεσεν / ενδόξως μαχόμενος την 6 Δεκεμ/βρίου 1912 εις προφήτην Ηλίαν / Μπιζανίου». Κάτω από την προτομή
σε ευρύτερο πλαίσιο σημειώνονται κάποια από τα
λόγια - σκέψεις του ήρωα: «Διατί να αποθάνω με
φυσικόν θάνατον, και ουχί εις το έντιμον πεδίον του
αγώνος; Εάν ε/πιστρέψω νικητής, θα είμαι ο σημαιοφόρος της Πατρίδος μου υπέρ της ενώσεως. Αν όμως
/ πέσω μαχόμενος υπέρ της ελευθερίας και της προόδου θα δώσω το δικαίωμα εις κάθε Κύπριον / να ζητή
ως αντάλλαγμα του αίματός μου την δίκαιαν ένωσιν
της γενετείρας μου μετά της Μη/τρός Ελλάδος».
Ο Χριστόδουλος Σώζος ήταν σημαίνουσα, πολύπλευρη προσωπικότητα της Κύπρου των αρχών
του 20ού αιώνα. Άνθρωπος, όχι μονάχα των λόγων,
αλλά και των εμπράκτων έργων. Η λιθογραφία κυκλοφόρησε εξ αιτίας του θανάτου του στις μάχες
του ελληνικού στρατού για απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων από τους Τούρκους, κατά τον
πρώτο Βαλκανικό πόλεμο (1912). Αν και εκλελεγμένος και εν ενεργεία δήμαρχος Λεμεσού, δεν διστάζει να εγκαταλείψει το αξίωμά του και να καταταγεί ως απλός στρατιώτης στον ελληνικό στρατό.
Όταν φθάνει στην Αθήνα με παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού Βενιζέλου προτρέπεται να
υπηρετήσει στα μετόπισθεν, πράγμα το οποίον αρνείται, και επιζητά συνειδητά την πρώτη γραμμή
της μάχης, συνεχίζοντας την έμπρακτη παράδοση

της οικογένειάς του. Ο πατέρας του Σώζων Λοΐζου
πολέμησε εθελοντής στην Κρητική επανάσταση
στο 1866 και ο παππούς του Αντώνιος Ιακώβου Λοΐζου έλαβε μέρος στην ελληνική επανάσταση μαζί
με τον Φαβιέρο στην Αθήνα, όπου και πληγώθηκε.
Η περίπτωστη του Χριστόδουλου Σώζου στις μέρες
μας, όπου η φυγοστρατία αποτελεί άμεσο ή έμμεσο
στόχο των πλείστων νέων μας, ακούγεται παράδοξη και εξωπραγματική. Στις αρχές του 20ού αιώνα
ήταν ζώσα πραγματικότητα. Πολλοί άλλοι επώνυμοι της κυπριακής κοινωνίας, όπως οι βουλευτές
Ευγένιος Ζήνων, Νικόλαος Λανίτης και Ιωάννης
Κυριακίδης, ακόμη και επτά μοναχοί από την ιερά
μονή Κύκκου, με επικεφαλής τον μετέπειτα ηγούμενο Κύκκου Χρυσόστομο (1948 – 1979), έδωσαν το
παρόν τους. Οι Κύπριοι εθελοντές στους Βαλκανικούς πολέμους υπολογίζονται μεταξύ 1500 – 1800
ατόμων. Ήταν τότε που οι αξίες της ελευθερίας της
Ελλάδας και της Ένωσης ήταν πραγματικές αξίες
ζωής, και όχι φτερωτά λόγια.
Η λιθογραφία διατηρείται σε καλή κατάσταση με φαιόχρωμες αλλοιώσεις του χαρτιού από
την υγρασία, κύρια στην αριστερή πλευρά. Το
έργο συντηρήθηκε στα Εργαστήρια Συντηρήσεως του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου από
τη Σουζάνα Αγαθόκλη (2009). Άλλο ένα αντίτυπο
της λιθογραφίας του Χριστόδουλου Σώζου διασώζεται στις συλλογές του Παγκυπρίου Γυμνασίου
Λευκωσίας. 
■

Χειρόγραφο
Τετραευαγγέλιο
Επτακώμης

Μ

Σελίδες 84β και 85α με μικρογραφία του ευαγγελιστή
Μάρκου και την αρχή του ευαγγελίου του
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ετά από πολύχρονες
προσπάθειες
έγινε κατορθωτή
η συντήρηση και
έκθεση του χειρογράφου τετραευαγγελίου της Επτακώμης. Το χειρόγραφο συντηρήθηκε
στα εργαστήρια συντηρήσεως του
Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου
Eνατενίσεις

Το τουρκοκατεχόμενο χωριό Επτακώμη με τον ναό του αποστόλου Λουκά

από την κ. Σουζάννα Αγαθόκλη και την κ. Δώρα
Βενέζη τα έτη 2007-2008 με έξοδα των Επτακωμιτών του Συνδέσμου «Απόστολος Λουκάς» Αγγλίας.
Ξεχωριστό ρόλο στα πιο πάνω διεδραμάτισε ο αείμνηστος Ανδρέας Πάρης, πρώην πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Επτακώμης.
Το τετραευαγγέλιο της Επτακώμης προέρχεται
από το ομώνυμο χωριό της xερσονήσου της Καρπασίας. Είναι από τα τελευταία εικονογραφημένα
βυζαντινά χειρόγραφα, που σώζονται στην Κύπρο,
και αυτό χάρη στο ζεύγος Νικόλα και Φλωρεντίας
Γιαννουλλή, κατοίκους της Επτακώμης, που το
έκρυψαν για δυόμισι χρόνια και στη συνέχεια το
φυγάδευσαν στις ελεύθερες περιοχές, όταν τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής κατέλαβαν το χωριό
τους στα 1974.
Eνατενίσεις



Το χειρόγραφο, που χρονολογείται στον 11ο
αιώνα, αριθμεί 307 περγαμηνά φύλλα, διαστάσεων
257 x 210 χιλ. Σε κάθε πλήρη σελίδα υπάρχει φαιόγραφο κείμενο 20 στίχων. Η αρχή κάθε ευαγγελίου διακοσμείται με πολύχρωμο ζωγραφικό επίτιτλο σε σχήμα «Π». Στη σελίδα 84β διασώζεται ολοσέλιδη μικρογραφία του Κύπριου στην καταγωγή
ευαγγελιστή Μάρκου. Ο ευαγγελιστής Λουκάς
εικονίζεται στη σελίδα 143β. Οι άλλοι δύο ευαγγελιστές Ματθαίος και Ιωάννης έχουν απολεσθεί. Το
αρχικό δέσιμο του χειρογράφου έχει καταστραφεί,
ενώ μέρος από τα κείμενα των Ματθαίου και Ιωάννη έχουν χαθεί.
Το χειρόγραφο εκτίθεται σε ξεχωριστή προθήκη στην αίθουσα χειρογράφων του Μουσείου της
Ιεράς Μονής Κύκκου. 
■
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Δωρεά αρχαιοτήτων στη μνήμη
Ειρηνούλας Κολοκασίδου

Ο

γνωστός συλλέκτης και αρχαιοπώλης Πέτρος Κολοκασίδης
δώρησε στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου δύο αρχαία
αντικείμενα από τη συλλογή του, στη μνήμη της συζύγου
του Ειρηνούλας Κολοκασίδου, το γένος Λιβέρη. Η αείμνηστος Ειρηνούλα Κολοκασίδου εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
20 Μαρτίου 2009 σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη ασθένεια.

Η αείμνηστη Ειρηνούλα
Κολοκασίδου

Πρόκειται για ακέραιη φιάλη - κύπελλο (ύψος
10 εκ., διάμετρος 17,5 εκ.), που χρονολογικά μπορεί να τοποθετηθεί στη Μέση Χαλκοκρατία 1900
- 1600 π.Χ., και συνδυάζει ερυθροστιλβωτό και
μελανοστιλβωτό ρυθμό. Όλη η εσωτερική επιφάνεια του αγγείου καθώς και μέρος του χείλους
εξωτερικά δίδονται μελανά, ενώ η υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια είναι ερυθρή. Η διχρωμία στις
επιφάνειες του αγγείου προκλήθηκε σκόπιμα από
τον κεραμέα - δημιουργό με ειδικό τρόπο κατά τη
διαδικασία ψησίματός του. Στο ύψος σχεδόν του
χείλους φύεται μικρή κάθετη, διάτρητη λοβοειδής
λαβή. Ολόκληρη η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου φέρει λεπτή εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση,
η οποία κατανέμεται σε τρεις ζώνες, ενώ στη βάση-

Κύλικας δίχρωμου IV ρυθμού.
Κυπροαρχαϊκή Ι περίοδος (750 – 600 π.Χ.).
Αριθμός αρχείου Δ 352
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Ερυθροστιλβωτή φιάλη.
Μέση χαλκοκρατία (1900 – 1600 π.Χ.).
Αριθμός αρχείου Δ 353
φέρει ισοσκελή σταυρόσχημο στοιχείο, εγγεγραμμένο σε συνάλληλους κύκλους. Οι χαράξεις γεμίζουν με λευκό χρώμα, ώστε να αναδεικνύονται
καλύτερα. (Αριθμός αρχείου Δ 353).
Ακέραιος κύλικας δίχρωμου IV ρυθμού με
υπερυψωμένο πόδι (ύψος 17 εκ., διάμετρος βάσης
9,6 εκ., διάμετρος χείλους 20,1 εκ.), που εντάσσεται στην Κυπροαρχαϊκή Ι περίοδο (750 - 600 π.Χ.).
Βαθύ κύπελλο με χείλος ελαφρά λοξότμητο προς
τα μέσα. Κοντό κυλινδρικό στέλεχος στήριξης παρεμβάλεται μεταξύ της λεκάνης και του κυκλικού
ποδιού. Δύο αντικρυστές οριζόντιες κυλινδρικές
λαβές σε σχήμα θηλιάς φύονται στην εξωτερική
πλευρά της λεκάνης. Το αγγείο εξωτερικά και εσωτερικά είναι καλυμμένο με στακτόχρωμο επίχρισμα, πάνω στο οποίο στη συνέχεια προστίθενται
ζώνες με διάφορα διακοσμητικά γεωμετρικά στοιχεία (παράλληλες γραμμές, αγκυλωτοί σταυροί,
διακεκομμένα βέλη, ομόκεντρα ημικύκλια) στους
χρωματισμούς του μαύρου και του ερυθρού. Ο
γραπτός διάκοσμος δίδεται γρήγορος, και όχι ιδιαίτερα προσεγμένος. (Αριθμός αρχείου Δ 352). 	 ■
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Προσωπογραφία Ηγουμένου Κύκκου Κλεόπα

Α

πό γόνους της οικογένειας του αείμνηστου ηγουμένου Κύκκου Κλεόπα (1878 – 1951), από το χωριό Πολέμι της επαρχίας Πάφου, αγοράστηκε
από την Ιερά Μονή Κύκκου προσωπογραφία του. Πρόκειται για ελαιογραφία σε καμβά αγνώστου ζωγράφου διαστάσεων 89 x 70 εκ.).
Γύρω φέρει βαθμιδωτή ξύλινη σκούρα φαιόχρωμη
κορνίζα εποχής, ενώ εσωτερικά διατρέχεται από
λεπτή χρυσίζουσα ταινία. (Διαστάσεις με την κορνίζα 95 x 76 εκ.).
Ο πίνακας εικονίζει μετωπικό σε προτομή τον
ηγούμενο Κλεόπα, ενδεδυμένο με μελανό ράσο
και φέροντα στο κεφάλι επανωκαλύμαυχο. Στον
λαιμό έχει αναρτημένο σε πεπλατυσμένη αλυσίδα ηγουμενικό σταυρό, ο οποίος φέρει στο μέσο σε
φαιόχρωμη απόδοση σταυρωμένο Χριστό. Γύρω
περιτρέχεται από λευκούς ημιπολύτιμους λίθους,
οι οποίοι στο μέσο με επάλληλες σειρές δημιουργούν τετράγωνο. Στις απολήξεις των κεραιών
εναλλάσσονται κόκκινοι και πράσινοι λίθοι. Στην
απόληξη της κάτω κάθετης κεραίας είναι αναρτημένο ροδίζον πετράδι, ενώ στην κορυφή της πάνω
κεραίας φέρει στέμμα με μικρό σταυρό. Ο ηγούμενος Κλεόπας παρουσιάζεται μεσήλικας, μειλίχιος, στρογγυλοκέφαλος με μικρά σπινθηροβόλα
μάτια και σαρκώδες σιτόχρωμο πρόσωπο. Φέρει
μικρή στακτόχρωμη, ελαφρά διχαλωτή γενειάδα.
Το βάθος δίδεται ωχρόχρωμο. Ο πίνακας δεν φέρει
ονομαστικό τίτλο. Ο καμβάς του πίνακα ήταν διαρρηγμένος στα αριστερά της κεφαλής του ηγουμένου. Συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε στα Εργαστήρια Συντηρήσεως του Μουσείου της Μονής
Κύκκου από τον συντηρητή Μάριο Χατζηκυριάκο. (Αριθμός αρχείου Π 445)
Ο ηγούμενος Κλεόπας, κατά κόσμο Λάμπρος
Παπαδημητρίου, γεννήθηκε στα 1878 στο Πολέμι της Πάφου από πατέρα ιερέα. Σε ηλικία 12
χρονών εντάχθηκε δόκιμος στη Μονή Κύκκου.
Στα 1896 φοίτησε για τρία χρόνια στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο στη Λευκωσία. Στα 1900 χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και μετονομάσθη σε Κλεόπα. Το
1901 στέλλεται από τη Μονή Κύκκου στην Κωνσταντινούπολη για θεολογικές σπουδές στη σχολή της Χάλκης. Ολοκληρώνει τις σπουδές του στα
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1908 και επιστρέφει στην Κύπρο, όπου στα 1910
χειροτονείται ιερομόναχος. Μετά τον θάνατο στα
1911 του ηγουμένου Κύκκου Γερασίμου, εκλέγεται παμψηφεί από την αδελφότητα νέος ηγούμενός της. Ως ηγούμενος Κύκκου, ενισχύει ποικιλότροπα την ελληνική παιδεία. Στα 1913 ταξιδεύει
στη Γεωργία, όπου εκποιεί το Μετόχι της Μονής
Κύκκου. Στα 1916 κατέρχεται ως υποψήφιος για
τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, αλλά δεν εκλέγεται.
Το 1922 οικοδομεί τη δυτική πτέρυγα του μετο-

Ο Ηγούμενος Κύκκου Κλεόπας, 1911 – 1937
χίου Κύκκου στην Έγκωμη Λευκωσίας. Το 1930
προσπαθεί να εκλεγεί μέλος του Νομοθετικού
Συμβουλίου για την έδρα της Πάφου, αλλά αποτυγχάνει. Συγκρούεται με μέλη της αδελφότητας
ως προς τη διαχείριση της Μονής, και στα 1931 η
σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου του επιβάλλει την ποινή της αργίας και της έκπτωσης από το
ηγουμενικό αξίωμα. Στα 1947 ήρθη η αργία του
και στα 1948 εξελέγη μητροπολίτης Πάφου. Πέθανε στα 1951. 
■
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KυκκΩτες μοναχοΙ

υπηρετοΥν την ΟρθΟδοξη
ΕκκλησΙα στο εξωτερικo
l Tου Κωστή Κοκκινόφτα
Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

K

ατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας
(1571-1878) ένας πολύ μεγάλος αριθμός Kυπρίων κληρικών υπηρέτησε
μακριά από την Kύπρο, και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη
της ελληνορθόδοξης συνείδησης των υποδούλων.
Aρκετοί από αυτούς προέρχονταν από την ιστορική
Μονή της Παναγίας του Kύκκου, στο περιβάλλον
της οποίας έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα και ανδρώθηκαν πνευματικά. Oι περισσότεροι ανήλθαν
σε αρχιερατικούς θρόνους του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως, με το οποίο η Mονή Kύκκου διατηρούσε στενότατους δεσμούς, ενώ δεν λείπουν
και περιπτώσεις Kυκκωτών μοναχών, οι οποίοι
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υπηρέτησαν σε άλλα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία ή
στις ελληνικές κοινότητες της Διασποράς, καθώς
και στην Oρθόδοξη Eκκλησία της Γεωργίας.
Eξέχουσα θέση ανάμεσά τους κατέχει ο Πρωτοσύγκελλος της Mονής και μετέπειτα Mητροπολίτης Aγκύρας (1773-1779) Σεραφείμ Πισσίδειος,
ο οποίος εξέδωσε κατά το δεύτερο μισό του 18ου
αιώνα πολλά βιβλία στα «καραμανλίδικα», γραμμένα δηλαδή στην τουρκική γλώσσα, με ελληνικούς
όμως χαρακτήρες, για να στηρίξει την εθνική συνείδηση των τουρκόφωνων Eλλήνων της Kαππαδοκίας. Ο Σεραφείμ καταγόταν από την Αττάλεια,
εντάχθηκε στην αδελφότητα της Μονής Κύκκου
το 1751 και ανέπτυξε πλούσιο εκδοτικό έργο, στο
Eνατενίσεις

οποίο περιλαμβάνονται δεκαπέντε βιβλία στα
«καραμανλίδικα» και άλλα εννέα στην ελληνική
γλώσσα, που τυπώθηκαν με επιμέλειά του στα τυπογραφεία της Βενετίας και της Λειψίας1.
Στον μητροπολιτικό θρόνο Αγκύρας υπηρέτησε μεταξύ των ετών 1823 και 1826 και ένας άλλος
Kυκκώτης Ιερομόναχος, ο Aγαθάγγελος Mυριανθούσης, ο οποίος γεννήθηκε το 1782 στο χωριό
Μηλικούρι. Ο Αγαθάγγελος εξελέγη αρχικά Επίσκοπος Κοτυαίου (1818-1823) και στη συνέχεια
Αγκύρας (1823-1826), στον μητροπολιτικό θρόνο
της οποίας υπηρέτησε μέχρι το 1826. Ακολούθως
μετέβη στην Aνατολική Στερεά Eλλάδα, όπου έλαβε ενεργό μέρος στην επανάσταση του 1821, όπως
μαρτυρεί επιστολή, ημερομηνίας 20 Αυγούστου
1829, του Δημητρίου Υψηλάντη προς τον πρώτο
Έλληνα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Τελικά, το 1833, εξελέγη Mητροπολίτης Λοκρίδος, διακόνημα στο οποίο υπηρέτησε μέχρι τον θάνατό
του, που συνέβη το 18522.
Tις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα υπηρέτησε σε αρχιερατικό θρόνο του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως ο Eπίσκοπος Tρωάδος Bενέδικτος, επίσης πρώην Κυκκώτης μοναχός, για τον
οποίο όμως διασώζονται πολύ λίγες πληροφορίες,
όπως ότι για μεγάλο διάστημα υπηρέτησε στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες3.
Ένας άλλος Κύπριος Αρχιερέας, ο οποίος υπηρέτησε τον 19ο αιώνα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ήταν ο Μητροπολίτης Kώου (1843-1853) Παγκράτιος, ο οποίος διατηρούσε στενούς δεσμούς με
τη Μονή Κύκκου, και ίσως διετέλεσε παλαιό μέλος
της αδελφότητάς της. Ο Παγκράτιος συνδέθηκε με
την προσπάθεια ανάπτυξης της παιδείας στην Κω
και την ίδρυση του πρώτου σχολείου το 1845, που
έγινε μετά από σύσκεψή του με τους προύχοντες
του νησιού. Στην Κω και στο γειτονικό μικρό νησί
Ψέριμος σώζονται εικόνες, που δώρησε ή επαργύρωσε για τους ναούς τους, τεκμήριο της εκεί παρουσίας του. Μία από αυτές, που τοποθετήθηκε σε
προσκυνητάρι του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου, φέρει την επιγραφή «Μήτηρ Θεοῧ.
Ἡ Ἐλεοῧσα τοῧ Κύκκου» και επαργυρώθηκε με
δαπάνες του, το 1853. Απεβίωσε στις αρχές της δεκαετίας του 1870 στη Λευκωσία, όπου είχε εγκατασταθεί μερικά χρόνια μετά την παραίτησή του από
τον θρόνο της Κώου4.
O τελευταίος από τους γνωστούς Kυκκώτες
Aρχιερείς του Oικουμενικού Πατριαρχείου είναι
ο πρώην Επίσκοπος Αργυρουπόλεως (1886-1896)
και μετέπειτα Mητροπολίτης Mεσημβρίας (1896Eνατενίσεις



1906) του Eυξείνου Πόντου Xαρίτων Eυκλείδης,
ο οποίος πρωτοστάτησε στις προσπάθειες του Eλληνισμού για τη διατήρηση της ελληνικότητας
της Aνατολικής Pωμυλίας, την περίοδο του Mακεδονικού αγώνα. Ο Χαρίτων γεννήθηκε το 1936
στο χωριό Καμινάρια και υπήρξε «προ του 1880»,
όπως αναφέρεται, απόφοιτος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Στη συνέχεια υπηρέτησε
ως εφημέριος στην Κωνσταντινούπολη, από όπου
εξελέγη Αρχιερέας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά την παραίτησή του για λόγους υγείας από
τον μητροπολιτικό θρόνο Μεσημβρίας απεσύρθη
στη «βασιλίδα των πόλεων», όπου απεβίωσε γύρω
στο 19175.
Παλαιός Κυκκώτης μοναχός υπήρξε επίσης ο
Eπίσκοπος στη Γεωργία Iωακείμ, ο οποίος ίδρυσε
το 1781 το Μετόχιο της Mονής στην περιοχή Bαρτζία, μετά από δωρεά του βασιλιά της χώρας, που
έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τη Μονή Κύκκου και
τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Κυκκώτισσας. Για αρκετά χρόνια το Μετόχιο αυτό αποτελούσε σημαντικό οικονομικό πόρο για τη Μονή,
και συνέτεινε σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψή
της, μετά την κρίση του 1821. Ο Ιωακείμ παρέμεινε εκεί, διαχειριζόμενος το Mετόχιο, μέχρι το 1816,
οπότε εξελέγη σε αρχιερατικό θρόνο, και υπηρέτησε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας μέχρι
τον θάνατό του, που συνέβη γύρω στο 18376.
Από τη Μονή Κύκκου ξεκίνησε επίσης τη μοναχική του ζωή ο μεγάλος ευεργέτης της παιδείας στην Kύπρο και την Παλαιστίνη στα μέσα του
19ου αιώνα Mητροπολίτης αρχικά Σεβαστείας
(1836-1838) και ακολούθως Πέτρας (1838-1867)
του Πατριαρχείου Iεροσολύμων Mελέτιος Mαττέος. Ο Μελέτιος γεννήθηκε στο χωριό Λεμίθου το
1785 και μετά την ένταξή του στην αγιοταφική
αδελφότητα βοήθησε πολλούς νεαρούς Κυπρίους
να φοιτήσουν στις Σχολές, που διατηρούσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και να πραγματοποιήσουν
στη συνέχεια ευρύτερες σπουδές στην Ελλάδα και
σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι ανεψιοί του Πατριάρχης Aντιοχείας (1891-1898) Σπυρίδων, Μητροπολίτης Tιβεριάδος (1869-1875) Νεκτάριος, Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου (1881-1908) Επιφάνιος Ματτέος, Hγούμενος
της Μονής της Βηθανίας Γαβριήλ (†1901) και οι εξ
αγχιστείας συγγενείς του αυτάδελφοι Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μυριανθέας (1838-1898) και Πρωτοσύγκελλος Mητροφάνης (1827-1870)7.
Κυκκώτης μοναχός υπήρξε επίσης ο Eπίσκοπος
Mαρεώτιδος (1840-1842) του Πατριαρχείου Aλε61

ξανδρείας Διονύσιος, ηγετική φυσιογνωμία του
κινήματος των Oκτωβριανών. Ο Διονύσιος γεννήθηκε στην Τσακίστρα το 1887, και φοίτησε αρχικά
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ακολούθως στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη
συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο, και υπηρέτησε
σε διάφορα διακονήματα, όπως αυτά του ιεροκήρυκα, του μέλους του Ηγουμενοσυμβουλίου και του
εφημέριου στον ναό της Φανερωμένης στη Λευκωσία. Μετά την εξορία του από τους Βρετανούς
αποικιοκράτες, τον Οκτώβριο του 1931, υπηρέτησε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ως ιεροκήρυκας
στον καθεδρικό ναό του Aγίου Σάββα, διευθυντής
του περιοδικού του Πατριαρχείου «Πάνταινος»
(1932-1942) και αργότερα ως Επίσκοπος Μαρεώτιδος. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των χρόνων
του Μεσοπολέμου, και δημοσίευσε μεγάλο αριθμό
άρθρων, που χαρακτηρίζονται από την πολύ καλή
θεολογική και εγκυκλοπαιδική τεκμηρίωσή τους,
καθώς και την ανεπιτήδευτη ευσέβεια και τη βαθιά πίστη του συντάκτη τους8.
Δύο άλλοι Κυκκώτες κληρικοί, οι Αρχιμανδρίτες Μακάριος (1840-1883) και Ιερόθεος (19051972), υπηρέτησαν ως εφημέριοι στην ελληνική
κοινότητα του Λονδίνου. Ο Μακάριος γεννήθηκε
στην Τσακίστρα το 1840, και φοίτησε αρχικά στην
Eλληνική Σχολή Λευκωσίας και στη συνέχεια
στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύμων,
όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1871. Ακολούθως επέστρεψε στην Kύπρο, και υπηρέτησε ως
διευθυντής της Eλληνικής Σχολής Kύκκου μέχρι
το 1875, που μετέβη στην Kωνσταντινούπολη, για
να αναλάβει τα καθήκοντα του ιερατικώς προϊσταμένου του Mετοχίου της Mονής στο Διπλοκιόνιο
(Mπεσίκ Tας). Tελικά, το 1877, εγκαταστάθηκε
στην αγγλική πρωτεύουσα, όπου υπηρέτησε ως
εφημέριος μέχρι τον απροσδόκητο θάνατό του,
που συνέβη το 18839.
Ο Ιερόθεος γεννήθηκε στο χωριό Μουτουλλάς
το 1905, και αρχικά αποφοίτησε από το Παγκύπριο
Γυμνάσιο (1926-1930) και στη συνέχεια από τη
Σχολή Σαμουήλ (1930-1932). Το 1933 μετέβη για
σπουδές στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, τις οποίες όμως δεν ολοκλήρωσε, εξαιτίας απέλασής του
από το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου
του 1936, μετά που δημοσίευσε αριθμό άρθρων
- ανταποκρίσεων εναντίον του στην κυπριακή
εφημερίδα «Ελευθερία». Μετά την εξέλιξη αυτή
εγκαταστάθηκε στην αγγλική πρωτεύουσα, όπου
συνέχισε τις σπουδές του και υπηρέτησε ως ιεροδιάκονος στην αρχή και εφημέριος στη συνέχεια
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στους εκεί ναούς. Κατά τη διάρκεια της παραμονής
του στο Λονδίνο ο Ιερόθεος υπήρξε δραστήριο στέλεχος της παροικίας, δίδαξε την ελληνική γλώσσα
στα παιδιά των αποδήμων, ίδρυσε βιβλιοπωλείο
και εκδοτικό οίκο και ανέπτυξε πλούσια συγγραφική και εθνική δράση. Απεβίωσε το 197210.
Στις μέρες μας, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, η
Μονή έχει επικεντρώσει μέρος από τις πολύπλευρες δραστηριότητές της στον τομέα της ηθικής και
υλικής στήριξης των Ορθοδόξων Πατριαρχείων
της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και των ιεραποστολικών κλιμακίων
της Ασίας και της Αφρικής. Aναφέρονται ενδεικτικά η χρηματοδότηση της ανακαίνισης δημοτικού
σχολείου του Πατριαρχείου Iεροσολύμων στην
Παλαιστίνη, όπου φοιτούν παιδιά Aραβόφωνων
Oρθοδόξων, η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία έδρας ελληνικής γλώσσας στην Eκκλησιαστική Aκαδημία Mόσχας και η χρηματική
βοήθεια, που παρέχει προς το Πατριαρχείο Aλεξανδρείας για τη λειτουργία της Iερατικής Σχολής
Mακάριος Γ’ στην Kένυα. Eπίσης συνδράμει κατά
καιρούς οικονομικά τις Mητροπόλεις του Πατριαρχείου αυτού, ενώ κάλυψε και τις δαπάνες για τον
εξωραϊσμό και την ανοικοδόμηση της ιστορικής
Mονής του Aγίου Σάββα στην Aλεξάνδρεια, που
πραγματοποιήθηκε το 199911.
Στα πλαίσια της στήριξης του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας, που στις μέρες μας έχει κατεξοχήν
ιεραποστολικό ρόλο, τρεις από τους νεότερους
Κυκκώτες κληρικούς, απόφοιτοι της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών και κάτοχοι ευρύτατης μόρφωσης, αποδέχτηκαν, με τις ευλογίες της Μονής της
μετανοίας τους, πρόσκληση του Κύπριου στην καταγωγή μακαριστού Πατριάρχη Πέτρου Ζ’ να υπηρετήσουν σε διάφορα διακονήματά του. Πρόκειται
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Ο Μητροπολίτης Καλής Ελπίδος Σέργιος γεννήθηκε το 1967 στο χωριό Καμινάρια, και είναι
απόφοιτος του έτους 1992 της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1997 μετέβη στη
Νότιο Αφρική, όπου ανέλαβε τα καθήκοντα του ιερατικού προϊσταμένου στο Πορτ Ελίζαμπεθ, μέχρι
το 1999, που εξελέγη Μητροπολίτης Καλής Ελπίδος, διακόνημα στο οποίο υπηρετεί έκτοτε13.

για τους Μητροπολίτες
Ιωαννουπόλεως Σεραφείμ
και Καλής Ελπίδος Σέργιο, καθώς και τον Έξαρχο του Πατριαρχείου στη
Pωσία Επίσκοπο Κυρήνης
Aθανάσιο.
Ο Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως
Σεραφείμ
γεννήθηκε το 1961 στο χωριό Γαλαταριά της Πάφου,
και εστάλη από τη Μονή
Κύκκου για σπουδές αρχικά στη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως στη Μεγάλη Βρετανία, όπου
ειδικεύτηκε στον κλάδο της πατρολογίας. Στη συνέχεια υπηρέτησε στην Αφρικανική Ήπειρο, ως
Μητροπολίτης Κένυας και Ειρηνουπόλεως, από το
1997 έως το 2001, και ακολούθως ως Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως12.

1 Για

τη ζωή του βλ. Σόλωνος Xατζησολωμού, «Δύο άγνωστοι ύμνοι του 18ου αιώνα προς τιμήν της Παναγίας του
Kύκκου», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 3(1996), σ. 415-451· Eυτύχιου Γαβριήλ, «Oι πρόλογοι
της καραμανλίδικης και της ελληνικής έκδοσης της περιγραφής του Kύκκου του 1782», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5(2001). σ. 380-382· Πασχάλη
Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία
2002, σ. 246-250.

Ο Επίσκοπος Κυρήνης Αθανάσιος γεννήθηκε
στη Μόρφου το 1958. Σπούδασε επίσης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και
πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας στον κλάδο της ιστορίας
του βυζαντινού και μεταβυζαντινού κόσμου και
της Λατινικής Ανατολής. Υπηρέτησε ως Έφορος
της Μονής και μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου
της μέχρι το 1997, που μετέβη στη ρωσική πρωτεύουσα και ανέλαβε το έργο της ενδυνάμωσης
των σχέσεων της Ελληνόφωνης Ορθοδοξίας με το
Πατριαρχείο Μόσχας, το οποίο συνεχίζει από τον
Νοέμβριο του 1999 ως Επίσκοπος Κυρήνης .14 ■

νόφτα (επιμέλεια), Διονυσίου Kυκκώτη Eπισκόπου Mαρεώτιδος, Άπαντα, τ. A’ (1922-1935), Λευκωσία 2001, Άπαντα,
τ. Β’ (1936-1937), Λευκωσία 2002, και Άπαντα, τ. Γ’ (19381942), Λευκωσία 2007.
9

Για τον Μακάριο βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Κυκκώτικα
Μελετήματα, ό.π., σ. 191-203.
10

Για τον Παγκράτιο βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Κυκκώτικα
Μελετήματα, ό.π., σ. 117-130.

Για τον Iερόθεο και το έργο του βλ. Kλείτου Iωαννίδη,
Iστορία της Nεώτερης Kυπριακής Λογοτεχνίας, Λευκωσία
1986, σ. 283-284· Tου ιδίου, «H ανέκδοτη αλληλογραφία
του Aρχιμανδρίτη Iερόθεου Kυκκώτη με τον εξόριστο στις
Σεϋχέλλες Eθνάρχη Mακάριο Γ’», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 2(1993), σ. 399-416· Θεοχάρη
Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα Bρετανικά Aποικιακά
Aρχεία 1930-1939, Λευκωσία 1999, σ. 95-98· Κλείτου Ιωαννίδη, Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Κυκκώτης, ο εθνικός αγωνιστής, ο δημοκράτης, Λευκωσία 2007.

5

Για τον Χαρίτωνα Ευκλείδη βλ. Κωστή Κοκκινόφτα,
Κυκκώτικα Μελετήματα, ό.π., σ. 131-138· Του ιδίου, Τα
Καμινάρια, Λευκωσία 2009, σ. 175-181.

11

Aνωνύμου, «Aναπαλαιώθηκε ο ιερός πατριαρχικός ναός
και η Iερά Mονή του Aγίου Σάββα», Πάνταινος 92/31(2000),
σ. 16-17, 20-21.

6

12

2

Για τον Αγαθάγγελο Μυριανθούση βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Κυκκώτικα Μελετήματα, τ. Α’, Λευκωσία 1997, σ. 5178.
3

Για τον Βενέδικτο βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Κυκκώτικα
Μελετήματα, ό.π., σ. 107-115.
4

Για τον Iωακείμ βλ. Hγουμένου Kύκκου Xρυσοστόμου,
H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 105· Aθανάσιου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα του εν Γεωργία Mετοχίου της Iεράς Mονής
Kύκκου, Λευκωσία 1998, σ. 12-13· Iωάννη Θεοχαρίδη, O
Kώδικας 53 της Iεράς Mονής Kύκκου, Λευκωσία 2004,
σ. 88-89.
7 Για τον Μελέτιο Ματτέο βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Κυκκώτικα Μελετήματα, ό.π., σ. 79-105.
8

Για τον Διονύσιο βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, H ζωή και το
έργο του Eπισκόπου Mαρεώτιδος Διονυσίου Kυκκώτη
(1887-1942), Λευκωσία 2001. Το συγγραφικό έργο του έχει
επανεκδοθεί σε τρεις ογκώδεις τόμους. Βλ. Κωστή Κοκκι-
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Aνωνύμου, «H χειροτονία του νέου Mητροπολίτου
Kένυας και Eιρηνουπόλεως κ. Σεραφείμ», Πάνταινος
90/16(1998), σ. 17-24· Aνωνύμου, «Σύγκλησις της Aγίας και
Iεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας και πάσης
Aφρικής», Πάνταινος 93/37(2001), σ. 14-15.
13 Aνωνύμου, «Eκλογή και χειροτονία του Σεβασμιωτάτου
Mητροπολίτου Kαλής Eλπίδος κ. Σεργίου», Πάνταινος
92/32(2000), σ. 128-133.
14 Aνωνύμου, «Eκλογή και χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Eπισκόπου Kυρήνης κ. Aθανασίου», Πάνταινος
92/32(2000), σ. 142-150· Χαράλαμπου Στρόππου, «Μορφίτες
που τιμούν την Κύπρο στο εξωτερικό. Επίσκοπος Κυρήνης
Αθανάσιος», Φωνή της Μόρφου 35(2007), σ. 43-44.
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Οἱ Ἅγιοι
ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα
Νικηφόρος
l Τοῦ Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια
Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ο

ἱ Ἅγιοι, ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα
τῆς νίκης, οἱ Ἅγιοι Νικηφόροι, διακοσμοῦν τὸ Ὀρθόδοξο
Ἁγιολόγιο, συγχαίρουν μὲ
τοὺς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ στὴν
οὐράνια Βασιλεία Του καὶ πρεσβεύουν
στὸν νικητὴ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τὸν
εὔσπλαγχνο Χριστό μας, γιὰ ὅλους ἐμᾶς,
ποὺ τιμᾶμε τὴν ἑόρτια μνήμη τους. Μιὰ
ἐπισταμένη ἁγιολογικὴ ἔρευνα μᾶς φέρνει
μπροστὰ σὲ δεκατέσσερις Ἁγίους, σὲ δεκατέσσερα διαμάντια τῆς πίστεως καὶ μαργαριτάρια τῆς εὐσεβείας, στοὺς δεκατέσσερις
φερώνυμους Ἁγίους Νικηφόρους. Εἶναι
δεκατέσσερις Ἅγιοι, Ὅσιοι, Ἱεράρχες καὶ
Μάρτυρες, ποὺ ἔζησαν μὲν σὲ διαφορετικὰ
χρόνια, ἀλλὰ μὲ τὴν καθαρὴ βιοτή τους, μὲ
τοὺς τρόπους διαποιμάνσεως τοῦ πιστοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὰ μαρτυρικά τους
κατορθώματα εὐαρέστησαν τὸν Θεὸ καὶ
τοὺς ἀνθρώπους, τὴ θριαμβεύουσα καὶ τὴ
στρατευόμενη Ἐκκλησία. Κάθε ἕνας ἀπὸ
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αὐτοὺς μᾶς μεταφέρει κι ἕνα μήνυμα, προτρέποντάς μας νὰ τοὺς μιμηθοῦμε, γιὰ νὰ
ἀξιωθοῦμε μαζί τους νὰ ζήσουμε τὴ χαρὰ
τοῦ Παραδείσου, τὴν ἄλυπη μακαριότητα.

✜Νικηφόρος

Μάρτυς, ποὺ μαρτύρησε μαζὶ μὲ τὸν Οὐΐκτωρα καὶ τὸν
Οὐϊκτωρῖνο. Ρίχθηκαν μαζὶ σὲ ἕνα ὅλμο,
δηλαδὴ ἕνα πολὺ μεγάλο γουδί, ὅπου συντρίβησαν τὰ μέλη τῶν σωμάτων τους, αὐτὰ
ποὺ ἦσαν μέλη Χριστοῦ. Ἡ μνήμη τους
τιμᾶται στὶς 31 Ἰανουαρίου. Στὸ Ἁγιολόγιο
τοῦ Εὐστρατιάδου ταυτίζονται οἱ τρεῖς
αὐτοὶ Μάρτυρες μὲ τοὺς πέντε Μάρτυρες
τῆς πέμπτης Ἀπριλίου, ὅπου μαζὶ μὲ τὸν Νικηφόρο ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα τῶν Μαρτύρων: Διοδώρου, Οὐΐκτωρος, Κλαυδιανοῦ,
Οὐϊκτωρίνου, Παππίου καὶ Σεραπίωνος.

✜Νικηφόρος

ὁ Καλλιμάρτυς,

ποὺ μαρτύρησε μαζὶ μὲ τὸν Στέφανο.

Eνατενίσεις

Ἀκολούθησε χωρὶς γογγυσμοὺς τὴν ὁδὸ τοῦ
μαρτυρίου καί, ὁμολογῶντας τὸ ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ μὲ παρρησία, ὑπέμεινε ξύσιμο τοῦ
σώματός του, γιὰ νὰ λάβει ἀπὸ τὸν δίκαιο
ἀγωνοθέτη Χριστὸ τὸ στεφάνι τῆς νόμιμης
ἀθλήσεως. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 8 Φεβρουαρίου.

✜Νικηφόρος Μάρτυς, ὁ Ἅγιος τῆς

συγγνώμης. Μαρτύρησε στοὺς χρόνους τῆς
βασιλείας τοῦ Οὐαλεριανοῦ (251-259) καὶ
τοῦ Γαληϊνοῦ (254-268). Αὐτὸς
εἶχε φίλο τὸν Πρεσβύτερο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας Σαπρίκιο. Κάποτε ὅμως ἡ φιλία τους
μεταβλήθηκε σὲ ἄσπονδο μῖσος.
Ὁ Νικηφόρος, ἄνθρωπος τῆς
ἀγάπης, πολλὲς φορὲς ἔτρεξε νὰ
ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τὸν Σαπρίκιο, ποὺ ὅμως ἔμενε ἀδυσώπητος
στὶς παρακλήσεις του. Ὅταν κάποτε καταδιώχθηκε γιὰ τὴν πίστη
ὁ Σαπρίκιος καὶ τὸν ὁδηγοῦσαν
στὸ μαρτύριο, ὁ Νικηφόρος ἔτρεξε
πάλι νὰ πάρει τὴν εὐχή του καὶ νὰ
τοῦ ζητήσει συγγνώμη, νομίζοντας
ὅτι θὰ εἶχε μαλακώσει ἡ καρδία του
λίγο πρὶν τὰ βασανιστήρια. Αὐτὸς
ὅμως καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ δὲν
ἐννοοῦσε νὰ τὸν συγχωρήσει. Τότε
ἦταν ποὺ βρῆκε ἐφαρμογὴ ὁ λόγος
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, λέγοντος
«Καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα
καυθήσωμαι ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐδὲν ὠφελοῦμαι» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 3).
Ἔτσι ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης δὲν τὸν
ἀξίωσε νὰ μαρτυρήσει, ἀφοῦ λιγοψύχησε καὶ ἀρνήθηκε τὴν πίστη.
Βλέποντας ὁ Νικηφόρος τὸν Σαπρίκιο νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ
στάδιο τῆς ἀθλήσεως καὶ μὴ θέλοντας νὰ πάει χαμένο τὸ στεφάνι τοῦ
μαρτυρίου, μπῆκε ὁ ἴδιος μέσα στὸ σκάμμα
καί, ὁμολογῶντας Χριστό, ὑπέμεινε τὸ κόψιμο τῆς κεφαλῆς του. Ἡ μνήμη του τιμᾶται
στὶς 9 Φεβρουαρίου.

✜

Νικηφόρος Μάρτυς, ποὺ μαρτύρησε μαζὶ μὲ τὸν Ἀγάπιο καὶ τὸν Χαρί-
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σιο. Ἦταν τρεῖς στενὰ συνδεδεμένοι μὲ τὸν
σύνδεσμο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ νέοι, οἱ
ὁποῖοι μὲ τὸ ἴδιο φρόνημα ρίχθηκαν στὸ
μαρτύριο, γιὰ νὰ λάβουν ἴσους στεφάνους
ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό μας. Ἡ μνήμη του
τιμᾶται τὴν 1η Μαρτίου.

✜Νικηφόρος
Χῖος.

Ἱερομόναχος

ὁ

Γεννήθηκε στὰ μέσα τοῦ δεκάτου
ὀγδόου αἰῶνος στὰ Καρδάμυλα τῆς Χίου.
Νεαρὸς εἰσῆλθε στὴ Νέα Μονὴ ὡς δόκιμος,

ὅπου διέπρεψε γιὰ τὴν εὐφυΐα, τὴ φιλομάθεια, τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν εὐσέβεια. Γιὰ
τὰ προτερήματά του αὐτὰ τὸν ἔστειλαν οἱ
πατέρες τῆς Μονῆς στὴ Χώρα τῆς Χίου, γιὰ
περισσότερη μόρφωση. Σ’ αὐτὴν ἀργότερα
παρέμεινε ὡς δάσκαλος ἐπὶ σχολαρχίας
τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, καὶ
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δίδαξε μέχρι τὸ 1802, ὁπότε καὶ ἀνέλαβε
τὴν ἡγουμενεία τῆς Νέας Μονῆς. Τότε συνέγραψε τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς του, ἀλλὰ
οἱ ἀκαταστασίες καὶ οἱ περισπασμοί, ποὺ
τοῦ διέκοπταν τὴν ἡσυχαστική του διάθεση, τὸν ἀνάγκασαν νὰ τὴν ἐγκαταλείψει καὶ
νὰ καταφύγει στὸ μονύδριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὰ Ρευστά, ὅπου μόναζε ὁ Ἰωσὴφ
ἀπὸ τὰ Ἄγραφα καὶ ἀργότερα ἦλθε κοντά
του καὶ ὁ Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Κοιμήθηκε
εἰρηνικὰ μετὰ ἀπὸ σύντομη ἀσθένεια τὸ
1821, τιμώμενος ὡς Ἅγιος, καὶ ὅσο ζοῦσε,
καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του. Ἡ μνήμη του
τιμᾶται τὴν 1η Μαΐου.

✜Νικηφόρος

Ὅσιος, Ἡγούμενος
Μονῆς Μηδικίου. Ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ
Πατριάχου Ταρασίου (784-806) καὶ ἀπὸ
τὴν παιδική του ἡλικία ἐπόθησε τὸν
μοναχικὸ βίο. Βλέποντας τὴν εἰκονομαχία
νὰ αὐξάνεται, κατέφυγε σὲ κάποιο Μοναστήρι, ὅπου ἔλαβε τὸ ἀγγελικὸ σχῆμα
καὶ περνοῦσε τὸν χρόνο του μὲ προσευχὲς
καὶ νηστεῖες. Ὅταν γαλήνεψε κάπως ἡ
Ἐκκλησία, οἱ μοναχοὶ τῆς Μονῆς τοῦ Μηδικίου, στὴν Τρίγλεια, τὸν ζήτησαν γιὰ
Ἡγούμενό τους. Πάλι ὅμως ὁ εἰκονομάχος
Λέων δημιούργησε πολλὰ προβλήματα στὴν Ἐκκλησία, καὶ καταδίωκε ὅσους
ἔμεναν σταθεροὶ στὰ πάτρια δόγματα. Τότε
συνέλαβαν καὶ τὸν Ὅσιο Νικηφόρο καὶ τὸν
ἔκλεισαν στὴ φυλακή, ὅπου ἀπὸ τὶς κακουχίες ἀπέθανε καὶ πῆρε τὸ στεφάνι τοῦ
Ὁμολογητοῦ. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 4
Μαΐου.

✜Νικηφόρος
Ἀθωνίτης.

Ὅσιος,

ὁ

Ἔζησε τὴν ἡσυχαστικὴ
ζωὴ στὶς ἐρημικώτερες τοποθεσίες τοῦ
Ἁγίου Ὄρους γύρω στὰ 1300. Καθηγητὴς
καὶ μυσταγωγὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ, ἔγινε κατοικητήριο τῆς θείας χάριτος καὶ ἑνώθηκε μὲ τὸ ὑπερκόσμιο καὶ
ὑπέρφωτο θεῖο φῶς. Στὸ πόνημά του «Περὶ
νήψεως καὶ φυλακῆς καρδίας» αὐξάνει τὴν
ἐπιθυμία τῶν πιστῶν γιὰ ἐπιθυμία τῶν
οὐρανίων βραβείων. Κοιμήθηκε εἰρηνικά,
καὶ ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 4 Μαΐου.
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✜Νικηφόρος

Ὅσιος,

Πρεσβύτερος τῆς Μονῆς τῆς Ἐφάψεως. Αὐτὸς μὲ τὴ
διαρκῆ ἄσκησή του καὶ τὶς νυχθήμερες γονυκλισίες του πάτησε τὰ ἔνεδρα τοῦ διαβόλου καὶ συνέτριψε τὶς φάλαγγες τῶν δαιμόνων. Βρίσκοντας τὴν πράξη γιὰ ἐπίβαση τῆς
θεωρίας, ἔλαβε στεφάνους ἀϊδίου μακαριότητος. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 13 Μαΐου.

✜Νικηφόρος Πατριάρχης Κων-

σταντινουπόλεως, ὁ Ὁμολογητής.
Ὁ θεοφόρος αὐτὸς Ἱεράρχης γεννήθηκε
στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 758 ἀπὸ γονεῖς
εὐσεβεῖς καὶ ἐπιφανεῖς, τὸν βασιλικὸ
γραμματέα καὶ νοτάριο Θεόδωρο καὶ τὴν
Εἰρήνη. Αὐτὸν τὸν Θεόδωρο ὁ εἰκονομάχος
Κωνσταντῖνος Ε΄ ὁ Κοπρώνυμος (741775) ἐξώρισε στὰ Μύλασα τῆς Καρίας, γιὰ
τὴν προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων καὶ
κατόπιν στὴ Νίκαια, ὅπου μετὰ ἀπὸ ἕξι
χρόνια πέθανε.
Ὁ Νικηφόρος, ἀφοῦ ἐκπαιδεύθηκε και
ἀνατράφηκε καλύτερα, ἔγινε καὶ αὐτὸς
βασιλικὸς γραμματέας, ἀλλὰ ἡ κλίση του
στὸν μοναχικὸ βίο τὸν ἔκανε νὰ ἀποσυρθεῖ
σὲ ἕνα λόφο ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Θρακικὸ
Βόσπορο καὶ νὰ καρεῖ μοναχός. Ἐκεῖ ὁ
Νικηφόρος ἀνέβαινε τὴν κλίμακα τῶν
ἀρετῶν μὲ συνεχῆ ἄσκηση καὶ προσευχή.
Ἡ καλή του φήμη τὸν ἔφερε πάλι στὴν
Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἀνέλαβε τὴ
διεύθυνση κάποιου πτωχοκομείου καὶ
μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Πατριάρχη Ταρασίου
μὲ ψῆφο κλήρου καὶ λαοῦ ἀνεδείχθη
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, στοὺς
χρόνους βασιλείας Νικηφόρου Α΄ τοῦ
Λογοθέτου (803-811). Ἡ Πατριαρχία τοῦ
Νικηφόρου ἦταν ὁμαλή, τόσο στὰ χρόνια
τῆς βασιλείας τοῦ Νικηφόρου, ὅσο και
στὰ χρόνια τῶν διαδόχων του Σταυρακίου
(811) καὶ Μιχαὴλ Α΄ τοῦ Ραγκαβὲ (811-813).
Ὅταν, ὅμως, στὸν θρόνο ἀνῆλθε ὁ Λέων
ὁ Ἀρμένιος (813-820) καὶ ὁ ἀγῶνας κατὰ
τῶν ἁγίων εἰκόνων ἄρχισε μὲ μεγαλύτερη
ἔνταση, ὁ Νικηφόρος βρέθηκε νὰ εἶναι
ἀντίπαλός του καὶ ἐπιτιμητὴς τῆς ἀσεβείας
καὶ αὐθαδείας του.
Ἐκδιώχθηκε, λοιπόν, ἀπὸ τὸν θρόνο του
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καὶ ἐξορίσθηκε πρῶτα στὴ Χρυσούπολη
καὶ κατόπιν στὴν παρὰ τὸν Ἀκρίταν, ἴσως
Ἀρετζοῦν, Μονὴ τοῦ μεγαλομάρτυρος
Θεοδώρου, ποὺ ὁ ἴδιος ἔκτισε. Ἐκεῖ τὸν
ἐπισκεπτόταν καὶ ὁ ἐξόριστος στὸν Ἀκρίτα
Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ποὺ καὶ τὸν βίο
ἐπεράτωσε ἐκεῖ. Στὴ Μονὴ αὐτή, ἀφοῦ
ταλαιπωρήθηκε πολλὰ χρόνια, πέθανε σὲ
ἡλικία ἑβδομῆντα περίπου ἐτῶν.
Στὴ Μονὴ τοῦ Κύκκου ὑπάρχει
περικαλλὴς Ναὸς τοῦ ἁγίου Νικηφόρου,
στὸ κοιμητήριό της, ποὺ ἔκτισε τελευταίως
ὁ φίλεργος Καθηγούμενος καὶ φερώνυμος
τοῦ ἁγίου, Ἐπίσκοπος Νικηφόρος. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 2 Ἰουνίου.

✜Νικηφόρος

ὁ Μάρτυς, ποὺ
μαρτύρησε μαζὶ μὲ τοὺς συνάθλους του,
Ζεβινᾶ, Γερμανὸ καὶ Ἀντωνῖνο στὸν ἐπὶ
Μαξιμιανοῦ διωγμό (286-305). Ὁ Νικηφόρος βρισκόταν στὴν ἀκμὴ τῆς νεότητός του
καὶ ἔδωσε ὅλη του τὴν ἰκμάδα στὸν Χριστό,
τὸν ὁποῖο ὑπεραγαποῦσε καὶ γιὰ χάρη Του
ἦταν πρόθυμος νὰ ὑπομείνει κάθε εἴδους
βασανιστήρια. Ὑπέμεινε ἀποτομὴ τῆς
κεφαλῆς του. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 20
Ὀκτωβρίου. Ἡ ἴδια τετράδα συνεορτάζεται στὶς 12 Νοεμβρίου μαζὶ μὲ τὴν παρθένο
Μαραθώ.

✜Νικηφόρος ὁ Ὅσιος, ὁ ἰσάγγελος
ἄνθρωπος, ποὺ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο
καὶ κάθε κοσμικὴ μέριμνα καὶ φροντίδα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἀξιώθηκε
νὰ κτίσει τὸ Μοναστήρι στὸ Χαρσιανό, τὸ
ὁποῖο ἀνέδειξε ἐργαστήριο προσευχῆς καὶ
ἐντευκτήριο ἀρετῆς. Σ’ αὐτὸ καὶ εἰρηνικὰ
τελείωσε τὴν πρόσκαιρη ζωή του. Ἡ μνήμη
του τιμᾶται στὶς 23 Ὀκτωβρίου.

✜

Νικηφόρος Μάρτυς, ὁ Πρεσβύτερος. Συμμαρτύρησε μὲ τοὺς Ἐπισκόπους
Τιμόθεο καὶ Θεόδωρο, τοὺς Πρεσβυτέρους
Πέτρο, Ἰωάννη, Σέργιο καὶ Θεόδωρο, τοὺς
Διακόνους Βασίλειο καὶ Θωμᾶ καὶ τοὺς
Μοναχούς Ἱερόθεο, Δανιήλ, Χαρίτωνα,
Σωκράτη, Κομάσιο καὶ Εὐσέβιο, καθὼς
καὶ τὸν Ἀθλητὴ Ἑτοιμάσιο, στὴν Τιβεριού-
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πολη (Στρώμνιτσα), οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται
πολιοῦχοι Ἅγιοι τῆς πόλεως τοῦ Κιλκίς. Ἡ
μνήμη του τιμᾶται στὶς 28 Νοεμβρίου.

✜Νικηφόρος

Φωκᾶς, ὁ Αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου. Ἡ μνήμη του συναντᾶται
μόνο στὴ Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ
Ἄθωνος, ὅπου ὑπάρχει καὶ Ἀκολουθία του
σὲ κώδικα μὲ διπλὸ Κανόνα, καὶ τιμᾶται
στὶς 11 Δεκεμβρίου.
Ἐπίμετρο.
Ἐξέχουσα σύγχρονη ὁσιακὴ προσωπικότητα.

✜Νεοφανὴς

Ὅσιος Νικηφόρος

ὁ Λεπρός, ὁ ἐπονομαζόμενος Τζανακάκης. Ἦταν κρητικῆς καταγωγῆς, καὶ ἔζησε
τὸν περασμένο αἰῶνα. Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε
στὴν ἐφηβική του ἡλικία νὰ ἀρρωστήσει
ἀπὸ τὴν τότε ἀνίατη ἀσθένεια τῆς λέπρας.
Στὸ λεπροκομεῖο τῆς Χίου, ὅπου κατέφυγε, συνάντησε τὸν Ἅγιο ἱερέα Ἄνθιμο τὸν
Βαγιᾶνο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐκάρη μοναχός,
καὶ διακονοῦσε μὲ προθυμία ὅλους τοὺς
ἄλλους λεπρούς. Ταυτόχρονα ἔψαλλε στὸν
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου τοῦ λεπροκομείου,
καὶ ἀσκοῦσε τὸ ἐργόχειρο τοῦ ἀνθοκόμου.
Μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ λεπροκομείου
τῆς Χίου ὁ Νικηφόρος ἦρθε στὴν Ἀθῆνα καὶ
παρέμεινε ἑπτὰ χρόνια κλεισμένος σ’ ἕνα
κελλὶ τοῦ Νοσοκομείου Λοιμωδῶν Νόσων,
ἀδιαλείπτως προσευχόμενος. Τὰ χρόνια
αὐτὰ ἔχασε τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν του καὶ
παρέλυσε, ἀλλὰ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἄνοιξε τὰ
μάτια τῆς ψυχῆς του νὰ βλέπει τὸν ἀθέατο
σ᾿ ἐμᾶς κόσμο. Στὸ κρεββάτι τοῦ πόνου τὸν
διακονοῦσε ὁ ἄλλος Ὅσιος τῆς ἐποχῆς μας,
ὁ ἐπίσης θαυμαστὸς Γέροντας Εὐμένιος,
ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν ὁσιακὴ τοῦ Νικηφόρου
κοίμηση ἀνακόμισε τὰ χαριτόβρυτα λείψανά του, τὰ ὁποῖα εὐωδιάζουν. Ὁ Θεὸς
τοῦ ἔδωσε θαυματουργικὸ χάρισμα, γιατὶ
ὑπέμεινε ἀγόγγυστα τὴν ἀσθένειά του, καὶ
πάντα παρηγοροῦσε ὅσους ὑπέφεραν ἀπὸ
ἀνίατες ἀσθένειες. Ἡ μνήμη του τιμᾶται
στὶς 4 Ἰανουαρίου. 
■
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Η λατρευτική γλώσσα
της Εκκλησίας μας
και η π ροσέγγισή της
από τα παιδιά

68



Eνατενίσεις

l Του Αλέξανδρου Ταπάκη
Θεολόγου-Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης

1

Ελληνική γλώσσα και ευαγγέλιο

Η ελληνική γλώσσα έχει το θείο
προνόμιο από όλες τις άλλες γλώσσες
του κόσμου να αποτελεί τη γλώσσα,
στην οποία γράφτηκε απευθείας το μεγαλύτερο μέρος της θείας αποκαλύψεως και στη
συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος από τα έργα
των Πατέρων της Εκκλησίας. Ο Ευαγγελιστής
Ιωάννης, π.χ. αρχίζει το ευαγγέλιό του με την
ελληνική φιλοσοφική διδασκαλία «’Εν ἀρχῇ
ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ
Θεὸς ἦν ὁ Λόγος». Σε καμιά άλλη γλώσσα δεν
θα μπορούσε να καταγραφεί με τόση ωραιότητα ο λόγος του Θεού. Καμιά άλλη γλώσσα
δεν εξαγιάστηκε όσο η ελληνική, γιατί είχε το
προνόμιο αυτή να είναι η πρώτη γλώσσα, που
αποτύπωσε το λόγο του Θεού.
Η γλώσσα της Αγία Γραφής (της Παλαιάς
Διαθήκης των Ο΄ και όλης σχεδόν της Καινής
Διαθήκης) είναι η ελληνική. Αλλά και όσον
αφορά τη θεία λατρεία η ελληνική γλώσσα
είναι «η πιο εκθαμβωτικά μεταμορφωμένη
μέσα στο άκτιστο φως», η πιο εξαγιασμένη,
η πιο μυσταγωγική και χαρισματούχα. (Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαiδεία, Τόμος
4, σελ. 573,574).
Η ωραιότητα της ελληνικής γλώσσας θαυμάζεται και διακηρύσσεται από πολλούς
γλωσσολόγους. Αυτοί, λοιπόν, διαπιστώνουν
ότι η ελληνική γλώσσα γράφεται και μιλιέται
για 4000 χρόνια. Είναι η γλώσσα, στην οποία
γράφτηκαν τα αθάνατα έπη του Ομήρου, οι
λόγοι του Πλάτωνα, οι ιδέες του Αριστοτέλη,
η ιστορία του Θουκυδίδη, η λογοτεχνία των
τραγικών ποιητών και τόσα άλλα έργα, που
μένουν αθάνατα. Αυτή, λοιπόν, η γλώσσα ευτύχησε να αποδώσει και τα ουράνια διδάγματα της Αγάπης, τον ευαγγελικό λόγο του Κυρίου και τα έργα των Αποστόλων. Και αυτό
δεν μπορεί να είναι τυχαίο, γιατί η ελληνική
γλώσσα διαθέτει το πλουσιότερο λεξιλόγιο
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του κόσμου και διακρίνεται για τη γλαφυρότητα και τη μουσικότητά της.

2

Η γλώσσα της Εκκλησίας

Η γλώσσα της Εκκλησίας μας
αποτελεί μια καθαρή προέκταση
του λόγου του Θεού, που είναι αποταμιευμένος μέσα στην Αγία Γραφή. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πατέρων
της Εκκλησίας η Αγία Γραφή είναι ο ίδιος ο
Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, «δι᾿ οὗ
τὰ πάντα ἐγένετο». Η γλώσσα της Εκκλησίας
είναι μια γλώσσα, που πηγάζει, τρέφεται και
αναπτύσσεται από την Αγία Γραφή.
Στη συνέχεια η λατρευτική γλώσσα της
Εκκλησίας μας αποτυπώθηκε με την αρχαία
ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα, με την οποία εκφράζεται στο λειτουργικό τομέα η Ορθόδοξη
Εκκλησία, αποτελεί μια μυστική ένωση των
μελών της με τον ενανθρωπήσαντα Λόγο
του θεού (Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Τόμος 4, σελ. 572).
Η λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας μας
πηγάζει από την Αγία Γραφή. Οι λόγοι της
λατρείας μας είναι ζυμωμένοι με τον πλούτο
των αληθειών και των αισθητικών αξιών της
Γραφής, οι οποίες έχουν ως στόχο να αναγάγουν τους πιστούς σε ουράνια φορά και πνευματικά ύψη.
Ακόμα και στους ανθρώπους, που δεν
έχουν πίστη, το κάλλος της γλώσσας και η
μυσταγωγία της ορθόδοξης λειτουργικής
ζωής είναι αντιληπτά, και αποτελούν σημείο
έλξης και θαυμασμού. Μπορεί κανείς να πει
ότι η ωραιότητα και η κατάνυξη αυτή αποτελεί μια πρόγευση της ουράνιας βασιλείας του
Θεού. Η λατρεία και η γλώσσα της ενέχει τη
μακαριότητα της άνω ζωής, το άκτιστο φως
της θείας ενέργειας.
Η λειτουργική λοιπόν γλώσσα είναι ένα
σύνολο νοημάτων και λέξεων, που περιέχουν
69

και ακτινοβολούν την αλήθεια και το κάλλος της αιώνιας ζωής μέσα από τον αγώνα
του ανθρώπου για τελείωση. Οι λέξεις της λατρευτικής γλώσσας φέρουν μέσα τους το φως
εκείνης της ζωής, που καλούμαστε να κερδίσουμε από εδώ στη γη με τα χαρίσματα του
Αγίου Πνεύματος. Πολλές μάλιστα λέξεις της
λειτουργικής γλώσσας συναντώνται και στην
Αγία Γραφή.

3

Σχέσεις με την αρχαία ελληνική
γραμματεία

Η λατρευτική γλώσσα της Εκκλησίας μας πήρε πολλά στοιχεία από
τη λατρευτική γλώσσα της αρχαίας
Ελλάδας. Τα χορικά έζησαν μέσα στους αιώνες και οι αντίλαλοί τους είναι οι βυζαντινές
ποιητικές συνθέσεις. Ο ανεπανάληπτος Ακάθιστος Ύμνος έχει πολλά στοιχεία από την
αρχαία ελληνική ποίηση.
Με το πέρασμα του χρόνου πολλά από τα
στοιχεία της θρησκευτικής λατρευτικής ποίησης και άλλων έργων της αρχαιότητας διοχετεύτηκαν στη χριστιανική θρησκεία. Η υμνογραφία στο Βυζάντιο είναι ό,τι και η χορική
ποίηση στην αρχαιότητα. Τους όρους ύμνος,
ωδή, άσμα, αίνος, ψαλμός παρέλαβαν και καθιέρωσαν οι λειτουργικοί ποιητές του Χριστιανισμού από την αρχαία Γραμματεία.

4

Παιδαγωγική και μορφωτική
αξία της θείας λατρείας

Η παιδαγωγική αξία της λατρευτικής Αγωγής είναι πολύ μεγάλη. Η
όλη σχολική ζωή πρέπει να συντελεί
στην καλλιέργεια γνήσιου και αληθινού λειτουργικού πνεύματος. Η λατρευτική αγωγή
συμβάλλει στη συναισθηματική καλλιέργεια των παιδιών, στην καλλιέργεια σωστών
αξιών μέσω των χριστιανικών αληθειών και
της ορθόδοξης ελληνικής παράδοσης, που
εμπεριέχονται στη θεία λειτουργία.
Επίσης συμβάλλει και στην αισθητική
ανάπτυξη του μαθητή μέσω της βυζαντινής
Τέχνης και Μουσικής. Με τη συμμετοχή των
παιδιών στη λατρεία τα βοηθούμε να ενταχθούν ενεργά στην Εκκλησία. Τα βοηθούμε
επίσης να ξεπεράσουν κάθε απόκλιση από
την πίστη και την ανάπτυξη θρησκευτικού
ατομικισμού.
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Είναι σφάλμα η θρησκευτική αγωγή να
αρκείται στη μετάδοση ξηρών γνώσεων στο
θεωρητικό πεδίο. Πρέπει να εμπλουτίζεται
με το θησαυρό της θείας λατρείας. Με αυτό
τον τρόπο δίνουμε στα παιδιά τη γνησιότερη
τροφή.
Ο πλούτος των λατρευτικών εμπειριών ικανοποιεί την έφεση των παιδιών για
κίνηση, δράση και χρήση των εποπτικών
στοιχείων. Μέσα στη θεία λειτουργία και
τη θεία Ευχαριστία, που ενυπάρχει, τα
παιδιά ανακαινίζονται. Είναι λάθος να περιορίζουμε τη θεία λειτουργία σε μια τυπική τελετή, μια ευλαβική συνήθεια ή ένα συγκινητικό έθιμο.
Η επίδραση, που ασκεί η λατρευτική αγωγή στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των
παιδιών και στην ηθική τους διάπλαση, είναι πολύ μεγάλη. Είναι πραγματικό σχολείο
πνευματικής αγωγής, με όλες τις διαστάσεις
της, την αγιαστική, σωτηριολογική, ηθικοπνευματική, ψυχολογική, κοινωνική, πολιτιστική, εθνικοϊστορική κ.ά. Όταν εμείς οι
εκπαιδευτικοί και οι ιερείς βοηθήσουμε τα
παιδιά, αυτά θα γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, μέσα από όλα τα «δρώμενα» στη Θεία
Λειτουργία και το ανυπέρβλητο μεγαλείο
της Υμνογραφίας, των αγιογραφικών αναγνωσμάτων κλπ. Αβίαστα και απλά θα έλθουν σε
κοινωνία, όχι απλώς με τον μεγάλο δάσκαλο,
αλλά με το Σωτήρα και Λυτρωτή, που είναι
γεμάτος αγάπη και καλοσύνη, που θυσιάζεται για τον άνθρωπο.
Όλοι σχεδόν οι μεγάλοι παιδαγωγοί παραδέχονται ότι η θεία λατρεία είναι δάσκαλος,
που προσφέρει πολλά στα παιδιά. Η παιδική
ψυχή ηρεμεί, νιώθει πολύ πιο κοντά τον Θεό
της Αγάπης, και γεμίζει η ίδια από αγάπη και
σεβασμό προς το μεγάλο δάσκαλο Ιησού.
Η θεία λατρεία επηρεάζει πολύ τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Όταν το
παιδί βλέπει ότι μέσα στο ναό όλοι συμπεριφέρονται το ίδιο, είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους
ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος, κοινωνικής τάξεως και επαγγέλματος, αντιλαμβάνεται ότι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους
και με το Θεό είναι σχέσεις αγάπης.
Η θεία λατρεία συντελεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού, αφού
προσανατολίζει το παιδί στις μεγάλες αξίες
της πίστης και της ζωής. Η θεία λατρεία γίνεEνατενίσεις

ται για όλους σχολείο αληθινής προσευχής με
όλες τις αγαθές συνέπειες για τη ζωή του ανθρώπου και κυρίως τον ηθικό και πνευματικό
εξοπλισμό και ανεφοδιασμό, για να προοδεύουμε και να νικούμε στην καθημερινή ζωή. Η
λατρεία και η εκκλησιαστική ζωή συμβάλλει
σημαντικά στην προσφορά δυνατοτήτων στο
μαθητή για μια υπεύθυνη ζωή, παρέχοντάς
του ευκαιρίες για τη διαμόρφωση μιας στάσης ζωής, η οποία ξεκινάει από τη βιωμένη
μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα πίστη
και ζωή.

τελεί για μας πρότυπο για αγώνα με σκοπό
την ηθική τελείωση και θέωση. Η ζωή, τα έργα
τους, τα μαρτύριά τους, με τη θαυματουργική
δύναμη του Χριστού είναι μαρτυρία εφαρμογής του Ευαγγελίου, και αποτελούν για όλους
μας κλήση για μίμηση και εξαγιασμό. Οι εορτές της Εκκλησίας μας συνδέονται ακόμη με
ζωντανά παραδείγματα προς μίμηση, όπως
είναι η Θεοτόκος και οι άγιοι. Τα απολυτίκια
και οι βίοι των αγίων αποτελούν καλές ευκαιρίες για εκμάθηση της λατρευτικής γλώσσας
της Εκκλησίας μας.

Η θεία λατρεία μας διδάσκει την ενάρετη
ζωή, γιατί μέσα στη θεία λειτουργία, σε πολλές περιπτώσεις μας παρέχονται προτροπές
για να ακολουθούμε το δρόμο της αρετής. Η
θεία λειτουργία οδηγεί τον πιστό στη μεταμόρφωση και στη θέωσή του.

Την αναντικατάστατη παιδαγωγική αξία
της θείας λατρείας τονίζουν σε σχετικές ομιλίες τους οι μεγάλοι πατέρες, και ιδίως οι τρεις
Ιεράρχες. Ο Παύλος γράφει προς Εφεσίους:
«Πληροῦσθε ἐν πνεύματι λαλοῦντες ἑαυτοῖς
ψαλμοῖς καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς ᾄδοντες καὶ
ψάλλοντες».

Οι εορτές της Εκκλησίας μας, που αποτελούν μέρος της όλης λατρευτικής ζωής,
έχουν μεγάλη παιδαγωγική και μορφωτική
σημασία. Τόσο οι δεσποτικές και θεομητορικές, όσο και οι εορτές των αγίων μας, δυναμώνουν την πίστη, δίνουν πρότυπα ζωής και
δυνατά κίνητρα για βίωση της χριστιανικής
αλήθειας. Ο κάθε εορταζόμενος άγιος αποEνατενίσεις



Από την πρώτη χριστιανική εποχή οι χριστιανοί συνδύαζαν την κλάση του άρτου με
τη διδαχή. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις της
πρώτης Εκκλησίας τα παιδιά συμμετέχουν,
συμψάλλουν και λαμβάνουν μέρος στη θεία
κοινωνία μπροστά από το λαό.
Υπήρχε ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη
71

λατρεία: “Παῖδες, ψάλατε ἐν ὕμνοις καὶ εὐλογεῖτε
τὸν Κύριον”. (Κογκούλης 1992, σελ 36)

5

Προβλήματα λατρευτικής αγωγής

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση της συμμετοχής των παιδιών στη λατρεία. Οι μεγάλοι στην
ηλικία διαμαρτύρονται γιατί σε αρκετές εκκλησίες δε βρίσκονται παιδιά, ούτε
για να κρατούν τα εξαπτέρυγα. Γι’ αυτή την
κατάσταση μπορεί να ευθύνονται αρκετοί
παράγοντες:
1. Δεν εκκλησιάζονται οι γονείς, γι’ αυτό
δεν εκκλησιάζονται ούτε τα παιδιά.
2. Μεταξύ των χριστιανών ( και μεταξύ των
μαθητών) υπάρχει άγνοια της γλώσσας και
πολλών διατάξεων των λατρευτικών εκδηλώσεων.
3. Μπορεί να παραδεχτούμε μια αναποτελεσματικότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών, γιατί δεν πέτυχε να συνδέσει το
παιδί με τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.
Κατ’ επέκταση παραδεχόμαστε και μια αναποτελεσματικότητα της λατρευτικής αγωγής,
που δεν κατάφερε να ξυπνήσει στο παιδί την
έφεση να πλησιάσει πιο ενεργά τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.
72
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Η λατρευτική αγωγή ως βασικός τομέας του σχολικού προγράμματος

Η λατρευτική αγωγή στοχεύει
πρώτα στη λατρευτική μόρφωση
του παιδιού, δηλαδή στην άσκηση και μύησή
του στη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
και δεύτερο στη χριστιανική τελείωσή του( σε
σχέση πάντα με την ηλικία του).
Ο παιδαγωγικός στόχος της λατρευτικής
αγωγής είναι η εξασφάλιση στο παιδί όλων
των δυνατοτήτων , οι οποίες θα το βοηθήσουν
στην ενσυνείδητη συμμετοχή του στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
Το σύγχρονο σχολείο προσφέρει σε θεωρητικό κυρίως επίπεδο στο μάθημα των Θρησκευτικών τις ορθόδοξες αλήθειες και τα βασικά μορφωτικά αγαθά. Η αποτελεσματικότητα όμως αυτής της προσφοράς αυξάνει με
την παράλληλη σύνδεση των μαθητών με τις
λατρευτικές συνάξεις, και γενικά τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας.
Η Λατρευτική αγωγή μπορεί να διαμορφώνεται κατά δύο τρόπους:
1. Κυρίως λατρευτική αγωγή με την ενεργό
συμμετοχή των παιδιών στη λατρεία.
2.Λατρευτική διδασκαλία, η οποία διδάEνατενίσεις

σκεται στα διάφορα μαθήματα Θρησκευτικών με διάφορα επί μέρους θέματα της
λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας. Περιλαμβάνει θεωρητικά στοιχεία για τη λατρεία και
άσκηση του μαθητή στη λατρευτική αγωγή
με επίκαιρους ύμνους, ψαλμωδίες και λοιπά
λατρευτικά στοιχεία.

7

Λατρευτική Αγωγή και γλώσσα
-Διδακτική προσέγγιση

Από τις βασικότερες αιτίες αυτής
της αναποτελεσματικότητας φαίνεται να είναι το ότι η θρησκευτική
γνώση προσφέρεται όπως οι λοιπές γνώσεις
και όχι ως εμπειρία ζωής. Προβάλλει η ανάγκη για εμπλουτισμό της ζωής των παιδιών
με εμπειρίες από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Η συμμετοχή των παιδιών στη λατρεία δημιουργεί σ’ αυτά πλήθος βιωματικών
εμπειριών που επηρεάζουν τη θρησκευτική
σκέψη και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία.
Το λειτουργικό υλικό είναι προτιμότερο
να μη διδάσκεται σαν ανεξάρτητος κλάδος,
όπως γινόταν μέχρι τώρα με τη Λειτουργική,
για να μη μετατρέπεται σε κάποιο νοησιαρχικό και φορτικό μάθημα, αλλά να εμπλέκεται
μαζί με την υπόλοιπη διδακτέα ύλη των θρησκευτικών θεμάτων. Η λειτουργική Αγωγή
των μαθητών πρέπει να έχει βιωματικό χαρακτήρα, να αρχίζει από την οικογένεια και να
ολοκληρώνεται στο σχολείο.
Τονίζεται ιδιαίτερα η αξία της βιωματικής και εποπτικής αξίας της θείας λατρείας
για τον καθένα μας, ιδιαίτερα όμως για τους
μαθητές, ώστε να συνειδητοποιήσουν το μεγαλείο της πίστης και την πολύπλευρη αξία
και αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Χωρίς όμως την πρόσληψη της λειτουργικής γλώσσας της Εκκλησίας μας δεν μπορεί
να γίνεται λόγος για ενεργό συμμετοχή των
παιδιών στη λατρευτική ζωή. Μπορεί να
επιτευχθεί μόνο μια παθητική και ψυχρή παρακολούθηση ενός ακατανόητου δρώμενου.
Εμείς όμως, ως εκπαιδευτικοί, και ως ιερείς,
και ως γονείς θέλουμε την ενεργό συμμετοχή
των παιδιών μας στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας.
Η ενεργός συμμετοχή επιτυγχάνεται με
πολλούς τρόπους, αλλά κυρίως με τη σωστή
οργάνωση κάποιων μαθητικών εκκλησιαEνατενίσεις



σμών, όπου αν είναι δυνατό τα παιδιά τα ίδια
ασκούν τον ρόλο των ψαλτών.
Σημαντική είναι η θέση, που κατέχει η
πρόσληψη της λατρευτικής γλώσσας από τους
μαθητές, μέσα από την κανονική διδασκαλία
της υπόλοιπης ύλης των Θρησκευτικών. Αυτή
η προσπάθεια δεν πρέπει να λαμβάνει το χαρακτήρα της στεγνής διδασκαλίας μιας δυσνόητης γλώσσας, αλλά ο εκπαιδευτικός, μέσα
από βιωματικές εμπειρίες και ευκαιρίες, θα
μεταδίδει λίγες λίγες τις λειτουργικές γνώσεις
που πρέπει, χωρίς να πιέζει τους μαθητές. Ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο, το
βίντεο και η όλη σύγχρονη τεχνολογία αποτελούν πολύ αποτελεσματικά μέσα για την επιτυχία αυτού του στόχου. Κυρίως, όμως, η διοργάνωση των μαθητικών εκκλησιασμών, που
πραγματοποιούνται κάποια εργάσιμα πρωινά, κυρίως τις ώρες των Θρησκευτικών, για
να μην επιβαρύνεται το σχολικό πρόγραμμα,
αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο, για να
συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά στη λατρεία.
Η διοργάνωση τέτοιων μαθητικών εκκλησιασμών επαφίεται στο δάσκαλο, στο θεολόγο ή στο διευθυντή του σχολείου. Γίνονται δε
κατά τις εργάσιμες μέρες του σχολείου, με την
ευκαιρία κάποιας γιορτής.
Η διοργάνωση παιδικών σύντομων λειτουργιών, οι οποίες να γίνονται με την αποκλειστική (σχεδόν) συμμετοχή των παιδιών,
έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα, γιατί
συντελεί στον εθισμό των παιδιών για τακτικό εκκλησιασμό και ενισχύει τις προσπάθειες για εξοικείωση με τη λατρευτική ζωή και
γλώσσα της Εκκλησίας μας.
Η διοργάνωση αυτή απαιτεί συγκεκριμένη προετοιμασία:
1. Προμηθεύουμε τα παιδιά με ειδικά βιβλιάρια με το αρχαίο κείμενο και με ερμηνεία
για να κατανοούν καλύτερα.
2. Γίνεται σε κάποια μαθήματα των Θρησκευτικών μια σύντομη διδασκαλία των
μερών της Θείας Λειτουργίας. Γίνεται αποσπασματικά μια ανάγνωση του αρχαίου κειμένου και της μετάφρασης. Αυτό δεν πρέπει
να πάρει πολύ χρόνο, ούτε να πιέζουμε τα
παιδιά να αποστηθίζουν αποσπάσματα της
θείας λειτουργίας. Η εκμάθηση θα έλθει βιωματικά και αβίαστα με τη συχνή χρήση και
συμμετοχή στη λειτουργία. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιους ύμνους ή εκφωνή73

σεις, που συναντούμε και στην καθημερινή
ζωή: «δεῦτε προσκυνήσωμεν», «Δόξα πατρί»,
«Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν» κλπ. Με αυτό τον τρόπο
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν
σε επαφή με τη λατρευτική γλώσσα και να
μπορούν και λειτουργικά να έχουν κάποιες
συντακτικές και γραμματικές γνώσεις της αρχαίας γλώσσας.
3. Σε συνεργασία με το μουσικό του σχολείου καλούμε τα παιδιά να μάθουν διάφορους
εκκλησιαστικούς ύμνους, τους οποίους θα
ψάλλουμε στην πρωινή προσευχή ή σε άλλες
εκδηλώσεις και γιορτές του σχολείου. Είναι
αδιανόητο να διοργανώνουμε χριστουγεννιάτικες γιορτές ή γιορτές των Τριών Ιεραρχών,
χωρίς να διδάσκουμε στα παιδιά μας ένα ύμνο
των Χριστουγέννων ή το απολυτίκιο των Τριών
Ιεραρχών.
4. Η εκμάθηση και απαγγελία του Συμβόλου της πίστεως και του «Πάτερ ἡμῶν» θα βοηθήσει πάρα πολύ στους στόχους μας. Αυτή η
εκμάθηση να γίνεται με φυσικό τρόπο, αποσπασματικά και μέσα από την καθημερινή
χρήση.
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Η γλώσσα του Ευαγγελίου

Η λέξη ευαγγέλιο παράγεται από
τις λέξεις ευ+αγγέλλω, και σημαίνει
την καλή αγγελία. Τονίζει, δηλαδή,
πως το ιερό αυτό βιβλίο περιέχει τα
κείμενα εκείνα που έφεραν στους ανθρώπους
την καλή αγγελία όλων των εποχών. Mε την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού και με την έναρξη του σωτηριολογικού έργου του στη γη, ο
καινούριος κόσμος του Θεού άρχισε να γίνεται
πραγματικότητα μέσα στη ζωή και την ιστορία
των ανθρώπων.
Τα ευαγγέλια δεν είναι βιογραφίες του
Χριστού, ούτε συστηματική παρουσίαση της
διδασκαλίας του. Είναι ερμηνεία των γεγονότων, που έγιναν για τη σωτηρία των ανθρώπων, είναι μαρτυρία πίστης στο πρόσωπο και
το έργο του Χριστού. Περιγράφουν γεγονότα,
που έχουν διαχρονική σημασία, γιατί προσφέρουν λύση στα υπαρξιακά προβλήματα
των ανθρώπων, πίστη και ελπίδα στο μέλλον
του ανθρώπου και του κόσμου. Αποτελούν
έργο της συλλογικής ζωής της Εκκλησίας. Οι
ευαγγελιστές κατέγραψαν, με τη φώτιση του
Αγίου Πνεύματος, μεγάλο μέρος των αληθει74



ών της χριστιανικής διδασκαλίας. Τα ευαγγέλια λοιπόν εκφράζουν πιστά την παράδοση
της Εκκλησίας μας , χωρίς φυσικά να την εξαντλούν.
Η Εκκλησία δίνει μεγάλη σημασία στο ιερό
ευαγγέλιο. Σε κάθε θεία λειτουργία ή τελετή
διαβάζεται και ένα απόσπασμα από το ευαγγέλιο. Η Εκκλησία μας τοποθετεί το ευαγγέλιο
στην Αγία Τράπεζα, για να μας δείξει την αξία
του.
Την παιδαγωγική αξία του Ευαγγελίου
και του εκκλησιαστικού λόγου για τον ηθικό
αναγεννητικό του δυναμισμό εκφράζει ο μουσικοσυνθέτης Μ. Θεοδωράκης, όταν δηλώνει :
«μακάρι να περνάει το Ευαγγέλιο μέσα από
τη μουσική, για να φτάνει στους νέους».

9

Η διδασκαλία ευαγγελικών περικοπών
ΣΚΟΠΟΣ

Με την προσέγγιση των ευαγγελικών περικοπών αποβλέπουμε στην
κάλυψη των πιο κάτω γενικών στόχων:
Οι μαθητές:

1. να συνηθίσουν στην ανάγνωση και εμβάθυνση του ευαγγελίου
2. να έλθουν σε επαφή με τον αθάνατο ευαγγελικό λόγο, να τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν
3. να καθοδηγούνται στη διαισθητική αντίληψη των διαχρονικών μηνυμάτων που εμπεριέχονται στην Καινή Διαθήκη
4. να εξοικειώνονται με τη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας και να εμπλουτίζουν τις
γλωσσικές εμπειρίες τους και τον συναισθηματικό τους κόσμο με τον πλούτο της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας.
Η προσέγγιση των ευαγγελικών περικοπών μπορεί να γίνεται και με συστηματική
διδασκαλία ορισμένων ευαγγελικών περικοπών στο μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά
και με αποσπασματική προσφορά κάποιων
ευαγγελικών χωρίων, που ο εκπαιδευτικός
μπορεί να κρίνει ως σπουδαιότερα. Αυτή η
αποσπασματική ή ευκαιριακή προσέγγιση
μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματικότερη
και ως προς τη μετάδοση ηθικών διδαγμάτων,
αλλά και ως προς την προσέγγιση της ευαγγελικής γλώσσας.
Eνατενίσεις

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, μπορούμε να
διαγράψουμε και τα πλαίσια, μέσα στα οποία
είναι καλό να κινείται η διδακτική προσέγγιση
των ευαγγελικών περικοπών στους μαθητές
της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου
και των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου.
Οι ευαγγελικές περικοπές περιέχουν συνήθως τα εξής στοιχεία:
1. Αναφορά σε γεγονότα της επίγειας ζωής του
Κυρίου
2. Αποσπάσματα της διδασκαλίας του Χριστού
3. Παράθεση μιας παραβολής του Κυρίου
4. Περιγραφή ενός θαύματος του Χριστού.
Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ιστορία ή περιγραφή ή αναφορά,
που περιέχει η ευαγγελική περικοπή, αλλά να
επεκτείνεται και στα διαχρονικά διδάγματα
του ευαγγελίου, και να καλεί τους μαθητές να
βρουν τρόπους ή τομείς εφαρμογής τους στην
καθημερινή σύγχρονη ζωή.
Η ευαγγελική περικοπή θα εμπλουτίζει
το μάθημα, τόσο ως προς τη γλωσσολογική
πλευρά, όσο και ως προς την προσφορά του
διαχρονικού ευαγγελικού μηνύματος. Η ανάγνωση του ευαγγελικού λόγου από το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης έχει πολλά να προσφέρει στο παιδί. Το εμπλουτίζει
γλωσσολογικά, και οι ωφέλειες από μια τέτοια
προσέγγιση είναι τεράστιες. Ο ευαγγελικός
λόγος προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επαφή
και γνωριμία με την αρχαία ελληνική γλώσσα.
Η απόδοση του κειμένου σε απλή νεοελληνική γλώσσα, κατανοητή στα παιδιά, είναι απαραίτητη. Φυσικά δεν πρέπει να μετατραπεί ο
χρόνος της διδασκαλίας της ευαγγελικής περικοπής σε γλωσσική μετάφραση-ερμηνεία του
αρχαίου κειμένου στη νεοελληνική γλώσσα.
Ως εκ τούτου, γίνεται εισήγηση, όπως σε
κάποιες περιπτώσεις, κατά την επεξεργασία
του μαθήματος των Θρησκευτικών, γίνεται
αναφορά και σε κάποιο αντίστοιχο χωρίο της
Καινής Διαθήκης, όπου αυτό προσφέρεται
και ταιριάζει με το θέμα μας. Στο σχολείο μπορούμε να εξασφαλίσουμε αρκετά αντίτυπα
Καινής Διαθήκης ή, αν αυτό είναι αδύνατο, να
φωτοτυπούμε το κείμενο, που θέλουμε. Είναι
καλό τα παιδιά να ασκηθούν στη δεξιότητα να
βρίσκουν το κείμενο από την Καινή Διαθήκη.
Eνατενίσεις



Το μάθημα δεν πρέπει, επίσης, να ξεφεύγει
από το βιωματικό παιδοκεντρικό χαρακτήρα
του και να προσλαμβάνει νοησιαρχικό, κηρυγματικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό η επαφή με την
ευαγγελική περικοπή δε θα καλύπτει μεγάλη
χρονική διάρκεια του σαραντάλεπτου μαθήματος. Δε θα ξεπερνά δηλαδή τα δεκαπέντε
λεπτά και είτε θα χρησιμοποιείται ως αφετηρία του μαθήματος ή θα επιστεγάζει και θα
εμπλουτίζει το κείμενο του σχολικού βιβλίου,
στο τέλος του μαθήματος.
Η επικαιρότητα των ευαγγελικών περικοπών είναι ένας σοβαρός παράγοντας, που
θα βοηθήσει τα παιδιά να συμμετέχουν πιο
ενεργά στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας,
αφού θα τα βοηθήσουμε να εξοικειωθούν με
τη λειτουργική γλώσσα. Γι’ αυτό ενδείκνυται ο
δάσκαλος να έχει υπόψη του το σχετικό ημερολόγιο που αναφέρονται οι ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών. Η επικαιρότητα όμως
δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, για να μη διδάσκουμε κάποιες ευαγγελικές περικοπές, διότι υπάρχουν αντικειμενικές
δυσκολίες, ως προς την ύλη που θα διδάξουμε,
ως προς τις διαθεματικές προσεγγίσεις κλπ.
Εννοείται ότι διδασκαλία ευαγγελικών περικοπών είναι αδύνατο να γίνεται κάθε βδομάδα, διότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς την ύλη.
Όμως, όταν γίνεται έστω και μερικές φορές, ή
έστω με αποσπασματικό και ευκαιριακό τρόπο, οι ωφέλειες θα είναι πάρα πολλές. 
■
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Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
l Του Δρα Κλείτου Ιωαννίδη
Θρησκειολόγου-Καθηγητή Φιλοσοφίας

Ο

ιδρυτής της Ακαδημίας, στη φροντίδα του να προετοιμάσει τους μέλλοντες υποψηφίους φιλοσόφους, χρησιμοποιεί τις επιστήμες του Αριθμού.
Η προσφυγή στα μαθηματικά δικαιολογείται από τον χαρακτήρα της καθολικότητάς
των, τη βασική διάσταση της θεωρητικής ζωής
του φιλοσόφου. Η μαθηματική δοκιμασία θα είναι
εκείνη που θα επιτρέψει την εκλογή των προοριζομένων για τον φιλοσοφικό βίο (1). Πώς όμως ο Πλάτων αντιλαμβάνεται τον προπαιδευτικό ρόλο των
μαθηματικών και πού ακριβώς βρίσκεται η δύναμή των, ώστε να μπορούν να σταθούν ως η αληθινή προπαίδεια των μελλόντων να κυβερνήσουν;
Το VII βιβλίο της Πολιτείας, που ασχολείται με
το θέμα και που αρχίζει με τον μύθο του Σπηλαίου,
επιφορτίζει τις επιστήμες αυτές με τον ρόλο της
μεταστροφής της ψυχής, βοηθώντας την να διέλθει από τη νυκτερινή στην αυθεντική ημέρα, δηλαδή από τις σκιές των αισθητών όντων στο φως
του ίδιου του πραγματικού (2).
Εδώ βρίσκεται η προνομιούχος θέση των επιστημών του Αριθμού, που κληροδότησαν οι Πυθαγόρειοι, με μια όμως διαφορά: Τα μαθηματικά
στους Πυθαγορείους είχαν οντολογική σημασία,
ενώ στον Πλάτωνα λογική. Στους Πυθαγορείους,
από τους οποίους εμπνέεται ο φιλόσοφός μας, ο
Αριθμός ήταν οντολογική αρχή και οι μαθηματικές επιστήμες διαδραμάτιζαν ρόλο μεταφυσικής
κοσμολογίας. Αντίθετα στον Πλάτωνα ο αριθμός
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είναι μόνο ένα νοητικό στοιχείο, μια καθαρή σχέση, και τα μαθηματικά μια ειδική επιστήμη στην
υπηρεσία της διαλεκτικής. Ο Αθηναίος φιλόσοφος
διατηρεί από τους Πυθαγορείους ό,τι μπορεί να τον
βοηθήσει να καταλάβει τον κόσμο, αν και τελικά οι
υπέρτατες ιδέες του Αγαθού, του Ωραίου και του
Αληθινού θα αντικαταστήσουν τις μαθηματικές
επιστήμες, στις οποίες ασκήθηκε για δέκα χρόνια
ο υποψήφιος διαλεκτικός.
Εκείνο που χωρίζει τα μαθηματικά από τις άλλες τεχνικές ενασχολήσεις είναι η καθολική των
εφαρμογή. Τούτη είναι και η παιδαγωγική των
αξία, ότι έχουν την ικανότητα να μυήσουν ορθολογικά στην ιδέα του Αγαθού. Μέσω της άσκησης και
του εθισμού επιτυγχάνουν τη στροφή της διάνοιας
από τα αισθητά στα νοητά. «Ψυχῆς ὁλκὸν ἀπὸ τοῦ
γιγνομένου ἐπὶ τὸ ὄν...ὁλκόν...ἐπὶ τὴν οὐσίαν....
μεταστροφὴ ἀπὸ γενέσεως εἰς ἀλήθειαν» (3).
Με αυτές τις φράσεις η Πολιτεία χαρακτηρίζει το
έργο των μαθηματικών επιστημών.
Οι μαθηματικές επιστήμες της Πολιτείας αναλαμβάνουν την ευθύνη να οδηγήσουν τον υποψήφιο της διαλεκτικής στη σύλληψη του αεί όντος,
αφού τον βοηθήσουν στην κατανόηση του ότι η
ουσία και η καθαρή όψη του Αγαθού βρίσκονται
έξω από τον διαρκώς μεταβαλλόμενο εμπειρικό
κόσμο. Αστρονομία, Γεωμετρία, Αριθμητική, Αρμονία κ.ο.κ. δεν έχουν στην Πολιτεία πρακτικούς
και μηχανικούς σκοπούς, αλλά βρίσκονται στην
υπηρεσία της θεωρίας, των νοητικών και αριθμηEνατενίσεις

τικών σχέσεων (4).
Ο Πλάτων πιστεύει πως δεν μπορεί να υπάρξει επιστήμη του αισθητού. Το αισθητό είναι κάτι
κατά προσέγγιση, χρησιμεύει ως καλή αρχή και ως
πεδίο εφαρμογής. Ποτέ όμως δεν είναι σταθερό σημείο αναφοράς και πρότυπο. Έτσι τα μαθηματικά
υποχρεούνται, ξεκινώντας από τα εμπειρικά δεδομένα και τις εκ των προτέρων καθορισμένες υποθέσεις, να βρουν τις νοητικές σχέσεις των πραγμάτων. Στον Σωκράτη του Φαίδωνος θα χρειαστούν
οι λόγοι, για να βρεθεί η αλήθεια των όντων (5).
Αυτός είναι και ο ρόλος των Αριθμών: να βρίσκουν
τους λόγους των πραγμάτων και να φωτίζεται η
αλήθεια. Η διαφορά των μαθηματικών από τη διαλεκτική, αν και οι δύο έχουν καθαρά αφηρημένες
και νοητικές διαδικασίες και εξυπηρετούν τον ίδιο
σκοπό της αλήθειας, βρίσκεται στο ότι τα μεν μαθηματικά ασχολούνται με τη γένεση της ουσίας, η
δε διαλεκτική με την ουσία (6). Τα μαθηματικά εργάζονται με υποθέσεις και πιθανότητες, ενώ η διαλεκτική, παίρνοντας μαζί της τα συμπεράσματα
(τελευτές) των μαθηματικών επιστημών, ξεπερνά
το πιθανό και το υποθετικό, για να φτάσει στην
απόλυτη και ανυπόθετη αρχή, που βρίσκεται επέκεινα κάθε ουσίας (7). Η γνωστική διαδικασία των
μαθηματικών αναφέρεται στη διάνοια, ενώ η διαλεκτική στον νου, το πιο καθαρό, το δεύτερο και
υψηλότερο μέρος της νοητικής συγκρότησης του
ανθρώπου. Η διάνοια είναι κάτι, που τοποθετείται
μεταξύ δόξας και νοημοσύνης.
Στην Πολιτεία διακρίνομε τέσσερα γνωστικά
επίπεδα: την εικασία, την πίστη, τη διάνοια και τη
νόηση. Όσο η γνώση προχωρεί προς τις σφαίρες
του όντος, τόσο κερδίζει σε καθαρότητα και σαφήνεια (8). Έτσι τα μαθηματικά είναι πιο καθαρά από
τη «δόξα» και λιγότερο φωτεινά από την επιστήμη.
Ο όρος επιστήμη αποδίδεται μόνο στη διαλεκτική,
τη μόνη ικανή να οδηγήσει αποκλειστικά στην
αλήθεια. Τα μαθηματικά βρίσκονται στο μεταξύ
στάδιο προς την αλήθεια, γι’ αυτό και είναι το καλύτερο προπαιδευτικό όργανο, στην αναζήτηση
του Αγαθού. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται
δέκα χρόνια από τους υποψηφίους για τη βασιλεία
της αλήθειας διαλεκτικούς φιλοσόφους (9).
Αφού ο Πλάτων καθόρισε το υπέρτατο Αγαθό
ως τον τελικό σκοπό της παιδείας, αγωνίζεται να
στρέψει τον οφθαλμό της ψυχής προς το φως του
Αγαθού. Η λειτουργία του αναπροσανατολισμού
του όμματος της ψυχής, που αφέθηκε να απομακρυνθεί από το Αληθινό, ονομάζεται στον Πλάτωνα παιδαγωγική επιστήμη. Η μετάβαση από τις
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σκιές των φθαρτών πραγμάτων του μεταβλητού
κόσμου στην ακτινοβολία του Όντος, μέσω ενός
προοδευτικού εθισμού, αντιστοιχεί στο σύνολο
των παιδαγωγικών κύκλων, που αναφέρονται
στην Πολιτεία (10).
Τα πιο αποφασιστικά και δοκιμασμένα πνεύματα, ύστερα από δεκαετή περίοδο σκληρής μαθηματικής άσκησης, στα τριάντα τους, μπορούν
να ασχοληθούν με τη διαλεκτική, την κατ’ εξοχήν
επιστήμη, που θα τους επιτρέψει την οριστική
προσέγγιση προς τη θέα του Αγαθού (11). Η διαλεκτική δοκιμασία θα διαρκέσει πέντε έτη, κι έτσι
συμπληρώνεται η παιδεία του φιλοσόφου. Για δεκαπέντε ακόμη χρόνια ο φιλόσοφος θα ανακατεύεται στις δημόσιες υποθέσεις, ώστε να δοκιμάσει
την ηθική του δύναμη και να θέσει σε εφαρμογή
τις κεκτημένες γνώσεις και τη διαλεκτική του
ικανότητα. Στην ηλικία μόνο των πενήντα οι φιλόσοφοι, ύστερα από το ξεπέρασμα όλων των δυσκολιών τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό
πεδίο, θα είναι ικανοί να αποκτήσουν εξ ολοκλήρου το Αγαθό, έχοντας δικαίωμα να αναλάβουν τη
διακυβέρνηση και να αρχηγεύσουν του Κράτους.
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Ας επιστρέψουμε όμως στη διαλεκτική, το
μέγιστο μάθημα και όργανο του φιλοσόφου, την
τελευταία βαθμίδα πριν τη θεωρία του Αγαθού. Ο
διαλεκτικός, σύμφωνα με τον Κρατύλο, ορίζεται
ως εκείνος που κατέχει την τέχνη να ερωτά και να
ερωτάται (12). Τούτο αντιστοιχεί με τις Σωκρατικές διαδικασίες, που αγωνίζονται να φτάσουν στον
ορισμό της αξίας.
Στην Πολιτεία επίσης, η διαλεκτική ορίζεται
ως η τέχνη, κατά την οποία τίθενται ερωτήσεις και
λαμβάνονται απαντήσεις. Πρόκειται για μέθοδο,
διαδικασία και αληθινή επιστήμη (13). Ο Φαίδρος
τη θεωρεί ταξίδι, με σκοπό «λόγον ἑκάστου λαμβάνοντα τῆς οὐσίας» (14). Η γνώση της ουσίας
κάθε πράγματος είναι εκείνη που ορίζει τον διαλεκτικό, τον φιλόσοφο δηλαδή, που φιλοσοφεί άδολα
και με δικαιοσύνη (15).
Ποιος όμως είναι ο τρόπος, τα είδη και οι οδοί
της διαλεκτικής επιστήμης (16); Οι αυτοί σχεδόν
όροι επανέρχονται σ’ ολόκληρο το Πλατωνικό
έργο. Η διαλεκτική θεωρείται ως η συναγωγή υπό
την επίβλεψη μιας μοναδικής αρχής των διαφόρων
γενών του Όντος και μια ορθολογική διαίρεση,
σύμφωνα με την ίδια μοναδική αρχή, των διαφόρων επίσης γενών. Η πρώτη κίνηση αντιπροσωπεύει την ανοδική διαλεκτική. Ανεβαίνει ο φιλόσοφος από μια ιδέα σε άλλη, μέχρις ότου φτάσει το
Αγαθό. Η κάθοδος αντίθετα γίνεται προοδευτικά
από το νοητό στον αισθητό κόσμο μέσω της ανάλυσης και της διαίρεσης. Τούτο όμως δεν είναι στερεότυπο σ’ όλους τους διαλόγους. Υπάρχουν μερικές
παραλλαγές. Ύστερα από τους πρώτους Σωκρατικούς διαλόγους και μετά τον Μένωνα, ο Πλάτων
δεν ασκείται στον ορισμό και την καθολίκευση
της ιδέας ή αξίας. Επιδιώκει να ερμηνεύσει τις νοητικές σχέσεις, που απαρτίζουν την ιδέα. Αναζητά την «αιτία του λογισμού», ώστε να περάσει από
την ορθή δόξα στην ασφάλεια και τη μονιμότητα
της επιστήμης. Μας λέγει πως «διαφέρει δεσμῶν
ἐπιστήμη ὀρθῆς δόξης» (17).
Προοδευτικά και διαλεκτικά ο Πλάτων οδηγείται στη διατύπωση της περί ιδεών διδασκαλίας
του, δηλαδή στον ορισμό του «αὐτὸ ὅ ἐστι», που
είναι ανεξάρτητο από τον αισθητό κόσμο. Η γνώση για τον Αθηναίο φιλόσοφο θα έρθει από αλλού,
από ένα κόσμο διαφορετικό από τον δικό μας, τον
εμπειρικό. Μόνο με την επιστήμη της Ανάμνησης
μπορούμε να πλησιάσουμε αυτόν τον κόσμο. Γι’
αυτό τον λόγο η θεωρία των Ιδεών και η θεωρία
της Ανάμνησης παραμένουν αδιαχώριστες (18). Η
διαλεκτική, όπως το επικυρώνουν ο Μένων, ο Φαίδων και ο Πολιτικός, είναι το απαραίτητο όργανο
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για την ανάμνηση των Ιδεών (19).
Η γνώση λοιπόν είναι μια υπερβατική εμπειρία. Το επιστητό και η αλήθεια, όπως και η επιστήμη, έχουν πηγή και υπέρτατη αιτία το ίδιο το
Αγαθό. Χωρίς να στραφεί το μάτι του Νου προς το
Αγαθό, καμιά γνώση δεν είναι προσιτή. Ο Πλάτων
ονομάζει στην Πολιτεία γνώση και αλήθεια τα
αγαθοειδή. Η παντογνωσία και παντοδυναμία του
Αγαθού, «τοῦ ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ τε
καὶ δυνάμει», γίνονται στον Πλάτωνα η ύψιστη
πραγματικότητα (20). Όσο προχωρεί ο άνθρωπος
προς την άυλη και νοητή καθαρότητα, τόσο πλησιάζει την «αρχαία φύση» και πραγματώνει την
ίδιά του υπόσταση, ως «φυτόν οὐράνιον» κι όχι
γήινο (21). Η πραγμάτωση αυτή είναι αποτέλεσμα
απομάκρυνσης από τα φθαρτά και βίωση μέσα στα
αιώνια. Εδώ βρίσκεται και το κεντρικό μέρος του
φιλοσοφικού εγχειρήματος. Πρόκειται για το περίφημο μέρος του Θεαιτήτου, όπου διαγράφεται
το πορτραίτο του φιλοσόφου και καλείται ο φιλόσοφος σε φυγή, που ορίζεται ως «ὁμοίωσις Θεῷ
κατὰ τὸ δυνατόν» (22).
Έτσι η ουσία της διαλεκτικής βρίσκεται στην
ικανότητά της να εξομοιώσει τον άνθρωπο με την
Αλήθεια, συνοψίζοντας σε μια Ιδέα, όπως μας το
λέει ο Φαίδρος, ό,τι βρίσκεται διασκορπισμένο σε
χίλιους τόπους (23). Πρόκειται για τη γνωστή μέθοδο της συναγωγής και της διαίρεσης, που οδηγεί
στη διατύπωση του Καθολικού (24).
Η διαλεκτική άνοδος από βαθμίδα σε βαθμίδα
περιγράφεται και στο Συμπόσιο. «Διότι αυτό ακριβώς είναι η ορθή προς τα ερωτικά οδός... ν’ αρχίζει... από το ένα προς τα δύο και από τα δύο προς
όλα τα ωραία σώματα και από τα σώματα προς τις
ωραίες πράξεις και από τις πράξεις προς τις ωραίες μαθήσεις, ώσπου από τις μαθήσεις να φτάσει σ’
εκείνο το μάθημα, που είναι το μάθημα του απολύτου κάλλους» (25). Η αποκάλυψη όμως της
ομορφιάς έρχεται «ἐξαίφνης», ύστερα από όλες τις
προπαιδευτικές πειθαρχίες, που παίζουν τον ρόλο
των διαλεκτικών βαθμίδων. Οι βαθμίδες αυτές συγκρίνονται με τους μυητικούς βαθμούς των Μυστηρίων, που έχουν ως τέρμα την Εποπτεία, όπου
αποκαλύπτεται αυτούσια η Ιδέα του Κάλλους (26).
Το ίδιο ισχύει και για τον Φίληβο. Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση να αναζητείται η μοναδική Ιδέα. Μετά τη συνένωση στην ανιούσα
μορφή της διαλεκτικής, εξετάζεται η διαίρεση ή
διχοτόμηση στην κατιούσα διαλεκτική πορεία. Το
ίδιο συμβαίνει και στον Σοφιστή (27). Η διαλεκτική γίνεται η επιστήμη της διάκρισης των γενών
και τω ειδών του όντος.
Eνατενίσεις

Η ικανότητα και το μεγαλείο του φιλοσόφου
δεν βρίσκονται μόνο στη διαλεκτική του δύναμη,
να στέκει δηλαδή διαρκώς στραμμένος προς το θείο
και την αλήθεια, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή των ιδανικών αυτών συλλήψεων: «δηλῶσαι
μὲν οὐ πάνυ χαλεπόν, χρῆσθαι δὲ παγχάλεπον» (28). Η αναγνώριση της αξίας της διαλεκτικής κάνει την τελευταία τον ακρογωνιαίο λίθο
(θριγκό) κάθε επιστήμης. Η άσκησή της απαιτεί
εκπληκτικές διανοητικές, ηθικές, ακόμη και φυσικές δυνατότητες. Μόνο μια φιλοσοφική φύση,
προικισμένη με τη δύναμη της σύνθεσης, μπορεί
να αναλάβει το διαλεκτικό εγχείρημα, που οδηγεί
στην κορυφή της πυραμίδας, αλλά και στην αναγκαία κάθοδο, για την ανάληψη του πεπρωμένου
του άστεως (29).
Η πραγμάτωση του όντος απαιτεί και μεγάλη
κάθαρση, απαιτεί αγνότητα. Το ιερό τέμενος της
Αλήθειας γίνεται προσιτό μόνο σ’ όσους καθάρισαν
το πνεύμα και το σώμα τους από κάθε είδους ακαθαρσία και μίασμα. Η άφιξη στον χώρο της καθαρής
θεωρίας προϋποθέτει τη διαρκή μελέτη του θανάτου (ορισμός φιλοσοφίας στον Φαίδωνα), θανάτου
του αισθητού και φθαρτού κόσμου (30). Την πορεία
αυτή προς τον νοητό ήλιο και τον υπερουράνιο
τόπο, την πηγή κάθε ουσίας, μας δίδαξαν οι λόγοι
του Σωκράτη στον Φαίδρο με το πτερωτό άρμα,
στην Πολιτεία με την αλληγορία του Σπηλαίου και
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Πολιτεία, 526 c.
(2) Ibid, 521 c. 532 a-b
(3) Ibid, 521 d, 524 e, 525 c, cf 521 c- 536 d
(4) J. Moreau, Le sens du Platonisme, Paris, 1967, 121 k.e.
(5) Φαίδων, 73a cf. Menon, 82 b. k.e.
(6) G. Rodier, Etudes de philosophie grecque, Paris, 1969,
39- 48
(7) Πολιτεία, 511 α, 509 β, 510 α-β, P. Crenet, Les origins
de l’ analogie philosophique dans ses dialoques de Platon,
Paris 1948, σ. 172- 175.
(8) Πολιτεία, 511 c-e, A.J. Festugiere, Contemplation.- et vie
Contemplative selon Platon, Paris, 1967, σ.170 k.e. D. Ross,
Platos theory of Ideas, London, 1966, σ.67 k.e.
(9) Πολιτεία, 533 d, 531 d- 536 d. 99c.
(10) Πολιτεία, 502 d,276 b.c.
(11) Ibid., 539 d, 276 b.c.
(12) Κρατύλος, 390 c, Πολιτεία, 534 d. Φαίδων, 75 d., Νόμοι,
893 a.
(13) Πολιτεία, 532 b- 534 b.
(14) Φαίδρος, 276 e.
(15) Πολιτεία, 534 b, Σοφιστής, 253 e.
(16) Πολιτεία, 532 d-e
(17) Μένων, 97 e- 98 a, Φαίδων, 79a.
(18) Φαίδων, 75 c- 76 e.
(19) Μένων, 84 c- d, 85 c-e, Φαίδων, 101 d. k. e. Πολιτικός,
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με τον Ερωτικό λόγο της Διοτίμας στο Συμπόσιο.
Κατ’ αυτό τον τρόπο η διαλεκτική δεν φαίνεται
να είναι ούτε συζήτηση ούτε πειθώ. Πρόκειται για
εσωτερικό διάλογο και συμφωνία στην αναζήτηση
της αντικειμενικής αλήθειας. Η εσωτερική αυτή
συμφωνία και ενότητα θα γίνουν άλλωστε και το
τελευταίο καταφύγιο του φιλοσόφου, όταν μάχεται
ενάντια σ’ όλες τις αντιδράσεις. Πρόκειται για «τὴν
ἐν αὐτῷ πολιτείαν», που κρύβει όλη τη μοναξιά και το μεγαλείο του φιλοσόφου, όταν γύρω
του βασιλεύει η γενική ακατανοησία. «Φιλόσοφον πλῆθος ἀδύνατον εἶναι» (32).
Ο Πλατωνικός φιλόσοφος παραμένει πιστός
στην άδολη και αγνή σκέψη, καθώς και στη φιλοσοφική έρευνα, χωρίς ποτέ να καταδέχεται κανενός είδους εμπόριο με τις ιδέες και τα Μυστήρια
που δέχτηκε. Ο φιλόσοφος παραμένει ο παντοτινός φύλακας, ο υμνητής και ο κήρυκας του Λόγου.
Ο έρωτας και ο λόγος του είναι γέννα μέσα στον
ωκεανό της Ομορφιάς και Διονυσιακή έκσταση.
Γι’ αυτό και η ενασχόληση με τη φιλοσοφία σημαίνει μυστική μύηση και κάθαρση. Η ψυχή του
φιλοσόφου τίποτα άλλο δεν κάνει από το να «ξυνακολουθεί τον Θεό», όπως μας λένε οι Νόμοι (33)
και όπως μας το είπε προηγουμένως ο Θεαίτητος,
με την ομοίωση Θεῷ. Τούτο ήταν άλλωστε και το
έργο της Πλατωνικής Ακαδημίας: η διαρκής άσκηση στον θεωρητικό βίο. 
■
277 d. k.e.
(20) Πολιτεία, 508 c- 509 b
(21) Ibid., 478 c, 508 c. k.e., Φαίδρος, 247 b-e, Τίμαιος, 90
a- d, 88 c- 89 a, Επινομίς, 966 a, 990 b, 991 a.k.e.
(22) Θεαίτητος, 176 c.
(23) Φαίδρος, 265 d-e, 277 b, Νόμοι, 965 d.
(24) Πολιτεία, 533 d-e, 511 b-c, 532 a, 534 b-d, Πολιτικός, 185
a- 287 c, VIIη Επιστολή, 343 e, 342 a-d, Φαίδρος, 266 b. V.
Brochard, Etudes de Philosophie ancienne et de philosophie
moderne, Paris, 1966, 113- 150, 151- 168. V. Goldschmidt.
Les dialoques de Platon, Paris, 1963, 1-2
(25) Συμπόσιο, 211 c.
(26) Ibid., 210 a-e, A. J. Festugiere, Conteplation et vie
Contemplative selon Platon, Paris, 1097, 164-166
(27) Φίληβος, 16 d, Σοφιστής, 253 e, 254 b.
(28) Φίληβος, 16 b, G. Rodier, Etudes de Philosophie
gresque, Paris 1969, 67-73
(29) Πολιτεία, 534 e, 488 a-487 a, 535 b-541 b, Θεαίτητος,
173 a, k.e.Φαίδων, 90 b-c, 65 e-66 a. S. Petrement, Essai sur
de dualisme chez Platon, les Gnostiques, et les Manicheens,
Paris, 1947, σ.107-125
(30) Φαίδων, 63 e-69 d, 77 e-84 b
(31) Πολιτεία, 591 e
(32) Ibid, 494 a
(33) Νόμοι, 71 c.b. A. J. Festugiere, Etudes de Philosophie
greque, Paris, 1971, σ.245-247, 155, 117-137
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Ο χριστιανισμΟς
και η Εκκλησία στην Κύπρο
κατά την υστερορωμαϊκή περίοδο

l Tης Δρ. Φωτεινής Νταντάλια - Δράκου
Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας και Υποψήφια Υφηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας 				
του Martin - Luther - Universität Halle - Wittenberg, Deutschland

1. Η εδραίωση του χριστιανισμού
στην Κύπρο

Η

διάδοση του χριστιανισμού1 στην
Κύπρο οφείλεται στην εγγύτητά
της με τη Συροπαλαιστίνη, στη
μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου (33 μ.Χ.)2 φυγή των χριστια-

¹ Για τον χριστιανισμό βλ. Markschies, Ch.: Das Christentum von
den Anfängen bis in die Spätantike. Στο: Einleitung in die lateinische
Philologie, Graf, Fr. (Hg.), Stuttgart, Leipzig 1997.
2 Για τον Στέφανο βλ. Bovon, Fr.: The dossier on Stephen, the first
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νών, στους οποίους περιλαμβάνονταν και πολλοί
από την Κύπρο3, και κυρίως στην έλευση στο
νησί των Αποστόλων Παύλου, Βαρνάβα και του
ανεψιού του, Μάρκου το 45 μ.Χ. Όπως αναφέρουν οι Πράξεις Αποστόλων, οι Κύπριοι ήταν από
τους πρώτους που δέχτηκαν τον χριστιανισμό,
και δίδαξαν έξω από την Ιερουσαλήμ. Σε αυτούς
συγκαταλέγονται και ο Απόστολος Βαρνάβας και
ο ανεψιός του Απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάνmartyr. Στο: Harvard Theological Review. Issued quarterly by the
Faculty of Divinity in Harvard University (Cambridge, MA), Bd. 96
(2003), Heft 3, σελ. 279-315.
3 Πράξεις Αποστόλων 11.19.
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ση του χριστιανισμού στην Κύπρο.

νης - Μάρκος. Το 45 μ.Χ. οι Απόστολοι Παύλος4 ,
Βαρνάβας5 και Μάρκος δίδαξαν τον χριστιανισμό
και στην Κύπρο, ενώ στην Πάφο έγινε χριστιανός
ο πρώτος επίσημος Ρωμαίος, ο ανθύπατος Σέργιος
Παύλος. Το 50 μ.Χ. ο Απόστολος Βαρνάβας επέστρεψε στην Κύπρο με τον ανεψιό του Μάρκο και,
έχοντας ως έδρα του τη Σαλαμίνα, παρακολουθούσε τη διάδοση του χριστιανισμού σε όλες σχεδόν
τις πόλεις και τις κοινότητες της Κύπρου. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής των Αποστόλων Παύλου, Βαρνάβα και Μάρκου στην Κύπρο χειροτονήθηκαν ο Λάζαρος, ο οποίος μετά τον διωγμό, που
κήρυξαν οι Ιουδαίοι κατά των χριστιανών, ήρθε
στην Κύπρο ως επίσκοπος Κιτίου, και ο Ηρακλείδιος, ως επίσκοπος Ταμασού6. Αυτοί και οι επίσκοποι7 Νεαπόλεως Τυχικός, Κουρίου Φιλάγριος και
Φιλωνίδης, Ταμασού Μνάσων και Ρόδων, Σόλων
Αυξίβιος8 και Κυρηνείας Θεόδοτος9 , καθώς και οι
Τίμων, Αρίστων, Αριστοκλειανός, Επαφράς και Νικάνωρ συνέβαλαν στη διάδοση και εδραίωση του
χριστιανισμού στην Κύπρο. Μερικοί από αυτούς,
όπως και οι Αθανάσιος, Δημητριανός ή Δομιτιανός,
Δίδυμος, Διομήδης, Κόνων, Λούκιος, Νεμέσιος,
Ποτάμιος και άλλοι πολλοί, ομολόγησαν τον Χριστό κατά τη διάρκεια των διωγμών10. 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 επικράτη4 Για τον Απόστολο Παύλο βλ. Nippel, W.: Der Apostel Paulus. Ein Jude
als römischer Bürger. Στο: Sinn (in) der Antike. Orientierungssysteme,
Leitbilder und Wertkonzepte im Altertum, Hölkeskamp, K. - J., Rüsen, J.,
Stein - Hölkeskamp, E., Grütter (Hrsg.), Mainz am Rhein 2003, σελ. 357374 - Wolter, H. - J.: Die Zeit des Apostel Paulus. Ein Reise - Lesebuch zur
Geschichte der frühen Kirche, Regensburg 2002 - Shauf, S.: Theology as
history, history as theology. Paul in Ephesus in Acts 19. Zugl.: Atlanta,
Emory Univ., Diss. 2004, Berlin 2005 (Beihefte zur Zeitschrift für die
neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 133)
- Thomas, C.M.: The Acts of Paul as a source for the life of Paul. Στο:
Actes du Ier congrès international sur Antioche de Pisidie, Drew-Bear,
T., Tashalan, M., Thomas, Chr. M. (Édd.). Université Lumière-Lyon 2,
UMR 5649 du CNRS, Paris 2002, σελ. 85-92 (Collection Archéologie
et histoire de l’antiquité. Université Lumière-Lyon 2. 5.) - Luibhéid,
C.: A scholarly reconstruction of St. Paul and his times. The historical
evidence. Lewiston, N.Y. 2002 (Studies in classics 18).
5 Για τον Απόστολο Βαρνάβα βλ. Öhler, M.: Barnabas. Die historische
Person und ihre Rezeption in der Apostelgeschichte. Tübingen 2003,
XIV (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 156)
- Hagiographica Cypria: Sancti Barnabae Laudatio Auctore Alexandro
Monacho et Sanctorum Bartholomaei et Barnabae Vita e Menologio
Imperiali Deprompta, Van Deun P. (Hg.), CCSG 26, Turnhout 1993,
σελ. 83-122.
6 Halkin, F.: Les actes apocryphes de Saint Héraclide de Chypre, disciple
de l´apôtre Barnabé, AnalBoll 82, 1964, σελ. 133-169.
7

Για τους επισκόπους στην Κύπρο βλ. Sozomenus, Kirchengeschichte
330.11-14 - Nicephorus Kallistos Xanthopoulos, Kirchengeschichte PG.
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Μεγάλοι σεισμοί το 332 και 342 μ.Χ. σηματοδότησαν την έναρξη της βυζαντινής περιόδου της
κυπριακής ιστορίας και είχαν επιπτώσεις ιδιαίτερα στη Σαλαμίνα, στο Κούριο, στους Σόλους, στην
Πάφο και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Αρκετοί
ειδωλολατρικοί ναοί υπέστησαν τα αποτελέσματα
των σεισμών, ενώ οι πιστοί των αρχαίων ελληνικών και άλλων θεοτήτων δεν ήταν πια πολυάριθμοι και ισχυροί, ώστε να επιδιώξουν αναβίωση
των παλαιών θρησκειών και ανοικοδόμηση των
ειδωλολατρικών ιερών τους. Η διαδικασία αυτή
συνέβαλε στην επιτάχυνση της εγκατάλειψης
των ειδωλολατρικών θεοτήτων, ενώ η παρουσία
ορισμένων ιερών περιορίστηκε σε αγροτικές περιοχές. Αποδείξεις της σημασίας του χριστιανισμού
αποτελούν οι τουλάχιστον ενενήντα παλαιοχριστιανικές βασιλικές με τα μωσαϊκά δάπεδα, τα
μαρμαροθετήματα, τις ανάγλυφες ορθομαρμαρώσεις, τον μαρμάρινο γλυπτό διάκοσμο και τις ψηφιδωτές, εντοίχιες παραστάσεις. Με τις επιπτώσεις
των σεισμών συσχετίστηκαν πιθανόν αργότερα
και από την εκκλησιαστική παράδοση οι δύο επισκέψεις στην Κύπρο της Αγίας Ελένης11 , της μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής αποστολής της στους Aγίους τόπους γύρω στο 326-327 μ.Χ. Η Aγία Ελένη
προσπάθησε με την ίδρυση εκκλησιών και μοναστηριών στην Κύπρο να συμβάλει στην επίτευξη
της ευημερίας, μετά τους σεισμούς και την ανομ146.860-861. Επίσης βλ. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae:
Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris, Delehaye, H. (Hg.),
Brussels 1902 - Leontios Machairas: Recital Concerning the Sweet Land
of Cyprus Entitled “Chronicle”, “Dawkins, R. M. (Hg. und übers.), New
York 1980, vol. 1, 29”, section 30.
8

Vita sancti Auxibii, Noret, J. (Hg.), Στο: Hagiographica Cypria:
Sancti Barnabae Laudatio Auctore Alexandro Monacho et Sanctorum
Bartholomaei et Barnabae Vita e Menologio Imperiali Deprompta, Van
Deun P. (Hg.), CCSG 26, Turnhout 1993, σελ. 177-202.

9 Για τον Άγιο Θεόδοτο βλ. Μηνολόγιον Βασιλείου PG: 117.265.
10 Grigoli, N. di: Aristocle, prete, Demetriano, diacono, Atanasio, lettore,

santi mastiri di Cipro. Bibliotheca Sanctorum, I, Istituto Giovanni
XXIII, Nella Pontificia Università Lateranense, I, 1964, stil. 426-427 Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, stil. 404, 766 - Μακαρίου
Γ΄, Αρχιεπισκόπου Κύπρου: Κύπρος η Αγία Νήσος, Αθήνα 1968, σελ.
1 - Χάκεττ, Ιω.: Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, μτφ.
Παπαϊωάννου, Χ. Ι., Β΄, Πειραιάς 1927, σελ. 171, 176, 178, 216, 291.
11 Leontios Machairas, Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus
entitled „Chronicle“, Edited with a Translatrion and Notes by Dawkins,
R. M., Oxford 1932, σελ. 4 §4 - §5 - Παπαδοπούλου, Θ. Χ.: Εκ της Αρχαιοτάτης Ιστορίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η επίσκεψις της
Αγίας Ελένης εις Παλαιστίνην και Κύπρον. Ανάτυπον εκ του περιοδικού
Νέα Σιών, Ιεροσόλυμα 1952, σελ. 25 f., 183 a. I - Ημέλλου, Στ. Δ.: Από
την επίσκεψήν της Αγίας Ελένης εις την Κύπρον. Κυπριακός Λόγος, XII,
69-72, 1980, σελ. 367-371 - Σταθάτου, Ν.: Η Αγία Ελένη στην Κύπρο.
Ελληνική Κύπρος, 5, 1953, σελ. 39, 41.
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βρία, στην οποία αναφέρεται η παράδοση, και όχι
οι σχετικές πηγές. Με σκοπό την ανοικοδόμηση
και ανασυγκρότηση της Κύπρου ο Μεγάλος Κωνσταντίνος έστειλε στην Κύπρο τον δούκα Καλόκαιρο, ο οποίος θεώρησε σκόπιμη την αξιοποίηση
της ευκαιρίας για την ικανοποίηση των επιδιώξεών του. Ο αυτοκράτορας απέστειλε εναντίον του
Καλόκαιρου στρατιωτική δύναμη με αρχηγό τον
καίσαρα Δαλμάτιο, ο οποίος κατέπνιξε το κίνημα,
δίωξε τον Καλόκαιρο και πέτυχε την εκτέλεσή του
στην Ταρσό της Κιλικίας.

2. Η Εκκλησία της Κύπρου
α. Η σημασία της Κυπριακής Εκκλησίας
Η Κυπριακή Εκκλησία στην υστερορωμαϊκή
περίοδο γνώριζε ακμή, καθώς πλαισιώνονταν από
ιεράρχες, όπως ο Επιφάνιος Κωνσταντίας και ο
Άγιος Σπυρίδων, ενώ είχαν ήδη εγκαθιδρυθεί στο
νησί οι πρώτες αιρέσεις και αμφισβητούνταν η ανεξαρτησία της. Το πατριαρχείο Αντιοχείας επιδίωκε
να θέσει την Εκκλησία της Κύπρου υπό τη δικαιοδοσία του, με το επιχείρημα ότι το νησί είχε δεχτεί
τον χριστιανισμό μέσω Αντιοχείας. Η Κυπριακή
Εκκλησία, που εκπροσωπήθηκε πλήρως, εκτός
από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο του 325 μ.Χ.,
και στις επόμενες συνόδους, της Σαρδικής το 343
μ.Χ., της Κωνσταντινούπολης το 381 μ.Χ. και της
Εφέσου το 431 μ.Χ., αγωνίζονταν να διατηρήσει
το αυτοκέφαλό της, υπερασπιζόμενη την ανεξαρτησία της και προβάλλοντας την ίδρυσή της από
τον Απόστολο Βαρνάβα. Παρά την αναγνώριση
του αυτοκέφαλου στην Γ’ Οικουμενική Σύνοδο
της Εφέσου το 431 μ.Χ., η απειλή εξακολουθούσε
να υπάρχει μέχρι την ανεύρεση, ύστερα από όραμα, από τον αρχιεπίσκοπο Ανθέμιο του λειψάνου
του αποστόλου Βαρνάβα μαζί με το Κατά Μάρκον
(ή Κατά Ματθαίον) Άγιο Ευαγγέλιο, γεγονός που
συνέβαλε στην άρση των ξένων διεκδικήσεων. Ο
αυτοκράτορας Ζήνων αναγνώρισε την αποστολικότητα της Κυπριακής Εκκλησίας και το αυτοκέφαλο το 488 μ.Χ. Ταυτόχρονα παραχώρησε στον
αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Ανθέμιο: να υπογράφει
με κιννάβαρι, να φέρει πορφυρό μανδύα και αυτοκρατορικό σκήπτρο.
Επισημαίνεται ότι αυτή την περίοδο η Κύπρος
δεν έμεινε αμέτοχη στις διάφορες εκκλησιαστικές
και θρησκευτικές έριδες, ενώ οι ποικίλες αιρέσεις
είχαν έντονη απήχηση στο νησί. Αξιόλογοι εκκλη12 Για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμωνα, Πατριάρχη Αντιόχειας βλ. Μηνολόγιον Βασιλείου PG. 117.157.
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σιαστικοί ηγέτες από την Κύπρο είχαν αναμειχθεί
πρωταγωνιστικά σε εκκλησιαστικά και θεολογικά
ζητήματα, που απασχολούσαν την αυτοκρατορία,
όπως ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο επίσκοπος Κωνσταντίας Άγιος Επιφάνιος και ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κωνσταντίνος. Άλλοι επιφανείς Κύπριοι
ιεράρχες της βυζαντινής περιόδου ήταν ο Άγιος
Ιωάννης ο Ελεήμων12 , πατριάρχης Αλεξανδρείας
από το 610 μέχρι το 619 μ.Χ., ο Γρηγόριος ο Κύπριος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολης από το 1283
μέχρι το 1289, λόγιος και συγγραφέας, ο Νικόλαος
Μουζάλων, αρχιεπίσκοπος Κύπρου και αργότερα
(1147-1151) πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, και
ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ιδρυτής του ομώνυμου μοναστηριού στην Πάφο κατά τον 12ο αι.
και αξιόλογος συγγραφέας.
β. Η εκκλησιαστική οργάνωση της Κύπρου
και οι επισκοπές της Κυπριακής Εκκλησίας
Με τη διάδοση του χριστιανισμού στην Κύπρο
από τους Αποστόλους Παύλο, Βαρνάβα και Μάρκο
ιδρύθηκαν στο νησί οι πρώτες επισκοπές. Κατά τον
1ο αι. μ.Χ. οι έδρες των επισκοπών αυτών ήταν στις
πόλεις ή στις κώμες, από τις οποίες κατάγονταν ή
στις οποίες έμεναν οι χειροτονηθέντες επίσκοποι.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας των Αποστόλων
Παύλου και Βαρνάβα στην Κύπρο χειροτονήθηκε από αυτούς ως επίσκοπος ο Άγιος Ηρακλείδιος στην Ταμασσό, που αποτέλεσε στη συνέχεια
επισκοπική έδρα. Στην Αντιόχεια οι Απόστολοι
Παύλος και Βαρνάβας χειροτόνησαν ως επίσκοπο
τον Κύπριο Αριστοκλειανό, και τον έστειλαν για
να υπηρετήσει στο νησί του. Τον συνάντησαν αργότερα στην Κύπρο κοντά στην Αμαθούντα, που
αργότερα αποτέλεσε επισκοπική περιφέρεια. Από
τους πρώτους επισκόπους αναφέρεται και ο Φιλάγριος, ο οποίος χαρακτηρίζεται στον Κώδικα 231
της Πετρούπολης ως επίσκοπος Κύπρου είς Κούριν (= Κούριον). Σύμφωνα με την παράδοση και ο
Άγιος Λάζαρος χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα ως αρχιερεύς της Κιτιαίων πόλεως. Μετά το τέλος του Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα αναφέρεται στον Βίο του Αγίου
Αυξιβίου, ότι ο Απόστολος Παύλος έστειλε στον
Άγιο Ηρακλείδιο στην Κύπρο τους Επαφρά, έναν
από τους 70 αποστόλους, και Τυχικό με την εντολή να χειροτονηθούν ως επίσκοποι Πάφου και Νεαπόλεως (= Λεμεσού)13 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα,
13 Hill, G.: A History of Cyprus, vol. I, To the Conquest by Heart, R. L.,
Cambridge 1949, σελ. 262-263.
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ο Απόστολος Παύλος ζήτησε από τον Ηρακλείδιο
να χειροτονήσει και άλλο επίσκοπο στους Σόλους,
τον Αυξίβιο.
Κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα αναφέρεται η ίδρυση
και ύπαρξη στην Κύπρο των ακολούθων επτά επισκοπών: Ταμασσού, Αμαθούντος, Κουρίου, Κιτίου,
Πάφου, Νεαπόλεως και Σόλων. Ο Άγιος Νεόφυτος
ο Έγκλειστος στο “Εγκώμιον εις Θεοσέβιον” αναφέρει και τον Κόνωνα τον μεγάλο, ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό, βαπτίστηκε και κατέλαβε
επισκοπική έδρα την περίοδο των Αποστόλων. Δεν
είναι γνωστή η έδρα, που κατέλαβε, ενώ επισημαίνεται ότι πρόκειται για κάποια όγδοη, αφού τα ονόματα των επισκόπων των πρώτων επτά εδρών είναι γνωστά από τις πηγές: 1. Ηρακλείδιος, Ταμασσού, 2. Αριστοκλειανός, Αμαθούντος, 3.
Φιλάγριος, Κουρίου,
4. Λάζαρος, Κιτίου, 5.
Επαφράς, Πάφου, 6.
Τυχικός, Νεαπόλεως,
7. Αυξίβιος, Σόλων, 8.
Κόνων, άγνωστης πόλης. Γίνεται αντιληπτό, ότι από την αρχή
οι Απόστολοι Παύλος
και Βαρνάβας επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οργάνωση
της Κυπριακής Εκκλησίας.
Τον 4ο αι. μ.Χ.,
όταν η Εκκλησία της
Κύπρου ήταν ήδη οργανωμένη, μπορεί να θεωρηθεί σίγουρη η ύπαρξη
των επισκοπών της Πάφου, της Σαλαμίνας και της
Τριμιθούντας. Οι επισκοπές αυτές είναι γνωστές
από τα πρακτικά της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, τα
οποία υπέγραψε ο επίσκοπος Πάφου Κύριλλος και
ο επίσκοπος Σαλαμίνας Γελάσιος14. Η συμμετοχή
του επισκόπου Τριμιθούντας στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο παραδίδεται και από άλλες ιστορικές
πηγές15. Ο Κύπριος Νεόφυτος Ροδινός πληροφορεί
για τους υπόλοιπους Κύπριους επισκόπους, που
14 Χάκκετ, Ι.: Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, μτφ. Πα-

παϊωάννου, Χ. Ι., Α΄, Αθήνα 1923-1932, σελ. 15.
15 Σωκράτους του Σχολαστικού: Εκκλησιαστική Ιστορία, ανατυπ. εκ
της β΄ εκδ. Migne, Αθήνα 1901, σελ. 21, 47 - Χάκκετ, Ι.: Ιστορία της
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, μτφ. Παπαϊωάννου, Χ. Ι., Α΄, Αθήνα
1923-1932, σελ. 15, σημ. 33 - Χάκεττ, Ι.: Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, μτφ. Παπαϊωάννου, Χ. Ι., Β΄, Πειραιάς 1927, σελ.
203-209.
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συμμετείχαν στη Σύνοδο16. Τα ονόματα των 318
θεοφόρων Πατέρων και επισκόπων, που συμμετείχαν στη Σύνοδο σώζονται σε αρκετούς κώδικες,
που έχουν ως πηγή το Συνοδικόν, έναν κατάλογο
που συνέταξε ο Μέγας Αθανάσιος στη Σύνοδο της
Αλεξάνδρειας το 362 με σκοπό να διασώσει τα ονόματα των αντιαρειανών επισκόπων, καθώς μετά τη
Σύνοδο και την περίοδο του αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β’ υπερίσχυσαν οι Αρειανοί και απομάκρυναν τα γραπτά κείμενα της Α’ Οικουμενικής
Συνόδου, που τους καταδίκασε17. Έναν κατάλογο
ονομάτων παραθέτει ο Μητροπολίτης Κυζίκου
Καλλίνικος18, ο οποίος παρουσιάζει, αντί για δύο,
πέντε επισκόπους που υπέγραψαν τα Πρακτικά:
ο Πάφου Κύριλλος, ο Τριμιθούντας Σπυρίδων, ο
Κωνσταντίας (;) Κυριακός, ο Σαλαμίνας
Γελάσιος και ο Σιρίκιος. Ενώ δεν είναι
γνωστοί οι κατάλογοι
που αποτέλεσαν πηγή
του
Μητροπολίτη
Κυζίκου Κυρίλλου,
επιβεβαιώνεται και
στους
καταλόγους
των κωδίκων, εκτός
από τον Πάφου Κύριλλο και τον Κωνσταντίας Γελάσιο, η
παρουσία του Τριμιθούντας Σπυρίδωνα.
Για πρώτη φορά αναφέρεται ο Κυριακός
και ο Σιρίκιος, ενώ
δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή η απόδοση του ονόματος της πόλης ως
Κωνσταντία (;). Η πόλη αυτή πήρε το όνομα Κωνσταντία μετά από την ανοικοδόμησή της από τον
Κωνστάντιο Β’, ενώ το όνομα αυτό δεν υπήρχε στη
διάρκεια της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, ούτε ήταν
δυνατό να υπάρχουν δύο επίσκοποι της ίδιας πόλης και επαρχίας, έστω και αν η πόλη είχε δύο ονόματα, Σαλαμίνα και Κωνστάντεια. Πρόκειται έτσι
για μια λανθασμένη απόδοση του ονόματος Κωνστάντεια, που θα μπορούσε να διορθωθεί με την εκ
16 Χάκκετ, Ι.: Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, μτφ. Πα-

παϊωάννου, Χ. Ι., Α΄, Αθήνα 1923-1932, σελ. 15-16.

17 Χατζηψάλτη, Κ.: Οι αντιπρόσωποι της Εκκλησίας Κύπρου στην πρώ-

τη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Στο: Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος Ι,
1946, Λευκωσία 1948, σελ. 54.
18 Μητροπολίτης Κυζίκου Καλλίνικος: Η πρώτη εν Νικαία Οικουμενική
Σύνοδος μετά και τινων συμπληρωμάτων, ιστορική μελέτη, Κωνσταντινούπολη 1930, σελ. 100-109.
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νέου ανάγνωση των κωδίκων, που σύγκρινε ο Μητροπολίτης Κυζίκου Κύριλλος. Τα ονόματα επίσης
του Κυριακού και του Σιρικίου δεν παρατίθενται
στον κατάλογο των επισκόπων της Νίκαιας και
της Σαρδικής του Νεοφύτου Ροδινού, και αν έχουν
αναγνωσθεί σωστά από τον Μητροπολίτη Κυζίκου
Καλλίνικο, τότε απορρίπτεται ο ισχυρισμός του
Ροδινού. Επίσης από το έργο του Πατριάρχη Φωτίου “Μυριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη”, που παραθέτει
περίληψη ή αποσπάσματα των έργων του Πατριάρχη Αντιόχειας ή Θεούπολης Εφραίμ, αντλείται η
πληροφορία, ότι ο Κυριακός Πάφου ήταν συγγραφέας θεολογικών έργων, εκ των οποίων ο Εφραίμ
τον 6ο αι. ανέγνωσε δύο: ένα λόγο εις τα Θεοφάνια
και ένα λόγο περί ενανθρωπήσεως. Παρατηρείται
επίσης μια διαφορά στη γραφή του ονόματος, το
οποίο είναι Κυριακός στη Μυριόβιβλο και Κύριλλος αντίστοιχα στους καταλόγους των Πατέρων
της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, και οφείλεται στη
λανθασμένη ανάγνωση του ενός ή του άλλου ονόματος του επισκόπου19.
Το 343 μ.Χ. τα πρακτικά της Συνόδου της Σαρδικής υπέγραψαν και οι 12 Κύπριοι επίσκοποι, που
τα ονόματά τους σύμφωνα με τη σειρά των πρακτικών ήταν τα εξής: Αυξίβιος, Φώτιος, Γηράσιος (Γελάσιος), Αφροδίσιος, Ειρηνικός, Νουνέχιος, Αθανάσιος, Μακεδόνιος, Τριφύλλιος20, Σπυρίδων21,
Νορβανός και Σωσικράτης. Οι ιεράρχες αυτοί
υπέγραψαν τα πρακτικά κάτω από την ένδειξη οι
Κύπρου χωρίς να αναφέρουν την επισκοπή τους.
Δεν είναι γνωστή η επισκοπική έδρα, που κατείχε
ο κάθε ένας από αυτούς, εκτός από μερικούς, όπως
παραδίδουν οι πηγές: Ο Γηράσιος (Γελάσιος) ήταν
επίσκοπος Σαλαμίνας, ο Μακεδόνιος επίσκοπος
Ταμασσού, ο Τριφύλλιος επίσκοπος Καλλινικησέων (Λευκωσίας) και ο Άγιος Σπυρίδων επίσκοπος
Τρεμιθούντος. Από τις πηγές είναι γνωστές οι 12
επισκοπές του νησιού κατά τα μέσα του 4ου αι.: 1.
Σαλαμίνος (Γελάσιος), 2. Κιτίου, 3. Αμαθούντος,
4. Νεαπόλεως, 5. Κουρίου, 6. Πάφου, 7. Σόλων, 8.
19 Χατζηψάλτη, Κ.: Οι αντιπρόσωποι της Εκκλησίας Κύπρου στην πρώ-

τη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Στο: Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος Ι,
1946, Λευκωσία 1948, σελ. 55-56, σημ. 1-2, σελ. 57, σημ. 1-3.
20 Για τον Τριφύλλιο των Λεδρών βλ. Halkin, F.: Distiques et notices
propres an Synaxaire de Chifflet, AnalBoll 66, 1948, σελ. 11-26.
21 Για τον Άγιο Σπυρίδωνα βλ. Μηνολόγιον Βασιλείου PG. 117.201.
Για την φήμη του Αγίου Σπυρίδωνα βλ. Sokrates, Kirchengeschichte
PG. 67.104 - Nicephoros Kallistos Xanthopoulos, Kirchengeschichte
PG. 146.161-164. Για την πρόσκληση του Αγίου Σπυρίδωνα από τον
Μεγάλο Κωνσταντίνο βλ. Symeon Metaphrastis, Vita des Heiligen
Spridon PG. 116.417 ff. Για τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνα βλ.
Symeon Metaphrastis, Vita des Heiligen Spyridon PG. 116.417 ff. Για
την πρόσκληση του Αγίου Σπυρίδωνα στην Αλεξάνδρεια βλ. Symeon
Metaphrastis, Vita des Heiligen Spyridon PG. 116.417 ff. Για τον Άγιο
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Κυρηνείας, 9. Καλλινικησέων (Τριφύλλιος), 10.
Τρεμιθούντος (Σπυρίδων)22 , 11. Κυθρίας, 12. Ταμασσού (Μακεδόνιος). Ο αρχιμ. Κυπριανός, που
παραθέτει τον αριθμό των επισκόπων, επισημαίνει
και τα ονόματά τους: Κύριλλος επίσκοπος Πάφου,
Γελάσιος Σαλαμίνης, Αυξίβιος, Φώτιος, Γεράσιος,
Αφροδίσιος, Ειρηνικός, Νουνέχιος, Αθανάσιος,
Μακεδόνιος, Σπυρίδων, Τριφύλλιος, Νορβανός
και Σωσικράτης. Τα ονόματα αυτά αναφέρονται
και από τον Ροδινό, ενώ οι κατάλογοι των συγγραφέων προκαλούν ορισμένες αμφιβολίες, επειδή δεν
παραθέτουν τις πηγές άντλησης των πληροφοριών τους. Ο Hackett παρατήρησε, ότι η χρονική
περίοδος, που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο Συνόδους, ίσως να μην επέτρεψε τη συμμετοχή των
επισκόπων και στις δύο. Ο Νεόφυτος Ροδινός και
ο αρχιμ. Κυπριανός κατέγραψαν στους καταλόγους τα δύο γνωστά ονόματα των επισκόπων από
τα πρακτικά της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της
Νίκαιας23 και στη συνέχεια συμπεριέλαβαν και τα
δώδεκα ονόματα των επισκόπων που συμμετείχαν
στη Σύνοδο της Σαρδικής. Στα πρακτικά της Συνόδου της Σαρδικής αναφέρονται μόνο τα ονόματα
των επισκόπων ως εξής: Αυξίβιος, Φώτιος, Γεράσιος, Αφροδίσιος, Ειρηνικός, Νουνέχιος, Αθανάσιος, Μακεδόνιος, Τριφύλλιος, Σπυρίδων, Νορβανός
και Σωσικράτης. Άλλες πηγές πληροφορούν για
τις έδρες λίγων επισκόπων. Ο Γεράσιος ήταν επίσκοπος της Σαλαμίνας, ο Μακεδόνιος επίσκοπος
Ταμασού, ο Σπυρίδων επίσκοπος Τριμιθούντας
και ο Τριφύλλιος επίσκοπος της πόλης των Καλλινικησέων. Στους εκκλησιαστικούς συγgραφείς
Σωζόμενο και Νικηφόρο Κάλλιστο ο Τριφύλλιος
αναφέρεται ως επίσκοπος των Λεδρών.
Στο τέλος του 4ου αι. μ.Χ. ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόφιλος αναφέρει τα ονόματα 15 επισκόπων, όπως παραθέτει ο Άγιος Ιερώνυμος σε σχετική συνοδική επιστολή, που έστειλε προς τους Παλαιστίνιους και Κύπριους επισκόπους: Epiphanio,
Marciano, Agapeto, Boethio, Helpidio, Eutasio,
Σπυρίδωνα στην Κύπρο βλ. Sozomenus, Kirchengeschichte 21.22-22.1,
23.14-19. Επίσης βλ. Van de Ven, P.: La legende des Spyridon évêque de
Tremithonte, Bibliothèque du Muséon 33, Louvain 1953.
22 Ο Τρεμιθούντος Σπυρίδων συμμετείχε μαζί με άλλους Κυπρίους ιεράρχες και στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας (325 μ.Χ.). Για
τους επισκόπους στην Τρεμιθούντα στην πρωτοβυζαντινή περίοδο και
στην περίοδο των αραβικών επιδρομών βλ. Dikigoropoulos, A. I.: The
Church of Cyprus, during the period of the Arab wars, A.D. 649-965,
The Greek Orthodox Theological Review, XI, σελ. 249, αρ. 58. Για τη
βασιλική βλ. Papageorghiou, A.: Έρευνα εις τον ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος εν Τρεμετουσιά, Κυπριακαί Σπουδαί, 30, 1966, σελ. 17-33. Για
τις τοιχογραφίες βλ. Van de Ven, P.: La légende de S. Sryridon évêque
de Trimithonte, Louvain 1953, σελ. 88-89.
23 Βλ. Χάκκετ, Ι.: Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, μτφ.
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Norbano, Macedonio, Aristoni, Zenoni, Asiatico,
Heraclidae, Alteri Zenoni, Kiriaco, Aphrodito.
Στην επιστολή αυτή δεν αναφέρονταν τα ονόματα
των επισκοπικών εδρών. Μπορεί να υποτεθεί ότι
στο τέλος του 4ου αι. μ.Χ. στην Κύπρο υπήρχαν οι
ακόλουθες επισκοπές: Κωστάντεια, Αρσινόη, Πάφος, Τριμιθούς, Ταμασός, Κίτιον, Λέδραι, Χύτροι,
Αμαθούς, Καρπασία, Κούριον, Λάπηθος, Σόλοι,
Κερύνεια, Νεάπολις.
Τον 5ο αι. μ.Χ. σύμφωνα με τον λζ’ κανόνα
της αραβικής έκδοσης
των κανόνων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου η
Κυπριακή Εκκλησία είχε
μια αρχιεπισκοπή και 13
επισκοπές, οι οποίες όμως
δεν αναφέρονταν. Στον
κανόνα που δεν ανήκε
στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο, παραδίδονταν μόνο
ο συνολικός αριθμός των
επισκόπων της Κύπρου.
Κατά τους επόμενους
αιώνες υπάρχουν επισημάνσεις για τον αριθμό
και τα ονόματα των πόλεων - επισκοπών της
Κύπρου σε διάφορες πηγές, όπως: α. Συνέκδημος
του Ιεροκλέους, β. Περιγραφή του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους του
Γεωργίου του Κυπρίου, γ. Περί θεμάτων του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, δ. Η τάξις των πατριαρχικών θρόνων του Νείλου Δοξαπατρίου και
ε. Noticiae Episcopatuum. Σε αυτά τα έργα απαριθμούνται 13-15 πόλεις - επισκοπές της Κύπρου, των
οποίων προηγείται η μητρόπολη Κωνστάντεια.
Έργα περιηγητών παρέχουν επίσης κάποιες πλη-

Παπαϊωάννου, Χ. Ι., Α΄, Αθήνα 1923-1932, σελ. 14-16 - Hill, G.: A History
of Cyprus, vol. I, To the Conquest by Heart, R. L., Cambridge 1949, σελ.
250 - Χατζηψάλτη, Κ.: Οι αντιπρόσωποι της Εκκλησίας Κύπρου στην
πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Στο: Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος Ι, 1946, Λευκωσία 1948, σελ. 53-57 - Χατζηϊωάννου, ΑΚΕΠ, 1971,
Α΄, σελ. 368-379, αρ. 121-121. 10, σελ. 380-383, αρ. 125-125. 3a, σελ. 386387, αρ. 129-129a - Χατζηϊωάννου, ΑΚΕΠ, 1973, Β΄, σελ. 292-293, αρ.
134 - Χατζηϊωάννου, ΑΚΕΠ, 1980, Δ΄, α΄, σελ. 304-305, αρ. 231 και Δ΄, β΄,
σελ. 218, αρ. 231 - Χατζηϊωάννου ΑΚΕΠ, Ε΄, Λευκωσία 1983, σελ. 163,
αρ. 171. Για τη Σύνοδο και τις ανακριβείς ιδεολογικές και θεολογικές
απόψεις πριν και μετά τη Σύνοδο βλ. Jones, A. H. M: Constantine and
the Conversion of Europe, Toronto 1978, σελ. 117-167 ff - Voelki, L.:
Der Kaiser Konstantin, Annalen einer Zeitenwende, 306/337, München
1957, σελ. 140-144.
24 Βλ. τις εξής εκδόσεις: Έκδοση G. Parthey: Κωνστάντια μητρόπολις,
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ροφορίες για τον αριθμό των επισκόπων. Στο έργο
του Ιεροκλέους “Συνέκδημος”, το οποίο χρονολογείται πριν από το 535 μ.Χ., απαριθμούνταν 15 πόλεις24. Αν ληφθεί υπόψη ότι έδρες των επισκοπών
ήταν οι σημαντικότερες πόλεις, μπορεί να επισημανθεί, ότι πρόκειται για ισάριθμες επισκοπές της
Κύπρου κατά την περίοδο του Ιεροκλή. Στο έργο
του γεωγράφου Γεωργίου του Κυπρίου “Περιγραφή του Ανατολικού ρωμαϊκού κράτους”, που
χρονολογείται τον 6ο-7ο
αι. μ.Χ., αναφέρονται
13 πόλεις25. Στο εκκλησιαστικό έργο “Τάξις
προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών”
στον κώδικα 1555 της
Εθνικής Βιβλιοθήκης
του Παρισιού (733-746
μ.Χ.) απαριθμούνται οι
15 πόλεις - επισκοπές
της Κύπρου ως εξής:
Κυρίνη μητρόπολις ήτοι
Κωνσταντία,
Πάφου,
Ταμασού, Αρσινόης, Σόλου, Λαπήθου, Κυρίνιας, Καρπάσου, Κύθρων,
Λεύκου, Κήτις, Αμάθου,
Νεαπόλεως, Κόρης, Τριμηθούντων.
Αναφορά στον συνολικό αριθμό των επισκοπών του 8ου αι. μ.Χ., γίνεται και από τον Άγγλο περιηγητή και επίσκοπο
Eichstätt Willibald, ο οποίος παραδίδει την παραμονή του στην Πάφο και στη Σαλαμίνα και τις 12
επισκοπές της Κύπρου, χωρίς να τις ονομάζει. Από
τα πρακτικά της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου είναι
γνωστές οι επισκοπές Κωνσταντίας, Κύθρων, Σόλων, Κιτίου, Αμαθούντος και Τριμιθούντος.
■

Ταμασός, Κίτιον, Αμαθούς, Κούριον, Πάφος, Αρσινόη, Σόλοι, Λάπηθος, Κιρβοία, Κύθροι, Καρπάσιον, Κυρήνια, Τριμιθούντων, Λευκουσία
- Έκδοση Ern. Honigmann: Κωνστάντεια, Ταμασσός, Κίτιον, Αμαθούς, Κούριον, Πάφος, Αρσινόη, Σόλοι, Λάπηθος, Κεραμαία, Χύθροι,
Καρπασία, Κερύνεια, Τρέμιθους, Λευκουσία - Έκδοση Aug. Burkhardt:
Κωνστάντια μητρόπολις, Ταμασός, Κίτην, Αμαθούς, Κόρην, Πάφος,
Αρσινός, Σόλοι, Λάπηθος, Κιρβοία, Κύθροι, Κάρπασιν, Κυρήνια, Τριμιθούντων, Λευκουσία.
25 Βλ. τις εξής εκδόσεις: Έκδοση Ern. Honigmann: Κωστάντια, Κίτιον,
Αμαθούς, Κούριον, Πάφος, Αρσινόη, Σόλοι, Λάπηθος, Κερύνεια, Ταμασσός, Χύθροι, Τρεμιθούς, Καρπασία, ενώ στο έργο δεν αναφέρονται η
Κιρβοία και η Λευκωσία - Έκδοση G. Partey: Κωνστάντια μητρόπολις,
Κίτιον, Αμαθούς, Κούριον, Πάφος, Αρσεναί, Σόλοι, Λάπηθος, Κυρήνια,
Ταμασός, Κίθροι, Τριμιθούς, Κάρπασιν. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε
στην περίοδο του αυτοκράτορα Λέοντα του Σοφού (886-912 μ.Χ.).
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Η ΒασιλικΗ

του ΑγΙου ΚλΗμη
στη ΡΩμη

Συνδετικός κρίκος Ρωμαιοκαθολικής
και Ορθοδόξου Εκκλησίας
l Του Δρα Αντώνη Πρωτοπαπά
Ιστορικού-Ερευνητή

Η

βασιλική του Αγίου Κλήμη στη Ρώμη
αποτελεί ένα ναό εξαιρετικής ομορφιάς όπου φιλοξενείται και αναπαύεται
η μεγαλύτερη πνευματική αποστολική φυσιογνωμία του Βυζαντίου, ο
Κύριλλος. Ο Άγιος Κλήμης ήταν ο δεύτερος Πάπας
της Ρώμης, συγγραφέας της ξακουστής επιστολής
προς τους Κορινθίους, που γράφτηκε το 96 μ.Χ. Εξορίστηκε στην Κριμαία από τον Αυτοκράτορα της
Ρώμης Τραϊανό (98 - 117) και τελικά, αφού υπέστη
μαρτυρικό θάνατο, σιδηροδέσμιος ρίχτηκε στη Μαύ-

Ψηφιδωτό του Χριστού. Αψίδα Βασιλικής
Αγίου Κλήμη
ρη Θάλασσα κοντά στη Χερσώνα. Στον ναό του στη
Ρώμη υπάρχουν τοιχογραφίες στον αριστερό τοίχο
του επιθέματος, στο πάνω μέρος του ναού, οι οποίες
περιγράφουν τις σκηνές αυτές. Εφτά αιώνες μετά ο
Κύριλλος και ο Μεθόδιος, μεταβαίνοντες εκ μέρους
του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου και του Πατριάρχη
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Μεγάλου Φωτίου σε αποστολή στη χώρα των Χαζάρων, σταμάτησαν στη Χερσώνα και ανακάλυψαν
τα οστά του Αγίου Κλήμη, τα οποία μετέφεραν μαζί
τους αργότερα στη Ρώμη, γινόμενοι αντικείμενο ενθουσιώδους υποδοχής από το ιερατείο και τον λαό
της Ρώμης.
Τα γεγονότα γύρω από την ανακάλυψη των λειψάνων του Αγίου Κλήμη στη Χερσώνα βρίσκονται
σ’ ένα έγγραφο με τίτλο «Θρύλος της Χερσονήσου»,
υψίστης ιστορικής σημασίας. Αποτελεί την πιο αυθεντική εξιστόρηση των γεγονότων, γραμμένο από
τον ίδιο τον Κύριλλο, παρόλο που αυτός στην ταπεινοφροσύνη του αποσιωπά τον δικό του καθοριστικό
ρόλο. Το ελληνικό πρωτότυπο έργο, όπως και το παλαιοσλαβικό, έχουν χαθεί, και το σημερινό κείμενο
είναι αυτό μιας κακής λατινικής μετάφρασης του
δέκατου έκτου αιώνα, που πολύ απέχει από το κάλλος και την ποιητική έμπνευση του πρωτότυπου.
Η ομορφιά του ελληνικού κειμένου προκάλεσε τον
θαυμασμό του Ρωμαίου ελληνιστή βιβλιοθηκάριου
της εποχής Αναστασίου. Στον «Βίο Κωνσταντίνου
(Κύριλλου)» αναφέρονται μερικές λεπτομέρειες της
όλης επιχείρησης ανακάλυψης των λειψάνων, κατά
τις οποίες, όταν ο Κύριλλος συγκέντρωσε αρκετές
πληροφορίες και γνώσεις, του εγεννήθη μεγάλη επιθυμία να ανακαλύψει τα λείψανα του Αγίου Κλήμη,
και να τα ενταφιάσει, ως έπρεπε. Όταν ήταν έτοιμος,
κάλεσε τον τοπικό πληθυσμό να τον ακολουθήσουν,
δηλώνοντας «Πιστεύω στον Θεό κι εναποθέτω τις ελπίδες μου στον Άγιο Κλήμη πως θα τον βρω και θα
τον βγάλω από τη θάλασσα, και ούτω και εγένετο.
Να πώς περιγράφει ο ίδιος την ανακάλυψη των λειψάνων: Όταν ψάλλαμε το έκτο άσμα, σ’ ένα σημείο,
Eνατενίσεις

που έλεγε «Ο Θεός προστατεύει τα οστά των Αγίων»,
όπως στους Ψαλμούς του Δαβίδ, έλαμψε η αγία κεφαλή του ένδοξου Κλήμη, την οποία είδε πρώτος ο
διηγητής της ιστορίας αυτής (ο Κωνσταντίνος).
Όταν η χαρά του Πνεύματος φοίτησε σε όλους με
το πολύτιμο άρωμά του, και μας γέμισε με ευτυχία,
ξαφνικά ξεπρόβαλαν από το βάθος φωτεινά άστρα και
κομμάτια των υπόλοιπων διατηρημένων μελών, τα
ίδια τα ιερά χέρια με τους μακάριους μηρούς και ολόκληρα τα άλλα μέλη… Αμέσως μετά εμφανίστηκε επιτέλους και η άγκυρα, που είχε προσδεθεί στον λαιμό
του. Η άγκυρα διατηρήθηκε λόγω της σκληρότητας
του μετάλλου. Αμέσως μετά, με τη συμμετοχή όλων,
διεξήχθη όλη την νύκτα μεγαλόπρεπο θείο εγκώμιο
και ευχαριστήριος τελετή. Στη λειτουργία πρωτοστατούσε ο Σεβάσμιος Επίσκοπος, που κρατούσε το ιερό
φέρετρο μαζί με την κεφαλή του Αγίου και ύστερα μ’
ένα πιστό την τοποθέτησε σε κιβωτό».
(Η μετάφραση αυτού του έργου του Κυρίλλου,
όπου δίδονται οι λεπτομέρειες της ανακάλυψης των
λειψάνων και της μεταφοράς των, έγινε από μια πρώτη τσεχική μετάφραση του 16ου αιώνα από εμένα και
έχει δημοσιευθεί ολόκληρη στο βιβλίο μου «Κύριλλος και Μεθόδιος ανάμεσα στους Σλάβους», έκδοση
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2006).
Ο ναός λοιπόν του Αγίου Κλήμη στη Ρώμη ενέχει
ιδιαίτερη σημασία για όλο τον Χριστιανικό κόσμο, γιατί απεικονίζει σκηνές από τη ζωή και τη δράση των
δύο φωτιστών Κυρίλλου και Μεθοδίου και αποτελεί
έμπρακτη έκφραση της ενότητας της Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας, εφόσον εδώ έχει
ταφεί ο μέγας πνευματικός εκπρόσωπος του Βυζαντίου Κύριλλος. Γι’ αυτό και η επίσκεψη της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου, με επικεφαλής
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ στο Βατικανό στη
Βασιλική του Αγίου Κλήμη πριν δύο χρόνια, υπήρξε
σημαντική και συμβάλλει στην περαιτέρω προσέγγιση των δύο Εκκλησιών, της Δυτικής και Ανατολικής.
Πιο κάτω κάμνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή
για το πώς οι δύο αδελφοί κατέληξαν στη Ρώμη.
Μόλις ο Κύριλλος και Μεθόδιος επέστρεψαν από
τη χώρα των Χαζάρων στην Κωνσταντινούπολη, μια
αντιπροσωπεία του ηγεμόνα της Μεγάλης Μοραβίας
Ratislav παρουσιάτηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα
Μιχαήλ Γ’ με την παράκληση, όπως αποσταλούν
στη χώρα του «τοιοῦτοι ἄνθρωποι… οἵτινες οικοδομήσουσιν ἡμῗς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν». Και η
επιλογή πέφτει ξανά στον Κύριλλο και τον αδελφό
του Μεθόδιο, εξοπλισμένους με το αλφάβητο για τους
Σλάβους, που είχαν ήδη επινοήσει, και με τα κυριότερα μέρη των Ευαγγελίων, μεταφρασμένα στη σλαEνατενίσεις



Η Βασιλική του Αγίου Κλήμη στη Ρώμη
βική γλώσσα. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ξεκίνησαν
για τη Μεγάλη Μοραβία το 863. Όταν έφθασαν στη
χώρα έγιναν ενθουσιωδώς δεκτοί από την αυλή του
ηγεμόνα Ratislav και σύσσωμου του λαού. Στη χώρα
έμειναν 40 περίπου μήνες, μέχρι του 867, έχοντας
επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα και φέρνοντας
σε πέρας το μεγαλύτερο αποστολικό έργο του Βυζαντίου. Πρέπει να τονισθεί πως οι δύο αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος αντιμετώπισαν από την αρχή την
έντονη εχθρότητα του γερμανικού κλήρου που ήδη
υπήρχε και δρούσε στη χώρα και στις γειτονικές επισκοπές Salsbourg και Rassau και που συνεχώς υπόσκαπταν και συκοφαντούσαν τους δύο αδελφούς στη
Ρώμη. Έτσι οι δύο αδελφοί βρίσκονταν υπό δοκιμασία, μόνοι και απροστάτευτοι, με το Βυζάντιο πολύ
μακριά, να τους προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια, και
με τη Ρώμη αμφιταλαντευόμενη και αναποφάσιστη.
Καθ’ οδόν στην επιστροφή σταμάτησαν στη Βενετία,
έχοντας στις αποσκευές τους τα λείψανα του Αγίου
Κλήμη. Ο Πάπας Νικόλαος κάλεσε τους δύο αδελφούς στη Ρώμη, για να ακούσει από τους ίδιους για το
αξιοθαύμαστο ιεραποστολικό έργο που επιτέλεσαν σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Στο μεταξύ ο Νικόλαος πεθαίνει και τον Δεκέμβρη του 867 ενθρονίζεται ο νέος Πάπας Αδριανός ο Β’.
Κι αυτός ήταν μέγας θαυμαστής του έργου των δύο
αδελφών, και ήλπιζε ταυτόχρονα πως αυτοί θα μπορούσαν να παίξουν θετικό ρόλο στη βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ Ρώμης και Βυζαντίου, που ήταν ιδιαίτερα άσχημες.
Η υποδοχή, που έτυχαν στη Ρώμη οι δύο αδελφοί,
με επικεφαλής τον ίδιο τον Πάπα, το ιερατείο, τους
Έλληνες μοναχούς και τον λαό της Ρώμης υπήρξε μεγαλειώδης. Αυτές οι σκηνές απεικονίζονται με
θαυμάσιο τρόπο στις τοιχογραφίες της εκκλησίας του
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Η λύτρωση της ανθρωπότητας και της
δημιουργίας που έφερε η Σταύρωση του
Θεανθρώπου Χριστού. Ψηφιδωτό αψίδας
Βασιλικής Αγίου Κλήμη
Αγίου Κλήμη στη Ρώμη. «Ο Πάπας παρέλαβε τα σλαβικά βιβλία, τα οποία οι δύο αδελφοί είχαν μαζί τους,
τα ευλόγησε και απέθεσεν αυτά εις τον ναόν της Αγίας Μαρίνας, τον ονομαζόμενον Φάτνη, και ετέλεσεν
επ’ αυτών την λειτουργίαν. Τότε ο Πάπας διέταξε
δύο επισκόπους, τον Φορμόζον και τον Γκόντριχον,
να χειροτονήσουν τους Σλάβους μαθητάς. Μετά την
χειροτονίαν ετέλεσαν ούτοι την λειτουργίαν εις σλαβικήν γλώσσαν εις τον ναόν του Αγίου Πέτρου… Κατόπιν ετέλεσαν σλαβιστί την λειτουργίαν την νύκτα
επί του αγίου τάφου εις τον ναόν του μεγάλου διδασκάλου των εθνικών Αποστόλων Παύλου …»
(Βίος Κωνσταντίνου)
Οι σκηνές αυτές απαθανατίζονται και σώζονται
μέχρι τις μέρες μας στις τοιχογραφίες της βασιλικής
του Αγίου Κλήμη στη Ρώμη, όπου εδώ λίγο αργότερα
έμελλε να ταφεί και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος /Κύριλλος. Στη συνέχεια ο Πάπας Αδριανός ο Β’ παρέλαβε τα
σλαβικά βιβλία, που οι δύο αδελφοί έφεραν μαζί τους,
και τα καθαγίασε, τοποθετώντας τα επάνω στην Αγία
Τράπεζα.

Θάνατος του Κωνσταντίνου
(Κυρίλλου)
Από νεαράς ηλικίας ο Κωνσταντίνος (Κύριλλος)
δεν φημιζόταν για την καλή του υγεία. Τα συνεχή
ταξίδια, η απόλυτη αφοσίωσή του στο καθήκον, η
σκληρή δουλειά και οι πολλές αντιξοότητες, που καθημερινά αντιμετώπιζε, και προ παντός η πολλή του
ευαισθησία τον έφεραν στο χείλος του τάφου. Κουρασμένος, έπεσε σοβαρά άρρωστος στη Ρώμη και τότε,
σύμφωνα με μια βυζαντινή συνήθεια, πριν από τον
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θάνατό του, ζήτησε να καρεί μοναχός. Η κουρά έγινε, και του δόθηκε το όνομα Κύριλλος. Νιώθοντας
ότι το τέλος πλησιάζει, έγραφε: «Από δω και μπρος,
ούτε του αυτοκράτορα, ούτε και άλλου κανενός, θα
είμαι υπηρέτης πάνω στη γη, παρά μόνο του Θεού».
Λίγο πριν από το τέλος κάλεσε τον αδελφό του Μεθόδιο και του είπε: «Βλέπεις, αδελφέ, ήμασταν ζευγάρι,
που οργώσαμε το ίδιο αυλάκι, και εγώ πέφτω πάνω
στο χωράφι, τελειώνοντας τις μέρες μου. Εσύ αγαπάς πολύ το όρος (δηλ. τον Όλυμπο, μοναστήρι στη
Μικρά Ασία), δεν μπορεί όμως για χάρη του όρους να
εγκαταλείψεις τη διδασκαλία σου, γιατί περισσότερο
από κάθε τι άλλο μέσα απ’ αυτή θα σωθείς».
Έφυγε σε ηλικία 42 ετών, στις 14 Φεβρουαρίου
869. Ο πρόωρος θάνατος του Κυρίλλου προκάλεσε
μεγάλη θλίψη και συγκίνηση σ’ ολόκληρο τον λαό
της Ρώμης, ιδιαίτερα στον Μεθόδιο, που απ’ εδώ και
μπρος θα συνέχιζε την πορεία του χωρίς την αγαθή
παρουσία του αγαπημένου του αδελφού. Ο Πάπας
παρήγγειλε σ’ όλους τους Έλληνες, που έμεναν στη
Ρώμη, και όλους τους κατοίκους της Ρώμης να συνοδεύσουν την εκφορά «ως εάν ήτο αυτός ούτος ο Πάπας». Τότε ο Μεθόδιος παρεκάλεσε τον Πάπα, όπως
συνοδεύσει τη σορό του αδελφού του πίσω στην πατρίδα, ως ήταν η επιθυμία της μητέρας τους. Ο πάπας
πρόθυμα απεδέχθη την παράκληση, ο νεκρός τοποθετήθηκε σε σαρκοφάγο και, αφού ετοιμάστηκε, ήταν
έτοιμος για το ταξίδι της επιστροφής. Ορισμένοι όμως
Ρωμαίοι επίσκοποι εζήτησαν από τον Πάπα, όπως ταφεί στη Ρώμη, εφόσον εκεί κατέληξε στο τέλος της
ζωής του και εφόσον η ζωή και το έργο του ταυτίζεται
με τον ίδιο τον Άγιο Κλήμη. Ετσι και εγένετο. Σύσσωμος ο λαός της Ρώμης συνόδευσε τον νεκρό στην
τελευταία του κατοικία και «απέθεσαν αυτόν εις τον
τάφον μετά της σαρκοφάγου εις την δεξιάν πλευράν
του θυσιαστηρίου του ναού του Αγίου Κλήμεντος».
Ο πρόωρος θάνατος του Κυρίλλου εσήμαινε για
την αποστολή του Βυζαντίου στη Μοραβία και Παννονία μια μεγάλη απώλεια, που συνέβη σε μια περίοδο
μεγάλων ανακατατάξεων στην ηγεσία της Κωνσταντινούπολης ύστερα από τη δολοφονία του αντιβασιλέα Βάρδα και λίγο αργότερα του ιδίου του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ’ και την αντικατάσταση του Πατριάρχη, φίλου και προστάτου των δύο αδελφών, Φωτίου.
Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ποιες θα ήταν οι
συνέπειες στις σχέσεις Κωνσταντινούπολης - Ρώμης.
Ακριβώς στη στιγμή αυτή ο ηγεμόνας της Παννονίας Kocel ζήτησε από τον Πάπα Αδριανό Β’ να αποστείλει «τον διδάσκαλόν μας Μεδόδιον» πίσω στην
Παννονία. Οταν ο Μεθόδιος είδε πως ο Πάπας ήταν
διατεθειμένος να ικανοποιήσει την παράκληση του
Kocel, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Πάπα κι
Eνατενίσεις

έτσι επιστρέφει πάλιν στη Μοραβία – Παννονία σαν
Επίσκοπος, εκπρόσωπος τώρα και της Ρώμης.
Η βασιλική του Αγίου Κλήμη έχει ιδιαίτερα μεγάλη ιστορική αξία, γιατί απεικονίζει γεγονότα που
σχετίζονται άμεσα με το φωτιστικό έργο των δύο
αδελφών, και συγκεκριμένα απεικονίζει πραγματικές παραστάσεις της υποδοχής που αυτοί έτυχαν στη
Ρώμη, και τον θάνατο του Κυρίλλου. Οι ζωγραφιές
στον ναό υπολογίζεται πως ζωγραφίστηκαν το 870
(ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Κυρίλλου) και απεικονίζουν τα πραγματικά προσωπικά χαρακτηριστικά των δύο αδελφών, όταν ζούσαν, γιατί πολύ λίγες ή
καθόλου εικαστικές παραστάσεις των δύο αυτών φωτιστών σώζονται σήμερα. Και δεύτερο και το σπουδαιότερο η βασιλική αυτή συμβολίζει την ενότητα
της αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού Δύσης και
Ανατολής, φιλοξενώντας εδώ στη Ρώμη τη μεγαλύτερη πνευματική και αποστολική φυσιογνωμία του
Βυζαντίου.
Οι τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά απαθανατίζουν
ορισμένα σημαντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα
το ψηφιδωτό όπου ο Απόστολος Πέτρος ζητεί από
τον Άγιο Κλήμη «να ατενίζει προς τον Χριστόν», το
«Δενδρο της Ζωής» και οι ζωγραφιές στο κάτω μέρος
του νάρθηκα της βασιλικής, όπου απεικονίζονται οι
Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, μεταφέροντας τα οστά
του Αγίου Κλήμη στη Ρώμη, γινόμενοι ενθουσιωδώς δεκτοί από το ιερατείο και τον λαό της Ρώμης.
Στο μετάλλιο του Αγίου Κλήμη είναι αναγραμμένη
η νουθεσία του Αγίου Κλήμη: «Αναζητήσατέ με στην
προσευχή, αποφεύγετε τις βλαβερές σκέψεις».
Στο κάτω μέρος της βασιλικής, δίπλα στη βόρεια
είσοδο, ζωγραφίστηκε η πρώτη παράσταση μετά τον
θάνατο του Κυρίλλου. Στο κέντρο της σύνθεσης παριστάνεται ο Χριστός ανάμεσα στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Κύριλλο οδηγεί ο Αρχάγγελος
Γαβριήλ και ο Άγιος Κλήμης. Τον Μεθόδιο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Απόστολος Ανδρέας. Οι ίδιοι οι
δύο αδελφοί παρουσιάζονται σαν μοναχοί με ιδιαίτερα
τονισμένα τα φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά.
Υπολογίζεται πως οι παραστάσεις ζωγραφίστηκαν
γύρω στο έτος 870 και παρόλο που είναι πολύ καταστραμμένες, κατά μερικούς ειδικούς απεικονίζουν
την πραγματική εικόνα των αδελφών, όταν ζούσαν.
Η δεύτερη παράσταση στον νάρθηκα παρουσιά-

Πηγές:
- Βίος Κωνσταντίνου Μετάφραση Αναστασίου Ι. Ε.
- Βίος Μεθοδίου Μετάφραση Αναστασίου Ι. Ε.
- Dvornik F. «Byzantine Missions among the Slavs, SS
Constantine Cyril and Methodius» New Brunswick, N. J. 1970
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ζει την ίδια τη σκηνή της μετακομιδής των λειψάνων
του Αγίου Κλήμη. Η ζωγραφική αυτή χρονολογείται
τον 11ο αιώνα. Στη μετακομιδή των λειψάνων τους
δύο αδελφούς συνοδεύει ο Πάπας Αδριανός. Ο Κύριλλος φέρει φωτοστέφανο. Μια άλλη παράσταση απεικονίζει, πιθανώς, την αποστολή των δύο αδελφών
στη χώρα των Χαζάρων.
Η επιτάφιος εικόνα διατηρεί τα πραγματικά χαρακτηριστικά του προσώπου του Κυρίλλου, στα
οποία αντικατοπτρίζεται ο χαρακτήρας του: Το υψηλό μέτωπο, το γεμάτο από σκέψεις βαθύ βλέμμα, το
μακρουλό θλιμμένο πρόσωπο, σοβαρό και ήπιο μαζί.
Από το 1677 ο ναός του Αγίου Κλήμη τέθηκε υπό την
επίβλεψη Ιρλανδών δομινικανών μοναχών. Δυστυχώς το 1798, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής κατοχής

Ψηφιδωτό, που παριστάνει τον Απόστολο
Πέτρο και τον Άγιο Κλήμη. Αψίδα Βασιλικής Αγίου Κλήμη
της Ρώμης, το λείψανο του Αγίου Κυρίλλου εξαφανίστηκε. Τελικά βρέθηκε ένα μέρος των λειψάνων
στην κατοχή της οικογένειας των ευγενών Άντιτσι
– Ματέϊ. Το 1963 μια από τις πριγκίπισσες και άλλα
μέλη της οικογένειας πρόσφεραν στον Πάπα Παύλο
τον Στ’ τα λείψανα του Αγίου Κυρίλλου και αυτός με
τη σειρά του τα πρόσφερε το 1976 στη γενέτειρά του
πόλη, τη Θεσσαλονίκη, όπου και εναποτέθηκαν στον
ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. 
■

*Οι φωτογραφίες είναι παρμένες από το βιβλίο
«San Clemente Roma», Collegio San Clemente,
Roma, 1992.

«Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance»
Byzantinoslavica 1, Praha 1933
- Αντώνης Πρωτοπαπάς «Κύριλλος και Μεθόδιος ανάμεσα
στους Σλάβους» Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου, 2006
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Η Βυζαντινή μουσική ως
«τέχνη μελουργός και τέχνη θεραπευτική»
l Tου Δρα Στυλιανού Γερασίμου
Θεολόγου – Μουσικού

Η

Βυζαντινή Μουσική
αποτελεί τέχνη προσευχής, τέχνη πνευματική, αφού αποτελεί
συστατικό της λατρείας της Εκκλησίας, άρα και πνευματικό γεγονός της ζωής του Χριστιανού,
γιατί με αυτήν την τέχνη δοξολογεί
Ψηφιδωτό από την Ιερά Μονή Κύκκου
τον Θεό.
Με αφορμή την έναρξη του Τριωδίου καλόν είναι να τονίσουμε τη
σπουδαιότητα της Βυζαντινής Μουντας: “Το καθάρισμα όμως της ψυχής… είναι η πεσικής, ως μέσου θεραπείας του ανθρώπου από
ριφρόνηση των ηδονών, που προέρχονται από τις
καταστάσεις, οι οποίες την περίοδο του Τριωδίου
αισθήσεις… Διότι είναι φυσικό από το είδος αυτό
αποτελούν έθιμα, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνουν
της μουσικής (της διεφθαρμένης μελωδίας) να γενπνευματικά τον άνθρωπο. Έθιμο αποτελεί και το
νώνται πάθη που υποδουλώνουν και εξευτελίζουν
“Καρναβάλι”, όπου ο άνθρωπος αφήνει τον εαυτό
την ψυχή. Αλλά εμείς πρέπει να επιδιώκουμε την
του ελεύθερο στις επιρροές της διασκέδασης και
άλλη, που είναι ανώτερη και που οδηγεί ψηλότερα.
του ξεφαντώματος των ημερών, θεωρώντας ότι
Αυτή χρησιμοποίησε ο Δαβίδ, ο ποιητής των ιερών
τα τραγούδια και η μουσική θα τον βοηθήσουν να
ψαλμών, και θεράπευσε, όπως λέγουν, τον βασιλέα
καθαρίση την ψυχή του από προβληματικές κατααπό τη μανία της μελαγχολίας. Λέγεται δε ότι και ο
στάσεις, οι οποίες τον δεσμεύουν.
Πυθαγόρας, όταν συνάντησε παρέα μεθυσμένων,
Καί, για να γίνω σαφής, δεν αναφέρομαι στην
παραδοσιακή μουσική, που αποτελεί τμήμα της
λατρείας, αφού μετά από κάθε γιορτή εκκλησιαστική ακολουθεί το πανηγύρι με παραδοσιακά
τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς, που εκφράζουν τη λαϊκή ευσέβεια, αλλά αναφέρομαι σε τραγούδια και χορούς, που αποπροσανατολίζουν τον
άνθρωπο από την πραγματική του σχέση με την
Εκκλησία και τον πολιτισμό.
Το θέμα αυτό το θίγει χαρακτηριστικά ο Μέγας
Βασίλειος στην ομιλία του προς τους νέους λέγο-

παρήγγειλε στον οργανοπαίκτη, που ήταν αρχηγός της διασκεδάσεως, να αλλάξη την αρμονία και
να παίξη σε αυτούς το δωρικό μέλος. Εκείνοι δε,
τόσο ήλθαν στα σύγκαλά τους από το μέλος, ώστε
επέταξαν τα στεφάνια και, ντροπιασμένοι, γύρισαν
στα σπίτια τους. Άλλοι δε με την αύληση γίνονται
έξαλλοι από ενθουσιασμό και εξεγείρονται σε βακχική μανία. Τόσο πολύ διαφέρει το να χορτάση κανείς από καλή ή κακή μελωδία!” ¹. Με το παραπάνω απόσπασμα ο Μέγας Βασίλειος τονίζει την αξία
της Βυζαντινής Μουσικής, θεωρώντας την, ως το

¹ Βασιλείου τοῡ Μεγάλου, Ὁμιλία πρὸς τοὺς νέους ὃπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῑντο λόγων, ΕΠΕ εκδ. Μερετάκη, σελ. 347-348.
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μέσον καθαρισμού και θεραπείας της ψυχής του
ανθρώπου. Αυτή η μουσική, την οποία και ο Δαβίδ
έψαλλε, ηρεμεί τον άνθρωπο, και τον οδηγεί στη
φυσική του κατάσταση, που δεν είναι άλλη από τη
σχέση του με τον Θεό.
Η άποψη του Μεγάλου Βασιλείου για την ψυχοπαιδαγωγική και θεραπευτική αξία της στηρίζεται στο γεγονός ότι ο κάθε ήχος της Βυζαντινής
Μουσικής έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επιδράσεις στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Κάθε
ήχος δημιουργεί διαφορετικά αισθήματα στον άνθρωπο· άλλοτε δοξολογίας, άλλοτε χαρμολύπης,
άλλοτε κατανύξεως, άλλοτε ικεσίας, άλλοτε πένθους. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος επικοινωνεί
υγιώς με τον Θεό, αφού η προσευχή δεν είναι μηχανική κατάσταση, αλλά εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Και αυτή η ποικιλία των αισθημάτων, που
δημιουργεί η Βυζαντινή Μουσική, ουσιαστικά
εξασφαλίζει την ψυχική του γαλήνη, άρα και την
κάθαρσή του.
Ο πρώτος ήχος
δημιουργεί στον άνθρωπο αίσθημα δοξολογίας. Είναι ο ήχος,
που καθορίζει τη μουσική ως τέχνη, αφού,
όπως και ο Δαμασκηνός λέει: “Πρωτεῗα
νίκης πανταχοῧ πάντων ἔχεις”. Ο πρώτος ήχος αυξάνει στον
άνθρωπο την ελπίδα
για τη σωτηρία του,
αφού του δημιουργεί
αίσθημα εγρήγορσης
και κατανύξεως.

Ο τρίτος ήχος χαρακτηρίζεται ως: “Άκομψος,
απλούς, ανδρικός”. Γι’ αυτό δημιουργεί στον άνθρωπο μιαν ανεκλάλητη χαρά και μια μυστική ελπίδα. Είναι ήχος εμβατηριακός.
Ο τέταρτος ήχος είναι “πανηγυριστής και χορευτής”. Η μουσικότητά του δημιουργεί στον άνθρωπο αίσθημα πανηγυρισμού. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε δυο μεγάλες γιορτινές μέρες του εκκλη

Ο πλάγιος πρώτος χαρακτηρίζεται ως ο “θρηνωδός” ήχος. Δημιουργεί στον άνθρωπο το χαροποιό
πένθος και ένα αίσθημα ικεσίας στον Θεό. Ακούγοντας ο άνθρωπος αυτόν τον ήχο, αισθάνεται έντονα
στην καρδιά του το αίσθημα της χαρμολύπης, αλλά
και της προσωπικής αναστάσεως. Γι’ αυτό, όχι μόνον το “Χριστός ανέστη”, αλλά και όλα τα αναστάσιμα της Κυριακής του Πάσχα ψάλλονται σε πλάγιο πρώτο, για να τονίσουν τη μετάβαση από τον
Σταυρό στην Ανάσταση, από το πένθος στη χαρά.

Ο πλάγιος δεύτερος “τὰς ἡδονὰς διπλοσυνθέτους φέρει”. Αυτός ο ήχος χαρακτηρίζεται από τη
γλυκύτητα της ελπίδος. Είναι ήχος μυσταγωγικός.
Δημιουργεί στον άνθρωπο το αίσθημα
Ψηφιδωτό από την Ιερά Μονή Κύκκου
της αγάπης για τον
Θεό. Είναι ήχος, που
ταπεινώνει και γλυκαίνει την καρδιά
και αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο.

Ο δεύτερος ήχος δημιουργεί στον άνθρωπο
αίσθημα ευχαριστίας, αφού: “Τὸ σὸν μελιχρὸν
καὶ γλυκύτατον μέλος ὀστᾶ πιαίνει καρδίας τ’
ἐνηδύνει”. Ακούγοντας αυτόν τον ήχο ο άνθρωπος, καθίσταται πράος και ήρεμος, γεγονός που
αποτελεί βασικό στοιχείο υγιούς επικοινωνίας
του με τον Θεό, αλλά και με την κτίση.
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σιαστικού έτους, του Σταυρού και την Κυριακή
της Σταυροπροσκυνήσεως, ημέρες καθαρά γιορτινές, σταυροαναστάσιμες, η δοξολογία ψάλλεται
σε ήχο τέταρτο. Την ημέρα του Ευαγγελισμού και
των Εισοδίων της Θεοτόκου η ενάτη ωδή ψάλλεται σε ήχο τέταρτο.

Ο βαρύς ήχος είναι απλός. Τα διατονικά του διαστήματα
τον καθορίζουν ως
“βαρύ”. Δημιουργεί
στον άνθρωπο αγωνιστική διάθεση για
την πνευματική του
πορεία. Γι’ αυτό και ο Δαμασκηνός τον χαρακτηρίζει “Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος”.
Ο πλάγιος τέταρτος είναι και αυτός πανηγυρικός και εμβατηριακός ήχος.
Παρατηρούμε, λοιπόν, τον σωτηριολογικό χαρακτήρα της εκκλησιαστικής τέχνης, που ονομάζεται Βυζαντινή Μουσική. Αυτή η μουσική καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Και
φυσικά αυτός είναι ο πλούτος της εκκλησιαστικής τέχνης, η οποία έχει πάντα ως κύριο στόχο να
αναγεννά και να ξεκουράζη τον άνθρωπο. Αυτήν
την κληρονομιά μας χάρισε ο Θεός, για να γεμίζη
η καρδιά μας, να νιώθουμε ασφάλεια και να μην
καταφεύγουμε σε άλλα είδη μουσικής τέχνης,
που θα μας οδηγήσουν σε καταστάσεις πνευματικής διαφθοράς. 
■
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Βάση τῆς Ποιότητας ζωῆς
ἡ ἐνεργός ἀγάπη
l Τοῦ Δρα Χαραλάμπη Μ. Μπούσια
Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Σ

τὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ ἄκρατου
εὐδαιμονισμοῦ, ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς
σχετίζεται μὲ τὴν ἐξασφάλιση μιᾶς
ἀνέφελης νομῆς τῶν προϊόντων καὶ
τῶν ὑποπροϊόντων τῆς εὐμάρειας. Τὸ
«κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα» καὶ τὸ καθημερινὸ
τρέξιμο γιὰ τὴν αὔξησή του ὁρίζεται σὰν στόχος
μας. Ὁ ὅρος «ποιότητα ζωῆς» δὲν ἐκφράζει τὴν
ἀγωνία καὶ τὸν ἀγῶνα γιὰ μιὰ συνεχῆ ἀναβάθμιση
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, γιὰ ἰσόρροπο
καταμερισμὸ τῶν ἀγαθῶν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ
γιὰ ἰσότητα στὴν ἐκπαίδευση, τὴν ὑγεία, τὴ διασκέδαση. Ὅλοι μας, ἁπλοῗ μαχητὲς στὴ μάχη
τοῦ βιοπορισμοῦ ἐντυπωσιασμένοι ἢ παραπλανητικὰ παγιδευμένοι ἀπὸ τὴν ποιότητα, ποὺ
προβάλλουν τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καὶ
ὑπόσχονται μεγαλόστομα οἱ θέλοντες «ἄρχειν τῶν
ἐθνῶν» (Μαρκ. ι΄ 42) ἀναζητοῦμε τὸ ὀνειρεμένο
χρυσοφόρο κοίτασμα τῆς ἀναβαθμίσεως τῆς
ποιότητος ζωῆς μας. Τὸ ἀναζητοῦμε στὴν ὕλη,
στὸ χρῆμα, στὴν ἀπόκτηση περιουσιακῶν στοιχείων, στὴν ἀκριβὴ διασκέδαση, στὸν ἀνέμελο
τουρισμό, ποὺ προβάλλει περισσότερο ἀπὸ τὰ
ἀξιοθέατα τὶς τρυφηλὲς ἀπολαύσεις, τὴν πολυφαγία, τὴν ἄκρατη οἰνοποσία καὶ ποτοποσία,
τὶς κάθε εἴδους σωματικὲς ἡδονές, ποὺ ἔχουν
ἔμβλημά τους τὴν ἀποστροφὴ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου στὴ ρήση: «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ
ἀποθνήσκομεν» (Α΄ Κορ. ιε΄ 32).
Τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι, ὅσο ἐπιζητοῦμε
τὴ βελτίωση τῆς ποιότητος ζωῆς μας σὲ ὑλικὲς
ἀπολαύσεις, τόσο ἐμπλεκόμαστε στὰ δίχτυα
τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἀκαταστασίας καὶ τῆς κραιπάλης. Ἡ βελτίωση τῆς ποιότητος ζωῆς πρέπει
νὰ συνοδεύεται ἀπὸ πνευματικὴ ἀναβάθμιση,
ἀπὸ κένωση τῆς ἀγαπώσας καρδιᾶς μας, ἀπὸ
ὑπέρβαση τῆς φτώχειας μὲ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς
συμπάθειας καὶ τῆς ἀγάπης μας, ἀπὸ περιορισμὸ
τῶν στερήσεων καὶ τῶν βασάνων τῶν ἀδελφῶν
μας, ἀπὸ κορεσμὸ πνευματικῶν ἐνδιαφερόντων,
ἀπὸ ἀκύρωση τοῦ πειρασμοῦ τῆς χλιδῆς καὶ
τῆς ἐπιδεικτικῆς τάσεως τοῦ πλούτου καὶ τῶν
ἀγαθῶν, στὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς μᾶς ὅρισε διαχειριστές, ἀφοῦ τίποτα δὲν μᾶς ἀνήκει, τίποτα δὲν
μᾶς συνοδεύει ἀπὸ τὰ πρόσκαιρα στὴν πέραν
τοῦ τάφου ζωή. Ἡ ὑλικὴ εὐμάρεια καὶ ὁ ὑλικὸς
πλοῦτος ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ
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Πνεύματος, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της ἐπηρεάζει
διαχρονικὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ καὶ
τῆς ποιότητος ζωῆς ὅλων μας.
Παντοῦ γύρω μας βλέπουμε νὰ προβάλλεται
ἡ χλιδάτη ζωή, ὁ εὔκολος πλουτισμός, οἱ ἀνέσεις,
ὁ διαφημισμένος ἀνθρωπισμός καὶ τὸ ἐνδιαφέρον
γιὰ μακρινοὺς λαούς, ἐνῶ παραβλέπουμε τοὺς
πλησίον μας, τοὺς ἀφήνουμε νὰ ὑποφέρουν καὶ
παραμένουμε ἀδρανεῖς στὶς ἐκκλήσεις τους,
ποὺ μᾶς κοιτάζουν καὶ φωνάζουν μαζὶ μὲ τὸν
παράλυτο τῆς Βηθεσδὰ «Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω»
(Ἰωάν. ε΄ 7). Ἡ ποιότητα ζωῆς, ποὺ προβάλλεται δὲν εἶναι ἀναβαθμιζόμενη ποιότητα ζωῆς,
ἀλλὰ ἐκφυλιστικὴ ποιότητα ζωῆς μὲ σοβαρὲς
ἀρνητικὲς συνέπειες στὸν χαρακτῆρα καὶ τὸν
βίο τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων. Ἂν διανοιχθοῦν οἱ
ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς μας, ὅπως τοῦ Λουκᾶ καὶ
τοῦ Κλεόπα στὴν πορεία τους πρὸς Ἐμμαοὺς
(Λουκ. κδ΄ 31), θὰ διαπιστώσουμε αὐτό, ποὺ
ἀναφέρει ὁ Ψαλμωδὸς «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα
ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ
ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ιγ΄ 3). Ἡ ποιότητα ζωῆς τῶν
πολλῶν μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό, μακριὰ ἀπὸ τὴν
ἐνεργό ἀγάπη, ἀποτελεῖ ἐξαθλίωση, κατάπτωση,
κατηφορικὴ διασκέδαση, ἀγορὰ τοῦ αἰωνίου θανάτου, ἀφοῦ, «τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»
(Ῥωμ. στ΄ 23).
Ἡ λαχτάρα τῆς ἀναβαθμίσεως τῆς ποιότητος ζωῆς μας πρέπει νὰ στοχεύει στὴν ἀνάπλαση
τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, στὴν ἀναζήτηση
καὶ θεραπεία τῶν ἀναγκῶν τῶν πλησίον μας,
στὴν ἐφευρετικὴ ἀγάπη, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν
ἀναχαιτίσουν τὰ ὁποιαδήποτε προβλήματα,
προσωπικά, οἰκογενειακά, κοινωνικά. Τὸ μυαλὸ
καὶ ἡ καρδιά μας πρέπει νὰ κτυπᾶ ἀγαπητικὰ,
καὶ νὰ μεταποιεῖται σὲ τόλμη θυσιαστική, ἀφοῦ
ὁ Θεός μας δὲν μᾶς ἔδωσε «πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ
δυνάμεως καὶ ἀγάπης» (Β΄ Τιμ. α΄ 7). Καὶ αὐτὸ τὸ
δυναμικὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης μας προέρχεται
ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς πίστεώς μας.
Δὲν σημαίνει ποιότητα ζωῆς ὑπεραφθονία
ἀγαθῶν στὰ ψυγεῖα μας καὶ στὶς ἀποθῆκες μας.
Δὲν σημαίνει ποιότητα ζωῆς καλοφαγία, ποὺ
καταλήγει στὴν παχυσαρκία, ἐνῶ ὑποφέρουμε
ἀπὸ πνευματικὴ ἀνορεξία. Δὲν σημαίνει ποιότητα ζωῆς ποικιλία ἐκκωφαντικῶν ἀκουσμάτων, τὰ
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ὁποῖα, ἀντὶ νὰ ἠρεμοῦν καὶ νὰ γαληνεύουν τοὺς
ἀκροατές τους, ἐκνευρίζουν καὶ ἐρεθίζουν. Ποιότητα ζωῆς σημαίνει νὰ μὴ βρίσκονται ξεχασμένοι συνάνθρωποί μας στὰ νοσοκομεῖα ἢ σὲ ἄλλα
ἱδρύματα, γηροκομεῖα, φυλακές, ὀρφανοτροφεῖα
ἢ καὶ μόνοι καὶ ἔρημοι στὰ σπίτια τους, χωρὶς
κανένα ἐπισκέπτη, ὁ ὁποῖος νὰ τοὺς προσφέρει
λίγη δροσιὰ ἀνθρώπινης παρουσίας, ἕνα ποτήρι
«ψυχροῦ ὕδατος» (Ματθ. ι΄ 42), ὅπως λέει ὁ ἴδιος
ὁ Κύριός μας. Ποιότητα ζωῆς σημαίνει θέρμανση
τῶν καρδιῶν μὲ ἀγάπη, αὐτῆς, ποὺ στὶς ἡμέρες
μας ἐψύγη, καὶ δὲν θερμαίνει τοὺς γύρω μας. Τὸ
χαμόγελο, δυστυχῶς, πάγωσε στὰ χείλη μας ἢ
ὑποκριτικὰ παρουσιάζεται, καὶ δὲν χαροποιεῖ τὶς
καρδιές. Ἔτσι δὲν ἀναβαθμιζόμαστε στὸ ποιοτικὸ
σκέλος τῆς ζωῆς μας. Ποιότητα ζωῆς σημαίνει
ἀπόρριψη τοῦ λιμοῦ «τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου» (Ἀμὼς η΄ 11) καὶ ἀναζήτηση τοῦ δροσεροῦ
ὕδατος, ποὺ ζωογονεῖ τὶς ψυχές, καὶ τὶς κάνει νὰ
τὸ ἀναζητοῦν, λέγοντας μαζὶ μὲ τὴ Σαμαρείτιδα: «Δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ» (Ἰωάν.
δ΄ 15). Ποιότητα ζωῆς σημαίνει ψυχικὴ εἰρήνη,
οἰκογενειακὴ γαλήνη, κοινωνικὴ ἰσορροπία,
μακριὰ ἀπὸ ἄκαιρες ἐκτονωτικὲς ἐξάρσεις καὶ
ἐγωιστικὲς κορῶνες ἀντιπαραθέσεων, ποὺ καταλήγουν σὲ ψυχικό, οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικὸ
μαρασμό, καὶ δείχνουν ἔλειμμα ἀγάπης.
Ἀδελφοί μου, ἂς μὴν ἀναζητοῦμε τὴν ποιότητα ζωῆς σὲ ἐπιφανειακὲς ἀνέσεις, στὴν καλοπέραση, στὴν ἐπιζήτηση τοῦ λιγότερου καθημερινοῦ
μόχθου, στὸν ἐπιβαλλόμενο ἀπὸ ἔξω τρόπο
ζωῆς μας, ποὺ μᾶς κάνει νὰ πιθηκίζουμε, νὰ
ἀκολουθοῦμε ξενόφερτα μοντέλλα ἀνέμελου
βίου, τὰ ὁποῖα νομίζουμε ὅτι βελτιώνουν τὴν ποιότητά μας, ἐνῶ μᾶς τὴ χειροτερεύουν, ἀφοῦ μᾶς
κλείνουν τὰ μάτια στὶς ἀνάγκες τῶν γύρω μας
καὶ μᾶς περιχαρακώνουν στὸ ἐγώ μας, τὸ ὁποῖο
σὰν νάρκισσοι, ἐκτρέφουμε καὶ περιθάλπουμε.
Ἀναβαθμίζοντας τὸ ἐγώ μας, ὑποβαθμίζουμε τὴν
κοινωνική μας συμπεριφορά, ὑποβαθμίζουμε τὴν
ἀγάπη μας, πρὸς τὰ πρόσωπα τῶν πλησίον μας,
στὰ ὁποῖα πρέπει πάντοτε νὰ βλέπουμε τὸν ἴδιο
τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ, τὴν ἐσταυρωμένη ἀγάπη,
τὴν ὄντως Ἀγάπη. Ὑποβαθμίζοντας συνεπῶς τὴν
ἀγάπη μας ὑποβαθμίζουμε καὶ τὴν ποιότητα
ζωῆς μας, ποὺ εἶναι συνάρτηση τοῦ κοινωνικοῦ
περιβάλλοντος, μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦμε καὶ κινούμαστε. Φανταζόμαστε ποτὲ νὰ εὐημεροῦμε σ’ ἕνα
κόσμο, ποὺ πεινᾶ καὶ ὑποφέρει; Φανταζόμαστε
νὰ εἰρηνεύουμε σ’ ἕνα κόσμο, ποὺ ζεῖ τὴν ἀντάρα
τοῦ πολέμου καὶ τοῦ θανάτου; Φανταζόμαστε
νὰ διασκεδάζουμε σ’ ἕνα κόσμο, ποὺ πονᾶ, ποὺ
στενάζει ἀπὸ θλίψεις καὶ βάσανα; Φανταζόμαστε νὰ εἴμαστε οἱ μόνοι ὑγιεῖς σ’ ἕνα κόσμο, ποὺ
πάνδημη ἀσθένεια τὸν καθηλώνει στὸ κρεββάτι
τοῦ πόνου; Στὶς τραγικὲς αὐτὲς στιγμὲς ἡ ποιόEνατενίσεις



τητα ζωῆς πηγαίνει περίπατο. Ἀντίθετα σ’ αὐτὸ
τὸν κόσμο, τὸν κατατρεγμένο, τὸν ἄρρωστο, τὸν
θλιμμένο, τὸν πολεμούμενο, τὸν πεινασμένο, τὸν
βασανισμένο, βελτιώνουμε τὴν ποιότητα ζωῆς
μας, ἐὰν προσεγγίζουμε τὸν πλησίον μας, τοῦ
δείχνουμε σπλάχνα ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν, τὸν
συμπαθοῦμε, συνοδυνόμαστε καὶ συστενάζουμε
μαζί του. Δίνοντας ἀγάπη βελτιώνουμε τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς, γιατὶ πλουσιοπάροχα ὁ εὐεργέτης
μας Κύριος πολλαπλασιάζει τὰ ἀγαθά μας καὶ
ὄχι μόνο σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ μᾶς χαροποιεῖ μὲ ἀληθινὴ
χαρά, ἀλλὰ καὶ στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν μᾶς
περιμένει, νὰ μᾶς καταστήσει κοινωνοὺς τῶν
ἀγαθῶν Του, «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ
ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ

ἡτοίμασε Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν» (Α΄ Κορ.
β΄ 9). Ἡ πραγματικὴ πίστη μας ἂς γίνει ἐνεργός
ἀγάπη, ἂς γίνει εἰρήνη, καὶ τότε νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς μας δὲν θὰ εἶναι
μόνο βελτιωμένη, ἀλλὰ ἀρίστη, θεάρεστη, στεφανωμένη ἀπὸ τὸν δωρεοδότη καὶ στεφοδότη
Ἰησοῦ μας. Ἂς μὴ ζητᾶμε συνεχῶς περισσότερα,
γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ποιότητα ζωῆς μας, ἀφοῦ
οἱ ὑλικὲς ἀνάγκες μας καθημερινὰ αὐξάνονται.
Εἴμαστε ἀχόρταγοι· ἀχόρταγοι στὰ μάτια, ποὺ
ὅ,τι βλέπουμε θέλουμε νὰ τὸ ἀποκτήσουμε·
ἀχόρταγοι σὲ αὐτά, ποὺ ἀκοῦμε, καὶ δὲν μᾶς
ὠφελοῦν· ἀχόρταγοι σὲ ὅλες τὶς ἐπιθυμίες μας.
Γράφει γι’ αὐτὸ ὁ Ἐκκλησιαστής: «Οὐ πλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ ὁρᾶν καὶ οὐ πληρωθήσεται
οὖς ἀπὸ ἀκροάσεως» (Ἐκκλ. α΄ 8).
Ἂς μὴ λησμονοῦμε, τέλος, ἀδελφοί μου, τὴ
σοφὴ καὶ διαχρονικὴ διαπίστωση τῆς Ἐκκλησίας
μας: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ
δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται
παντὸς ἀγαθοῦ». 
■
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Το μυστhριο
της ανεπaρκειας
& η αγIα ευαισθησIα
l Του Γιώργου Κουννούση
Θεολόγου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

προσπαθεί να αποτυπώσει στο τελευταίο του βιβλίο ο εξ Αφύτου ορμώμενος μαέστρος της Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος Σταμούλης. Και επειδή το
οικοδόμημα, που λέγεται Θεολογία, είναι δύσκολο
και επικίνδυνο να κτιστεί, ο εργάτης του Λόγου θα
πρέπει- και τονίζω το πρέπει- να γνωρίζει τις αφετηρίες, αλλά και όλη την πορεία, που ακολούθησε μέσα στον χρόνο η τοποθέτηση των λιθαριών
ή των τούβλων –όπως προτιμά ο καθένας- για να
μπορέσει έτσι δημιουργικά να φθάσει στο προσδοκώμενο τέρμα της θέας του ακτίστου φωτός. Αλλιώς, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το οικοδόμημα
να εξελιχθεί σε πύργο της Βαβέλ, όπου πολλοί θα
εργάζονται –στην προκειμένη περίπτωση θα θεολογούν στον σύγχρονο κόσμο- αλλά κανείς, μα
κανείς, δεν θα κατανοεί και (επι)κοινωνεί με τον
άλλο, φτάνοντας έτσι, αντί στη σύνθεση, στη διάσπαση του Ενός Λόγου του Θεού!

O

ταν ήμουν παιδί, τα καλοκαίρια, τις
γιορτές και τις σχόλες, τα περνούσα στις οικοδομές, βοηθώντας τον
πατέρα μου, μαθαίνοντας πως είναι
πιο γλυκό το ψωμί, όταν βγαίνει με
κόπο και ιδρώτα. Σ’ αυτά τα παιδικά μου χρόνια ο
σοφός από τη χειρωνακτική εργασία πατέρας μου
μου έμαθε ότι, για να είναι στερεό ένα οικοδόμημα,
πρέπει να έχει γερά θεμέλια. Αυτά τα γερά θεμέλια του οικοδομήματος της σύγχρονης Θεολογίας
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Πολλές φορές πιανόμαστε να είμαστε εγκλωβισμένοι στο παρόν, κρυμμένοι πίσω από λέξεις
και έννοιες του παρελθόντος, χωρίς να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, αδύναμοι να αντικρίσουμε την πραγματικότητα στα μάτια. Κι όλα αυτά, επειδή δεν
έχουμε αυτοσυνειδησία. Επειδή έχουμε άποψη
για όλα και για όλους, εκτός από τον ίδιό μας τον
εαυτό, αφού στην ουσία φοβόμαστε να σταθούμε
ενώπιος ενωπίω, μπας και δούμε τα ελαττώματά
μας. Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο διαφέρουμε από
τους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί οι Πατέρες πρωτίστως ένοιωθαν την αμαρτωλότητά
τους. Σύμφωνα και με τον συγγραφέα: «σ’ αυτή
ακριβώς τη βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητας έγκειται και η αγιότητά τους. Στη ρωγμή της
αγίας ανεπάρκειας, που ως μέγιστο χάρισμα ανοίγει το δρόμο της μετάνοιας και της μεταστροφής...
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Από μια τέτοια αίσθηση ανεπάρκειας έχει ανάγκη
και η σύγχρονη Θεολογία, έτσι ώστε να κινηθεί
από τον τύπο στο ζωοποιό πνεύμα, από την αυταρέσκεια στη θυσία!» (σελ. 128).
Αυτό, λοιπόν, που έχει σημασία, είναι το κλείσιμο στο ιδιαίτερο δωμάτιο της καρδιάς μας, στον
προσωπικό μας, δηλαδή, κόσμο. Σ’ αυτό «το κλειστό δωμάτιο/ που μπορείς να βρεις/ ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς», σύμφωνα με το άσμα των
αδελφών Κατσιμίχα. Και συνεχίζει το άσμα: «όλα
είναι εκεί/ εκεί υπάρχουν όλα/ μες το κλειστό δωμάτιο/ όλα ή τίποτα»! Η από μέρους μας, δηλαδή,
κατανόηση της ανεπάρκειάς μας, η συναίσθηση
της αμαρτωλότητάς μας και η πρόκληση-πρόσκληση για μετάνοια, τόσο η προσωπική, όσο και
η καθολική ολόκληρου του κόσμου, θα μας οδηγήσει στην κοινωνία των ακτίστων ενεργειών του
Τριαδικού Θεού.
Αυτήν ακριβώς την αγωνία του για την πορεία
της σύγχρονης Θεολογίας μας καταθέτει ο αγαπητός μας δάσκαλος Χρυσόστομος Σταμούλης στο βιβλίο του αυτό. Μια αγωνία για το παρόν, αλλά, κυρίως και κατεξοχήν, για το μέλλον μιας ορθόδοξης
Θεολογίας, που τείνει στον αυτοεγκλωβισμό και
τον αυτοερωτισμό. Μια αγωνία, η οποία θυμίζει
«το φόβο του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανή/
τα βήματα της θλίψης του/ της αίγλης του το φως»,
για τη διαφαινόμενη απομόνωση της Θεολογίας
μας από τον σύγχρονο κόσμο. Ο συγγραφέας, στην
κρίσιμη τούτη ώρα, συνταυτίζεται με τον Χριστό
στην πορεία προς τον Γολγοθά. «Συσταυρώνεται
και συνωδίνει» μαζί του, γιατί βλέπει ότι χάνεται,
έως και εξαφανίζεται, το αγαπώμενο πρόσωπο του
κορυφαίου δημιουργήματος -του ανθρώπου- μαζί
με τις ανάγκες και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, στον βωμό μιας ατομικιστικής σωτηριολογίας της ψυχής, Προτεσταντικού-Νεοπλατωνικού ή ακόμη και Μουσουλμανικού τύπου.
Όπως διατυπώσαμε και στην αρχή, για να μπορέσει κάποιος να ξεφύγει από τα δίκτυα του κατεστημένου, θα πρέπει να πατά γερά στα πόδια του
και να γνωρίζει την πορεία, τόσο του παρελθόντος,
όσο κυρίως του ίδιου του εαυτού του. «Τούτη η πορεία, όμως, γιατί περί πορείας συνεχούς απορίας
πρόκειται, χρειάζεται συνεχή ανάκριση του εαυτού, μόνιμο ξεδιάλεγμα, για να μάθει ο άνθρωπος
ποιος είναι, ελπίζοντας έτσι, πως θα φτάσει κάποτε
‘‘σε μια ευτυχία πιο σταθερή’’, θα μάθει πού πατά
και πού πηγαίνει» (σελ. 252).
Η διάσπαση, λοιπόν, της ενότητας του ανθρώπου από την ορθόδοξη Θεολογία είναι το σημείο,
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όπου εστιάζει ο συγγραφέας για τη δημιουργία
των μύριων προβλημάτων αυτοσυνειδησίας του
εκκλησιαστικού, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού σώματος. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, στην οποία αντιτίθεται σαφώς ο αγαπητός
μας δάσκαλος, ο άνθρωπος στην επί γης ζωή του
πρέπει να αγωνιστεί για τη σωτηρία της ψυχής
του, αδιαφορώντας για το σώμα του, για τον κόσμο και τον πολιτισμό του. Γι’ αυτό γίνεται λόγος
τις πλείστες φορές για τον θάνατο και για τη ζωή
μετά τον θάνατο.
Όπως μας πληροφορεί ο συγγραφέας, περιπλανώμενος στους δρόμους της μάνας Σαλονίκης, αντίκρισε σ’ ένα τοίχο γραμμένο το σύνθημα: «Υπάρχει ζωή πριν το θάνατο;». Αυτό το
σύνθημα προέρχεται από μια γενιά παιδιών, τα
οποία νιώθουν εγκλωβισμένα σ’ ένα κόσμο που
τους κόβει τα όνειρα για ζωή, σ’ ένα κόσμο στον
οποίο κυριαρχεί η στατικότητα έναντι στην οποιανδήποτε δημιουργική δυναμική. Πολλές φορές
λέμε ότι στα παιδιά ανήκει το μέλλον, ότι τα πάντα φτιάχνονται γι’ αυτά. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές το μέλλον φτιάχνεται γι’ αυτούς,
χωρίς αυτούς. Γι’ αυτό πολύ απλά «γυρίζουν τις
πλάτες τους στο μέλλον/ στο μέλλον που φτιάχνουμε όπως θέλουμε». Σε ποια όνειρα θα πατήσουν, για να πετάξουν άραγε; Από ποιες ελπίδες
θα πιαστούν; Όμως, στ’ αλήθεια οι νέοι, πώς να
πετάξουν χωρίς ουρανό; Αυτόν τον καθαρό ουρανό του τραγουδοποιού, για τον οποίο υπάρχει η
δίψα για το ταξίδι της γνώσης και των ονείρων; Σ’
αυτήν την αναφορικότητα προς το θαύμα;
Παρακολουθούμε διαρκώς στις μέρες μας τα
ξεσπάσματα αυτής της γενιάς των νέων, εκφρασμένα είτε με εφηβική παραβατικότητα, είτε με
εξωσχολική βία, είτε με εθισμούς στο κάπνισμα,
το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, και αναρωτιόμαστε
γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά. Πολύ απλά, γιατί
οι ίδιοι νιώθουν ότι μεγαλώνουν σε μια ζωή χωρίς
μέλλον, χωρίς όνειρα και ελπίδες. Γι’ αυτό καταφεύγουν σε διάφορες άλλες πρακτικές και ουσίες,
για να ζήσουν έστω και ελάχιστα το θαύμα, κάτι
από μια ‘’ψεύτικη’’ αίσθηση της ζωής, κι ας ξέρουν
ότι πεθαίνουν.
Σ’ αυτό το κρίσιμο στάδιο της σύγχρονης κοινωνίας θα πρέπει να ορθώσει το λόγο και το ανάστημά της η ορθόδοξη Θεολογία, ώστε να μπορέσει
να μεταμορφώσει τον ‘‘κόσμο τούτο’’ σε Βασιλεία
του Θεού. «Οφείλουμε με παρρησία να ομολογήσουμε ότι οι καιροί αλλάζουν, μαζί τους και ο
κόσμος. Η σύγχρονη Θεολογία οφείλει να αφου95

γκραστεί την αναπνοή του νέου κόσμου, οφείλει να διαλέξει τον ακριβό καρπό του πατερικού
πνεύματος και να προτείνει μια κάποια λύση στα
σύγχρονα αδιέξοδα. Η παρουσία της δεν μπορεί να
γίνεται ερήμην του χρόνου και του τόπου, δηλαδή
του πλαισίου, εντός του οποίου αποκαλύπτεται.
Σε κάθε άλλη περίπτωση χάνει την ιστορική της
σάρκα και μετατρέπεται σε ιδεολογία» (σελ. 117).
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο θα πρέπει εκ μέρους
της ορθόδοξης Θεολογίας να γίνεται πρωτίστως
λόγος για τη ζωή, και όχι για τον θάνατο, αφού το
μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού διαλαλεί ότι
«θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῗς ἔν τοῗς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος».
Βέβαια, ο λόγος αυτός για τη ζωή δεν θα γίνεται με βάση μια φιλοσοφία ή ιδεολογία, αλλά κυρίως με βάση ένα πρόσωπο: του σαρκωμένου Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, ο οποίος, όπως ο
ίδιος μας διακήρυξε είναι «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ
ἡ ζωή»! Έτσι ο λόγος της σύγχρονης Θεολογίας
λαμβάνει άλλες διαστάσεις. Σαρκώνεται, και γίνεται μια θεολογία των αισθήσεων και της άσκησης.
Με τον τρόπο αυτό η ίδια η Εκκλησία γίνεται έτσι
ένας χώρος παραμυθίας- παρηγοριάς, που αγκαλιάζει τον άνθρωπο, και ιδιαίτερα τους νέους, όπως
ακριβώς είναι, με το ένδυμα που εισέρχεται κανείς,
με τις πτώσεις και τα πάθη του, αλλά κυρίως με την
ανεπάρκειά του, για να τον οδηγήσει στη συνέχεια
μέσα από τη σύνθεση στο δικό της σώμα, από την
αποξένωση στην κατά χάρη υιοθεσία του από τον
Τριαδικό Θεό και στην κοινωνία του με τους εν
Χριστώ αδελφούς του κοινού πλέον σώματος.
Η ψηλάφηση αυτή των πραγμάτων από μέρους της σύγχρονης Θεολογίας- και εδώ ας θυμηθούμε τον ‘’άπιστο’’ Θωμά και την εκπληκτική
ομιλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (PG
63, 928-930), θα εγκαθιστά στον κόσμο μια σαρκωμένη και μεταμορφωμένη αίσθηση για τη ζωή,
όπου κέντρο και ταυτόχρονα τέρμα της θα είναι ο
σταυρωμένος έρωτας, το πρόσωπο του γλυκύτατου Ιησού. Έτσι η Εκκλησία με τον τρόπο αυτό
θα αγκαλιάζει τον κάθε άνθρωπο, και θα προσπαθεί να ανασύρει από τα εσώτατά του τους λόγους
των όντων, τα κρυμμένα του τάλαντα. Γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο, τα τάλαντα του κάθε ανθρώπου δεν πρέπει να κρύβονται ή να εξοβελίζονται
από τη φύση, αλλά σε συνδυασμό με τα τάλαντα
των υπολοίπων να οδηγούν στην κοινωνία με το
Όντως Ον- το αληθινό Φως. Η κοινωνία με το
αγαπώμενο πρόσωπο θα γίνει τελικά «φάρμακο
στη μοναξιά, στην απουσία, στο μαρασμό, που
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γεννά η αυτοερωτική εξαχρείωση, που ταυτίζεται με τη σύγχυση» (σελ. 231).
Το ευαγγελικό μήνυμα, μέσα από την αλλαγή
πορείας της σύγχρονης Θεολογίας, για να μπορέσει
να βγει από το περιθώριο, και να έχει λόγο και ρόλο
στη σύγχρονη κοινωνία, θα πρέπει να κάνει λόγο
ενάντια στον καταναλωτισμό, ο οποίος γεννά ανισότητες και διακρίσεις, και φανερώνει μορφές φυλετισμού και ρατσισμού. Ο λόγος της σύγχρονης
θεολογίας, κυρίως προς τους νέους, θα πρέπει να
είναι μία δυναμική διακήρυξη, μία πάλη ενάντια
στην πλήξη και τη μιζέρια. Επιβάλλεται να επαναδιατυπωθεί στον σύγχρονο κόσμο ότι η Ορθόδοξη
ζωή δεν συμπορεύεται με το ‘‘καθώς πρέπει’’, δεν
είναι ‘‘κατεστημένο’’, δεν είναι ακόμη ‘‘λογική’’,
αλλά είναι η μωρία -η τρέλλα- και το σκάνδαλο του
Σταυρού!
Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό ότι «ο άνθρωπος ο εκκλησιαστικός, ο φίλος και Υιός Θεού,
είναι πλήρης άνθρωπος, των γεγυμνασμένων, και
όχι κολοβωμένων, αισθητηρίων, των μεταμορφωμένων αισθήσεων, της ενότητας συγκίνησης και
εμπειρίας, με άκρα ευαισθησία» (σελ. 215). Έτσι
γίνεται κατανοητό ότι: «η αγία ευαισθησία σχετίζεται άμεσα και λειτουργικά με τον πόνο και κατά
συνέπεια με την αποκάλυψη, διότι μόνο όποιος
πονά βλέπει. Σε μια τέτοια πορεία η αγάπη τίθεται στην κορυφή, και φυλάσσεται, μεριζόμενη, ως
κόρη οφθαλμού» (σελ. 219).
Το βιβλίο του Χρυσόστομου Σταμούλη, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του
Α.Π.Θ., με τίτλο: Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, από τις εκδόσεις Ίνδικτος, αποτυπώνει με πάσα διαφάνεια την αγωνία του σύγχρονου υπηρέτη του Λόγου για το παρόν, και κυρίως για το μέλλον του εκκλησιαστικού σώματος,
και την έκφραση αυτής της εμπειρίας εκ μέρους
της σύγχρονης θεολογίας. Μια προσπάθεια, η
οποία, αντίθετα με τη γυναίκα του Λωτ, που έμεινε εγκλωβισμένη στα πάθη και τις αναμνήσεις του
παρελθόντος, αγωνιά για το μέλλον, που κάποιοι
φτιάχνουν, όπως θέλουν και στα μέτρα τους, διαβρώνοντας έτσι την ίδια τη Ζωή, αποφέροντας τελικά τη σήψη και τον θάνατο. Γι’ αυτό και «δίχως
άλλο, η σύγχρονη θεολογία, αρνούμενη τις βεβαιότητες και τα αυτονόητα του παρελθόντος, οφείλει
να ακολουθήσει το δρόμο μιας διαρκούς σχοινοβασίας, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ο έλεγχος της
ευθύνης, που συνοδεύει την πίστη, και ανθρώπους ελεύθερους, πλασμένους κατ’ εικόνα Θεού»
(σελ. 116).
■
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Ο νέος ποιητής
l Της Αιμιλίας Ποΐζη
Τι είναι η ποίηση; Ρωτάω τους γύρω μου ευθύς:
Μήπως το κλάμα ενός παιδιού μέσα στο χάος της ζωής
ή το λουλούδι που ανθίζει με το φως που φέρνει η αυγή;
Μήπως είναι η αγάπη και έρωτας των νέων για φυγή
ή είναι ο φόβος του θανάτου εκεί στο τέλος της γραμμής;
Ρωτάω ανθρώπους απλούς , να μου πουν τι είναι ο ποιητής.
Άγνωστος, χαμένος στους γύρω, ένας ακόμη θεατής
λένε όσοι δεν ξέρουν τι θα πει για μας ο ποιητής.
Είναι εκείνος που μονάχος ξυπνά πριν την αυγή,
ανήσυχος φεύγει απ’ την κάμαρα τη φτωχική,
γιατί θέλει να γράψει αυτό που δεν μπορεί να πει.
Έρωτας είναι η ποίηση για αυτούς τους λιγοστούς,
σημάδι για νέους αλλιώτικους, άλλους εαυτούς.
Είναι μονάχα για τους διωγμένους, τους τολμηρούς,
θα έλεγα για αυτούς τους πολύ τους χαρισματικούς
Τι είναι η ποίηση; Τι είναι ο ποιητής;
Δεν είναι αυτό που πιστεύουν οι γύρω εξαρχής.
Είναι ο θάνατος, η ανάσταση της ίδιας της ζωής.
Είναι τραγούδι μα συνάμα και η άξαφνη σιωπή.
Είναι ένας δρόμος που διαβαίνει μονάχα ο ποιητής.
Τι είναι για μας ο ποιητής;
Είναι ο διανοούμενος της νέας εποχής;
Ή ο θνητός που χάνεται μετά το τέλος της ζωής;
Είναι ο ταξιδιώτης της ψυχής και όχι της λογικής.
Αν είναι έτσι ο ποιητής, αυτό ζητάω απ’ αρχής
και ας λένε πως είναι πικραμένος ο νέος ποιητής.
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Ο ΣταYρος
ΚουγιουμτζHς
ως λαϊκός συνθέτης
l Του Παναγιώτη Θωμά, Θεολόγου-Στιχουργού
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ριν από περίπου ενάμισυ χρόνο έφυγε από κοντά μας ο μουσικοσυνθέτης, γέννημα της πόλης της Θεσσαλονίκης, Σταύρος Κουγιουμτζής.
Η συνολική του μουσική κατάθεση
έχει αναμφίβολα ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως το λαϊκό τραγούδι ήταν αυτό,
που ήθελε να υπηρετήσει. Στο κείμενο, που ακολουθεί, γίνεται ακριβώς προσπάθεια να διαφανεί η
λαϊκότητα στα τραγούδια του Κουγιουμτζή και ο
χαρακτήρας αυτής της λαϊκότητας, που στην περίπτωση του εν λόγω συνθέτη λαμβάνει μορφή ιδιαίτερη, και ξεχωρίζει μεταξύ των άλλων σπουδαίων
λαϊκών τραγουδοποιών και συνθετών της εποχής
του. Ο γράφων πιστεύει ότι μιά τέτοια απόπειρα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις μέρες μας, όπου η έννοια
του λαϊκού παρουσιάζεται συγκεχυμένη και αόριστη, χωρίς συγχρόνως μια προσέγγιση της λαϊκότητας στο τραγούδι, σαν αυτή, που ακολουθεί, να
θέλει να ορίσει ακριβώς, και συνεπώς να περιορίσει, την έννοια του λαϊκού και της λαϊκότητας. Σε
μια τέτοια προσπάθεια είναι οδηγοί και βοηθήματα
ασφαλώς τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή,
και ιδίως αυτά, των οποίων τους στίχους έγραψε
σε συνεχή διάλογο με τη μεστή του συγγραφική
κατάθεση και ό,τι άλλο αποφθεγματικά είχε πει
κατά καιρούς. Όπως γίνεται αισθητό μέσα από το
έργο του, ο Σταύρος Κουγιουμτζής περιείχε, αλλά
και αφουγκραζόταν τη λαϊκή ευαισθησία. Μιά ευαισθησία, που διά άλλης οδού, αλλά όπωσδήποτε
ευθείας, καταλήγει στο εκκλησιαστικό βίωμα, το
οποίο θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί στο
δεύτερο κυρίως μέρος του κειμένου στην περίπτωση του εκ Θεσσαλονίκης συνθέτη.
Η ευαισθησία λοιπόν του Σταύρου Κουγιουμτζή, είναι περιττό και να το πεί κανείς, δεν έχει
σχέση με συναισθηματισμούς και γλυκερότητες,
χαρακτηριστικά που σήμερα περνάνε και πείθουν
ως ευαισθησία. Σχετίζεται με την καλή αίσθηση
και την έμπονη στάση απέναντι στα λυπηρά και
δυσάρεστα, που ζει στον τόπο του και στον καιρό
του¹, αλλά και της ομορφιάς, που την έζησε, όπως
την περιγράφει και την αναζητά, όταν βλέπει πως
εκλείπει. Δεν είναι θεατής της ζωής, αλλά επιθυμεί
να την ζήσει. Αυτά τα βρίσκει κάποιος στα τραγούδια του, των οποίων τους στίχους έγραψε, καταθέτοντας ποίηση, που προορίζεται για τη μελοποίηση, και κορυφώνεται με αυτήν². Όσα προηγούνται, και αυτά, που θα ακουλουθήσουν, κάνουν
ξεκάθαρο γιατί το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή είναι από τον λαό και για τον λαό, είναι λαϊκό, και ο ίδιος, όπως αυτοαπεκαλείτο, ένας λόγιος,
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αλλά λαϊκός συνθέτης. Αν λοιπόν τα τραγούδια, τα
λαϊκά τραγούδια του Κουγιουμτζή, είναι κατάθεση ποιητική και αν κανείς έτσι θα τα ακούσει και
θα τα αναγνώσει, πρέπει απαραίτητα να δει και τη
σχέση ή τις σχέσεις ποίησης και τραγουδιού, που
φαίνεται να είναι πολλές, όπως πολλά είναι και τα
όμοια μεταξύ τους χαρακτηριστικά.
Ο Wendell Berry, Αμερικανός ποιητής και πεζογράφος, φορέας μιας άλλης κουλτούρας, μάλλον παρεξηγημένης και περίεργης για μας, αλλά
πολύτιμης στις υψηλές της εκφράσεις, ερμηνεύοντας την παρατηρούμενη «απόσυρση» της σύγχρονης ποίησης από τη δυνατότητα να έχει «δημόσιο» ρόλο, θα πεί πως ένα από τα στοιχεία που
τη συντελούν, είναι ότι από την ποίηση λείπει το
τραγούδι. Ακολούθως περιγράφει με λίγες λέξεις
το τραγούδι, «ως δύναμη, που αντίκειται στην ειδίκευση και στην απομόνωση». Ως δεύτερο στοιχείο της απόσυρσης της ποίησης από τα κοινά του
βίου θα επισημάνει «την αποξένωση (των ποιητών
προφανώς) από τη διήγηση». Εξέλιπε δηλαδή από
την ποίηση η αρετή της αληθινής διήγησης. Στη
συνέχεια o Αμερικανός θα γίνει πιο γλαφυρός διευκρινίζοντας:
Ο μοντέρνος ποιητής (που στ’ αλήθεια δεν τραγουδά καθόλου και τραγουδά μόνο στον εαυτό
του) ολισθαίνει διστακτικά σε ένα χωρίς τέλος
λόγο για την απομόνωση, την ενοχή, τον θάνατο, την αγνωμοσύνη- σε μία αυτοβιογραφία, στην
οποία εκμεταλλεύεται τον εαυτό του και που χαρακτηρίζεται από ασύνδετη αισθαντικότητα.
Στα πιό πάνω σχόλια του Wendell Berry η έννοια της ποίησης συμπλέκεται και χωρίς υπερβολή ταυτίζεται με αυτήν του τραγουδιού, και δεν
νομίζω πως δεν θα ’ταν λάθος να πούμε πως τα σχόλια αυτά ταιριάζουν και στο λαϊκό τραγούδι, και
το αφορούν. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, απαραίτητο
για το τραγούδι το πραγματικό και την ποίηση την
πραγματική- την τραγουδοποιία- είναι απαραίτητα η δύναμή τους να έχουν ρόλο κοινωνικό. Εδώ
θυμάται κανείς τον Μάνο Χατζιδάκι, που με άλλα,
αλλά ομοούσια λόγια χαρακτήρισε την τέχνη του
τραγουδιού «ως κοινωνικό λειτούργημα», που μπορεί «να μας ενώνει σε ένα μύθο κοινό». Το τραγούδι
δεν μπορεί να αφορά μιά μόνο πτυχή της ζωής, δεν
μπορεί να είναι μόνο πολιτικό, ή κοινωνικό, ή ερωτικό, αλλά, ει δυνατόν, πρέπει να αφορά, και την
κοινωνία, και την πολιτική, και τον έρωτα, όπως
και τις τόσες άλλες αφορμές για σύνθεση μουσική
και ποιητική, για τραγούδι². Όλα τα προηγούμενα,
όπως τα περιγράφει ο Berry, εξαρτώνται από τον
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τρόπο ζωής και τη στάση του τραγουδοποιού, του
ποιητή του τραγουδιού. Αυτός θα πρέπει να μπορεί
να διηγείται. Και θεμελιώδης αρετή της αληθινής
διήγησης είναι, νομίζω, η απλότητα. Και οι πιο
σύνθετες καταστάσεις, αισθήματα και σκέψεις,
πρέπει να δίνονται με τρόπο απλό. Στην απλότητα αναμφίβολα φθάνει κανείς μέσα από πάλη και
πόνο, έτσι που η αρετή αυτή της διήγησης να είναι
καρπός κάθαρσης ή να έρχεται μαζί μ’ αυτήν. Για
να τραγουδήσει τέλος ο τραγουδοποιός και να τραγουδήσουν και άλλοι μαζί του, πρέπει να είναι έξω
από την απομόνωση, σε κατάσταση δηλαδή αγαπητικής κοινωνικότητας ή κοινωνίας και να μπορεί
να δώσει ερμηνείες, που να ξεπερνούν το άτομό
του, ενώ, θα έλεγε κανείς, πως τέτοιες ερμηνείες
είναι αναπόφευκτα και αυτοβιογραφικές. Αυτές οι
ερμηνείες αφορούν όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής, αλλά εξάπαντος και τον θάνατο.

λους σε αυτήν. Έτσι και το τραγούδι του Σταύρου
Κουγιουμτζή από πολύ προσωπικό γίνεται όντως
κοινωνικό με αναφορά και όραμα.
Δεν μένει παρά να δούμε κάποια από τα τραγούδια του, που βεβαιώνουν των προηγουμένων
λόγων το αληθές. Τα τραγούδια είναι φυσικά, για
να τα ακούμε και να τα τραγουδάμε, και για να τα
κρίνει κανείς, πρέπει να τα αισθανθεί ακέραια, δη-

Όλα τα προηγούμενα δεν μπορούν παρά να
θυμίζουν τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Σε συνέντευξή του είχε πει:
Με τους απλούς ανθρώπους μεγάλωσα, απ’ αυτούς έμαθα να ονειρεύομαι... απ’ αυτούς έμαθα
να ζω αληθινά... Αργότερα γνώρισα τον Παπαδιαμάντη, τον Μακρυγιάννη, τον Σεφέρη κ.ά. Αυτοί μου ζέσταναν την ψυχή τα παγωμένα χρόνια
της χούντας και τα κατοπινά της μεταπολίτευσης. Έτσι κρατήθηκα μακριά από κάθε ιδεολογία, που ήθελε να καλυτερεύσει τον κόσμο, κι
έβαλα σκοπό να καλυτερεύσω τον εαυτό μου. Να
’χω και εγώ να δώσω κάτι. Έστω και μιά μικρή
προσφρορά από πέντε-έξι τραγούδια, κι όχι μόνο
να παίρνω.
Από τα προηγούμενα λόγια του συνθέτη καταλαβαίνει κανείς πως ζούσε και σκεφτόταν ως μέλος
κοινωνίας, της κοινωνίας και πραγματικότητας
των χρόνων του με τις συγκυρίες και δυστυχίες
της. Στο κοινωνικό του περιβάλλον λαμβάνει εφόδια, αλλά επιθυμεί και να ανταποδώσει την προσφορά. Θέλοντας να συμβάλει για το καλύτερο και
το ανθρωπινότερο, επιλέγει να μιλήσει μέσα από
το τραγούδι. Δεν ενστερνίζεται ιδεολογίες και ιδεολογήματα, για να αλλάξει τον κόσμο, αλλά, επιθυμώντας να τον αλλάξει, ξεκινάει από τον εαυτό
του. Αυτή η αρχή του Σταύρου Κουγιουμτζή δεν
μπορεί, παρά να θυμίζει προτροπές αγίων, που
προτρέπουν χριστιανούς, που επιθυμούν κοινωνία καλύτερη, να παλέψουν για τη δική τους προς
το αγαθό βελτίωση, φτιάχνοντας ένα μέρος του
κοινωνικού σώματος και δίνοντας με την ύπαρξή
τους ένα σημείο μεταμόρφωσης, που καλεί και άλ100



λαδή αχώριστα από τη μουσική τους επένδυση. Γι’
αυτό σε μιά προσπάθεια ανάγνωσής των στίχων
τους ελπίζει κανείς πως δεν θα μειώσει τη δύναμή
τους και δεν θα τα αδικήσει.
Στο τραγούδι του Όλα καλά ο συνθέτης μαρτυρεί κατάσταση ξενίας από τον κόσμο και θλίψης
ζωτικής, που ανοίγει τα μάτια αυτού, που τη ζει,
και του οξύνει τις ευαισθησίες. Αυτή η ξενία έχει
μορφές πολλές. Είναι ο άνθρωπος του τραγουδιού ξένος για το πρόσωπο του έρωτά του, ξένος γι’
αυτούς, που δεν θέλουν να θυμούνται, ενώ αυτός
επιθυμεί να τραγουδά τις αναμνήσεις, ξένος για
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τους θορυβώδεις, φοβισμένος από τις φωνές τους.
Μορφή της ξενίας και η ανεργία.
Ενώ αναφέρεται ξανά στη μοναξιά της ερωτικής εγκατάλειψης, μιλάει και για τη σημαία στο
μπαλκόνι, που αλλάζει χρώματα, δηλαδή αλλάζει
συμβολισμό και νόημα, και αλλάζει τη ζωή του,
τον πληγώνει. Αν σκεφτούμε ότι το τραγούδι ο
Κουγιουμτζής το συνέθεσε το 74, χρονιά σημαδι-

ακή και ταραγμένη πολιτικά και εθνικά για τον
ελληνισμό, εύκολα θα καταλάβουμε γιατί η σημαία άλλαζε χρώματα και γιατί αυτό τον πλήγωνε.
Στο πουκάμισο το θαλασσί, ένα άλλο τραγούδι, που
γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ο Κουγιουμτζής αφήνει
πολιτικής υφής υπονοούμενο, όπως ο ίδιος αργότερα το ομολόγησε. Έτσι λίγα χρόνια πριν το 74,
την εποχή του Όλα καλά-εποχή της χούντας, τραγουδώντας «χρυσή κλωστή και βελονιά ποιος θα
δικάσει το φονιά», υπαινίσσεται τα γεγονότα του
Πολυτεχνείου. Το τραγούδι εκλαμβάνεται μονάχα για ερωτικό, αφού το συμπλήρωμα του στίχου
Eνατενίσεις



«αυτόν που σ’ έκανε να κλαίς για αμαρτίες μου παλιές» αυτό δείχνει, και ο συνθέτης του αποφεύγει
τη λογοκρισία και την πιθανή φίμωση, όπως χαρακτηριστικά ομολόγησε.
Επιστρέφοντας στο Όλα καλά, βλέπουμε σε
αυτό ένα Σταύρο Κουγιουμτζή, που δεν μιλάει και
δεν τραγουδάει μονολιθικά, δεν κλείνεται στα δικά
του, πονάει και για τα άλλα. Τελικά όλα τον αφορούν και όλα είναι δικά του. Έτσι με αυτό το τραγούδι αποκαλύπτεται μια ευαισθησία, που ανοίγεται και αγκαλιάζει, και όχι που κλείνεται και καταθλίβει. Ο Κουγιουμτζής διηγείται με απλότητα
καταστάσεις, που τις μοιράζονται και άλλοι της
εποχής του, και τους αφορούν, γι’ αυτό και όταν τις
έκανε τραγούδι τις τραγούδησαν μαζί του. Έτσι το
τραγούδι, που ήταν λαϊκό, αναδείχθηκε σε λαϊκό.
Από την αρχή του τραγουδιού ο Κουγιουμτζής
εξέφρασε ειρωνεία με το «όλα καλά» του πρώτου
στίχου. Ειρωνεία διαπνέει σχεδόν όλο το τραγούδι
Ήταν πέντε, ήταν έξι, όπου η απλότητα της διήγησης του Κουγιουμτζή αφήνει να υπονοούνται αισθήματα και σκέψεις, που δονούν την ύπαρξή του.
Η αναφορά στο ρολόι και στην ώρα, που δείχνει,
κάνουν στο τραγούδι, στο ποίημα του Κουγιουμτζή, έντονη την αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος,
όμως, η ώρα, που περνάει, φαίνεται να είναι πράγμα δευτερεύον, και δεν καθορίζει τα γεγονότα, που
φτιάχνουν το τραγούδι, αλλά στιγματίζεται από
αυτά. Ο χρόνος είναι υποταγμένος στα νοήματα, που γεννάει η θλίψη. Η ποιότητα του χρόνου
στο τραγούδι είναι φτιαγμένη από την ψυχική
κατάσταση του ανθρώπου. Αυτή τελικά φτιάχνει
τον χρόνο. Ο χρόνος ο πραγματικός δεν είναι αυτός του ρολογιού, οι αριθμοί, αλλά τα όσα η ψυχή
περιέχει στον τόπο, που περιπλανιέται. Ο Κουγιουμτζής, σαν να προσπάθησε να αποτυπώσει σε
ένα τραγούδι όσα βλέπει στον παρόντα χρόνο, ενώ,
είναι φανερό πως και το παρελθόν είναι παρόν σε
στιγμές, που η ψυχή ξεχειλίζει από αυτά, που της
στενεύουν τον χώρο και την αναπνοή, στις οποίες
ακόμα και η μνήμη είναι αβάσταχτη. Όλο το τραγούδι μοιάζει με ήρεμη έκρηξη μιας πληγωμένης
ύπαρξης. Γι’ αυτό και από την πρώτη στροφή ο
ποιητής ομολογεί ανεπιτήδευτα πως έκλαψε.
Η δεύτερη στροφή, όπου ο Κουγιουμτζής ειρωνικά παρουσιάζει τον εαυτό του μέτοχο μιας απάθειας, που μάλλον απεχθάνεται, καθώς αντικρύζει
μαζεμένη την παραφροσύνη του κόσμου, παρομοιάζει με ένα ποίημα του Νίκου Ματσούκα, που σαν
να συνεχίζει αυτά, που ο Κουγιουμτζής ομολογεί.
Γράφει ο Νίκος Ματσούκας:
101

Στη σφαγή και στο αίμα κυλιέται ο μισός κόσμος
Κι ο άλλος μισός ενημερώνεται κάθε ημέρα
Από εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.
Και δε νοιάζεται μην τυχόν κι αλλάξουν οι όροι:
Αυτός να σφάζεται κι οι άλλοι να ενημερώνονται.
Η ειρωνεία γίνεται αυτοσαρκασμός, και ο Κουγιουμτζής ομολογεί, ίσως με ντροπή, πως, τραγουδώντας τα τραγούδια της φτώχειας, που την έζησε
στο πετσί του, και της ξενιτειάς, αγοράζει ρετιρέ
στην Κηφισιά.

την ομορφιά των τραγουδιών: Όλα τα ’καψε η φωτιά/ Κι η πικρή σου η ματιά/ Ψάχνει μέσα στα τραγούδια/ Μα και κείνα δυστυχώς/ Τα ’χει κάνει ο καιρός
δίχως άρωμα λουλούδια. Και γινόμενος απόλυτα
απαισιόδοξος, θα συνεχίσει: Μη γυρεύεις ομορφιές/
Δεν υπάρχουνε χαρές/ σ’ έναν κόσμο χαλασμένο/ Σ’
έναν κόσμο από βροχές/ Κάτι άρρωστες ψυχές/ Θα
σε λένε πουλημένο/ Θα σε λένε ξωφλημένο. Μιλώντας σε δεύτερο πρόσωπο, ο Κουγιουμτζής, σαν να
απευθύνεται απολύτως προσωπικά στον ακροα-

Η νοσταλγία για αληθινά λουλούδια, που να
μυρίζουν, και όχι πλαστικά, συναντά τη νοσταλγία για τον φίλο και για μιά αγάπη, που είχε και
έχασε και μετά το ρολόι σταματά. Ο χρόνος σταματά και από δω φαίνεται πως τη ροή του χρόνου
καθόρισαν τα γεγονότα της ψυχής. Εκεί, που μοιάζει να τελείωσε η αντοχή της να βαστάζει αυτά,
που πληγώνουν, σταματάει ο χρόνος, σταματάει
το τραγούδι. Ένα τραγούδι, που μπόρεσε να αγγίξει τόσους άλλους, αφού ο Κουγιουμτζής, εκτιθέμενος, ομολόγησε και τους καημούς τους δικούς
τους. Τους καημούς όμως αυτών, που σκέφτονται
και νοιώθουν, προκαλώντας την ευαισθησία και
αυτών, που δεν μπαίνουν στον κόπο, ή δεν έμαθαν
να το κάνουν.
Ο λόγος όμως για την ομορφιά και τη νοσταλγία
της στον Σταύρο Κουγιουμτζή, που τη θύμισαν τα
ψεύτικα, τα πλαστικά λουλούδια, θα μπορούσε να
μας απασχολήσει για πολύ ακόμα. Ο άνθρωπος,
που, κοιτώντας μιά παρέα στη Θεσσαλονίκη της
νεότητάς του να τραγουδά μονιασμένη, επιθύμησε
να γράψει τραγούδια, για να δώσει στις παρέες και
στον κόσμο ομορφιά και αφορμή όμορφης επικοινωνίας, έφτασε στην ωριμότητά του να πει κάνοντας διάλογο με τον Ντοστογιέφσκυ:
Κάποτε είπες: «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο».
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Φιόντορ Μιχαήλοβιτς, και σου ζητώ ταπεινά να μου επιτρέψεις να
προσθέσω: Εάν η ασχήμια δεν καταστρέψει την
ομορφιά.
Αλλά και σε ένα από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια του το 1986 θα γράψει, αναπολώντας πρώτα

τή του, και δεν χωράει καμμία αμφιβολία πως του
απευθύνει απαισιόδοξο και λυπηρό μήνυμα. Δεν
υπάρχει πια ομορφιά μέσα στον κόσμο. Θα ρωτήσει κανείς: Σε τι θα βοηθούσε η ακρόαση και ο εν-

1 Τα λόγια του Στέλιου Βαμβακάρη για τον πατέρα του
Μάρκο Βαμβακάρη αποδίδουν με καθαρότητα τον χαρακτήρα της ευαισθησίας αυτής, που χαρακτηρίζει κάθε
λαϊκό συνθέτη και κάθε λογής δημιουργό της τέχνης: «Ο
Μάρκος ήταν ένας χρονικογράφος, που τραγούδησε την
εποχή του στο ακέραιο. Είχε βγει στη γύρα – μια γύρα, που
έκανε γύρα στις ψυχές των ανθρώπων. Ήτανε δέκτης τρο-

μερός, κεραία... Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του
έγραφε για ό,τι έβλεπε γύρω του... Ό,τι του φαινότανε σημαντικό το έκανε τραγούδι ο Μάρκος, και όλοι οι μεγάλοι
της μουσικής... Ο πατέρας μου δεν απομονωνόταν, για να
εμπνευστεί και να δημιουργήσει. Αντίθετα έπιανε το μπουζούκι του και, σ’ όποιον χώρο και να βρισκόταν, έπαιζε κι
έφτιαχνε τα τραγούδια του».
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στερνισμός μιας τέτοιας άποψης; Σε απόλυτη απογοήτευση; Οφείλει πάντως να επισημάνει κανείς
κάτι άλλο: Αυτά τα γράφει άνθρωπος, που έζησε
ομορφιές, και αρκεί κανείς να δει τις σελίδες από
την αυτοβιογραφία του1, που περιγράφουν τη ζωή
του στα πρώτα του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, την
οποία για την ομορφιά της αγάπησε αμετανόητα.
Και επειδή έζησε την ομορφιά, μπορεί να βλέπει
την έλλειψή της, την ασκήμια. Και αυτό είναι
προνόμιο και αρετή, που πάει σήμερα να χαθεί. Ο

Δεν θα ’ταν πάντως σύμφωνο με την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας-τον λαϊκό μας
πολιτισμό- και όσα αυτά περιέχουν να μείνει
κανείς στην απογοήτευση από την απώλεια της
ομορφιάς. Κάπου υπάρχει ελπίδα, κι ας είναι «η
ζωή γεμάτη λάθη/ κι ο παράδεισος αργεί», όπως
αλλού τραγουδάει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Ο
ίδιος εξάλλου συνθέτης, χρόνια πριν, έγραψε στο
τραγούδι του «Αν δεις στον ύπνο σου ερημιά»: «Αν
δεις στον ύπνο σου εκκλησιά/ αν δεις την Παναγία/ Κάνε τον πόνο μου χαρά/ Το δάκρυ μου ευτυχία». Ο συνθέτης και ποιητής συναντάει με οδηγό
την απλότητα και την ευαισθησία του την Εκκλησία και τα πρόσωπά της και βρίσκει την ελπίδα αλλού, όταν φαίνεται να χάθηκε κάθε θετική
προσδοκία για ομορφιά, για ευτυχία.
Τα τελευταία σχόλια για την κουγιουμτζική
ευαισθησία μας φέρνουν ενώπιον του θέματος,
που αφορά το εκκλησιαστικό βίωμά του, τη σχέση του με το εκκλησιαστικό γεγονός. Στις πρώτες σελίδες της αυτοβιογραφίας του γράφει με
απλότητα πως σε όνειρό της η μητέρα του τον είχε
δει με ένα σταυρό στο μέτωπο και, σύμφωνα με
την ερμηνεία γνωστού τους ηγουμένου στο Τσαούς Μοναστήρι, αυτό δήλωνε πως ο γιος της θα
γινόταν σπουδαίος άνθρωπος. Ωστόσο απέναντι
στην Εκκλησία ο Κουγιουμτζής φαίνεται να έχει
δισταγμούς, που δεν σημαίνουν και άρνησή της.
Από την αυτοβιογραφία του κανείς ξεχωρίζει την
εξής αναφορά του:

Μάνος Χατζιδάκης στα Σχόλια του τρίτου είπε:
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος,
πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη
φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά.
Ο Σταύρος Κουγιουμτζής είναι, νομίζω, ένα
παράδειγμα μη εξομοίωσης με το τέρας της ασκήμιας. Και τα τραγούδια του μια μαρτυρία υγείας,
που όποιος την έχει μπορεί να βλέπει και να φοβάται τη φρίκη και την ασκήμια και να γυρεύει ίσως
αλλού την ομορφιά.
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«...Από ένστικτο έτρεχα τη Μεγάλη Παρασκευή
από επιτάφιο σε επιτάφιο, για να ακούσω το «Αι
γενεαί πάσαι». Στις εκκλησίες δεν πολυπήγαινα
μέσα, γιατί φοβόμουν ότι είμαι αμαρτωλός, και
μη μου δώσει καμιά ο Θεός ή κανένας άγιος και
μ’ αφήσει σέκο... Δεν το είπα και σε κανένα εξομολόγο τότε, που πήγαινα στο κατηχητικό, να
μου πει τι είναι αυτό, που παθαίνω. Ακόμα και
τώρα διστάζω να μπω σ’ εκκλησία, και τις περισσότερες φορές μένω στο προαύλιο. Πιστεύω πως
εκει είναι η θέση μου».
Η υπερβολική ευαισθησία του Κουγιουμτζή,
ο φόβος, ή ίσως τα ηθικά κριτήρια, που καθόριζαν
τη θέση του, όταν βρισκόταν στο εκκλησιαστικό
κτίσμα, στον ναό, δεν μπορούν να περιορίσουν
την εκκλησιαστικότητά του, η οποία δεν πρέπει
να καθορίζεται μονάχα με κριτήριο τέτοιες εγγύτητες ή αποστάσεις. Πολύ μάλλον, όταν ο Σταύρος
Κουγιουμτζής στην ωριμότητά του φαίνεται να
προσεγγίζει την Εκκλησία με ιδιαίτερο τρόπο, αυτόν που έδωσε την πιο καθοριστική, μορφικά του103

λάχιστον, συνάντηση στο έργο του με το εκκλησιαστικό γεγονός και τα εκκλησιαστικά γεγονότα
και πρόσωπα. Αυτή τη συνάντηση βρίσκει κανείς
και ακροάται στον δίσκο Ύμνοι αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων του 1997, έργο που ακολούθησε τα
εννέα χρόνια σιωπής του εκλεκτού συνθέτη της
Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί
άκρως σημαντικό γεγονός για τον λαϊκό και τον
εκκλησιαστικό μας πολιτισμό. Ως προς το περιεχόμενο, και το προηγούμενο έργο του Κουγιουμτζή,
τα τραγούδια του, με την κατάθεση της έμπονης
ευαισθησίας για τον κόσμο και τα πράγματα, έχει
στίγματα αμιγώς εκκλησιαστικά. Στους Ύμνους
αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων όμως, από το τραγούδι και ώς συνθέτης λαϊκός θα μεταφερθεί στους
ύμνους της Εκκλησίας, ως έχουν, και θα ομιλήσει
μαζί τους. Προσεγγίζει έτσι και την Εκκλησία με
τον δικό του τρόπο, κάνοντας με τους ύμνους της
διάλογο και συνομιλία δημιουργική, και έτσι τους
μελοποιεί. Αξίζει να δούμε τα κίνητρα και το χαρακτήρα, που αφορούν αυτή την προσπάθεια του
Σταύρου Κουγιουμτζή, που τελικά αναδεικνύουν
τη σημαντικότητά της και την ιδιαίτερης μορφής
εκκλησιαστικότητά της. Αυτό θα γίνει εφικτό κατ’
αρχήν μέσα από τα ίδια τα λόγια του μουσικοσυνθέτη από μιά συνέντευξή του, που παραχώρησε το
1997.
Ερωτώμενος «Με ποιο κριτήριο επέλεξε τους
συγκεκριμένους ύμνους για να τους μελοποιήσει»,
απάντησε:
Οι περισσότεροι είναι από τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας. Ήταν μια ανάγκη μέσα από
τα βιώματα, που είχα από παιδί. Το Πάσχα είναι
το συγκλονιστικότερο βίωμα, που κουβαλάω.
Η απάντηση του Σταύρου Κουγιουμτζή είναι
απλή και απέριττη. Το ίδιο και η ομολογία του εκκλησιαστικού του βιώματος. Και φαίνεται πως
αποπνέει αέρα αυθεντικότητας, που δύσκολα βρίσκει κάποιος σε θρησκευτικά στρατευμένους καλλιτέχνες.
Ακολούθως ο Σταύρος Κουγιουμτζής ερωτάται: «Πόσο εύκολα πήρατε την απόφαση για αυτή
τη μελοποίηση, που περιλαμβάνει και το Χριστός
Ανέστη; Κάποιοι θα μπορούσαν να μιλήσουν για
ιεροσυλία...», απαντάει:
Τα εννέα χρόνια της σιωπής ήταν μια προετοιμασία. Θέλει θάρρος και τον κατάλληλο σεβασμό.
Θέλει δέος. Ένα δημοτικό τραγούδι λέει: «Σαράντα μέρες νηστικός έκανε ο ζωγράφος/ κι ύστερα
σε ζωγράφισε χωρίς να κάνει λάθος». Εγώ έκανα
νηστεία εννέα χρόνια, και αυτό δείχνει τη σοβα104



ρότητα, με την οποία καταπιάστηκα με αυτά τα
πράγματα, γνωρίζοντας το πρόβλημα, που είχα
να αντιμετωπίσω.
Το ερώτημα, που απευθύνθηκε στον Κουγιουμτζή, εξέταζε την επίγνωσή του για το εγχείρημά του, να μελοποιήσει ξανά κείμενα υμνολογικά, που είναι καθιερωμένα, και διατηρούνται,
ως έχουν, απο την Εκκλησία, και ως προς τη
μελωδική τους απόδοση. Με άλλα λόγια, ερωτήθηκε το κατά πόσο ο συνθέτης είχε την αίσθηση
της ιερότητας, που περιβάλλει τα κείμενα των
ύμνων, αφού ήταν φυσικό να κατηγορηθεί από
άλλους-παραδοσιακούς, ή παραδοσιαρχικούς,
ή και υπερβαλλόντως ευσεβείς- για ιεροσυλία.
Απάντησή του είναι η αναφορά στη σιωπή των
προηγούμενων εννέα χρόνων της ζωής του, αφού
από το 1986 μέχρι το 1995 δεν είχε μελοποιήσει
απολύτως τίποτα. Ζούσε στη σιωπή, «ζηλεύοντας
αυτούς, που σωπαίνουν», όπως ο ίδιος αλλού ομολογεί, και μή θέλοντας, όταν ερωτήθηκε, να τη
σχολιάσει, επιθυμώντας να είναι συνεπής προς
αυτήν. Η σιωπή ήταν μάλλον έλλογη, και όταν ο
ίδιος της δίνει χαρακτήρα προετοιμασίας, προκειμένου να ασχοληθεί δημιουργικά με τους ύμνους
της Εκκλησίας, που περιγράφουν το βίωμά της,
αυτή η σιωπή φαίνεται ότι παρήγαγε καρπούς,
όπως και η σιωπή των ασκητών της ερήμου έχει
τους καρπούς της. Με σεβασμό και δέος απέδωσε
μουσικά τα κείμενα, που ανήκουν στη λατρεία
της Εκκλησίας για αιώνες.
Και κάτι άλλο πιστεύω πως πρέπει να ειπωθεί
γι’ αυτήν τη μελοποίηση των εκκλησιαστικών
ύμνων από τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Ο ίδιος είπε:
Κράτησα τα στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης και αξιοποίησα ακούσματα από την κλασική μουσική, το δημοτικό και το λαϊκό τραγούδι.
Ήθελα να δημιουργήσω σε φόρμα τραγουδιού,
γιατί έτσι έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε.
Με αφορμή τα προηγούμενα σχόλια του μουσικοσυνθέτη δεν μπορεί κανείς να μη θυμάται ένα
αξίωμα, στο οποίο πίστευε και το οποίο δηλώνει:
Πρωτοτυπία είναι να μοιάζεις με όλους τους άλλους και ταυτόχρονα να είσαι ο εαυτός σου.
Αναμφίβολα το αξίωμα του Σταύρου Κουγιουμτζή είναι άριστη έκφραση της ορθής, αλλά και
της ορθόδοξης στάσης απέναντι στην παράδοση,
και οδηγός για κάθε σύγχρονη δημιουργία.Το αξίωμα αυτό, που ο ίδιος εφάρμοσε για χρόνια, γράφοντας τα τραγούδια του, τηρεί και στη μελοποίηση
των εκκλησιαστικών κειμένων, αφομοιώνοντας,
βυζαντική παράδοση, κλασσική μουσική, δημοτιEνατενίσεις

κό και λαϊκό τραγούδι, θέλοντας να φτιάξει κάτι,
που είναι τελικά τραγούδι, γιατί έτσι εκφράζεται
και έτσι έχει μάθει ο Έλληνας να εκφράζεται.
Επομένως ο Κουγιουμτζής δίνει κάτι καινούριο,
που έχει τη σφραγίδα του την προσωπική, ενώ
μεταφέρει και τα στοιχεία της παραδόσεως, που
γνωρίζει. Έτσι, αφού αυτό, που φτιάχνει, είναι
τραγούδι, δεν θα ’ταν λάθος, νομίζω, να πούμε, πως
η δική του απόδοση των ύμνων έχει την ελπίδα να
συναντήσει τον λαό, και ο Σταύρος Κουγιουμτζής
αποδεικνύεται ουσιαστικά και μέσω αυτής του
της πρόθεσης λόγιος, αλλά λαϊκός συνθέτης, ορθά
πρωτότυπος και σύγχρονος.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος
να κλείσουμε αυτή την αναφορά στους Ύμνους
αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων από τα λόγια του
συνθέτη τους, που δείχνουν τα βαθύτερα κίνητρα
και τους λόγους, που ώθησαν τον Σταύρο Κουγιουμτζή στη μελοποίηση των ύμνων, που αποτελεί
σταθμό για τον σύγχρονο λαϊκό και εκκλησιαστικό μας πολιτισμό:
Θυμάμαι, όταν ήμουν επτά χρονών, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και ιδιαίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν τα πιτσιρίκια μαζευόμασταν στον
αυλόγυρο της Εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων, στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης, για να
παρακολουθήσουμε το στόλισμα του Επιταφίου
και να συμβάλουμε κι εμείς με κανένα κλεμμένο
λουλούδι από τους γειτονικούς μπαξέδες.
Από τη Μεγάλη Δευτέρα άρχιζε για μας ένας
Γολγοθάς, που έφθανε μέχρι τη Σταύρωση, κι
εκεί στη Σταύρωση πάγωνε το παιδικό μας μυαλό από ένα βασανιστικό «γιατί». Ολόκληρη τη
Μεγάλη Εβδομάδα μια θλίψη στα μάτια κι ένας
πικρός κόμπος στο λαιμό. Ώσπου να σημάνει το
«Χριστός Ανέστη» και να έρθει ο λυτρωμός για
μας, τα παιδιά. Τα χρόνια σιγά-σιγά πέρασαν,
πολλά πράγματα άλλαξαν, κι εγώ τώρα, στα εξήντα πέντε μου χρόνια, καθώς με πνίγει το κενό
της εξέλιξης, η απόγνωση της τηλεόρασης και ο
εφιάλτης των αυτοκινήτων, νοστάλγησα να προσφέρω πάλι λίγα λουλούδια για το στόλισμα του
Επιταφίου, βγαλμένα μέσα από την ψυχή μου.
Για τα προηγούμενα δεν χωράει κανένα σχόλιο.
Απλά νομίζω πως ταιριάζει να προστεθεί για την
περίπτωση του «άχραντου», κατά τον Μάνο Ελευθερίου, Σταύρου Κουγιουμτζή, που καταπιάστηκε
και με τους ύμνους της Εκκλησίας, ότι και κάποια
από τα τραγούδια του ανήκουν σε αυτά, που ο Μάνος Ελευθερίου θα χαρακτήριζε «ισάξια των καλύτερων θρησκευτικών ύμνων». Και ας μην ξενίζει
Eνατενίσεις



κάποιους αυτό, γιατί άγια είναι τα πράγματα, που
ο Κουγιουμτζής και οι όμοιοί του νοστάλγησαν και
τραγούδησαν.
Ελπίζω πως η προσπάθειά μου να αναφερθώ
στον Σταύρο Κουγιουμτζή, ως λαϊκό συνθέτη, και
να επιχειρήσω μια περιγραφή της ιδιαίτερης προσφοράς του, μέσα από ανάγνωση του έργου του,
δεν μείωσε αυτό το έργο. Γνωρίζω πως κάποιοι
ίσως πουν, «τι χρειάζεται όλη αυτή η φιλοσοφία
για τα τραγούδια; Είναι απλώς τραγούδια». Με
αυτό δεν διαφωνώ απόλυτα. Και το καλύτερο είναι
να τα ακούμε και να τα τραγουδάμε, να τα χαιρόμαστε. Αν όμως αυτά τα τραγούδια και η ιστορία
των ανθρώπων τους μας επιτρέπουν ή μας προκαλούν να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε
για τις ζωές μας και για τη μοίρα του πολιτισμού
μας, νομίζω πως αξίζει να ενδώσουμε σε μια τέτοια
πρόκληση. Και έργα όπως αυτά του αλησμόνητου
Σταύρου Κουγιουμτζή, που αποδείχτηκε συν τοις
άλλοις και δημιουργός εκκλησιαστικού πολιτισμού, με ήθος, που απέπνεε ταπείνωση και ανθρωπινότητα, μπορούν πάντα να μας κάνουν αληθινά
να σκεφτόμαστε και να μας εμπνέουν. Το πέρασμα
του χρόνου δεν τα καθορίζει. Ένας ακόμα λόγος,
για να τα ονομάσουμε λαϊκά. 
■
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Οι επιρροές του Καβάφη
στο Εργο του ΡΙτσου

l Της Στάλως Λοϊζίδου
Φιλoλόγου
Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας Ιεράς Μονής Κύκκου

Ο Καβαφικός Ρίτσος:

Ο

Ρίτσος κληρονόμησε από το Σολωμό,
τον Παλαμά, το Σικελιανό, την πνοή,
τη μεγαλοπρέπεια και την πληθωρική πολυμέρεια και από τον Καβάφη
την αίσθηση της επιγραμματικής έκφρασης, τη διακριτικότητα, τον αφηγηματικό και
ουδέτερο τόνο και μια έφεση για την ιστορία. Αυτά
όμως αφομοιώνονται σε μια νέα προοπτική.1
Ο ίδιος ο Ρίτσος άκουσε να αναφέρεται το όνομα του Καβάφη, όταν ο ίδιος ήταν 17 χρονών, στους
φοιτητικούς κύκλους στην Αθήνα. Η πρώτη του
επαφή με το έργο του Καβάφη γίνεται το 1933, όταν
εκδίδεται η ποιητική Ανθολογία του Η. Ν. Αποστολίδη. Ξεκινά όμως συστηματικά να μελετά το έργο
του Καβάφη στα χρόνια της κατοχής, έχοντας πλέον μπροστά του τα καβαφικά «Ποιήματα»(1934).
Ο νέος Ρίτσος με αργά βήματα κάνει την πρόσβασή του προς ένα ποιητή, και αυτό φαίνεται και
από το ίδιο το έργο του. Τα πρώτα του έργα φαίνεται να είναι επηρεασμένα από τον Πολέμη, τον
Πορφύρα και τον Άγρα, αναγνώσματα της εφηβείας του. Στη συνέχεια, στην πρώιμη ωριμότητά του
δημιουργεί νέα πρότυπα, όπως τον Παλαμά, Καρυωτάκη και Βάρναλη. Μέσα από αυτά τα περάσματά
του ο Ρίτσος καταλήγει από το 1937 έως τα χρόνια
της κατοχής σε μια νεοσυμβολιστική εκφραστική,
που έγινε και το προσωπικό του όργανο σε μεγάλο
μέρος των έργων του. Ο Καβάφης διαπιστώνουμε
1 Ζεράρ
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ότι δεν βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους του δασκάλους και στα πρώτα του αναγνώσματα.
Αυτή η απουσία του Καβάφη από τον πρώτο Ρίτσο, χαρακτήριζε πολλούς από τους εκπροσώπους
της γενιάς του ’30. Ο Μυριβήλης, ο Βενέζης σατίριζαν αυτόν και την ποίησή του. Ο νέος Θεοτοκάς
είχε μεγάλη εχθρική διάθεση απέναντί του. Έτσι
δύσκολα μπορούσε τότε ο Καβάφης να ακουστεί
και να εκτιμηθεί, αυτός και το ίδιό του το έργο. Ο
Ρίτσος αντιλήφθηκε το μεγαλείο της ποίησης του
Καβάφη, μόλις μελέτησε έργα του, γι’ αυτό άλλωστε εντοπίζουμε και αρκετές επιρροές από αυτόν.
Ο Σεφέρης έγραψε για αυτόν στις «Δοκιμές» με
αμφιλεγόμενη στάση, μέχρι που διάβασε το «Υπέρ
της Αχαϊκής Συμπολιτείας Πολεμήσαντες»(1922),
οπότε και τον αντιλαμβάνεται, και αναγνωρίζει
στο πρόσωπό του ένα σπουδαίο ποιητή. Ο λόγος,
που δεν ήθελαν να δουν τον Καβάφη αρχικά, ούτε
να τον αναγνωρίσουν ποιητικά, ήταν ακριβώς γιατί ήταν εκπρόσωπος, όπως έλεγαν, της παρακμής
του αστισμού και λόγω της ομοφυλοφιλίας του.
Μετά τον πόλεμο ο Ρίτσος δε σκόπευε να επανέλθει στα θεωρητικά του ενδιαφέροντα για τον
αλεξανδρινό ποιητή. Η θεωρητική αυτή απουσία
από τον καβαφικό Ρίτσο δεν είναι παράδοξη για το
γνώστη του ποιητικού-καλλιτεχνικού χαρακτήρα
του Ρίτσου. Η έντονα καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία
του του επιτρέπει μόνο την ποιητική έκφραση των
προβληματισμών του. Τα πιο αξιόλογα θεωρητικά
του γραψίματα ήταν οι θεωρητικές εισαγωγές σε
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ποιητές, που μετέφρασε ο ίδιος, και θεωρητικά σχόλια σε μερικά έργα του. (Μαρτυρίες, Θυρωρείο). Και
στις 2 περιπτώσεις είναι ευδιάκριτη η συγκινησιακή σχέση του Ρίτσου με το έργο, που μελετά.
Το γεγονός ότι μετέφραζε και ασχολείτο μόνο
με ποιητές, που τον συγκινούσαν, φαίνεται μέσα
από μια ώριμη ποιητική ενασχόλησή του με τον
Καβάφη. Το 1963 έγραψε τα «12 ποιήματα για τον
Καβάφη», για το «Έτος Καβάφη» για τα 30 χρόνια
από το θάνατό του. Όπως δηλώνει και ο τίτλος της
ολιγοσέλιδης ποιητικής συλλογής, τα ποιήματα φτιάχτηκαν «για τον Καβάφη», αλλά ως ένα βαθμό και
με τους ποιητικούς τρόπους του Καβάφη, τους οποίους – όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο- ο Ρίτσος
δεν μιμήθηκε δουλικά.2 Η λειτουργική συνύπαρξη
της προσωπικής του ποιητικής με την ποιητική του
Καβάφη έχει την αφετηρία της πολύ παλαιότερα.
Στα ποιήματα αυτά έχουμε μια «εικαστική» προσέγγιση, όπου μιλά για τον εξωτερικό Καβάφη, περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ποιητή και το χώρο
του. Ο Έντμουντ Κίλι διαβλέπει στις Παρενθέσεις
(1946-1947) «μια απόπειρα του Ρίτσου να μεταφέρει τις υποκειμενικές εντυπώσεις σε αφήγηση και
τα ρητορικά τερτίπια σε δραματική αναπαράσταση
μέσα από φιγούρες, πράξεις και αντικείμενα», κάτι
το οποίο «υποδηλώνει ότι ο Ρίτσος πέρασε μια περίοδο μαθητείας στο εργαστήρι του Καβάφη». 3 Αυτά τα
ποιήματα-μικρογραφίες του Ρίτσου καταπιάνονται
με τον «πραγματισμό», κάτι που χαρακτηρίζει και
τις Μαρτυρίες (ποιητικές συλλογές του Ρίτσου), και
κυρίως την 1η και 2η σειρά.
Ο χώρος, ως δραστικός άξονας της ποιητικής
δυναμικής, δεσπόζει σε αρκετά ποιήματα του Καβάφη, αλλά και του Ρίτσου, και ένα ανάλογο ρόλο,
κυρίως στον Καβάφη, επιτελεί και το φως.4 Ο Ρίτσος μετασχηματίζει το καβαφικό φως σε «άπλετο
φως», και το αξιοποιεί διαμέσου της λάμπας.
Η ειρωνεία είναι, σύμφωνα με αναγνώσεις του
καβαφικού έργου 5, ο βαθύτερος και ουσιαστικότερος μοχλός της ποίησης του Καβάφη. Την ειρωνεία την αξιοποιεί ο Ρίτσος, αφού τη διαμορφώσει
και την προσαρμόσει στη δική του ποιητική.
Ο Ρίτσος πιθανόν να άντλησε τις πληροφορίες
του για αυτή την εικαστική περιγραφή του καβαφικού χώρου από τον Τίμο Μαλάνο, μόνο που ο ίδιος
δίνει μια δική του ερμηνεία στο φαινόμενο Καβάφης. Ο Ρίτσος κατηγορήθηκε, άστοχα βέβαια, για το
ότι τοποθετούσε στο στόμα του Καβάφη λόγια, που
ανήκαν στον ίδιο, κάτι που απλά αποδείκνυε την
ταύτισή του με τον αλεξανδρινό ποιητή. Η τεχνική
της αμφισημίας και της ταύτισης του Ρίτσου με τον
2

Δημήτρης Κόκορης, Μια φωτιά. Η ποίηση, Σχόλια στο
έργο του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα, 2003, σ. 23.
3 Έντμουντ Κίλι, Αναπλάθοντας τον Παράδεισο. Το ελληνικό ταξίδι 1937-1947, Αθήνα, 1999, σ. 279.
4 Μιχάλης Πιερής, Χώρος, Φως και Λόγος. Η Διαλεκτική
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Καβάφη διαμορφώνεται στον ώριμο πλέον Ρίτσο,
ξεκινώντας από τη 2η σειρά των Μαρτυριών και
μετά. Έτσι, καταλήγουμε σε μια νέα «ερμηνεία»
του Καβάφη από το Ρίτσο, η οποία στα ποιήματα
αυτά τα οποία αναφέρονται στον Καβάφη περιλαμβάνει την «αθωότητα» του παρεξηγημένου ποιητή,
«τον μελλοντικό θαυμασμό μας», και τη μεταθανάτια καπηλεία του έργου του. Το έργο του Ρίτσου,
αναιρεί και αμφισβητεί τους αρνητές και κατακριτές του Καβάφη, καθώς στοχεύει στην ηθική και
καλλιτεχνική αποκατάσταση του ποιητή.6
Μπορούμε όμως να εντοπίσουμε στοιχεία επίδρασης του Ρίτσου από τον Καβάφη και σε πρωιμότερα έργα του, όπως στο «Εμβατήριο του ωκεανού»(1939/40), στο οποίο ανήκει ο στίχος «Δεν υπάρχει
καπνός μήτε Ιθάκη». Το Μάρτιο του 1942, ο ποιητής
γράφει τη «Ματαιωμένη απόφαση», όπου αποδίδεται
η στυγνή ατμόσφαιρα της κατοχής από το αδιέξοδο.7
Σ’ αυτό το ποίημα είναι εμφανείς οι μνήμες από τα
«Παράθυρα», μόνο που στην περίπτωση του Ρίτσου
το άνοιγμα του παραθύρου επιβάλλεται, και το ποίημα υποδεικνύει και παροτρύνει τη μαζική διέξοδο.
Για να εντοπίσουμε ξανά στοιχεία του Καβάφη
στο Ρίτσο, διανύουμε μια δεκαετή περίοδο χωρίς
επιρροές, για να φτάσουμε σε μεγάλες ποιητικές
συνθέσεις, όπως η «Τέταρτη Διάσταση», «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» (1956), «Φαίδρα»(1974-75).
Πιο μεγάλη και συγχρόνως πιο δυσδιάκριτη η καβαφική επιρροή βρίσκεται στο «Χρονικό» (1957).
Ο Ρίτσος γράφει ποιήματα με ίδιους τίτλους από
καβαφικά ποιήματα, όπως «Ο πολυέλαιος». «Τα 2
άλογα» του Ρίτσου παραπέμπουν στα «Άλογα του
Αχιλλέως», έργο του Καβάφη.
Κοινά στοιχεία των 2 μεγάλων ποιητών είναι
οι αιχμές, που στρέφονται εναντίον των οπορτουνιστών «λαϊκών αντιπροσώπων», όπως και ο αποφενακισμός τους, όπως φαίνεται στην ειρωνική
λειτουργία των προφάσεων, των δικαιολογιών και
των αυτοαθωώσεών τους.8 Η καβαφική ειρωνεία
εντοπίζεται συχνά και στα ποιήματα του Ρίτσου,
κάτι που αποτελεί επίδραση από τον Αλεξανδρινό ποιητή. Ακόμα και την ύπαρξη του ερωτικού
στοιχείου απέναντι σε αντρικά κορμιά μέσα στα
ποιήματα του Ρίτσου κάποιοι μπορούν να την ταυτίσουν με αυτήν στα καβαφικά έργα. Η διαφορά
τους όμως βρίσκεται στη νεότερη ιστορική στιγμή
και στο ότι ο Ρίτσος βλέπει τα γεγονότα και βάσει
αυτών γράφει μέσα από μια νεότερη οπτική γωνία
σε αντίθεση με τον Καβάφη. Επίσης ο Καβάφης
αισθηματοποιεί το χώρο, ενώ ο Ρίτσος κάνει μια
ρεαλιστική προσέγγιση, γιατί δεν θέλει να γίνει
του «μέσα»- «έξω» στην ποίηση του Καβάφη, Αθήνα, 1992.
Νάσος Βαγενάς, Η ειρωνική γλώσσα, Κριτικές μελέτες
για τη νεοελληνική γραμματεία, Αθήνα, 1994, σσ. 91-123.
6 Πιερά, ο.π., σ. 121.
7 Πιερά, ο.π., σ. 123.
8 Πιερά, ο.π., σ. 125.
5

107

αντιρεαλιστής. Έτσι αποκτά και συμβολιστικές
διαστάσεις, όπως και πιο μοντέρνες προσεγγίσεις.
Παρόλα αυτά, μέσα από τη μελέτη των 2 αυτών
ποιητών εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί πόσο
σπουδαίοι είναι και ο Ρίτσος και ο Καβάφης. Ο Ρίτσος
δεν είναι μόνο ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, όπως λέει
και ο Μίκης Θεοδωράκης, που πλούτισε καίρια τον
νεοελληνικό λόγο, αλλά και ο ακέραιος άνθρωπος και
λαϊκός αγωνιστής, που ήσυχα και σεμνά μοιράστηκε
το ψωμί της δοκιμασίας με τον πάσχοντα λαό μας.9
Είναι ο κατεξοχήν Έλληνας, που βρήκε την πιο πλατιά απήχηση σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη
μας, δείχνοντας ότι το εθνικό και το παγκόσμιο ταυτίζονται, όπως ταυτίζονται τα όνειρα και οι ελπίδες
όλων των ανθρώπων, όπου γης, για πανανθρώπινη
λευτεριά. Και όπως συνεχίζει ο Θεοδωράκης, δεν θα
ήταν μάλλον υπερβολή να λέγαμε ότι ο Γιάννης Ρίτσος είναι ο ποιητής του παγκόσμιου προλεταριάτου,
όλων των εργαζομένων του κόσμου, που ακολουθούν
πιστά τον ανηφορικό δρόμο της βαθιάς αλλαγής, της
Επανάστασης. Ζει την ιστορία του τόπου του, και την
καταγράφει γεμάτη συναίσθημα και μηνύματα.
Ο Ρίτσος, σαν καλός μαθητής που ήταν, δεν ακολούθησε κατά γράμμα όλους τους ποιητικούς τρόπους του δασκάλου του Καβάφη. Αποστασιοποιήθηκε για παράδειγμα από τη λογιοσύνη του καβαφικού
λεξιλογίου, παρόλο που στα Δώδεκα ποιήματα για
τον Καβάφη δεν χρησιμοποιεί δημοτικογενείς-λαϊκούς γλωσσικά τύπους άλλων συνθέσεών του.10
Όπως και ο Ρίτσος, έτσι και ο Καβάφης χαρακτηρίζεται από τη διά βίου αφοσίωση στην ποίηση
και τη δημιουργία, με μια αταλάντευτη σοβαρότητα, γόνιμο πείσμα και αμετακίνητη συνέπεια.11
Ένας άνθρωπος, που ένιωθε, ήταν και δήλωνε ποιητής, κάτι που διαπιστώθηκε και αναγνωρίστηκε
μετέπειτα από πολλούς. Ο ίδιος ο Καβάφης στο τελευταίο του διαβατήριο, στο ερώτημα «Επάγγελμα» συμπλήρωσε «Ποιητής», και αυτόν τον τίτλο
ζήτησε να του χαράξουν στην ταφόπετρά του.

Η «σιωπή» στις Μαρτυρίες
του Ρίτσου:

Κ

ατά παράδοξο τρόπο, ίσως το πιο επίμονο θέμα της ποίησης του Ρίτσου
είναι η σιωπή. Όταν ο ποιητής αναλαμβάνει να διακηρύξει τα πιστεύω
του, να υμνήσει αγώνες, να θρηνήσει
θύματα, να εμψυχώσει τους συντρόφους του, να

9 Αφιέρωμα

στο Γιάννη Ρίτσο, Αθήνα, σ. 35.
Δημήτρης Κόκορης, Μια φωτιά. Η ποίηση, Σχόλια στο
έργο του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα, 2003, σ. 30.
11 Εισαγωγικά σχόλια στον Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα σ. 83.
12 Έλλη Φιλοκύπρου, Η αμείλικτη ευεργεσία:όψεις της
σιωπής στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα, 2004, σ.
10
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στηρίξει πρόσωπα του πανθέου των κατά καιρούς
κομματικών ηγετών, εμπιστεύεται το λόγο, χωρίς να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητά του.
Αντίθετα, στα έργα, όπου κυριαρχεί ο υπαρξιακός
προβληματισμός, το θέμα της σιωπής αποτελεί ένα
κέντρο, από το οποίο ξεκινούν ακτινωτά ή απολήγουν άλλα θέματα, όπως το παράλογο του κόσμου,
ο θάνατος, η φθορά, η μοναξιά, ο φόβος, αλλά και οι
μικρές χαρές της ζωής ή μια γενικότερη κατάφαση.
Είναι ένας περιορισμός ή μάλλον μια εκμηδένιση
της φωνής, δηλαδή του μέσου, με το οποίο πλησιάζουμε τους άλλους, κατανοούμε και δεχόμαστε
τους άλλους, το τραγικό και βασανιστικό αδιέξοδο
της ύπαρξης είναι η βαθιά σφήνα της σιωπής, που
δε βγάζει πουθενά.13
«ώσπου να γίνεις (όπως έγινες) η μεγάλη σιωπή της
ύπαρξής σου».
(Φιλοκτήτης, Τ.Δ. , σ. 261)
Ο άνθρωπος στα ποιήματα αναμετριέται διαρκώς με τη σιωπή. Της αντιστέκεται, εξερευνά το
χώρο της, τη μελετά ως κατάσταση επιθυμητή,
αλλά πολλαπλά απαγορευμένη. Η σιωπή περικυκλώνει την ύπαρξη, απειλεί να την εξαφανίσει και
ταυτόχρονα την τροφοδοτεί.14 Είναι άπιαστη, σαν
τον αέρα, και βαριά, σαν το μολύβι.15 Η σιωπή βρίσκεται στο επίκεντρο των υπαρξιακών προβληματισμών του Ρίτσου, αλλά και της ποιητικής του.
Η σιωπή αποτελεί εύκολη λύση για όσους αδιαφορούν για το κοινωνικό τους χρέος. Δηλώνει την
απόλυτη συντριβή ή την απόλυτη ευτυχία. Ως εκδοχές της σιωπής, εκλαμβάνονται η αποσιώπηση,
η παράλειψη, η απόκρυψη, η μυστικότητα, η ανωνυμία.16
Διερευνώντας θέματα, όπως μοναξιά, θάνατος, απώλεια, ο ποιητικός λόγος κατασκευάζει μια
διευρυμένη περιοχή, στην οποία αναγνωρίζει την
επικυριαρχία της σιωπής, επιμένοντας όμως να
την ανιχνεύει. Συχνά στην ποίηση του Ρίτσου ο
λόγος προσδιορίζεται από τη σχέση του με τη σιωπή. Στο ποίημα «Τέλος μιας ομιλίας» (Μαρτυρίες
Α’, 1957-63) ο ομιλητής χρησιμοποιεί τη μεταφορά
του καθρέφτη, επιχειρώντας να ορίσει τη δική του
σχέση με το λόγο και του λόγου με τη σιωπή:
«Την τελευταία στιγμή, τελειώνοντας την ομιλία του
μες στα χειροκροτήματα,
πρόσθεσε με μια αμφίρροπη κι ήρεμην έκφραση:
«Εκείνος που τον χειροκροτήσατε δεν ήμουνα εγώ,
και τα λόγια μου δεν ήταν τα δικά μου- ήταν μικροί
καθρέφτες αντίκρυ σας
δίνοντας αποσπάσματα απ’ το πρόσωπό σας ή την
9-10.
Κρεσέντσιο Σαντζίλιο, Μύθος και Ποίηση του Γιάννη
Ρίτσου, σ. 99.
14 Φιλοκύπρου, ό.π., σ.11.
15 Σαντζίλιο, ό.π., σ. 100.
16 Φιλοκύπρου, ό.π., σ.14.
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Eνατενίσεις

αναμονή σας, κι αντίκρυ στα ίδια μου τα λόγια στεκόμουνα κι εγώ ο ίδιος σε μακρινό φως, αντανακλώντας στους καθρέφτες, ρίχνοντας
τις λάμψεις μες στα μάτια σας για να μη με βλέπετε.
Τ’ αληθινά μας λόγια κείνται βαθιά μες στη σιωπή
(κι ούτε χρειάζονται άλλωστε)». […]
(Θ 208)
Η οριακή, μετέωρη ύπαρξη του ποιητή και της
ποίησης διαπιστώνεται στη μοίρα τους, αλλά και
στην ίδια την περιπέτεια της γραφής. Στο ποίημα
«Επανόρθωση» (Μαρτυρίες Α’, 1957-63) ο ποιητής
ταλαντεύεται ανάμεσα στο λόγο, που παρεμβαίνει
στην ομορφιά της γύρω πραγματικότητας, και στη
σιωπή, που αποκαλύπτει το κενό της:
«Η τελευταία ανταύγεια της εσπέρας του έφεγγε
την ανοιχτή σελίδα όπου ετοιμάζονταν να γράψει
κάτι για θάλασσα ή για σπίτια κλεισμένα.
Με τρόμαξε μήπως μια λέξη τον σβήνει απ’ τη σελίδα
αυτό το χρυσορόδινο φέγγος της δύσης.
Έκλεισε λοιπόν το τετράδιό του πιστεύοντας
πως έτσι διατηρούσε ανέπαφη
τη ρόδινη, άψογη σιωπή της. Τ’ άλλο πρωί,
κοίταξε κείνη τη σελίδα. Κι ήταν άσπρη,
απίθανα άσπρη σαν κενό πεπλατυσμένο,
δείχνοντας τη δική του αδυναμία ακάλυπτη. Γι’ αυτό,
με μια χειρονομία σα νά ’κρυβε τα μάτια του,
έγραψε βιαστικά τούτα τα λόγια:
«Η σιωπή δεν είναι ρόδινη, είναι άσπρη».
Κι έβλεπε κιόλας όλο το άσπρο πίσω απ’ τη σελίδα
σαν άγαλμα γυμνό πίσω από μια λεπτή κουρτίνα».
(Θ 221)
Η σιωπή ανήκει στη Φύση, και είναι «άψογη». Ο
λόγος, που ανήκει στον ποιητή, επομένως στην Τέχνη, δεν μπορεί να αποδώσει, ούτε τη σιωπή, ούτε
την απόλυτη ομορφιά, γι’ αυτό και δεν προσπαθεί
να την καταγράψει. Έτσι στον ποιητή το μόνο, που
μένει είναι το κενό που αντικατοπτρίζει τη δική του
αδυναμία να επιμείνει στο λόγο.17 Κάποιες φορές ο
λόγος αναγκάζει τη σιωπή να μιλήσει, ενώ άλλες
φορές αναγνωρίζει το ανείπωτο του βάθους της.
Το στοιχείο της σιωπής μπορούμε να πούμε
ότι είναι ευδιάκριτο και σε ποιήματα του Καβάφη.
Στα «Τείχη», για παράδειγμα, γίνεται αναφορά σε
σιωπή, αφού δεν άκουσε ποτέ κρότο, ήχο, θόρυβο
και χωρίς ο ίδιος να το συνειδητοποιήσει, αποκλείστηκε από τον κόσμο. Εδώ, αυτή η σιωπή, συμβαίνει από τον υπόλοιπο κόσμο, που βρίσκεται γύρω
από τον ποιητή. Επίσης πίσω από την αναφορά
στη σκέψη και στο νου, στο συνεχή συλλογισμό,
τον οποίο αναφέρει ο Καβάφης εδώ, εντοπίζεται
και πάλι η σιωπή. Με τη συνεχή σκέψη κλείνεται
στον εαυτό του και σιωπά, δεν έρχεται σε επαφή με
άλλους ανθρώπους.
«Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν
17

σκέπτομαι: το νουν μου τρώγει αυτή η τύχη…
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.»
					
(«Τείχη»)
Στο ποίημά του «Φωνές» είναι έκδηλο επίσης το
στοιχείο της σιωπής.
«Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες
εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι
για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους.
Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε,
κάποτε μες στην σκέψι τες ακούει το μυαλό.
Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν
ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής μαςΣα μουσική, την νύχτα, μακρυνή, που σβήνει».
					
(«Φωνές»)
Αναφέρεται σε φωνές νεκρών, που ακούγονται
στα όνειρά μας, επομένως φωνές που στην πραγματικότητα δεν ακούγονται, άρα υπάρχει ησυχία, σιωπή. Αυτή τη σιωπή την κρύβει μάλλον και η αναφορά στους νεκρούς. Γίνεται και πάλι αναφορά στη
σκέψη, που προϋποθέτει τη σιωπή, για να λειτουργήσει. Στο τέλος μιλά για μουσική, κάτι που σίγουρα δε δημιουργεί σιωπή, αλλά ταυτοχρόνως μιλά για
βράδυ, δημιουργώντας μια εικόνα ησυχίας, η οποία
υπάρχει αυτή την ώρα της μέρας, και στη συνέχεια
αναφέρει ότι η μουσική σιγά-σιγά σβήνει, χάνεται,
και επαναφέρει και πάλι έτσι το θέμα της σιωπής.
Επομένως, συμπεραίνουμε ότι οι δύο αυτοί
μεγάλοι μας ποιητές συγκλίνουν και σε αυτό το
σημείο. Δύο ποιητές, που προφανώς εκφράζουν τα
συναισθήματα, τη ζωή, τα βιώματά τους μέσα από
τη σιωπή στα έργα τους. Ίσως ήταν και ένας τρόπος κριτικής προς τα πολιτικά δρώμενα της εποχής, κυρίως για το Ρίτσο. Μπορεί μέσα από αυτή
την αναφορά στη σιωπή μέσα στα έργα τους να
ηρεμούσαν και οι ίδιοι ή ακριβώς να έδειχναν την
προσωπική τους κατάσταση τη δεδομένη στιγμή,
που έγραφαν ένα συγκεκριμένο ποίημα, όπως για
παράδειγμα ο Καβάφης όταν αναφερόταν στον
■
αποκλεισμό του από τον κόσμο γύρω του. 

Φιλοκύπρου, ό.π., σ.115.
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ΑΡΧΑΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
l Του Κωνσταντίνου Κάζου
Ιστορικού- Ερευνητή

Μ

Στον μακρύ κατάλογο των ανδρών της αρχαίας Ελλάδος, οι οποίοι ξεχώρισαν και ξεπέρασαν
την εποχή τους, τελευταίος εμφανίζεται ο Αριστοτέλης, ο οποίος και κηρύττει για πρώτη φορά την
ανάγκη της πολιτικής ενότητος του έθνους.

Ο Σωκράτης κήρυττε ότι οι θεοί δεν επέτρεψαν ποτέ στον άνθρωπο να βρει την Αλήθεια για
την αρχή του Παντός, και ότι η μόνη άξια λόγου
Φιλοσοφία συνίσταται αποκλειστικά στην ευρεία
έρευνα των κοινωνικών του καθηκόντων και δικαίων.

Αλλά για το προκείμενο γεγονός η πλέον αξιοσημείωτη συγκριτική αντιπαράθεση των Προπατόρων μας είναι αυτή με τους Ρωμαίους.

ετά τον Πίνδαρο έρχεται ο Σωκράτης, λέγοντας για μια θεία
φωνή, που τον παρότρυνε και
τον χειραγωγούσε εσωτερικά,
ώστε να πράττει το καλό και
αποτρέπει το κακό, θεμελιώνοντας έτσι την αναζήτηση των αρχών του ‘‘αγαθού βίου’’, χωρίς όμως
συμβιβασμούς και παραχωρήσεις. Μήπως άραγε η
φωνή αυτή αργότερα θα αποτελούσε και τον προάγγελο της διδασκαλίας, που αντήχησε στα χώματα της Ιουδαίας;

Είναι δηλαδή ο προ πάντων αδυσώπητος τηρητής του καθήκοντος, απέδειξε δε τούτο και με τη
στάση του υπέρ του Νόμου στη δίκη των Στρατηγών για τις Αργινούσες, και κάνοντας αντιπολίτευση στην περίοδο των Τριάκοντα τυράννων,
και φθάνοντας μέχρι του σημείου να θυσιάσει και
αυτήν ακόμα τη ζωή του.

Εδώ λοιπόν προκύπτει και τίθεται το κυριότερο ζήτημα της αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, το
ζήτημα του γιατί το αυτό σε όλα δαιμόνιο έθνος
δεν κατανόησε ποτέ την ανάγκη της πολιτικής
του ενότητας, αντίθετα με τα πολλά άλλα νεώτερα έθνη της Ευρώπης και τα αρχαιότερα της Ασίας
και Αφρικής.

Και οι δύο υπήρξαν οι πλησιέστεροι συγγενείς
από τους άλλους Αρίους, ιδιαίτερα στη γλώσσα και
στην καταγωγή, κατοικούσαν δε επίσης και σε γειτονικές χώρες, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο τη Μεγάλη Ελλάδα στη Νότια Ιταλία. Παρ’
όλα αυτά όμως, οι μετέπειτα πολιτικές τους περιπέτειες ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες.

Γι’ αυτήν ακριβώς την εμμονή του απαίτησαν
οι Δημαγωγοί το 399 τη θανατική του καταδίκη,
προβάλλοντας ανυπόστατες προφάσεις και κατηγορίες, ότι δήθεν δεν σέβεται τους θεούς της πόλης,
και ταυτόχρονα διαφθείρει τα ήθη και τους νέους.

Η Ρώμη μετά από μακρούς αγώνες ηγήθηκε
κατ’ αρχήν σε ολόκληρη την Ιταλική χερσόνησο,
και μετά απλώθηκε και κυριάρχησε σε όλο τον
γνωστό αρχαίο κόσμο, ενώ αντίθετα η Σπάρτη
και η Αθήνα δεν μπόρεσαν ούτε να ενώσουν, έστω
και σε μια πολιτεία, τη μικρή τότε υπάρχουσα Ελλάδα.

Ο Σωκράτης λοιπόν, προετοίμασε μεν κατάλληλα τα ανθρώπινα πνεύματα στην παραδοχή της
μετά από πέντε αιώνες γενόμενης θείας αποκάλυψης, ο ίδιος όμως, δεν είχε τότε το απαιτούμενο
θάρρος να την προαναγγείλει.

Πώς προήλθε όμως η τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εθνών; Πολλές φορές το ναυάγιο της πολιτικής του αρχαίου Ελληνικού έθνους
αποδόθηκε είτε στον φυσικό κατακερματισμό του,
είτε σε κάποια ιδιαίτερη ιδιοφυΐα του.
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Αλλά ούτε η Ιταλική χερσόνησος είναι λιγότερο διαιρεμένη της Ελληνικής, ή δε Σπάρτη και η
Αθήνα προσπάθησαν και αγωνίστηκαν πολλές φορές να κυριαρχήσουν στην Ελλάδα, γεγονός που
καταδεικνύει την ανάγκη της ενότητας, παρ’ ότι
και οι δυσχέρειες για την επιτυχία της δεν ήταν λιγότερες στην Ιταλία απ’ ότι την Ελλάδα.
Αν οι Πόλεις στην αρχαία Ελλάδα στο Ιόνιο Πέλαγος, οι Αργείοι, οι Κορίνθιοι, οι Θηβαίοι, οι Ευβοείς, οι Σάμιοι, δεν έπαψαν να εξεγείρονται, είτε
κατά της Σπάρτης, είτε κατά των Αθηνών, πέρα
από την Αδριατική οι Ετρούσκοι, οι Σαβίνοι, οι Αίκουοι, οι Ουόλσκοι, οι Σαμνίται, και οι Έλληνες
της Κάτω Ιταλίας αντιτάχθηκαν όλοι με μεγάλο
πείσμα στις επιθέσεις της Ρώμης.
Εκτός δε από αυτό, οι μεν δύο Ελληνικές πόλεις
επιζητούσαν την ένωση ομοφύλων και ομογλώσσων πόλεων, οι δε Ρωμαίοι είχαν να κάνουν διπλό
αγώνα, πρώτα να κυριαρχήσουν σε αλλόφυλες πόλεις, και μετά να τους αλλάξουν και τη γλώσσα.
Σε άλλες αιτίες λοιπόν πρέπει ν’ αναζητήσουμε τη λύση του προκείμενου προβλήματος, και
όχι στα δόγματα ότι υπάρχουν λαοί και χώρες, που
είναι ανεπίδεκτοι ενότητας. Η αλήθεια είναι ότι η
αρχαία Ελλάδα επεζήτησε πολλές φορές την εθνική ενότητα με τρόπους και μεθόδους, που την έκαναν ανέφικτη.
Η Σπάρτη, με 8.000 άρτια εκπαιδευμένο στρατό, και η Αθήνα, με 30.000 επίσης αξιόμαχους
στρατιώτες, ήθελαν να κυριαρχήσουν σε όλη τη
χώρα, αντιμέτωπες πολλών εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών των άλλων πόλεων συνολικά.
Ο μεγαλύτερος αυτός αγώνας, τον οποίο επεχείρησαν οι Αθηναίοι και οί Σπαρτιάτες για την
επιτυχία της εθνικής ενότητας, είναι ο καλούμενος
Πελοποννησιακός πόλεμος, και όλοι βέβαια γνωρίζουμε την έκβαση αυτού του πολέμου, κατά τον
οποίο για πάνω από 25 χρόνια αναλώθηκαν μάταια
γενναίοι άνδρες, που θα τους ζήλευαν, οχι μόνο οι
Ρωμαίοι, αλλά και άλλοι λαοί, όπως στην Αθήνα, ο
Περικλής, ο Νικίας, ο Δημοσθένης, ο Φορμίων, και
στη Σπάρτη ο Βρασίδας, ο Γύλλιπος, ο Καλλικρατίδας και ο Λύσανδρος. Υπερίσχυσε μεν ή Σπάρτη,
αλλά ο θρίαμβός της δεν κράτησε πολύ.
Πόσο πρακτικότεροι αναδείχτηκαν οι Ρωμαίοι
στη διεξαγωγή του έργου της Ιταλικής ενότητας
φαίνεται από το γεγονός ότι, αφού επολέμησαν
σκληρά, όπως προείπαμε, εναντίον των διαφόρων
φυλών για την κατάκτηση των πόλεων, κυριαρχώντας σε αυτές, κατανόησαν ότι για τη διασφάλιση της νίκης τους έπρεπε να καταγράψουν σαν
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συμπολίτες τους πλέον τους μαχητικότερους από
αυτούς, κάνοντάς τους από τη μια πλευρά κοινωνούς του κυριαρχικού δικαιώματος της ενότητας,
από την άλλη όμως αφαιρώντας τους κάθε εύλογη
αφορμή για επανάσταση.
Από τότε λοιπόν ο αριθμός των μαχίμων ανδρών της Ρώμης, οι οποίοι περί τα τέλη της βασιλείας δεν υπερέβαιναν τις 20.000, στο τέλος της
4ης από κτίσεως Ρώμης εκατονταετηρίδας έγιναν
160.000, και στο τέλος της 5ης ξεπέρασαν κατά
πολύ τις 200.000.
Έτσι λοιπόν πολλές πόλεις της αρχαίας Λατινικής ομοσπονδίας έλαβαν πλήρες το δικαίωμα του
Ρωμαίου πολίτη, το ίδιο δε αξιώθηκαν οι Ουόλσκοι
και όλες οι Σαβινικές κοινότητες.
Τι συνέβαινε όμως κατά την ίδια χρονική περίοδο στην Ελλάδα;
Στην αρχή του 5ου π.Χ. αιώνος οι Σπαρτιάτες
ήταν 8.000, και επειδή σε κανένα άλλο Έλληνα
δεν επιτρεπόταν να καταταχθεί στις τάξεις τους,
δεν σταμάτησαν από τότε να διεξάγουν συνέχεια
και αδιάλειπτα εσωτερικούς και εξωτερικούς αγώνες, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους στον 4ο π.Χ. αιώνα να περιοριστεί σε 1000, στα μέσα του 3ου π.Χ.
αιώνα στους 700, από τους οποίους μόνο 100 ήταν
οι τέλειοι πολίτες, κατέχοντες ιδιοκτησία γης.
Είναι λοιπόν προφανές ότι με αυτή τη φθορά
η πόλη της Σπάρτης έπνεε τα λοίσθια. Η θεραπεία τότε, που επεχείρησε ο Άγις και ο Κλεομένης, δυστυχώς επιτάχυνε τον θάνατό της, γιατί
ο Βασιλέας της Μακεδονίας Αντίγονος, που τους
νίκησε στη μάχη της Σελλασίας, διόρισε επιστάτη της Σπάρτης τον Βραχύλλη από τη Βοιωτία.
Ύστερα από αυτό και σε συνέχεια από διάφορες
αλλεπάλληλες τυραννίες η πάλαι ποτέ κραταιά
πόλη εξέλιπε.
Η Αθήνα όμως δεν έπαθε ποτέ τη λειψανδρία
της Σπάρτης, οι μέτοικοι περνούσαν εύκολα στην
τάξη των Ισοτελών, και από εκεί στην τάξη των
καθ’ αυτό πολιτών, ώστε οι 30.000 πολίτες στρατιώτες να αραιώνουν μεν από τους συνεχείς πολέμους, αλλά να αναπληρώνονται δε από τους Νεοπολίτες συνεχώς.
Αλλά βέβαια αυτοί οι Νεοπολίτες κανένα κοινό
γνώρισμα δεν είχαν προς τους Αρχαίους Αθηναίους, οι οποίοι πειθαρχούσαν απολύτως με σεβασμό
,και στους νόμους, και στους άρχοντες.
Η μεταξύ 5ου και 4ου αιώνα κορυφωθείσα
οχλοκρατία, τα θεωρικά χρήματα και τα άλλα, που
μοιράζονταν, έστω και μειωμένα, από το δημόσιο
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ταμείο, σε απόρους και ευπόρους, αλλοίωσαν παραδόξως και τα πολιτικά και τα ιδιωτικά ήθη.
Οι στρατοί της πόλεως συνεκροτούντο πλέον περισσότερο από μισθοφόρους, οι οποίοι, όχι
μόνο την ηγεμονία των Αθηνών δεν κατάφεραν να
εδραιώσουν, αλλά επιτάχυναν και την κατάλυση
της υπάρχουσας αυτονομίας.
Θλιβερή απόδειξη του ποιού των Νεοπολιτών
εκείνων είναι η αφροσύνη της νέας αυτής γενεάς των λεγομένων Αθηναίων να βρει τρόπο μέσω
των δημαγωγών να μεταβάλει την τόσο σημαντική νίκη των ναυμάχων των Αργινουσών σε βαρύ
πένθος.
Η έκθεση των οκτώ Στρατηγών διελάμβανε
ότι ο στόλος τους ενίκησε κατά κράτος τους Πελοποννησίους στη ναυμαχία των Αργινουσών, συντρίβοντας 70 τριήρεις και σκοτώνοντας ακόμη
και τον ηγέτη τους Καλλικρατίδα, μετά όμως το
πέρας της ναυμαχίας και λόγω των κακών καιρικών συνθηκών του χειμώνα δεν ήταν δυνατή ή περισυλλογή και διάσωση νεκρών και ναυαγών, έτσι
οι δημαγωγοί, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τη σημαντική αυτή νίκη, θεώρησαν ότι οι Στρατηγοί παραμέλησαν και παρέβησαν το ιερό τους καθήκον.
Η Εκκλησία του Δήμου τότε, και πριν καν εξακριβώσει τα γεγονότα, καθήρεσε τους Στρατηγούς,
και τους κάλεσε να επιστρέψουν στην Αθήνα άμεσα. Δύο από αυτούς διαισθάνθηκαν την τύχη τους,
και δεν προσήλθαν, οι υπόλοιποι έξι, μεταξύ αυτών
και ο ναυαγός Λυσίας, υπάκουσαν στη διαταγή.
Μετά την άφιξή τους παρέστησαν ενώπιον της
Βουλής, για να δώσουν λόγο για τα πραχθέντα.
Μετά από τις εξηγήσεις, που έδωσαν, ουδεμία εγένετο συζήτησις επ’ αυτών, όπως δε ιστορεί ο Ξενοφών, ένας εκ των βουλευτών, ονόματι Τιμοκράτης
είπε ότι αυτοί πρέπει να παραδοθούν στην Εκκλησία του Δήμου, και έτσι λύθηκε ή συνεδρίαση.
Συνήλθε λοιπόν η Εκκλησία του Δήμου, όπου
εκεί διάφοροι άρχισαν να κατηγορούν τους Στρατηγούς για παράβαση ιερού καθήκοντος, αυτοί δε
με σύντομες απολογίες και παρουσιάζοντας μάρτυρες τους κυβερνήτες των πλοίων και άλλους
συμμετέχοντες, κατέστησαν αναμφισβήτητο ότι
το μέγεθος και η ένταση του χειμώνα αποτέλεσε
το κύριο κώλυμα για τη διάσωση των ναυαγών και
την περισυλλογή των νεκρών. Επειδή όμως ενύχτωσε, αποφασίστηκε ν’ αναβληθεί ή εξέταση για
άλλη συνεδρία της Εκκλησίας του Δήμου, εφόσον
εν τω μεταξύ εκλήθη και πάλι η Βουλή να συνεδριάσει, και να προτείνει με ποιο τρόπο θα εκρίνοντο οι υπό κατηγορίαν άνδρες.
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Η Βουλή όμως, αντί να ορίσει βάσει των Νόμων
τον τρόπο διαδικασίας, εψήφισε πρόταση του Καλλιξένου, άξιου συναδέλφου του Τιμοκράτη, ότι οι
απολογίες των κατηγορουμένων ήταν ήδη επαρκείς από την προηγούμενη συνεδρία της Εκκλησίας του Δήμου, και κατόπιν τούτου δεν υπολειπόταν παρά να τοποθετηθούν δυο κάλπες σε κάθε
Φυλή, όπου οι Αθηναίοι πολίτες θα αποφάσιζαν
για την τύχη τους.
Το προβούλευμα αυτό ήταν σαφές πλέον ότι
παραποιούσε τα γενόμενα και αποφασισθέντα
στην προηγούμενη συνεδρία της Εκκλησίας του
Δήμου, διότι σ’ εκείνη είχε γίνει απλά μόνο προεισαγωγική συζήτηση, χωρίς να γίνει καμιά ανάκριση για την υπόθεση, και ούτε δόθηκε εύλογος
χρόνος στους κατηγορούμενους, όπως παρασκευάσουν την απολογία τους.
Έτσι λοιπόν, ενώ η Εκκλησία του Δήμου είχε
προσκαλέσει τη Βουλή «εἰσενεγκεῖν ὅτῳ τρόπῳ
οἱ ἄνδρες κρίνοιντο», η Βουλή απάντησε ότι η διαδικασία είχε συμπληρωθεί, και δεν υπολειπόταν
παρά η απόφαση.
Η Εκκλησία του Δήμου μπορούσε σε έκτακτες περιστάσεις να δικάσει αυτή, αλλά επί του
προκειμένου στο περί παραπομπής σε αυτή προβούλευμα, που παραβίαζε ακόμη και το ψήφισμα
του Καννωνού, που προέβλεπε πάγια ότι για κάθε
κατηγορούμενο έπρεπε να γίνει χωριστή ψηφοφορία, εκλήθη με μια και μόνη ψηφοφορία να αποφασίσει ταυτόχρονα για την ενοχή η αθωότητα όλων
των Στρατηγών.
Έτσι λοιπόν στη μια μόνη ψηφοφορία, αν η
απόφαση ήταν καταδικαστική, έμελλε να μεταβληθεί εν μέρει σε καθαρό δικαστικό φόνο, και τούτο,
γιατί ήδη είχε αποδειχθεί ότι ο στρατηγός Λυσίας
ήταν ομολογουμένως αθώος, γιατί, σαν ναυαγός,
δεν μπορούσε να σώσει τους άλλους ναυαγούς.
Πολλοί σώφρονες πολίτες επεχείρησαν να αποδείξουν ότι είναι παράνομα όσα έγραψε και πρότεινε ο Καλλίξενος, αλλά το πλήθος εφώναζε, «δεινόν ἐστι εἰ μή τις ἐάσει τὸν δῆμον πράττειν ὃ
ἂν βούλεται».
Ένας δε των δημαγωγών, ο Λυκίσκος, απείλησε ότι θα απαγγελθούν οι ίδιες κατηγορίες με αυτές κατά των Στρατηγών σε όσους επιμένουν στην
υπεράσπισή τους.
Τότε ακόμη και οι Πρυτάνεις θορυβήθηκαν και
υπάκουσαν, εκτός από έναν, τον Σωκράτη, ο οποίος και πριν από λίγα χρόνια μάταια προσπάθησε να
αποτρέψει τους Αθηναίους από την εκστρατεία στη
Σικελία, όπου στην πανωλεθρία, που ακολούθησε
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χάθηκαν περισσότεροι από 1200 γνήσιοι Αθηναίοι,
που αποτελούσαν τον ανθό και το μέλλον της πόλεως. Τελικά και οι έξι καταδικάστηκαν σε θάνατο, μεταξύ αυτών δε και ο ναυαγός Λυσίας.

με εξαίρεση μια τριήρη των Κροτωνιατών.

Μετά από αυτά είναι πλέον αναγκαίο να αναφερθούμε πιο αναλυτικά για τα ολέθρια αποτελέσματα, που έφερε η αδεξιότητα του αρχαίου Ελληνισμού στην κατάρτιση της εθνικής ενότητας.

Για τους υπόλοιπους Πελοποννησίους, οι οποίοι έμειναν ουδέτεροι, λέγει ο Ηρόδοτος, «εἰ δὲ
ἐλευθέρως ἔξεστιν εἶπαι, ἐκ τοῦ μέσου κατήμενοι ἐμήδιζον». Από τα Ιόνια νησιά δεν συναγωνίσθηκαν, παρά μόνο οι Λευκάδιοι και οι Κεφαλλήνες, από δε τη Δυτική Στερεά μόνο οι Ανακτόριοι
και οι Αμβρακιώται.

Στη μεγάλη επιδρομή, που πραγματοποίησε
ο Ξέρξης εναντίον της Ελλάδος, οι κατοικούντες
στη Μικρά Ασία, Ίωνες, Δωριείς και Ελλησπόντιοι, αποτέλεσαν αξιόλογη μοίρα της ναυτικής δύναμης του Πέρσου Βασιλέως.
Από τη Δύση, δηλαδή τη Σικελία και την Κάτω
Ιταλία, όπου ευρίσκονταν και ευημερούσαν πολλές
ισχυρές και πλούσιες ελληνικές πόλεις δεν προσήλθε για βοήθεια καμιά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας,
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Από την Πελοπόννησο αντιπαρατάχθηκαν οι
Λακεδαιμόνιοι, οι Αρκάδες, οι Ηλείοι, οι Κορίνθιοι,
οι Σικυώνιοι, και οι Ερμιονείς.

Από δε την Ανατολή μόνο οι Αθηναίοι, οι Μεγαρείς, οι Θεσπιείς και οι Πλαταιείς. Οι Θεσσαλοί
και τα μεταξύ Βοιωτίας και Θεσσαλίας μικρά έθνη,
καθώς και οι περισσότεροι Βοιωτοί, ή απείχαν ή
συνετάχθηκαν με τους επιδρομείς.
Τέλος δε από τα Ανατολικά νησιά δεν αγωνί113

σθηκαν, παρά μόνο οι Στυρείς, οι Κύθνιοι, οι Κείοι,
οι Αιγηνήτες, οι Νάξιοι, οι Μήλιοι, οι Σίφνιοι, και οι
Σερίφιοι. Ολα τα άλλα νησιά αδράνησαν, ακόμα και
η Κρήτη, που αργότερα πρωταγωνίστηκε στους
αγώνες εναντίον των Ενετών και των Τούρκων.
Απ’ όλα αυτά συμπεραίνεται ότι από την Κεντρική Ελλάδα συμμετείχαν μόλις οι μισές πόλεις στον
αγώνα της ανεξαρτησίας, αρκετές δε δεν εδίστασαν
ακόμη να συντελέσουν και στην κατάλυση του
Ελληνισμού.
Εάν δε αναλογισθούμε ότι ή έξω Ελλάδα ήταν
τριπλάσια της εσωτερικής, και σε έκταση, και σε
πληθυσμό, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα
2/3 των Ελλήνων τότε εστερούντο και αυτού ακόμη του αισθήματος της εθνικής ενότητας.
Ακόμη πιο θλιβερή απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι
μετά από τα πρώτα χρόνια του 4ου π.Χ. αιώνα η
πόλις των Αθηνών συμμάχησε μέσω του Κόνωνα
με τον Βασιλέα της Περσίας με σκοπό την κατάλυση της ηγεμονίας της Σπάρτης. Ο Αθηναίος
στρατηγός έπεισε τον Πέρση Φαρνάβαζο να συμπράξει μαζί του, ώστε και οι δύο μαζί, αφού κατέστρεψαν στην Κνίδο τον στόλο των Λακεδαιμονίων, κατέπλευσαν στην Κόρινθο, όπου οι σύμμαχοι των Αθηναίων πολεμούσαν τους συμμάχους
της Σπάρτης.
Και εκεί, όχι πολύ μακριά από το σημείο που
πριν 87 χρόνια είχε κατατροπωθεί ο μεγάλος του
Ξέρξου στόλος, ο Φαρνάβαζος ανακοίνωσε προς
τους συμμάχους των Αθηναίων την εύνοια του
Βασιλέως του πρό αυτούς, προσφέροντας, σαν επικύρωση αυτού του γεγονότος, και μεγάλη οικονομική βοήθεια.
Αλλά αυτά δεν ήταν αρκετά. Μετά από λίγο
που η Σπάρτη και η Αθήνα πείστηκαν από τα γεγονότα ότι δεν ήταν δυνατόν να επικρατήσει ή μία
της άλλης με σκοπό την ηγεμονία της Ελλάδος,
αντί να συμφωνήσουν μεταξύ τους, όπως όφειλαν, σαν Έλληνες, προτίμησαν τον έσχατο εξευτελισμό, δηλαδή να ζητήσουν επιδιαιτησία από τον
Πέρση Βασιλέα.
Και το 387 π.Χ. συνήλθαν στις Σάρδεις οι
πρέσβεις όλων των Ελληνικών πόλεων όπου ο
Πέρσης Τιρίβαζος ανακοίνωσε, διαβάζοντας το
ακόλουθο δόγμα:
«Ἀρταξέρξης ὁ βασιλεὺς νομίζει δίκαιον
τὰς μὲν ἐν Ἀσίᾳ πόλεις ἑαυτοῦ εἶναι, καὶ τῶν
νήσων Κλαζομενάς καὶ Κύπρον, τὰς δὲ ἄλλας
Ἑλληνίδας πόλεις, καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας,
αὐτονόμους ἀφεῖναι, πλὴν Λήμνου καὶ Ἴμβρου
καὶ Σκύρου· ταύτας δὲ ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι
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Ἀθηναίων. Ὁπότεροι δὲ ταύτην τὴν εἰρήνην μὴ
δέχονται, τούτους πολεμήσει μετὰ τῶν ταῦτα
βουλομένων, πεζῇ καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ ναυσὶ
καὶ χρήμασιν.»
Εννοείται δε ότι, αφού ο Αρταξέρξης πήρε την
παραχωρηθείσα σε αυτόν μερίδα του λέοντος, δεν
έκανε τίποτε άλλο από τα συμφωνηθέντα, που
αφορούσαν την υπόλοιπη Ελλάδα.
Μάλλον ήδη είχε κατανοήσει την έλλειψη του
αισθήματος εθνικής ενότητας των Ελλήνων. Η κίνησή του αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσουν
πάλι εμφύλιοι πόλεμοι, εξ ίσου άγριοι με τούς προηγούμενους, οι οποίοι, έστω κι αν χαρακτηρίστηκαν
από τη στρατηγική μεγαλοφυΐα του Επαμεινώνδα,
δεν κατέληξαν παρά στο γεγονός τής πολιτικής και
ηθικής παραμόρφωσης τού έθνους.
Πόσο δε οικτρή ήταν αυτή η αλλοίωση φάνηκε στον μετέπειτα Ιερό πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό
συλήθηκαν όλα τα αναθήματα, όλα όσα είχε αποθέσει η ευλάβεια του έθνους στο ιερό Μαντείο των
Δελφών.
Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν
για να δωροδοκηθούν άρχοντες των Αθηναίων,
και άρχοντες των Θεσσαλών, ο βασιλεύς Αρχίδαμος της Σπάρτης και η γυναίκα του, τα δε υπόλοιπα κατέληξαν στις ερωμένες των διαφόρων στρατηγών και των άλλων ισχυρών ανδρών της Φωκίδας, οι οποίοι τα φορούσαν και τα επεδείκνυαν
δημόσια.
Με αυτά και άλλα παραπλήσια, ενίοτε και χειρότερα, τελείωσε πρώιμα ο βίος του αρχαίου Ελληνισμού.
Αυτό δε συνέβη, διότι ο Ελληνισμός, αυτός
που κατενόησε όλα τα μυστήρια του καλού, και
δημιούργησε αριστουργήματα Λόγου και Τέχνης,
που ακόμη και μέχρι σήμερα λογίζονται και θεωρούνται σαν απαράμιλλα, δεν κατάφερε ατυχώς
να κατανοήσει με ποιο τρόπο όφειλε να εκπληρώσει το δόγμα του Αριστοτέλη, που αποφαίνεται
ότι.
«Τὸ τῶν Ἑλλήνων γένος ἠδύνατο πάντως
ἄρχειν μιᾶς τυγχάνον πολιτείας»
Ποιος θα υπήρχε μετά από όλα αυτά, που δεν
θα πίστευε ότι το όνομα αυτού του γένους θα είχε
αφανισθεί πλήρως από προσώπου γης, αν μετά τον
θάνατο του Φιλίππου της Μακεδονίας ο γυιος του
ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ανελάμβανε τον μεγάλο
αγώνα εναντίον του Περσικού κράτους, αλλά και
το μεγαλύτερο ακόμα έργο της διάδοσης του Ελληνισμού στις αχανείς εκτάσεις της Ασίας; 
■
Eνατενίσεις
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Ιερά Μητρόπολις Κύκκου και Τηλλυρίας
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Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κυρός Μακάριος Γ’ προσφέρει μικρά δώρα στα παιδιά των αποκομμένων από τους Τούρκους χωριών της Τηλλυρίας Μοσφίλι και Πάνω Πύργος
Φωτογραφία από το βιβλίο Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ’, Τόμος Ζ’, Λευκωσία, 1997

Η θυσία και η σταύρωση
της Τηλλυρίας στην ποίηση
της Κύπρου
l Του Σάββα Παύλου
Φιλόλογου-Ερευνητή
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Τ

ο καλοκαίρι του 1964 έγιναν σφοδρές
συγκρούσεις στην Τηλλυρία. Μέσα
στα πλαίσια των σχεδιασμών του τουρκικού επεκτατισμού (για υποκίνηση
τουρκοκυπριακής ανταρσίας, επέμβαση στο νησί και διχοτόμηση της Κύπρου), στην
περιοχή δημιουργήθηκε θύλακας, υπό τον άμεσο
έλεγχο Τούρκων αξιωματικών, που είχε ως βάση
του τα χωριά Kόκκινα και Μανσούρα, τα οποία είναι
παραθαλάσσια. Ο θύλακας αυτός άποτελούσε ουσιαστικά προγεφύρωμα της Τουρκίας στην Κύπρο,
αφού της έδινε τη δυνατότητα να αποστέλλει, μέσω
άμεσης θαλάσσιας σύνδεσης, πολεμικό υλικό και
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άνδρες στο νησί. Ο κίνδυνος για επέκταση του θύλακα ήταν επικείμενος, οι προκλήσεις των στασιαστών ήσαν συνεχείς, και έμπαινε επιτακτικά θέμα
ασφάλειας των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής.
Όταν η Εθνική Φρουρά προσπάθησε να αποσοβήσει τον κίνδυνο αυτό, η Τουρκία επενέβη στρατιωτικά, μέσω της πολεμικής της αεροπορίας, και βομβάρδισε ολόκληρη την περιοχή, από τον Ξερό μέχρι
τον Πύργο. Οι καταστροφές (νεκροί, τραυματίες και
ισοπεδώσεις) ήσαν πρωτοφανείς για την κυπριακή
εμπειρία, και οι βομβαρδισμοί της Τηλλυρίας, τον
Αύγουστο του 1964, από την τουρκική αεροπορία
αποτελούν τομή στην κυπριακή ιστορία.
Eνατενίσεις

Α.

Η Κύπρος υφίσταται για πρώτη φορά τη φρικτή δοκιμασία του αεροπορικού βομβαρδισμού. Η ευρωπαϊκή ήπειρος, καθώς και η Βόρεια
Αφρική και οι άλλες ζώνες των εμπολέμων στην
Άπω Ανατολή και στον Ειρηνικό είχαν δοκιμασθεί
από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς καθ’ όλη
τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο αεροπορικός βομβαρδισμός ήταν, και από τις δύο
πλευρές των εμπολέμων, κάτι το σύνηθες και το
συνεχές. Η Κύπρος, παρ’ όλον ότι ήταν ενταγμένη, ως μέρος της Βρετανικής αποικιοκρατίας, στις
πολεμικές επιχειρήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όμως δεν είχε την εμπειρία του αεροπορικού βομβαρδισμού. Σε μερικές περιπτώσεις
αεροπλάνα των δυνάμεων του Άξονα, όχι σε σχηματισμό πολυπληθούς σμήνους, αλλά μεμονωμένα -ένα ή δύο αεροπλάνα-, έριξαν κάποιες βόμβες
στην Κύπρο, με περιορισμένο αριθμό θυμάτων.
Αποτελούσαν όμως ευάριθμα επεισόδια, ακόμη η
πολεμική λογοκρισία επέβαλλε τη μη λεπτομερή
περιγραφή και σχολιασμό τους, έτσι η κυπριακή
κοινή γνώμη δεν τα βίωσε έντονα. Οι βομβαρδισμοί της τουρκικής αεροπορίας, το 1964, εισάγουν
την Κύπρο στην ομάδα των τόπων που έχουν στην
ιστορική τους μνήμη την εμπειρία και τραγωδία
της αεροπορικής επιδρομής.

Β.

Η κυπριακή κοινωνία βιώνει έντονα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας,
γιατί ήδη, πριν από το 1964, είχε μπει στην εποχή
της επικράτειας των μέσων μαζικής επικοινωνίας
με την άμεση αναμετάδοση της πληροφορίας: Φωτογραφίες στις εφημερίδες, ραδιοφωνική κάλυψη,
καθώς και τηλεοπτική κάλυψη. Τότε η τηλεόραση
δεν βρισκόταν σε κάθε σπίτι, βρισκόταν όμως σχεδόν σε κάθε καφενείο. Όλη η Κύπρος ζει με συγκίνηση και άμεσα την τραγωδία της Τηλλυρίας,
και ανταποκρίνεται με ευαισθησία. Εκφράζει την
αλληλεγγύη του στην πληγείσα περιοχή με ποικίλους τρόπους. Παρόμοιες εκδηλώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης έγιναν και στην Ελλάδα.

Γ.

Οι βομβαρδισμοί έδειξαν τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στην Κύπρο. Η Τουρκία
χρησιμοποιούσε ως στρατηγική μειονότητα τους
Τουρκοκυπρίους, πρόβαλλε έντονα την εικόνα
των αδύναμων και απροστάτευτων poor Turks,
όμως ήξερε, και είχε τη θέληση, όταν χρειαζόταν,
να επέμβει και να αποδείξει ποιος είναι ο κυρίαρχος
στρατιωτικά στην περιοχή.
Η Κύπρος συγκλονίζεται. Όλα τα έντυπα,
εφημερίδες και περιοδικά, αναφέρονται στο μείζον θέμα των βομβαρδισμών και της δοκιμασίας
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της Τηλλυρίας. Χαρακτηριστικά το πνευματικό
λογοτεχνικό περιοδικό Νέα Εποχή κυκλοφορεί
το τεύχος Σεπτεμβρίου με εξώφυλο: Κατάρα στους
δολοφόνους των παιδιών μας και με κύριο άρθρο
με τίτλο: Δολοφόνοι! Να θυμάστε τη Νυρεμβέργη.
Ακόμη και εξειδικευμένα έντυπα, όπως το περιοδικό Τραπεζικός, που αναφέρεται αποκλειστικά
στην τραπεζική και οικονομική δραστηριότητα
και στα συνδικαλιστικά θέματα των τραπεζικών
υπαλλήλων, θα κυκλοφορήσει το τεύχος του Σεπτεμβρίου με εξώφυλλο από τους βομβαρδισμούς,
με φωτογραφία των νεκρών και σχόλιο.
Μέσα σ’ αυτά τα δεδομένα η ανταπόκριση των
Κυπρίων λογοτεχνών για την Τηλλυρία και τη δοκιμασία της ήταν άμεση και έντονη. Εξ άλλου, ήδη με
τις εξελίξεις και τη δοκιμασία της τουρκοανταρσίας από τον Δεκέμβρη του 1963, δημιουργήθηκε μια
νέα ποιητική – αγωνιστική κατάθεση. Δίπλα στα
ονόματα του κυπριακού αγώνα 1955 - 1959 [=Μαχαιράς, Δίκωμο, Φυλακισμένα Μνήματα κ.λπ.]
αναδύονται και άλλα της νέας τραγικής και αγωνιστικής ανθρωπογεωγραφίας του 1963 - 1964: Η
Ομορφίτα, η Μονή της Γαλακτοτροφούσας με τους
σφαγιαμένους μοναχούς, τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963, το Φρούριο του Αγίου Ιαλαρίωνα και
εν τέλει η Τηλλυρία, που επανέρχεται συνεχώς στα
νέα ποιήματα. Η νέα πληθωρική παραγωγή οδήγησε τάχιστα στην ανθολόγηση, εκ μέρους του Νίκου
Σπανού, το 1965, σχετικών ποιημάτων, που δημοσιεύτηκαν με τίτλο Ο δεύτερος αγώνας της Κύπρου
στην ποίηση των Κυπρίων (πρώτη ανθολόγηση).
Όσον αφορά την επίδραση των γεγονότων ειδικά της Τηλλυρίας στην ποίηση των Κυπρίων:
Αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς δημοσιεύονται
στις στήλες των κυπριακών εφημερίδων και περιοδικών αρκετά ποιήματα, κυρίως στην εφημερίδα Κύπρος, καθώς και σε άλλα έντυπα, όπως η
Χαραυγή, η Ελευθερία, η Νέα Εποχή, η Πνευματική
Κύπρος, ο Αγών κ.λπ.
Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι δημοσιεύονται
αρκετά ποιήματα, που, ενώ δεν αναφέρουν ευθέως
την περιοχή της Τηλλυρίας και τα γεγονότα του
Αυγούστου του 1964, όμως είναι έκδηλο ότι η συγκίνηση από την περιοχή αυτή και την τραγωδία
της ώθησε τους δημιουργούς στην ποιητική έκφραση, αφού στους στίχους τους αναφέρονται εμμέσως και με πλάγιο τρόπο, τονίζοντας στο σκηνικό του ποιήματός τους το θέμα με τα συντρίμμια,
τον κουρνιαχτό, τον πύρινο θάνατο (που παραπέμπει στις βόμβες ναπάλμ) τη γενικότερη αίσθηση
πνιγμού και ισοπέδωσης.
117

Για την Τηλλυρία έγραψαν και δόκιμοι/καθιερωμένοι ποιητές. Άμεση αντίδραση υπήρξε και
από τον ποιητή Κώστα Μόντη, που δημοσίευσε
στην εφ. Αγών, στις 17 Αυγούστου το ποίημα “Περιοχή Μανσούρας (Σχεδίασμα)” (με την τοποχρονολογία: Λευκωσία 10 Αυγούστου 1964, δηλαδή
υπήρξε άμεση ανταπόκριση του ποιητή στα γεγονότα των βομβαρδισμών), που διακρίνεται για το
αίσθημα της συγκίνησης από την τραγωδία αλλά
και την ήρεμη επιμονή και τη βεβαιότητα της ανάληψης ευθύνης για αγώνα.
Όμως ξέρουμε καλά πια
τι επωμιζόμαστε μ’ αυτούς τους νεκρούς,
όμως ξέρουμε καλά πια
τι υπογράφουμε μ’ αυτούς τους νεκρούς,
τι εννοούν,
τι θα γράψη στο χώμα,
τι θα γράψη κάτω απ’ το χώμα,
τι θα εναποθέση για τα βήματά μας,
τι θα εναποθέση για τις σκαπάνες μας
το κάρβουνο των καψαλισμένων χεριών.
Είναι χαρακτηριστικό αυτής της εποχής και
το ποίημα του Άνθου Λυκαύγη, Επίγραμμα στην
Τηλλυρία:
Γαρύφαλλα ολοπόρφυρα, κορμιά πυροκαμένα
’νάσες όλο θάνατο της προδομένης γης,
θρύψαλα, σάρκες άμορφες στον πόνο ζυμωμένα
το μυρολόι της Τηλλυριάς, προζύμι της οργής
Ακόμη ο Κύπρος Χρυσάνθης θα γράψει τα ποιήματα:
α) Δεκαέξι στροφές για την καμένη Τηλλυρία (8.8.64
και 9.8.64),
β) Ωδή στην καμένη Διμοιρία του Πολεμιού, που
πρωτοδημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στο περιοδικό
Νέα Εστία, με την ακόλουθη επεξήγηση: Διμοιρία
από το χωριό Πολέμι (Πάφου), που κατακάηκε όλη
από εμπρηστική βόμβα των τουρκικών αεροπλάνων
κατά την επίθεσή τους στο χώρο Τηλλυρίας – Πάφου.
γ) Εκμυστήρευση άγνωστου Ελλαδίτη στα χώματα
της Τηλλυρίας.
δ) Επίκληση [Στον σκοτωμένο από τους βομβαρδισμούς γιατρό Δημ. Μαυρογένη]
Ακόμη δημοσιεύεται το ποίημα του Νίκου

1 Άντη Περνάρη, Σπύρου Παπαγεωργίου: «Αγία Τηλλυρία», ποιήματα,
Λευκωσία 1972, περ. Πνευματική Κύπρος, Λευκωσία, Ιανουάριος 1973,
αρ. 148 – 149, σ. 139 – 140.
2 Βλ. τις ανταποκρίσεις του Σπύρου Παπαγεωργίου: Νικώμεν καθ’
όλον το μέτωπον εις την πολύπαθη Τηλλυρίαν. Του εις το μετωπον των
επιχειρήσεων απεσταλμένου μας κ. Σπύρου Παπαγεωργίου, εφ. Ελευ-
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Σπανού, Ακταιωρός «Φαέθων», με την υποτίτλια
σημείωση: Βομβαρδίσθηκε στον Ξερόν την 8.8.
1964 από τουρκικά αεροπλάνα.
Το 1972 δημοσιεύεται από τον Σπύρο Παπαγεωργίου η ποιητική σύνθεση Αγία Τηλλυρία. Η επιτυχημένη, πιστεύω, μελοποίηση του έργου αυτού,
από τον συνθέτη Γιώργο Κοτσώνη, το έκανε ευρύτερα γνωστό. Δεν έχουμε, λοιπόν, στην περίπτωση
αυτή της ποίησης του Σπύρου Παπαγεωργίου την
εν τω άμα εκδίπλωση συναισθημάτων και ποιητικών ανταποκρίσεων για το φρικιαστικό έγκλημα του τουρκικού επεκτατισμού. Έχουν περάσει
οκτώ χρόνια από τους βομβαρδισμούς, και ο ποιητής διαπραγματεύεται το θέμα του με ωριμότητα,
πιο σύνθετα και πιο νηφάλια σε «μια ρωμαλέα ποιητική σύνθεση για την Τηλλυρία». Όπως ανέφερε ο
Άντης Περνάρης στη βιβλιοπαρουσίαση του έργου,
ο ποιητής «οκτώ χρόνια ανάδευε μέσα στην ψυχή
του τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ματωμένες
εμπειρίες, όσο που ζυμώθηκε το τραγούδι που μας δίνει σήμερα στην “Αγία Τηλλυρία”».1
Ο Σπύρος Παπαγεωργίου, ως δημοσιογράφος
της εφημερίδας Ελευθερία, ήταν εκεί στην Τηλλυρία κατά τη διάρκεια των γεγονότων.2 Η ποιητική
του σύνθεση είναι πόνος ψυχής για το άδικο, μνημόσυνο για όσους χάθηκαν, μοιρολόι της μάνας και
του πατέρα για το χαμένο παιδί, της γυναίκας για
το χαμένο ταίρι της, πίκρα για την κατάντια της
καμένης φύσης:
Στην Τηλλυριά δεν τραγουδάνε πια τα πεύκα
-μαύροι καμένοι σκελετοί, μορφές θανάτουτ’ ακρωτηριασμένα και θεόγυμνα κλαδιά τους
την ηρεμία γρατσουνούν των ουρανών.
Δεν τραγουδάνε πια τα πεύκα,
ο αγέρας δεν βρίσκει τις βελονωτές χορδές
να πλέξει το μακρόσυρτο τραγούδι.
Εγκαρτέρηση και πείσμα και υπερηφάνεια,
παρά τα χτυπήματα ενός αδίστακτου εχθρού, μα
και υποθήκες των νεκρών προς τους ζωντανούς
για τη συνέχεια της εμμονής και της πίστης:
Της Παναγιάς τη φτωχική την εκκλησιά
να ξαναχτίσετε σαν πρώτα.
Μη φτιάξετε φανταχτερή καινούργια.
Εκείνη την παλιά να ξαναχτίσετε.

θερία, Λευκωσία, 8 Αυγούστου 1964, σ. 1 και 4. Αίμα ποτίζει την γην
μας. Εξεκαθαρίσθη η περιοχή Τηλλυρίας. Του απεσταλμένου μας εις το
μέτωπον κ. Σπύρου Παπαγεωργίου. εφ. Ελευθερία, Λευκωσία, 9 Αυγούστου 1964, σ. 1 και 6. Διψά αίμα το τουρκικό τέρας. Σκηναί φρίκης εις
την βομβαρθισθείσαν Τηλλυρίαν. Του απεσταλμένου μας εις το μέτωπον κ. Σπύρου Παπαγεωργίου. εφ. Ελευθερία, Λευκωσία, 11 Αυγούστου
1964, σ. 1 και 6.
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Το τέμπλο στήστε το παλιό,
στεριώστε τα σφαγμένα εικονίσματα,
να προσκυνάτε την ουλή της Παναγιάς,
έτσι όπου βαθειά την χάραξε το βλήμα...
Όπως ο ίδιος ο ποιητής γράφει: «Ο Αύγουστος
του 1964 ήταν μήνας μεγάλης ελπίδας και μεγάλης
απελπισίας. Αυτό ήταν το γενικότερο κλίμα. Αλλά
στην Τηλλυρία το ειδικότερο κλίμα ήταν φωτιά, αίμα
και θάνατος! Το πυρωμένο κυπριακό καλοκαίρι, οι
φωτιές, τα πυρά του εχθρού – επίγεια και από αέρος, ο πυρετός των φονικών μαχών, μια κόλαση!»3
Αγία Τηλλυρία,
πώς να ιχνογραφήσω την μορφή σου,
πώς να σου ιστορήσω εικόνισμα,
πώς να σε ζωγραφίσω;
Που δεν έχεις καημένη μου,
άλλο από μαυρίλα και θάνατο.
Αύγουστος, και φωτιά, και θάνατος
που νάβρω χρώμα!
Πιστεύω ότι η πιο συμπυκνωμένη εικόνα αυτής της ποιητικής σύνθεσης είναι η διαπλοκή της
πάγιας παράκλησης της Κύπρου για βροχή, συνδυασμένη με τη νέα δοκιμασία της φωτιάς των
εχθρών, που πέφτει από τον ουρανό. Γιατί η Κύπρος δοκιμάζεται τακτικά από την ανομβρία, τη
στέγνια και τη δίψα, και στον ποιητικό της λόγο
είναι έντονο το αίτημα για τη λυτρωτική έλευση
της βροχής.4
Στην Τηλλυρία, τον Αύγουστο του 1964, στην
κάψα και το λιοπύρι του καλοκαιριού, έρχεται επιπλέον και η φωτιά του εχθρού, ο ουρανός βρέχει
φωτιά, γι’ αυτό και η έκκληση για τη βροχή του
Θεού γίνεται πιο πικρή και ουσιαστική:
Την λυτρωτική βροχή την θυμήθηκε σήμερα
ένας γέρος ογδοντάχρονος.
Κρατώντας το ραβδί ακούμπησε
σε μια γωνιά και με τα μάτια,
υγρά και γκριζογάλανα, εκοίταε
τον ουρανό και παρακαλούσε
«Βρέξε Θεέ μου, βρέξε!»
Κι όμως ήτανε Αύγουστος ζεστός
κι ούτε βροχή ούτε λύτρωση
μπόραε νάρθει από ψηλά.
Ήταν Αύγουστος και δεν έβρεχε.
Κι οι φωτιές που άναψαν τα αεροπλάνα
3 Σπύρος Παπαγεωργίου, Αγία Τηλλυρία, Σωματείον “Ελεύθεροι Σόλοι”, Λεμεσός 1997, σ. 6.
4

Σε αρκετά κυπριακά ποιήματα υπάρχει η επίκληση στο θείο, για να
προστρέξει και να γλιτώσει το νησί από την ανομβρία, την ξεραΐλα, την
καταστροφή, να ανοίξει τους κρουνούς του ουρανού, αφού η βροχή αποτελεί την ανάσα της ζωής για τη γη, τη φύση και τους ανθρώπους. Η γη
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Νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες και ο άμαχος πληθυσμός ήταν από τους στόχους της
βάρβαρης επιδρομής της Τουρκικής αεροπορίας στην περιοχή Τηλλυρίας και Πόλης
Χρυσοχού
Φωτογραφία από το βιβλίο Άπαντα
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ

έγλειφαν την γη θυμωμένες
από κάτω στο παραθαλάσσι
μέχρι ψηλά στα φαλακρά υψώματα.
«Βρέξε Θεέ μου, βρέξε!»
Σήμερα, πλησιάζοντας και μελετώντας τα τραγικά γεγονότα του 1964, στην περιοχή Τηλλυρίας,
μας καταλαμβάνει ξανά η συγκίνηση. Που επαυξάνεται λόγω της ιστορικής πείρας, που συσσωρεύτηκε μετά. Γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί της τουρκικής αεροπορίας και
η τραγωδία της Τηλλυρίας αποτελούσαν οιωνό για
το μέλλον, ήταν το προστάδιο και η δοκιμή για το
εκθεμελιωτικό πλήγμα του 1974. 
■
* Οι φωτογραφίες προέρχονται από το βιβλίο «Άπαντα
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ», τόμ. Ζ’, 5 Μαρτίου 1964-31 Δεκεμβρίου 1964, Λευκωσία, 1997.
μας δεν βγάζει πια χόρτο από την ανομβρία λέει, χαρακτηριστικά, ο
Δ. Λιπέρτης στο ποίημά του «Τα νερά», και αμέσως εκφέρει τη θερμή
ικεσία: «Πλήμανέ την, Θεέ μου», που την ενισχύει με την παράκληση:
δρόσισ’μας, παρηγόρα μας τζαι πέψε μας νερά. (Δημήτρης Λιπέρτης,
Άπαντα, φιλολογική επιμέλεια Κ. Γ. Γιαγκουλλής, εκδ. Χρ. Ανδρέου,
Λευκωσία, 1988, σ. 240).
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Ο ΣπYρος ΒλAχος

η «Κ.A.Ρ.Η.» και το «ΔEλτα»
του ποταμοΥ Eβρου
l Του Ρένου Θ. Κυριακίδη
Φυσιογνώστη

Πώς γνώρισα
τον Σπύρο Βλάχο

Τ

ο 1977-1981 διέμενα στην Ελλάδα και
εργαζόμουν στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Ήμουν ένας από τους φοιτητές
της ΚΑΡΗ (Κύπριοι Αγωνιστές Ριψοκινδύνου Ηγεσίας) και συγκέντρωνα
υλικό, για να γράψω για τον απελευθερωτικό μας
αγώνα. Μέσα στις σημειώσεις του Αρχηγού της
ΚΑΡΗ Γιάννη Ιωαννίδη-Χατζηπαύλου αναφέρετο
συνέχεια το όνομα Σπύρος Βλάχος. Ήθελα πολύ
να γνώριζα αυτόν τον άνθρωπο. Τυχαίως έμαθα,
δεν θυμάμαι από ποιον, ότι ο Σπύρος Βλάχος ζει με
τη γυναίκα του στον Χολαργό της Αθήνας. Του τηλεφώνησα και με χαρούμενη φωνή με κάλεσε στο
σπίτι του. Τον επισκέφθηκα την ίδια μέρα. Ήταν
ένα μικρόσωμο ζωντανό γεροντάκι με σπινθηροβόλα γαλανά μάτια και λίγα άσπρα μαλλιά. Μου
σύστησε και την αγαπημένη του γυναικούλα, τη
μοναδική σύντροφο της ζωής του. Μου είπε πως η
γυναικούλα του ήταν ζωγράφος και μου έδειξε και
τις ζωγραφιές της, που κοσμούσαν τους τοίχους
του μικρού σπιτιού του. Με ρωτούσε συνέχεια για
την κατάσταση στην Κύπρο. Λες και ήθελε να συμμετάσχει ενεργά στα κυπριακά δρώμενα. Αφού συζητήσαμε κάμποση ώρα, τον ρώτησα και εγώ με τη
σειρά μου για τη συμμετοχή του στον Κυπριακό
Αγώνα. Πήρε αμέσως ένα βιβλίο, τα Απομνημονεύματά του, και έγραφε με πολλή όρεξη και χαρά
την αφιέρωσή του.
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«Εδώ μέσα», μου είπε, «είναι όλη μου η ζωή.
Διάβασέ το και θα δεις». Πολύ συγκινημένος
αποχαιρέτησα τον εντυπωσιακό Σπύρο Βλάχο,
για τον οποίο λίγα πράγματα γνώριζα. Κρατούσα όμως τα Απομνημονεύματά του, και ήμουνα
βέβαιος ότι κάτι πολύ σπουδαίο θα διάβαζα. Από
τότες δεν τον είχα δει. Ούτε γνωρίζω αν ζει. Ζει
όμως μέσα μου, οσάκις διαβάζω τα βιβλία του, και
μου θυμίζουν ένα πατριώτη και χριστιανό, που
εύχομαι να έχουμε πολλούς, σαν κι αυτόν, για το
καλό της πατρίδας.
Eνατενίσεις

Ο Σπύρος Βλάχος
και η «Κ.Α.Ρ.Η.»

Σ

τα Απομνημονεύματά του (Απομνημονεύματα τόμ. Α’, σελ. 416) γράφει: «Την
17ην Νοεμβρίου του 1931 (ένα μήνα μετά
την εξέγερση του 1931 στην Κύπρο) με
επισκέφθηκε στο σπίτι μου ο άγνωστός μου τότε
Ρόκος Καλιανέσης που μου συστήθηκε ως αδελφός του συμμαθητού μου στη Βαρβάκειο και τότε
πλοιάρχου μεγαλύτερου του αδελφού. Μου είπε
ότι μια Εθνική Οργάνωση Κυπρίων με ζητά να
πάω, αν δέχομαι, σε μια αποστολή στην Κύπρο.
Έκπληκτος του είπα ότι για την πατρίδα είμαι για
όλα πρόθυμος. Κατεβήκαμε μαζί και με οδήγησε
στο σπίτι του εν αποστρατεία ταγματάρχου του πεζικού Μίκη Μελά, υιού του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, στην οδό Ρηγίλλης. Ο Μίκης Μελάς μου
ανακοίνωσε ότι είναι μέλος επιτροπής διά την υποστήριξη του κυπριακού αγώνα και ότι με επέλεξαν
να σταλώ στο νησί και να αναλάβω την ηγεσία του
αγώνα. Τον διαβεβαίωσα για την ανεπιφύλακτον
αποδοχήν μου. Η Οργάνωση είχε λάβει το όνομα
ΚΑΡΗ εκ των αρχικών των λέξεων Κύπριοι Αγωνιστές Ριψοκινδύνου Ηγεσίας. Την αποτελούσαν
ο στρατηγός Μαζαράκης, ως πρόεδρος, με μέλη
τον Μίκη Μελά και τους Κυπρίους Τσαγγαρίδη
(αδελφό του τέως Ταγματάρχου μου), τον Κύρον,
διευθυντή της εφημερίδας «Εστία», και τον ιατρό
διευθυντή του Νοσοκομείου Παίδων Ι. ΙωαννίδηΧατζηπαύλου. Σκοπός της ήταν η τροφοδότηση
του διεξαγόμενου αγώνα των Κυπρίων κατά των
Άγγλων δυναστών προς Ένωση με την Ελλάδα.
Με παρακάλεσαν την ίδια μέρα, και συνέταξα ιδιοχείρως τον όρκο. Αποφασίστηκε, όπως επιβιβαστώ στο κότερο του Μίκη Μελά και με πλοίαρχο
τον Καλιανέση να αποβιβασθώ εις ερημική ακτή
της Κύπρου, όπου θα με παραλάμβαναν Κύπριοι
αγωνιστές. Μαζί με τον Καλιανέση προχωρήσαμε στην συγκέντρωση εκατοντάδων όπλων και
μελετούσαμε και τον τρόπο μεταφοράς τους. Για
την αλληλογραφία μου με την Ελλάδα διάλεξα
την Αγγελική Βρυζάκη, κόρη του αδελφού της
μητέρας μου, που βοήθησε τον Παύλο Μελά στην
εθνική του αποστολή στην Μακεδονία. Κατήρτισα κώδικα συνθηματικών τηλεγραφημάτων, και
σχεδίαζα με τον Καλιανέση την κάθοδό μου στην
Κύπρο. Ενώ όλα πήγαιναν καλά, μια ωραία πρωία
ο Συνταγματάρχης Τσαγγαρίδης μπήκε στο σπίτι
του Μίκη Μελά, όπου ήμασταν όλοι συγκεντρωμένοι, και με το θάρρος του ανώτερού μας είπε ότι
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δεν πρέπει να τα βάλουμε με την Μεγάλη Βρετανία και ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθειά
μας. Κατόπιν τούτου η ΚΑΡΗ ανέστειλε τις ενέργειές της και ματαιώθηκε και η αποστολή μου.
Η Οργάνωση ΚΑΡΗ αναβίωσε το 1954 με πρωτοστάτες τους Κύπριους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Σχολών με αρχηγό τον
Ιωάννη Ιωαννίδη-Χατζηπαύλου, μέλος της πρώτης ΚΑΡΗ. Οι Κύπριοι φοιτητές, αρχικά 16 στον
αριθμό, γυμνάστηκαν σε όλα σχεδόν τα όπλα της
εποχής εκείνης, εκπαιδεύτηκαν στον αντάρτικο
αγώνα στα βουνά της Κρήτης, διέκοψαν τις σπουδές τους και εντάχτηκαν στις τάξεις της ΕΟΚΑ,
όπου η προσφορά τους ήταν πολύ μεγάλη».

Καταγωγή και ιστορία
του Σπύρου Βλάχου

Γ

εννήθηκε στην Αθήνα το 1898. Ο πατέρας
του καταγόταν από την Άμφισσα και η μητέρα του από το γένος Βρυζάκη από την
Αθήνα. Γράφτηκε στο Βαρβάκειο Λύκειο
στην Αθήνα το 1911. Το 1917 μπήκε στη Σχολή Ευελπίδων, όπου και αρίστευσε.
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Το 1919 λαμβάνει μέρος στη Μικρασιατική
εκστρατεία και με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού
πατά τα ιερά χώματα της Σμύρνης. Τότε υπήρχε
μεγάλη διχόνοια στον ελληνικό στρατό. Ήσαν
οι Βενιζελικοί και οι Βασιλικοί. Βασιλιάς ήταν
ο Κωνσταντίνος. Πατριδολάτρες οι Βενιζελικοί,
προσωπολάτρες οι Βασιλικοί. Μίσος μεταξύ των
δύο με όλα τα γνωστά κακά επακόλουθα. Παρόλη τη διχόνοια που επικρατούσε στο στράτευμα
ο ελληνικός στρατός κατόπιν μιας ηρωικής και
νικηφόρου πορείας έφθασε μέχρι τα πρόθυρα της
Άγκυρας.

Παρόλη αυτή την επιτυχία το σαράκι της προπαγάνδας είχε τρυπήσει τη στερεότητα της Ελληνικής αντοχής. Στην πορεία αυτή ο κοντόσωμος
γίγαντας Σπύρος
Βλάχος έδειξε την
αξιοσύνη του, είτε
νικώντας
τους
Τούρκους,
είτε
προστατεύοντας
τον
Ελληνικό
στρατό από επερχόμενες ήττες. Ο
Σπύρος Βλάχος
ήταν ευφυέστατος, με ευστροφία
πνεύματος, αποφασιστικός και
γενναίος, άκακος
122



και καλόψυχος, ένας ανιδιοτελής πατριώτης, που
κινείτο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του θρησκευτικού παλμού και της ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. Ο Συνταγματάρχης Ν. Πλαστήρας γράφει για
τον Σπύρο Βλάχο, που υπηρέτησε υπό τας διαταγάς του:
«Κατά την προς Άγκυραν εκστρατείαν του
Αυγούστου του 1921 επέδειξε ενεργητικότητα,
πρωτοβουλίαν και θέλησιν εξαίρετον. Ιδιαιτέρως
διακρίθηκε κατά την υποχώρηση του στρατού τον
Αύγουστο του 1922 εις το Σαλιχλή, όπου διοικούσε
λόχον του 3ου Τάγματος. Ενήργησε με γενναιότητα και αποφασιστικότητα εις μίαν στιγμήν
εξαιρετικά κρίσιμη, κατά την οποίαν ο στρατός
είχε υποστεί πανικό και αποσύνθεση».

Είναι η περίπτωση του υψώματος του νεκροταφείου του Σαλιχλή, όπου, μόνος του πρώτα, με
αφάνταστο ηρωισμό αντιμετώπισε τους Τούρκους.
Και στη συνέχεια με τον λόχο του έδιωξε το τουρκικό ιππικό, και έτσι μπόρεσε ο ελληνικός στρατός να υποχωρήσει. Υποχωρώντας, ο Βλάχος, θα
γράψει: «είναι φρικτό να νοιώθεις ανήμπορος να
αντιδράσεις σε μια συμφορά τόσο βαριά. Ουδέποτε
ησθάνθην παρομοίαν αισχύνην». Ο Σπύρος Βλάχος είναι από τους τελευταίους, που εγκατέλειψε
τα υψώματα της Ιωνίας.
Eνατενίσεις

Το ΔΕλτα του ποταμού Έβρου
και ο Σπύρος Βλάχος

Ε

ίκοσι χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξανδρούπολης, πρωτεύουσας του Νομού
Έβρου, βρίσκεται το Δέλτα του ποταμού Έβρου.

Η έκτασή του είναι περίπου εκατό τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη συνθήκη της Λωζάννης,
που υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 1923, ορίζεται
ως σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ο ποταμός Έβρος. Κανονικά έπρεπε η μισή έκταση
του Δέλτα να ανήκει στη μια χώρα και η άλλη
μισή στην άλλη. Αντί τούτου, τα 4/5, δηλαδή τα
80 km², ανήκουν στην Ελλάδα και το 1/5, δηλαδή τα 20 km², ανήκουν στην Τουρκία. Την
ιστορία του θέματος αυτού θα τη δούμε στη συνέχεια. Ο χώρος αυτός είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς, προστατευόμενους από τη Σύμβαση RAMSAR, υγροτόπους του κόσμου. Είναι καταφύγιο χιλιάδων πουλιών, που μένουν
ή ξεκουράζονται κατά τα μακρινά τους ταξίδια.
Είναι ένα οικοσύστημα διεθνούς οικολογικής
σημασίας. Έχουν καταγραφεί στις λίμνες και
στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα περισσότερα από
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350 είδη φυτών, 46 είδη ψαριών, 7 είδη αμφιβίων, 21 είδη ερπετών και 40 είδη θηλαστικών.
Αναμφίβολα όμως μας εντυπωσιάζει η πλούσια
ορνιθοπανίδα του. Υπάρχουν 304 είδη πουλιών
από τα 423 είδη, που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Φλαμίγκο, ροδοπελεκάνοι, πουλιά που απειλούνται με εξαφάνιση, καταφεύγουν στις λίμνες
των Νυμφών, τη Σκεπή και στις λιμνοθάλασσες Δράνα, Παλούκια και Λακί (ίδε χάρτη). Ο
υγρότοπος του Δέλτα μαζί με το παρόχθιο δάσος
του ποταμού συνθέτουν ένα πανέμορφο τοπίο
με μια πλούσια και σπάνια βιοποικιλότητα. Εδώ
σμίγουν τα όρια της Ευρωπαϊκής και Ασιατικής
πανίδας.

Διαχάραξη των Συνόρων

Γ

ια την οριστική διαχάραξη των Ελληνοτουρκικών συνόρων στον ποταμό Έβρο η
τότε Κοινωνία των Εθνών όρισε, ως πρόεδρο, τον ουδέτερο Ολλανδό Συνταγματάρχη Μπέκερ. Έλληνας αντιπρόσωπος ήταν ο Αντισυνταγματάρχης Βεντήρης και Τούρκος αντιπρόσωπος ήταν ο Συνταγματάρχης Χαιρουλλάχ Βέη.
Οι δύο αντιπρόσωποι συνοδεύονταν από ομάδα
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αξιωματικών. Η Ελληνική Επιτροπή διέμενε σε
ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη. Στις 15.2.1926
το Ελληνικό Κράτος έστειλε τον Σπύρο Βλάχο ένα
λοχαγό της Μικρασιατικής εκστρατείας, ως ακόλουθο στην Κωνσταντινούπολη για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Ένα από αυτά ήταν η
ανάληψη καθήκοντος κρατικού επόπτου του Γαλλικού δικτύου σιδηροδρόμων, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Εκεί συνάντησε τον αντιστράτηγο εν
αποστρατεία Χριστόδουλο Γερογιάννη, μέλος της
ελληνικής Επιτροπής για τη χάραξη των συνόρων
στον ποταμό Έβρο. Ο Γερογιάννης του ανέφερε
ότι το Δέλτα του ποταμού Έβρου κινδυνεύει να
πάει στην Τουρκία. Ο Σπύρος Βλάχος ανησύχησε.
Επισκέφθηκε αμέσως την περιοχή, και ζήτησε να
του φέρουν αεροφωτογραφίες των εκβολών του
ποταμού στο Αιγαίο. Πήρε τις αεροφωτογραφίες
και είδε ότι οι εκβολές του Έβρου σχηματίζονται
από δύο κλάδους του ποταμού, τον Ανατολικό και
τον Δυτικό. Η απόσταση των δύο κλάδων στα μέρη
των εκβολών είναι 8 χλμ. Το ύψος του τριγώνου
του Δέλτα είναι 25 χλμ. Η έκταση του Δέλτα είναι
περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα (ίδε χάρτη
του Δέλτα).

ρηθεί ως ο κύριος ρους του ποταμού. Αν αυτή
ήταν η πραγματικότητα, τότε το σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας θα ήταν ο Δυτικός κλάδος, οπότε
όλη η έκταση του Δέλτα του ποταμού θα πήγαινε στην Τουρκία. Όμως ο Σπύρος Βλάχος διαπί-

Οι μετρήσεις, που γίνονταν από την Επιτροπή, ήταν η επιφανειακή ροή του νερού. Δηλαδή
εμετρείτο το πλάτος του κλάδου του ποταμού.
Το πλάτος του Δυτικού κλάδου ήταν πολύ μεγαλύτερο από εκείνο του Ανατολικού, το ίδιο
και το μήκος. Μπορούσε λοιπόν αυτός να θεω124
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στωσε ότι ο επιφανειακός τρόπος μέτρησης των
δύο κλάδων του ποταμού δεν ήταν ο σωστός.
Γιατί ο Δυτικός ήταν μεν πλατύτερος από τον
Ανατολικό, αλλά η ταχύτητα του νερού ήταν
πολύ μικρή, το ίδιο και η ποσότητα του νερού.
Σε μερικές μάλιστα περιοχές τα νερά λίμναζαν.
Με τις μετρήσεις και παρατηρήσεις του ο
Σπύρος Βλάχος απέδειξε ότι ο επιφανειακός
τρόπος μετρήσεων καθορισμού των συνόρων
ήταν λανθασμένος. Υπέδειξε ότι ο κύριος ρους
του νερού ήταν ο Ανατολικός κλάδος, γιατί σ’
αυτόν βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη η ποσότητα του νερού, και τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.
Ο Δυτικός κλάδος κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες σχεδόν ξεραίνεται και σε πολλά σημεία
σχηματίζει έλη. Συνεπώς πρέπει ο ανατολικός κλάδος να θεωρηθεί ως ο κύριος ρους του
ποταμού. Με επείγουσα επιστολή ο Σπύρος
Βλάχος ανέφερε τούτο στον Συνταγματάρχη
Εβδιπίδη, Διευθυντή του Β’ Γραφείου του
Γενικού Επιτελείου, και ο Συνταγματάρχης
έδωσε τις πρέπουσες οδηγίες στην Ελληνική
αντιπροσωπεία. Τούτο έγινε αποδεκτό από
τους Τούρκους, και καθορίστηκε ως σύνορο
Ελλάδας-Τουρκίας ο Ανατολικός κλάδος, οπότε τα 4/5 της έκτασης του Δέλτα πέρασε στην
Ελλάδα και το 1/5 στην Τουρκία. Να λοιπόν

πως οι ενέργειες του Σπύρου Βλάχου έδωσαν
στην Ελλάδα 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα γόνιμης γης και ένα από τους καλύτερους υδροβιότοπους του κόσμου, το οικοσύστημα του
Δέλτα του ποταμού Έβρου.

Σπύρος Βλάχος

Α

υτός είναι ο Σπύρος Βλάχος. Δεν ξέρω
αν ζει ακόμα στο σπίτι του στον Χολαργό
με την αγαπημένη του Ειρηνούλα, που
την αρραβωνιάστηκε το 1942. Πολλά
εγκώμια μπορεί να γραφούν για τον Σπύρο Βλάχο.
Μέσα του ζούσαν Χριστός και Ελλάδα, η καλοσύνη
και η λεβεντιά στόλιζαν το είναι του. Ήταν ο ένας,
ο γνήσιος χριστιανός και πραγματικός Έλληνας.
Ο Σπύρος Βλάχος, που θα παραμείνει στον χρόνο
ως απόρθητο φρούριο αρετής, θα γράψει: «παν ότι
κατείχον ήτο δώρον Θεού. Και παν ό,τι τυχόν επέτυχα εγένετο τη βουλήσει του».
Αν όλοι οι Έλληνες ήμασταν σαν κι αυτόν,
τότε σίγουρα η πατρίδα μας θα ήταν πολύ μεγάλη, και όλοι μας θα ήμασταν περήφανοι για την
καταγωγή μας. Όπου κι αν είσαι, Σπύρο Βλάχο,
θα ’σαι πάντα ο δάσκαλός μας, και θα ζεις για
πάντα στις ωραίες καρδιές των επερχόμενων
Ελληνικών γενεών. Αν πέθανες, αιωνία θα ’ναι
η μνήμη σου. 
■
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«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕ
ΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»

l Του Αυγουστίνου Αυγουστή
Εκπαιδευτικού στο Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Π

αραμονές της 15ης Ιουλίου του 1974. Η σύγκρουση
της Χούντας με τον Μακάριο έχει φθάσει στο έσχατο
σημείο. Ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνεται με μια εκτενή επιστολή στον στρατηγό Γκιζίκη και μεταξύ των
άλλων απαιτεί την απομάκρυνση των Ελλαδιτών
αξιωματικών από την Εθνική Φρουρά της Κύπρου. Οι πληροφορίες, που με καταιγιστικό ρυθμό φθάνουν στο προεδρικό Μέγαρο, πείθουν τους πάντες ότι οι συνταγματάρχες είναι έτοιμοι
να προχωρήσουν σε ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της
Κύπρου. Παρ’ όλα αυτά, ο Μακάριος δηλώνει πως εξακολουθεί ακόμα να τους πιστώνει με τον αναγκαίο πατριωτισμό:
«Δεν υπάρχουν τρελοί στο Ελληνικό στράτευμα, ούτε καν
ο Ιωαννίδης».
15 Ιουλίου του 1974, ώρα οκτώ και δεκαπέντε το
πρωί. Ο Ελλαδίτης ταξίαρχος Μιχαήλ Γεωργίτσης υπογράφει το σήμα με το συνθηματικό: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΕΙΣΗΛΘΕ ΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ». Τα άρματα μάχης έχουν ήδη βγει στους δρόμους και διασχίζουν
βασικές οδικές αρτηρίες της Λευκωσίας. Στην
εμπροσθοφυλακή βρίσκονται άνθρωποι, που εκτελούν, χωρίς να μπορούν να φέρουν οποιαδήποτε
αντίρρηση, τις στρατιωτικές εντολές. Οι πρώτες
δηλώσεις της ηγεσίας των πραξικοπηματιών ανατρέπουν συλλήβδην τις όποιες προσδοκίες των
χρήσιμων ηλιθίων ιδεολόγων. Η λέξη ΕΝΩΣΗ,
για την οποία υποτίθεται βγήκαν τα άρματα στους
δρόμους, δεν αναφέρεται ούτε για αστείο από τους
«Εθνοσωτήρες». Άλλη μια φορά οι απλοί και αγνοί
πατριώτες πληρώνουν το τίμημα της συνωμοσίας.
Το πραξικόπημα είναι το πρόσχημα, που δίνει
την αφορμή στην Τουρκία, για να εισβάλει στην
Κύπρο, κάτι που επιχείρησε χωρίς επιτυχία και
στο παρελθόν. Τούτη τη φορά, όμως, τα πράγματα
είναι εντελώς διαφορετικά. Η προδοσία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Πίσω της βρίσκεται ένας
σχεδόν αόρατος άνθρωπος, που κατευθύνει με απίστευτη ακρίβεια τα συνωμοτικά σχέδιά του. Είναι
ο βραβευθείς με Νόμπελ ειρήνης Χένρι Κίσιγκερ,
οι άνθρωποι του οποίου κάνουν ό,τι είναι δυνατόν,
ώστε η Ελλάδα να μείνει αμέτοχη της κατάστασης,
που διαμορφώνεται στρατιωτικά. Το διπλωματικό του σώμα στήνει καλά την πλεκτάνη. Μετά τις
πρώτες συγκρούσεις η χούντα καταρρέει. Το πεδίο
δράσης ανήκει πλέον αποκλειστικά στον υπουργό
Eξωτερικών της Αμερικής. Ήδη έχει επιβάλει μια
εύθραυστη εκεχειρία και συνομιλίες, που κρατούν
τόσο, όσο χρειάζεται η πολεμική μηχανή της Τουρκίας, για να εξαπολύσει την τελειωτική της επίθεση. Ο στόχος ένας και μοναδικός. Η διχοτόμηση.
Και ενώ οι δυο πλευρές βρίσκονται σε διάλογο, ο
τουρκικός στρατός, κατά παράβαση της εκεχειρίας, εξακολουθεί να αποβιβάζεται ανενόχλητος και
να ενισχύει τις θέσεις του. Με την αμερικανική διπλωματία να ενεργοποιεί όλους τους μηχανισμούς
της, προκειμένου να μην υπάρξει καμιά Ελλαδική
αντίδραση.
Έτσι καταλαμβάνεται de-facto το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τη μάνα
Ελλάδα συνεργό και συμμέτοχο στην πιο μεγάλη
προδοσία. Από τη μια οι συνταγματάρχες, που την
ώρα της πιο μεγάλης σφαγής του Κυπριακού Ελληνισμού, άφησαν παρά πόδας τα όπλα, και από
την άλλη οι πολιτικοί, που μετά την επιστροφή
τους από την αυτοεξορία αναλώνονται σε πανηγυρισμούς και δεξιώσεις για την αναίμακτη τάχατες
αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Κύπρος είναι
μακριά, μας είπαν ξανά. Το πιο μεγάλο ψέμα της
σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας.
Eνατενίσεις



Να τι γράφει τον Σεπτέμβριο του 1975 η τουρκική εφημερίδα «Λιμπρ Μπελζίκ»: «Οι στρατιωτικοί κύκλοι της Τουρκίας, που είχαν την ευθύνη
της αποβάσεως, δήλωσαν ότι η επιχείρηση θα αποτύγχανε, και οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να αποσύρουν τις δυνάμεις τους σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως της Ελληνικής Αεροπορίας από τις βάσεις
της Κρήτης». Τα ίδια ακριβώς υποστηρίζει και ο
Τούρκος στρατηγός της εισβολής στα απομνημονεύματά του, όπου παραδέχεται τη δεινή θέση,
στην οποία βρέθηκε, όταν από την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων έχανε ένα-ένα τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους οπλίτες του,
με πρώτο τον συνταγματάρχη Καραογλάνογλου, ο
οποίος ηγείτο των αποβατικών δυνάμεων.
Κάπως, έτσι, σβήνει για πάντα το πιο μεγάλο
όνειρο για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 αποτέλεσε το κύκνειο άσμα ενός διαιώνιου ονείρου. Τα
άρματα μάχης ισοπέδωσαν στο πέρασμά τους, τους
πάντες και τα πάντα. Εκείνο το μαύρο πρωινό. Με
εκείνο το απίθανο συνθηματικό: «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕ ΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ». Έκτοτε
κανείς δεν τολμά να ψελλίσει οτιδήποτε. Με την
Κύπρο να οδηγείται βήμα-βήμα στις επεκτατικές
αγκάλες και στις αιμοσταγείς ορέξεις του Ανατολίτη Αττίλα. Με πολλούς Έλληνες της Κύπρου να
μην έχουν πλέον κανένα πρόβλημα να επιδείξουν
τα διαβατήριά τους στις κατοχικές αρχές, για να
πάνε να πιουν τον καφέ τους στο λιμανάκι της Κερύνειας. Και τη μάνα Ελλάδα να συνιστά υπομονή
και αυτοσυγκράτηση.
Ποιοι είναι στ’ αλήθεια οι πραγματικοί ένοχοι
αυτού του δίδυμου εγκλήματος και αυτής της
πρωτοφανούς τραγωδίας, που ακολούθησε; Ο μισανοιγμένος φάκελος της Κύπρου, αραχνιασμένος και ξεχασμένος, κρύβει όλα τα μυστικά για
το δίδυμο έγκλημα. Αυτός ο φάκελος, πάνω στον
οποίο πολλοί ακούμπησαν, για να θρέψουν πολιτικές δάφνες, και που κανένας ποτέ δεν τόλμησε
να ασχοληθεί σοβαρά μαζί του. Γιατί, κακά τα ψέματα, ένας κλειστός φάκελος είναι πιο βολικός για
κάποιους που φαίνεται να είναι υπεράνω υποψίας… Νεκρούς και ζώντες.
Μια παλιά Ρωσική παροιμία λέει: «Πρέπει να
τυφλωθεί όποιος βλέπει μόνο με το παρελθόν». Το
παρελθόν, που υπάρχει, για να διδάσκει, και όχι να
διχάζει. Αρκεί η ιστορία να γράφεται πάντα χωρίς
προκαταλήψεις, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Αρκεί η ιστορία να μη γράφεται, όπως βολεύει κάποιους κομματάρχες και κομματόσκυλλα. Για όλα
αυτά, που μας πονάνε αβάστακτα… 
■
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Ο ΑΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΒΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ
ΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
l Tου Κυριάκου Κοφτερού
Επιθεωρητή Πλοίων-Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Θέα από το Όρος Μαγκούπ

Κ

ατά τη βυζαντινή1 περίοδο τα ανατολικά εδάφη του Πόντου αποτελούσαν
το θέμα (διοικητική περιφέρεια) της
Χαλδίας με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα. Μετά την ήττα-σταθμό στην
ιστορία του Βυζαντίου στο Μαντζικέρτ της Μικράς Ασίας το 1071 ακολούθησε η επέλαση των
Σελτζούκων, και ο Μικρασιατικός Πόντος αποκόπηκε από τα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Την πόλη
Αρτα της Χαλδίας κυβερνούσε η οικογένεια των
Γαβράδων, μέλος της οποίας ήταν και ο Θεόδωρος.
Ο Θεόδωρος επέδειξε ηγετικές και στρατιωτικές
ικανότητες και λίγα χρόνια μετά το Ματζικέρτ
ανακατέλαβε τη Χαλδία, την οποία κυβέρνησε ως
ημιανεξάρτητος ηγεμόνας. Η ζωή του ήταν ζωή
αλλεπάλληλων αγώνων κατά των ξένων εισβολέων, Σελτζούκων και Γεωργιανών, μέχρι το 1098,
οπότε αιχμαλωτίστηκε σε μάχη με τους Τουρκομά128



νους και μεταφέρθηκε στο Ερζερούμ. Εκεί τον εκβίασαν να απαρνηθεί την ορθόδοξη πίστη του και
να εξισλαμιστεί. Στην άρνησή του οι Τουρκομάνοι
τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια μέχρι θανάτου και
στο τέλος πέταξαν το σώμα του στην πυρά. Ο ήρωας και άγιος Θεόδωρος Γαβράς δεν ήταν Έλληνας
αλλά Αρμένιος και πιθανόν Αρμενοπέρσης, και
είναι γνωστό ότι η βυζαντινή πολιτική ταυτότητα
δεν διέκρινε εθνικότητες, αλλά το ενοποιητικό της
στοιχείο ήταν η ορθόδοξη πίστη και η Εκκλησία.
Η μνήμη του τιμάται στις 2 Οκτωβρίου, και είναι
περισσότερο γνωστός στους Ποντίους.
Οι Γαβράδες συναντώνται αργότερα με το όνομα Θεόδωροι απέναντι της Τραπεζούντας, στην
Περατεία, με το Πριγκιπάτο των Θεοδώρων.
Οι βυζαντινοί ονόμαζαν Περατεία τα εδάφη της
Αυτοκρατορίας στην αρχαία Ταυρική, σήμερα ΚριEνατενίσεις

μαία. Το πριγκιπάτο των Θεοδώρων εκτεινόταν
στη νοτιοδυτική Κριμαία, και απετέλεσε ανεξάρτητη οντότητα από το 1204, όταν οι δυτικοί με την
Τέταρτη και ληστρικότερη σταυροφορία τους κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και διέλυσαν το
Βυζάντιο, σαν πολιτική οντότητα. Αξίζει η παρουσίαση μερικών στοιχείων για το πριγκιπάτο, για το
οποίο υπάρχουν ελάχιστα στην ελληνική γλώσσα, λίγα στην αγγλική και πολύ περισσότερα στη
ρωσσική. Οι Θεόδωροι ήταν βυζαντινό κρατίδιο.
Οι κάτοικοι Ελληνες, Γότθοι, Αλανοί, Βούλγαροι
και άλλοι. Κοινή ταυτότητα η ορθοδοξία. Επίσημη
γλώσσα η ελληνική. Κυβερνήτης ο απόγονος του
αγίου Θεοδώρου Γαβρά, Θεόδωρος Β’ ο Γαβράς. Ο
νέος κυβερνήτης οχύρωσε το φρούριο του Αγίου
Θεοδώρου στο όρος, που σήμερα είναι γνωστό σαν
Μαγκούπ2, 30 χλμ από τη σημερινή Σεβαστούπολη
και 15 από τη Χερσώνα, και το οργάνωσε σε διοι-

κητικό κέντρο του πριγκιπάτου. Το πριγκιπάτο
συνυπήρχε με το πολύ ισχυρότερο του γειτονικό
κράτος της Χρυσής Ορδής των Τατάρων στα βόρεια, πληρώνοντας ετήσιο φόρο, αλλά βρισκόταν
σε συνεχή τριβή με τις αποικίες των Γενοβέζων
στις νότιες ακτές, την Παραθαλασσία, για έλεγχο
των λιμανιών και του εμπορίου. Τότε το πριγκιπάτο έχασε την Μπαλακλάβα και την Αλούστα, για
να κτίσει άλλο λιμάνι, την Αυλίτα, στις εκβολές
του ποταμού Τσερνάγια.
Τον Ιούνιο του 1475 ο Οθωμανικός στρατός
εισέβαλε στην Κριμαία, κατέλαβε το πριγκιπάτο
και προχώρησε στο όρος Μαγκούπ, όπου μετά από
εξάμηνη πολιορκία η ηρωική πόλη με τελευταίο
κυβερνήτη τον Αλέξανδρο Γαβρά έπεσε στα χέρια
τους. Δεκέμβριος 1475. Ακολούθησαν οι σφαγές, οι
λεηλασίες και η συλλογή σκλάβων, και από τότε
τα εδάφη του πριγκιπάτου πέρασαν στην ξένη δι-

Πατητήρι λαξευμένο
στην πέτρα
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οίκηση της «Υψηλής Πύλης» του Σουλτάνου μέχρι
την έλευση των Ρώσων το τελευταίο τέταρτο του
18ου αιώνα.
Το όρος Μαγκούπ αποτελεί φυσικό οχυρό. Η
πρόσβαση στην κορυφή του στα 475 μέτρα υψόμετρο είναι δύσκολη, ακόμα και σήμερα. Η κορυφή
του είναι οροπέδιο με έκταση κάπου 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο σε σχήμα παλάμης με τέσσερα οριζόντια δάκτυλα, από τα οποία το δεύτερο ονομάζεται
Ελλι, δηλ Ελληνικό. Η θέα από το οροπέδιο προκαλεί δέος, καθώς οι άκρες του στέκουν κάθετες
γύρω-γύρω. Το Πριγκιπάτο των Θεοδώρων ζει
στον θρύλο, σαν το τελευταίο από τα βυζαντινά
εδάφη και κρατίδια, που οι συγκυρίες το έφεραν
να αντέξει περισσότερο, προτού πέσει σε εχθρικά
χέρια το 1475. Από τότε σίγησε η ελληνική λαλιά,
σαν μια από τις κύριες γλώσσες στην Κριμαία. Από
τότε στέκουν τα ερείπια, ό,τι άφησαν οι εισβολείς,
ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες. Τόπος προσκυνήματος… Εδώ τοίχοι του κάστρου και λαξευτές
στον βράχο εκκλησίες και αίθουσες. Εκεί ερείπια
ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πιο
πέρα λαξευμένος ληνός. Σε μια άκρη η οκτάγωνη
εκκλησία. Το τοπίο υποβάλλει τη σιωπή και την
προσευχή, ακόμα και σε άθεους.

1. Αν και είναι γνωστό, θα επαναλάβουμε ότι ο
όρος «Βυζάντιο» και «βυζαντινός» εφευρέθηκε πολύ
μετά την πολιτική διάλυσή του, από δυτικούς ιστορικούς, με βάση την αρχαία ελληνική πόλη Βυζάντιο στη θέση, που ο Μ. Κωνσταντίνος έκτισε τη Νέα
Ρώμη – Κωνσταντινούπολη, την Τσάργκραντ κατά
τους Ρώσους, σε μετάφραση βασιλική πόλη. Πραγματική ονομασία της αυτοκρατορίας ήταν Ρωμανία
και οι κάτοικοί της Ρωμαίοι και Ρωμιοί, όπως υπάρχει και στις γραπτές πηγές και στην προφορική παράδοση.
2. Στο Μαγκούπ υπήρχε οχυρωμένη πόλη με το
όνομα Δορός ή Δόρος, με αμυντικό σύστημα από την
εποχή του Ιουστινιανού. Τα ίχνη της χάνονται τον
10ο και 11ο αιώνα μετά από σεισμό, για να αναβιώσει με τον Θεόδωρο Γαβρά τον Β’.

Πώς θα έβλεπε ο Σεφέρης
την Κριμαία;
Με αφορμή την αναφορά του φιλόλογου Σάββα
Παύλου για τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη στην Κύπρο στο προηγούμενο τεύχος, θα ήταν ενδιαφέρον
να υποθέσει κάποιος, έστω και με κίνδυνο υπερβολών, πώς θα έβλεπε ο ποιητής την Κριμαία. Ο
Σεφέρης είχε μελετήσει την Κύπρο πολύ πριν την

Ερείπια των Θεοδώρων
στο όρος Μαγκούπ
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Ερείπια των Θεοδώρων
στο όρος Μαγκούπ

επισκεφθεί πρώτη φορά το 1953. Είχε υπ’ όψη του
τον Λεόντιο Μαχαιρά, ήδη είχε Κυπρίους πνευματικούς φίλους και η αγγλική διακυβέρνηση δεν
του ήταν άγνωστη. Στην Κύπρο είδε ένα ατόφιο
ελληνισμό, συγγενή των δικών του μικρασιατικών αναμνήσεων, που διεκδικούσε την ένωση με
την Ελλάδα. Στα χρόνια, που έζησε ο Σεφέρης, η
Κριμαία υπαγόταν στη Σοβιετική Ενωση. Η διακίνηση εντός της χώρας είχε μεγάλες δυσκολίες,
και θα απαιτούσε πολλές διατυπώσεις. Ο ελληνισμός της Σοβιετικής Ενωσης δεν προβαλλόταν,
μάλλον τον έκρυβαν και τον εκτόπιζαν. Ακόμα
και αν ως διπλωμάτης υπηρετούσε πρέσβης στη
Μόσχα, δύσκολα θα του επέτρεπαν να έλθει στην
Κριμαία, πέρα από τη Γιάλτα, ως παραθεριστική πόλη. Και αν ερχόταν, θα περιόριζαν τις κινήσεις του. Αν ο ποιητής είχε τη δυνατότητα να
ταξιδέψει, θα έπιανε τον παλμό ενός ιστορικού
τμήματος του Ελληνισμού, που θα διεκδικούσε
το δικαίωμα να διδάσκεται τη γλώσσα και τον
πολιτισμό του. Στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης του 1917 τα ελληνικά αιτήματα έφτασαν
Eνατενίσεις



μέχρι και την τοπική διοικητική αυτονομία. Ο
ποιητής μπορεί να μην έβλεπε ένα αλακάτι στο
Δάλι, αλλά κάτι άλλο θα του μιλούσε για την
«Κραυγή βγαλμένη απ’ τα παλιά νεύρα του ξύλου,
φωνή πατρίδας», η Κριμαία σαν Ταυρίδα και σαν
Περατεία πάλι θα του μιλούσε με τους δικούς της
θρύλους των Θεοδώρων ψηλά στα κάστρα, «υπέρογκες αρχιτεκτονικές, σχεδόν σκηνικά…». Στις
κολώνες της βασιλικής πλάι στη θάλασσα στη
Χερσώνα μια άλλη Σαλαμίνα της Κύπρου. Με
τον Αγιο Ιωάννη Πρόδρομο στο αρχαίο Παντικάπαιο, και στην κορυφή του λόφου του Μιθριδάτη
θα έβλεπε τον Κιμμέριο Βόσπορο, όπου έφτασε ο
Οδυσσέας του Ομήρου. «Α, τούτη η θέα, που όλο
ρωτά κι όλο ρωτά…», καθώς τα ρεύματα των στενών θα συνέχιζαν την αιώνια πορεία τους. Στην
Αλούστα θα έβλεπε «το φώς του ήλιου καθώς έλεγαν οι παλαιοί…». Και μια γριά σε ελληνόφωνο
χωριό θα τραγουδούσε «Τώρα ’ναι Μάης κι Ανοιξη… τώρα κι ο Μικροκωνσταντίνος στη μάνα του
πηγαίνει..». Στην Κριμαία κάθε πέτρα λέει κι ένα
παραμύθι! 
■
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Αναζητώντας
τη χαμένη
l Της Χρυστάλλας Βικέτου-Δημητρίου
Φιλoλόγου
Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας Ιεράς Μονής Κύκκου

«...Γιατί είναι τα πρόσωπα των αγγέλων, που
τα κρατάν ακόμα τα νεογέννητα μέσα στα μάτια τους από την αλλοτινή πατρίδα του απείρου. Σε κείνους είναι που μιλούν και χαμογελούν έτσι γλυκά...»
(«Η Παναγιά η Γοργόνα», Στρατή Μυριβήλη)

Ε

υτυχώς που ο άνθρωπος γεννιέται
ακόμα βρέφος, για να μας θυμίζει τις
καταβολές μας... Σαν αντικρύσει κανείς ένα χαμόγελο μωρού παιδιού, ξεχνά τα πάντα... Έγνοιες, δυσκολίες
της καθημερινότητας, τρεχάματα... Και αυθόρμητα
δοξάζει το Θεό για τη ζωή, τη δημιουργία... Φέρνει
στο νου του όσα αγνά και άγια υπάρχουν βαθιά μες
στην ψυχή του, και θυμάται ότι είναι Άνθρωπος...
Ευτυχώς που ο άνθρωπος γεννιέται ακόμα
βρέφος, για να μας θυμίζει τις καταβολές μας... Γιατί, ποιος ξέρει, μπορεί κι αυτό να βάλουν με το νου
τους οι επιστήμονες της «υπερσύγχρονης» εποχής:
να δημιουργήσουν ένα ον που να ’ρχεται στον κόσμο κάπου στα δεκαοχτώ, γιατί όχι και στα είκοσι
οχτώ... να ’ναι κιόλας πλήρως καταρτισμένο, έτοιμο για την αγορά εργασίας, με μεταπτυχιακά και
δοκτοράτα... γιατί αξία έχει μόνο ένας τέτοιος «υπεράνθρωπος» σήμερα. Εκτός κι αν έχει διαπρέψει
στη show business… Ε τότε, ακόμα καλύτερα, θα
αποφέρει περισσότερα κέρδη. Πού καταντήσαμε!
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Κάποτε, σε κείνες τις μακρινές εποχές, ανέπνεες στις γειτονιές της Λευκωσίας γιασεμιά, τώρα
καυσαέρια... Τότε, περπατούσες παιδί στην οδό
Λήδρας άφοβα, τώρα χρειάζεται συνοδεία αστυνομικών... Κάποτε τέλειωνες το σχολείο κι έβρισκες
δουλειά, τώρα είσαι φιλόλογος και δουλεύεις ως
γραμματέας στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες... Κάποτε σ’ έβγαζε βόλτα ο παππούς στ’ αρνάκια, λίγο
παραέξω - 10 λεπτά δρόμος με τ’ αμάξι- τώρα εκεί
ορθώνονται πολυτελείς κατοικίες τριών υπνοδωματίων... (που σημειωτέον διαφέρουν κατά τι από
διαμέρισματα...). Αυτές όμως ήταν άλλες εποχές...
Κάποιος «επαναστάτης», «νεωτεριστής», «μεταμοντέρνος», θα αντέκρουε... Και προτιμούσες
εκείνες τις εποχές, που χρειαζόσουν τέσσερις ώρες
να φτάσεις στην Πάφο, ή, αν γυρίσουμε ακόμα πιο
πίσω, μέρες ολόκληρες; Προτιμούσες να ταξιδεύεις
στο εξωτερικό μόνο με τη φαντασία σου; Προτιμούσες να μην έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις
με τον υπόλοιπο κόσμο, παρά μονάχα με γράμματα
ή στην καλύτερη περίπτωση με τηλέφωνο; Να πεθαίνεις από ... σκωληκοειδίτιδα;
Όχι βέβαια, θα απαντούσα, αλλά θα ήθελα να
τα κάνω όλα αυτά, χωρίς να αλλοτριώνομαι από
την υλιστική καθημερινότητα... Χωρίς να κινδυνεύει το παιδί μου να γίνει θύμα ψυχολογικής ή
σωματικής βίας μέσω διαδικτύου. Χωρίς να ξημεροβραδιάζομαι, περιμένοντας τον έφηβό μου να
γυρίσει μισοζωντανός – μισοπεθαμένος από τη
Eνατενίσεις

χρήση ναρκωτικών... Θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο φωτεινό...
Η ανθρωπότητα έφτασε ίσως στην κορυφή των
επιστημονικών κατακτήσεων. Μένει πια να βρεθεί
τρόπος να μετοικήσει στο διάστημα... Τι κρίμα!..
Πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος, αν η κεκτημένη ήδη επιστημονική γνώση γινόταν όπλο της
Αγάπης... Αυτήν που εκ γενετής έχει μέσα του ο
άνθρωπος. (Κι όχι την αγοραία, που πλασάρεται
διαρκώς). Μακάρι οι κυβερνήσεις και οι μεγάλες
επιστημονικές εταιρείες να ασχολούνταν με τόσο
πάθος, για να γιατρέψουν τον αληθινό πόνο, κι όχι
για να πλουτίσουν τις φαρμακευτικές εταιρείες,
πουλώντας παραδείγματος χάριν «Tamiflu».
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Πόσο ποθεί ο άνθρωπος να ζήσει ως Άνθρωπος...
Το αντιλαμβάνεται κανείς, αν ψάξει τα βαθύτερα
αίτια της αυξημένης εγκληματικότητας, της βίας,
της ασυδοσίας. Αν ρωτήσει τους ψυχοθεραπευτές
πόση πελατεία έχουν, αν μετρήσει τις ατέλειωτες
ώρες, που εξομολογούν οι ιερείς καθημερινά.
Πάντως υπάρχει ελπίδα. Τα βρέφη εξακολουθούν να βλέπουν τους αγγέλους και να τους χαμογελούν. Ένα μόνο κοίταγμα στα λαμπερά τους
μάτια αρκεί, για να έλθει κανείς εις εαυτόν. Ο Θεός
δε μας ξέχασε ακόμα! Όσοι πιστοί προσέλθετε... ■
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Η Εικόνα του Σώματος
l Της Κατερίνας Γεωργάκη
Συμβούλου Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
Ιεράς Μονής Κύκκου

Μ

ε αφορμή το καλοκαίρι μπορεί
πολλές φορές να ακούσουμε στο
περιβάλλον μας τα εξής:
«Είμαι υπερβολικά άσχημος/η,
υπερβολικά χοντρός/ή...»
Στην προσπάθειά μας να ζήσουμε το ιδανικό
της ευτυχίας λειτουργούμε σαν αυτόματα που
πηγαίνουν από μικρές σε μεγάλες χαρές, από δυστυχίες σε δράματα, από εξαρτήσεις σε εξαναγκασμούς. Φτάνουμε να κακομεταχειριζόμαστε και
να χλευάζουμε το σώμα μας, αναζητώντας την
αγάπη, την αναγνώριση, την εξουσία, την επιτυχία με κάθε τίμημα και κυνηγώντας ψευδαισθήσεις ασφάλειας και χαμένους παραδείσους.

Η ανάγκη να αποδείξουμε «κάτι»
με το σώμα μας

Η έλλειψη αγάπης προς τον εαυτό μας και
προς τους άλλους, η έλλειψη αναγνώρισης μας
καθιστά σκλάβους ενός ξέφρενου ρυθμού εργασίας η μιας ανάγκης, που νιώθουμε να αποδεικνύουμε διαρκώς στους άλλους πως στεκόμαστε στο
ύψος μας κτλ.Όλες αυτές οι εξαρτήσεις, που μας
εξουθενώνουν και εξαντλούν τη σχέση μας με τον
εαυτό μας και με τον πλησίον μας, κουράζουν επίσης το σώμα μας. Έτσι το σώμα μας μετατρέπεται
σε ένα «κακοποιημένο» σώμα, που αντανακλά τη
φρενήρη προσπάθειά μας να υπερβούμε τις ψευδείς ταυτότητές μας. Αντανακλά τη δυσφορία μας,
και εκδηλώνεται με σωματικά συμπτώματα, όπως
χρόνιοι πόνοι, αρρώστειες κτλ. Ενώ στην πραγμα134



τικότητα τον χώρο, που καταλαμβάνουν αυτά, θα
καταλάμβανε η ζωτική μας δύναμη και η δημιουργικότητά μας.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα πιο πάνω,
ας δούμε κάποια παραδείγματα τύπων ανθρώπων,
που τείνουν να χλευάζουν το σώμα τους. Ας παρατηρήσουμε τη σχέση τους με το περιβάλλον τους,
το εαυτό τους και την εικόνα του σώματός τους.
Παράδειγμα Πρώτο: Σκληρός και Απαιτητικός Τύπος: Είναι ο τύπος ανθρώπου, που είναι
σκληρός, απαιτητικός με τους άλλους και με τον
εαυτό του. Το ίδιο είναι και με το σώμα του. Προσπαθεί να φτιάξει σκληραγωγημένο σώμα. Το
καταπονεί με αμέτρητες ώρες άθλησης ή σκληραγώγησης. Απαιτεί από αυτό ό,τι απαιτεί από τον
άλλον, και κυρίως ό,τι απαιτεί από τον εαυτό του.
Παράδειγμα Δεύτερο: Εξαρτημένος και Ψυχαναγκαστικός Τύπος: Είναι εξαρτημένος και
ψυχαναγκαστικός τύπος στη σχέση του με τους
άλλους. Την ίδια εξάρτηση προβάλλει και σωματικά αφού εξαρτάται από κάθε λογής τροφή ή ακόμα και ναρκωτικά. Αυτός ο ψυχαναγκασμός, τον
οποίο ζει στη συναισθηματική του ζωή, στη σεξουαλικότητα ή στην εργασία του, επιστρέφει στο ίδιό
του το σώμα με αυξομειώσεις βάρους, με εναλλαγές
χρόνιας κούρασης και ευφορίας, υποβοηθούμενης
από το αλκοόλ ή την καφεΐνη.

Εγκλωβισμένοι στη μη - αγάπη
του εαυτού μας

Το κύριο κοινό χαρακτηριστικό των δύο τύEνατενίσεις

πων στα παραδείγματα είναι πως ο κάτοχος του
σώματος δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος με την
εμφάνισή του, χωρίς να διαδραματίζει οποιονδήποτε σημαντικό ρόλο για τον ίδιο αν το σώμα
είναι ωραίο, είτε άσχημο. Αυτή η έλλειψη ικανοποίησης έχει δημιουργηθεί από τον εγκλωβισμό του ατόμου σε μια σχέση μη αγάπης για τον
εαυτό του, που την προβάλλει και στο σώμα του.
Ένα τέτοιο σώμα μακροπρόθεσμα εξαντλείται
και συσσωρεύει, όχι μόνο την καθημερινή ένταση, που οφείλεται στους αλλεπάλληλους ψυχαναγκασμούς, που βιώνει ο κάτοχός του, αλλά και
την ασυνείδητη ένταση, που μεταδίδεται στα
κύτταρα.
Έτσι, λοιπόν, στην πραγματικότητα, και ο
κάτοχος υπερβολικά όμορφου σώματος, και ο
υπερβολικά άσχημος, παχύς κτλ, είναι άνθρωπος
εγκλωβισμένος στη μη-αγάπη του εαυτού του,
που οφείλεται σε μια πραγματικά μεγάλη διάσταση του ίδιου από τον εαυτό του. Ο κάτοχος κακοποιημένου σώματος αποδεικνύεται συχνά βίαιος
με το σώμα του, προσπαθώντας να το δαμάσει και
να το προσαρμόσει στην εικόνα των ψυχαναγκασμών του.

Το σώμα μας, ως καθρέφτης του
εσωτερικού μας κόσμου

Το σώμα μας είναι η έδρα του ασυνειδήτου μας,
γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία μας, έχει καταγράψει τις λύπες, τις ματαιώσεις και τις οδύνες μας,
που συχνά κρύβονται στους αρκετά σφιγμένους
μυς ή στα αποθέματα λίπους, που καμμία δίαιτα
δεν καταφέρνει να διώξει. Δεν λέει ψέματα, μας
στέλνει με απεγνωσμένα σινιάλα τις «α-διαθεσίες», τη δυσφορία και τις εσώτερες ανισορροπίες,
που φέρει η προσωπικότητά μας και η αποξένωση
από τον ίδιο τον εαυτό μας. Είναι η αντανάκλαση
των συμπλεγμάτων μας, της απομόνωσής μας, της
υπερπροσαρμογής.

Ιδανικές εικόνες κοινωνίας

Είναι αναμφίβολο πως οι σύγχρονοι ρυθμοί
της συνεχώς μεταβαλλόμενης και καταναλωτικής
κοινωνίας, στην οποία ζούμε, έχουν αντίκτυπο
στις αντιλήψεις μας, και επηρεάζουν κατά πολύ
την καλή επαφή μας με τον εαυτό μας. Προάγουν
ιδανικές εικόνες συμπεριφοράς προς την κοινωνία, αλλά και ιδανικές εικόνες σώματος. Είναι γεγονός πως η λατρεία της ωραίας εμφάνισης στις
μέρες μας έχει πάρει διαστάσεις καταναγκασμού
και συμμόρφωσης με κανόνες μιας εφήμερης ομορφιάς, τα πρότυπα της οποίας αλλάζουν συνέχεια.
Η τυραννία του τέλειου σώματος δεν αφήνει τους
ανθρώπους να είναι λειτουργικοί, και να απολαμEνατενίσεις



βάνουν τη ζωή τους, ενώ τους οδηγεί στο να ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ διαρκώς.

Συνταγές ευτυχίας μέσω
διαφήμισης

Το απλό παράδειγμα μιας πολύ προσεγμένης
κοπέλας, που παραθερίζει, ντυμένη με την τελευταία λέξη της μόδας, σε κοσμοπολίτικες παραλίες,
είναι πολύ καλό, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε. Ας σκεφτούμε πόσες επιχειρήσεις συντηρεί
η στάση αυτή του κοριτσιού. Αισθητικούς, γυμναστήρια, κομμώτριες, καταστήματα καλλυντικών,
ρούχων, υποδημάτων κτλ. Όλα αυτά, συγκεντρωμένα σε σελίδες περιοδικών με συμβουλές και συνταγές ευτυχίας. Πίσω από όλα κρυμμένοι σχεδόν
πάντα οι νόμοι της διαφήμισης, που υπηρετούν
τις μεγάλες εταιρείες και τις αξίες, που προάγονται
από αυτές.

Πνευματική και σωματική
ανάπτυξη

Το αντίδοτο σε όλα αυτά είναι η ανάπτυξη της
πνευματικής και σωματικής μας υγιεινής, ξεκινώντας από τη θαρραλέα παραδοχή δύο μεγάλων
αληθειών. Πως ο καταναλωτισμός, συνεχίζει να
είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας, και
προωθεί ευθαρσώς την αποκόλληση της σωματικής μας διάστασης από την πνευματική. Και το
κυριότερο, πως ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα
και πνεύμα, που οι ισορροπίες του διαταράσσονται
εξαιτίας της αποκόλλησης αυτής.
Και ήταν πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες, πριν
την εμφάνιση επιστημών, όπως η ψυχολογία και
η συμβουλευτική, αυτοί, που μίλησαν για «Νου
υγιή εν σώματι υγιεί». Κάτι, που, όσο τα χρόνια
περνούν φαίνεται να λάμπει όλο και περισσότερο
ως η απάντηση και η πρόληψη για όλες τις ασθένειες, που η κοινωνία παρουσιάζει. Αυτή την ισορροπία μεταξύ των δύο έχουμε καθήκον να τη διαφυλάξουμε. Μιας και πριν από όλα χρειαζόμαστε
να διατηρούμε το δικαίωμα να είμαστε ο εαυτός
μας, αντιστεκόμενοι ανυποχώρητα στα τραγούδια
των νέων σειρήνων, που διαμορφώνουν τον τρόπο
αντιλήψεων του «ιδανικού» προς τον εαυτό μας,
προς τη μόδα, αλλά και στο πολιτικά ορθό.
Χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε τον υγιή εγωισμό, που θα μας εξοπλίσει με τη δύναμη να αποφεύγουμε να κάνουμε θυσίες, οι οποίες μπορεί να
μας οδηγήσουν σε εγκατάλειψη του εαυτού μας
και σε παντελή απόκλισή μας από αυτόν, τόσο
πνευματικά, όσο και σωματικά. Μιας και μόνο
τότε μπορούμε να είμαστε πραγματικά σε θέση να
απλώσουμε το χέρι μας στους άλλους, και να προσφέρουμε σ’ αυτούς, που αγαπάμε. 
■
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Παιχνίδια
του ΜΥΑΛΟΥ
l Της Έλενας Ιακώβου
Ψυχολόγου

Ο

λοι έχουμε στο μυαλό μας ένα
πλάνο, κάποιο σχέδιο, για το
πού θα πάμε, για το πώς θα περάσουμε, για τη σχέση μας, για τη
δουλειά μας και για όλα όσα μας
αφορούν. Τι γίνεται όμως, όταν όσα σχεδιάσαμε
δεν μας βγαίνουν; Η απάντηση είναι απλή: ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ. Με την γκρίνια ή τον εκνευρισμό
δεν θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο, παρά
μόνο προς το χειρότερο.
Θα μου πείτε εύκολο να το λες, αλλά δύσκολο να το εφαρμόζεις. Έτσι νομίζετε…
Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
Έχω μια φίλη, που για ό,τι κακό της συμβεί
μέμφεται την τύχη της και το μάτι του κόσμου.
Επειδή έχει τέτοια μοιρολατρική προδιάθεση,
όλα της πάνε στραβά, γιατί ελκύει όλα τα αρνητικά. Ξέρετε, είναι υπέροχο κάθε πρωί που
ξυπνάτε να λέτε το εξής:
«Αναζητώ τις συνθήκες, που θέλω και αν
δεν τις βρω, τις δημιουργώ».
Με την πιο πάνω φράση αυτόματα γίνεστε
χειριστής των καταστάσεων και αποστρέφεστε
τον ρόλο του θύματος. Σε μια κοινωνία, όπου οι
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άνθρωποι επιρρίπτουν τις ευθύνες των δικών
τους επιλογών στις πλάτες των άλλων, εσείς
παίρνετε τις καταστάσεις και τη ζωή στα χέρια
σας. Υψώστε το ανάστημ;a σας και προχωρήστε
μπροστά, γιατί η ζωή τραβάει μπροστά, και η
ζωή είμαστε εμείς.
Στα δύσκολα φιλοσοφήστε για λίγο, παρομοιάστε τη ζωή με ένα μακρύ θαλάσσιο ταξίδι,
άλλωστε έτσι μας έμαθαν όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς, και έτσι είναι. Φανταστείτε λοιπόν
πως μέσα στη θάλασσα εσείς είσαστε ένα μικρό
καραβάκι. Κάποιες φορές θα εμπλακείτε σε
μεγάλες φουρτούνες και άλλες θα αρμενίσετε σε γαλάζια ήρεμα νερά. Μπορεί να αράξετε
για λίγο σε κάποιο λιμάνι, για να ξαποστάσετε και να συνεχίσετε με μεγαλύτερη όρεξη το
ταξίδι. Ό,τι και να συμβαίνει όμως, τίποτα δεν
είναι μόνιμο. Όσο πόνο ή χαρά μας προκαλεί
κάποιο γεγονός, το σίγουρο είναι ότι θα περάσει, γι’ αυτό κάποτε είμαστε χαρούμενοι και
κάποτε λυπημένοι, όμως δεν είμαστε ποτέ σε
μια μόνιμη κατάσταση, γιατί απλούστατα εμείς
είμαστε η πορεία, αδυνατώντας να αγγίξουμε
τα ίδια νερά δύο φορές, γιατί, όπως και αυτά,
έτσι και εμείς προχωράμε μέχρι να φτάσουμε
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στην πηγή, από την οποία προήλθαμε. Έχουμε
την επιλογή να αφήσουμε τα ρεύματα να μας
παρασύρουν ή να πάμε κόντρα σε αυτά. Να μην
αμυνθούμε στα κοφτερά δόντια του καρχαρία ή
να χορέψουμε στο πτερύγιό του. Μπορούμε να
περάσουμε περισσότερο από το μισό της ζωής μας
προσαραγμένοι στα γαλήνια νερά ενός λιμανιού
ή να βάλουμε πλώρη για μακρινούς προορισμούς
με γνώμονα τη δίψα της ψυχής μας να γνωρίσει
νέους κόσμους, καινούργιες θρησκείες και άλλες
συνήθειες των ανθρώπων. Η ευτυχία έρχεται,
μόνον όταν σπρώχνουμε την καρδιά και το μυαλό μας όσο πιο μακριά μπορούν να φτάσουν.
Σε αυτό λοιπόν το ταξίδι ο καθένας από εμάς
συναντά αυτό που προσδοκάει. Το μυστικό βρίσκεται στη διανοητική κατάσταση του ανθρώπου, σ’ αυτό που υποσυνείδητα επιζητά.
…..Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβαλείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου...
(Καβάφης)
Μέσα από τους στίχους του Καβάφη πηγάζει η φιλοσοφία της ζωής. Αν νιώσεις νικημένος,
θα σε έχουν νικήσει. Αν φοβάσαι, δεν θα νιώσεις
ποτέ το συναρπαστικό συναίσθημα της τόλμης,
γιατί η τόλμη είναι η ικανότητα να αντιμετωπίσεις αυτό που μπορείς να φανταστείς… Αν σε ό,τι
ξεκινάς φοβάσαι ότι θα χάσεις, είσαι χαμένος, γιατί η φύση μας διδάσκει πως η επιτυχία συμβαδίζει με τη θέληση. Αν, καθώς προχωράς, κοιτάς
πίσω σου, γιατί σε ενδιαφέρει ποιοι ακολουθούν,
τότε θα σε ξεπεράσουν. Πρέπει να κοιτάς ψηλά,
για να πετάξεις. Πρέπει να πιστεύεις στις δυνάμεις σου, για να πιστέψουν οι άλλοι σε σένα. Αυτό
μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τα ζώα: η ελευθερία της επιλογής, και όχι η λογική, όπως μας δίδαξαν στα σχολεία.
Μην αναλώνεστε και μην ασχολείστε με το
τι κάνουν οι άλλοι. Ασχοληθείτε με αυτό, που
πρέπει να κάνετε εσείς. Πρέπει να μάθετε να μην
ανταγωνίζεστε τους άλλους στον διαγωνισμό
«για το ποιος είστε», γιατί δεν υπάρχει κανένας,
παρά μόνο ο εαυτός σας. Μη δίνετε σημασία σε
σχόλια, που γίνονται για σας. Αν εσείς είστε ευτυχισμένοι και περήφανοι για τον εαυτό σας, τότε
σίγουρα ό,τι και αν λέγεται για το άτομό σας είναι
κακεντρέχειες, και δεν μπορούν να σας επηρεάσουν. Τα κουτσομπολιά είναι αυτά, που μολύνουν την ψυχή. Κρατήστε απόσταση, δίνοντας
Eνατενίσεις



με τον τρόπο αυτό στον εαυτό σας τον σεβασμό
που δικαιούται. Μην αφήνετε τις μικρότητες να
επηρεάζουν την ψυχοσύνθεσή σας. Θυμηθείτε
όταν η ζωή σας δίνει λεμόνια, εσείς να ζητάτε τεκίλα και αλάτι.
Είστε ό,τι έχετε μέσα στο μυαλό σας, και το
μυαλό σας εργάζεται όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Με αυτή την έννοια μπορείτε εσείς να
επιλέξετε με ποιο πρόγραμμα θα εργάζεται, περάστε μέσα επιλεκτικά τις πληροφορίες, αγνοώντας όλα τα αρνητικά μηνύματα. Δυστυχώς οι
πλείστοι από εμάς αφήνουν τον περίγυρό τους να
φτιάξει το λογισμικό μέσα στο μυαλό τους. Για να
μπορέσετε να ισορροπήσετε, θα πρέπει να πάψετε να ανησυχείτε για το τι γνώμη έχουν οι άλλοι
για σας, και να είστε αυτό που εσείς, θέλετε και
το οποίο συμβαδίζει με τη συνείδησή σας. Έτσι
και αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε
όλους. Πάψτε να προσποιείστε και γίνετε αυθεντικοί. Είναι σημαντικό να σας αγαπούν γι’ αυτό,
που είστε και όχι γι’ αυτό που οι άλλοι θα ήθελαν
να είστε.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτι μαγικό.
Όταν μπαίνουν σε μια αίθουσα ο χώρος φωτίζεται, και νιώθουμε μία έλξη προς το μέρος τους.
Μπορεί να μην είναι η ζωή της παρέας ή η ψυχή
των πάρτι, αλλά τους περικλείει μία αύρα, που
τους κάνει ελκυστικούς και μυστηριώδεις. Διαθέτουν μία παράξενη γαλήνη στο βλέμμα τους,
που μαγνητίζει. Αυτό συμβαίνει, γιατί νιώθουν
απέραντη αυτοπεποίθηση. Είναι ικανοποιημένοι
με αυτό που είναι, δεν αναζητούν απεγνωσμένα
στα βλέμματα των άλλων την έγκριση ή τη συμπάθειά τους. Είμαστε παιδιά του σύμπαντος,
και ο κάθε ένας από εμάς είναι ξεχωριστός. Αν
προσπαθήσουμε να μοιάσουμε σε κάποιον ή να
προσποιηθούμε κάτι που δεν είμαστε, αυτόματα
η μαγεία διαλύεται. Η χρυσόσκονη χάνεται και
μένουμε μόνοι μέσα στη μιζέρια μας. Γεννηθήκαμε για να υμνήσουμε τη δόξα του σύμπαντος,
που υπάρχει μέσα μας, και δεν υπάρχει μόνο σε
μερικούς από εμάς, αλλά σε όλους μας.
Στις δύσκολες στιγμές κλείνω τα μάτια και
βλέπω εικόνες, που με ηρεμούν. Γαλάζιες θάλασσες και ήρεμα ποτάμια. Μέσα σε αυτό το τοπίο τίποτα δεν μπορεί να εισέλθει, αν δεν του επιτρέψω
εγώ, γιατί εγώ είμαι ο δημιουργός, εγώ ο ζωγράφος. Έχω τα χρώματα, έχω και τα πινέλα, μπορώ
να ζωγραφίσω τον παράδεισο, αν θέλω, όπως επίσης και την κόλαση, αν το επιθυμώ. Η ζωή μου
είναι το αποτέλεσμα των επιλογών μου. 
■
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l Της Αγγελίνας Φούρναρη
Ψυχολόγου Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης
Ιεράς Μονής Κύκκου

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ

αλκοολισμού

Ο

ι περισσότεροι άνθρωποι στο άκουσμα της λέξης αλκοολισμός φέρνουν
στο μυαλό τους την εικόνα ενός
ατημέλητου άντρα, που τριγυρνάει στους δρόμους μεθυσμένος, τον
οποίο έχουν απορρίψει οι φίλοι και η οικογένειά
του. Μόνο που αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει
την πραγματικότητα όσων υποφέρουν από αλκοολισμό. Αλκοολικός μπορεί να είναι ο άνθρωπος της
διπλανής πόρτας, ένας συγγενής ή φίλος, ένας συνάδελφος, ένας νέος ή ηλικιωμένος. Ο αλκοολισμός
δεν αναγνωρίζει ηλικία, φύλο, κοινωνική θέση ή
μορφωτικό επίπεδο, και καλό είναι να θυμόμαστε
ότι δεν παρουσιάζουν όλοι οι αλκοολικοί το ίδιο
μοντέλο συμπεριφοράς. Ο αλκοολισμός στις μέρες
μας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Με τον όρο αλκοολισμός εννοούμε την εξάρτηση κάποιου από το αλκοόλ, που χαρακτηρίζεται
από ανοχή, την αναζήτηση δηλ. ολοένα και μεγαλύτερης ποσότητας αλκοόλ, για να αισθανθεί το άτομο
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα άτομα με εξάρτηση
από το οινόπνευμα παρουσιάζουν καταναγκαστική λήψη οινοπνευματωδών. Ο αλκοολισμός δεν
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έγκειται στο τι είδος ποτά πίνει κάποιος ή και πόσα,
αλλά σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να
ελέγξει την κατανάλωση οινοπνεύματος. Οι αλκοολικοί δεν προγραμματίζουν να μεθύσουν, αλλά πίνουν με βάση μια ακατανίκητη παρόρμηση.
Το αλκοόλ είναι εύκολα διαθέσιμο και κοινωνικά αποδεκτό. Για τους περισσότερους ενήλικες
η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (ένα –δυο ποτήρια
κρασί τη μέρα για τους άντρες και ένα ποτήρι για
τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους) είναι σχετικά
αβλαβής. Η συχνότητα εμφάνισης των προβλημάτων, που σχετίζονται με τον αλκοολισμό, τείνει να
είναι υψηλότερη στις ηλικίες 18-29 και χαμηλότερη άνω των 65. Μερικοί άνθρωποι πίνουν, για να
νιώσουν υπερδιέγερση, άλλοι για να μειώσουν το
άγχος ή ακόμα και για να είναι μέρος της «παρέας».
Μπορεί το αλκοόλ να προωθεί τα ευχάριστα συναισθήματα για μερικές ώρες, η μακρόχρονη όμως κατανάλωσή του μπορεί να οδηγήσει σε βαθμιαία επιδείνωση της ψυχολογικής διάθεσης του ατόμου. Τα
άτομα, που πίνουν, κατά βάθος ξέρουν ότι αυτό που
κάνουν, βλάπτει τους ίδιους, αλλά και τους γύρω
τους, δεν μπορούν όμως να το σταματήσουν.
Γενικά η κατανάλωση οινοπνεύματος αποκτά
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τα χαρακτηριστικά αλκοολισμού, όταν το άτομο
πίνει καταναγκαστικά, όταν συνεχίζει να πίνει,
παρά τις αρνητικές συνέπειες, και όταν αναστατώνεται, όταν δεν μπορεί να βρει αλκοόλ. Πολλοί
είναι οι παράγοντες, που προκαλούν αλκοολισμό.
Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η ανάγκη για αποδοχή, ο
παρορμητικός χαρακτήρας, οι κοινωνικές πιέσεις,
κάποιες συναισθηματικές διαταραχές Η αιτιολογία όμως του αλκοολισμού είναι σχετικά άγνωστη.
Μελέτες δείχνουν ότι ο κίνδυνος για εξάρτηση από
το αλκοόλ είναι 3-4 φορές μεγαλύτερος σε στενούς
συγγενείς αλκοολικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά ο αλκοολισμός συνδέεται και με ψυχικές διαταραχές, όπως η μανιοκατάθλιψη, η σχιζοφρένεια,
η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).
Κάποιος κινδυνεύει από τον αλκοολισμό, είτε
όταν καταναλώνει καθημερινά μεγάλη ποσότητα
αλκοόλ, είτε όταν καταναλώνει το Σ/κ. ή ακόμα
όταν χρονικά διαστήματα αποχής από το αλκοόλ
διακόπτονται από περιόδους υπερβολικής χρήσης.
Κατά κανόνα οι αλκοολικοί πίνουν μόνοι τους, με
παρέα, κρυφά από τους δικούς τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αποφύγουν έτσι τα στερητικά συμπτώματα. Οι περισσότεροι εμφανίζουν
και την τάση να κρύβουν μπουκάλια με αλκοόλ.
Η παραδοχή του προβλήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις οργανικές αντοχές, την ιδιοσυγκρασία και τα ψυχικά αποθέματα του κάθε ατόμου. Μπορεί να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα,
μέχρι να αντιληφθούμε ότι κάποιο δικό μας άτομο
αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού.
Τα άτομα, που καταφεύγουν στο αλκοόλ, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης από καρδιοπάθειες, καρκίνο, κίρρωση του ήπατος, υπέρταση κ.ά.
Όσον αφορά το ΚΝΣ το αλκοόλ προκαλεί διαταραχές μνήμης, επηρεάζεται δηλαδή η πρόσφατη μνήμη, που αφορά την περίοδο κατά την οποία το άτομο έπινε πολύ, αλλά έχασε τις αισθήσεις του. Έχει
επίδραση και στον ύπνο, μπορεί δηλαδή το άτομο
να αποκοιμηθεί γρηγορότερα, όμως η ποιότητα του
ύπνου είναι πολύ κακή. Σε ποσοστό 10% περίπου
παρατηρείται έκπτωση της νευρικής λειτουργίας.
Ένα ακόμα συνηθισμένο σύνδρομο, που συναντάμε στους αλκοολικούς είναι το σύνδρομο Korsakoff
(Αμνησιακή Διαταραχή Επίμονη Προκαλούμενη
από Αλκοόλ κατά το DSM-IV). Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η έκπτωση της πρόσφατης μνήμης,
που εμφανίζεται ως αδυναμία εκμάθησης
νέων πληροφοριών.
Μετά από μακρά σε διάρκεια χρήση αλκοEνατενίσεις



όλ μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα σοβαρής
κατάθλιψης ή και μανιακά συμπτώματα. Οι συχνότερες ψυχιατρικές καταστάσεις, που παρατηρούνται στους αλκοολικούς ασθενείς, είναι αγχώδεις (κρίσεις πανικού, φοβίες διαφόρων τύπων) και
καταθλιπτικού τύπου διαταραχές. Ένα ποσοστό
έως και 5% των χρόνιων αλκοολικών μπορεί να εμφανίσει και ψυχωσιακού τύπου επεισόδια.
Το αλκοόλ προκαλεί πολλά προβλήματα και
αναταραχές στην οικογένεια. Στο σπίτι, που υπάρχει άτομο εξαρτημένο από το αλκοόλ, η συνηθέστερη εικόνα είναι η εξής: καυγάδες, άσκηση βίας,
οικονομικά προβλήματα, αδιαφορία και επιθετικότητα προς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κ.ά.
Ο εθισμός στο αλκοόλ επηρεάζει τις κοινωνικές
σχέσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες
του ατόμου. Τα άτομα, που αντιμετωπίζουν διαταραχές σχετικές με το αλκοόλ, δεν βλάπτουν μόνο
τους εαυτούς τους, αλλά και τους γύρω τους. Τα
περισσότερα παιδιά αλκοολικών γονιών συχνά παραμελούνται ή και κακοποιούνται, παρουσιάζουν
μειωμένη σχολική επίδοση, δυσκολίες κοινωνικής
προσαρμογής και στην ενήλική τους ζωή έχουν
αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν συναισθηματικά προβλήματα ή και να γίνουν οι ίδιοι
αλκοολικοί. Οι αλκοολικοί χρειάζονται ειδική παρέμβαση και θεραπεία. Το πρώτο βήμα αφορά την
κινητοποίηση, την αναγνώριση δηλ. της σοβαρότητας του προβλήματος και την αναζήτηση βοήθειας. Ιδιαίτερα σημαντικό λόγο παίζει το να ζητήσει
μόνο του το άτομο βοήθεια, γιατί, χωρίς την επιθυμία του ίδιου, τίποτα δεν είναι δυνατόν. Η θεραπεία
του αλκοολικού μπορεί να γίνει στο σπίτι ή σε κάποιο κλειστό θεραπευτικό πρόγραμμα, αυτό όμως
εξαρτάται από τη σοβαρότητα του προβλήματος.
Η θεραπεία του αλκοολισμού είναι αποτελεσματική σε πολλές περιπτώσεις, δεν τερματίζεται όμως
μετά τη διακοπή του ποτού. Οι ασθενείς χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, για να είναι σε θέση
να αποφύγουν τυχόν υποτροπές.
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει και η οικογένεια του αλκοολικού, η οποία με τη σειρά της
χρειάζεται στήριξη, για να μπορέσει να κατανοήσει,
αλλά και να ενθαρρύνει το άτομο κατά τη διάρκεια
της αποθεραπείας του. Είναι σημαντικό η οικογένεια του αλκοολικού να μην προσπαθεί να κρύψει
το πρόβλημα, αφού το έχει αντιληφθεί, και να μη
χρησιμοποιεί δικαιολογίες, νομίζοντας ότι έτσι
προστατεύει το δικό της άτομο. Ο αλκοολικός
μπορεί να παρακινηθεί να σταματήσει και να
ζητήσει βοήθεια, μόνο εάν βιώσει τα επιβλαβή αποτελέσματα του αλκοόλ. 
■
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Σύγκριση μεταξύ των νομοθεσιών
για τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις Η.Π.Α.
l Του Φίλιππου Γεωργιάδη
Υγειονομικού Επιθεωρητή

Ε

ύκολα μπορεί κάποιος να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Η.Π.Α. μοιράζονται μια κοινή θέληση να παρέχουν
στους πολίτες ασφαλή τρόφιμα και αξιόπιστες νομοθεσίες για τον έλεγχο των
τροφίμων. Ωστόσο, οι δύο οντότητες έχουν διαφορετικές προοπτικές στους τομείς της γεωργίας και
του περιβάλλοντος και αυτό σε συνδυασμό με τις
βαθύτερες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
τους διαφορές θέτει τις προσεγγίσεις τους προς τη
νομοθεσία των τροφίμων σε απόσταση.
Οι τροφικές κρίσεις στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1990 οδήγησαν στη μεταρρύθμιση του
καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) για
τα τρόφιμα. Με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 178/2002,
γνωστό ως ο Γενικός Νόμος για τα Τρόφιμα, η ΕΚ
έβαλε ως στόχο όπως καθορισθούν σαφώς οι ρόλοι
όλων των ενδιαφερομένων μερών στην αλυσίδα των
τροφίμων και όπως τα θεμέλια οποιουδήποτε νέου
καθεστώτος για την ασφάλεια των τροφίμων σχηματίζονται από τη διαδικασία της ανάλυσης κινδύνου.
Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, η δομή της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο διασπασμένη. Το πλαίσιο των θεσμών της ΕΚ μπορεί
να χαρακτηρισθεί ως ένα πλαίσιο πολυεπίπεδης και
διασκορπισμένης λήψης αποφάσεων με διάφορες
πολιτιστικές απόψεις για τον ρόλο της επιστήμης
και της τεχνολογίας στην προώθηση των δημόσιων
αγαθών. Αυτό οδήγησε σε μια πολιτική νομοθέτησης ζητημάτων ασφάλειας τροφίμων, που χαρακτηρίζεται από ένα μεσολαβητικό στυλ, που στοχεύει
σε αποφάσεις που απολαμβάνουν αποδοχής από την
πλειοψηφία, και συνδυάζει ισχυρά δημοκρατικά
πρότυπα με μια ασθενέστερη πίστη στην εξουσία
της επιστήμης (1).
Αν και οι ΗΠΑ έχουν και αυτές την εμπειρία
ενός αριθμού τροφικών σκανδάλων, δεν είχαν την
ίδια ανάγκη με την ΕΚ να καθορίσουν το πλαίσιο
των θεσμών τους εκ νέου (2).
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Η προσέγγιση των ΗΠΑ προς τη νομοθεσία για
την ασφάλεια των τροφίμων φαίνεται να δίνει αξία
στην ευελιξία, την πληροφόρηση και την ελευθερία της επιλογής. Αυτό βοηθά στο να εξηγήσει γιατί
υπάρχει ενεργή νομοθετική δράση στους τομείς της
σήμανσης τροφίμων και της διατροφικής σήμανσης, ενώ η απαγόρευση τροφίμων έχει εφαρμοσθεί
με λιγότερη επιμονή (2).
Στις ΗΠΑ υπάρχει περισσότερη προτίμηση στην
εγκαθίδρυση της διεθνούς επιστημονικής απόδειξης
για νομοθεσίες, ενώ στην ΕΚ υπάρχει μια καταφανή προδιάθεση να ληφθούν υπόψη «άλλοι παράγοντες», όπως η έγνοια για την ολοκλήρωση της ΕΚ
και την ισότητα των Κρατών Μελών, όπως επίσης
και οι ανησυχίες του καταναλωτικού κοινού (3).
Οι Ευρωπαίοι έχουν την τάση να προτιμούν
τα παραδοσιακά φαγητά, και είναι σκεπτικοί όσον
αφορά τις νέες τεχνολογίες. Αντίθετα, οι Αμερικανοί πάντα έδιναν μεγαλύτερη προτίμηση στις νέες
τεχνολογίες, παρά στους παραδοσιακούς τρόπους
επεξεργασίας τροφίμων (4). Το γεγονός αυτό βοηθά στο να εξηγήσει γιατί σε σύγκριση με την ΕΚ οι
ΗΠΑ έχουν μια λιγότερο σκεπτική στάση προς την
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών τροφίμων, όπως για
παράδειγμα τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα,
και είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τα προϊόντα
εκείνα που τυγχάνουν ελάχιστης επεξεργασίας,
όπως για παράδειγμα τα τυριά, που παράγονται από
νωπό (απαστερίωτο) γάλα (3).
Αντίθετα με τις ΗΠΑ, όπου μπορεί κανείς να πει
ότι όλες οι τοπικές διαφορές στα τρόφιμα έχουν εξαλειφθεί, στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμη βαθιά ριζωμένες γαστρονομικές παραδόσεις, συμβολίζοντας
ισχυρές αξίες ταυτότητας (4). Έτσι, συγκρούσεις
για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη αναπόφευκτα περιλαμβάνουν ένταση μεταξύ ενός Ευρωπαϊκού και ενός εθνικού οράματος, τόσο για την
ασφάλεια, όσο και την τοπική κοινωνικo-πολιτιστική αντίληψη ενός συγκεκριμένου τροφίμου (5).
Eνατενίσεις

FDA και EFSA
Ανάμεσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος
τροφίμων κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν και η
δημιουργία μιας νέας Αρχής για την ασφάλεια των
τροφίμων. Η Αρχή αυτή θα ενίσχυε την πιθανότητα η επιστημονική γνώση, ως βάση για την νομοθεσία τροφίμων, να γίνει πιο νομιμοποιημένη και
περαιτέρω, όπως οι νομοθετικές αποφάσεις στην
Ευρώπη γίνουν ανάλογες με αυτές στις ΗΠΑ (1).
Μία Αρχή, βασισμένη στο πρότυπο της Διοίκησης
Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, γνωστό ως
«FDA», θεωρήθηκε αρχικά ως μία βιώσιμη λύση
για την Ευρώπη. Η ΕΚ αντιμετώπισε πίεση από
τα Κράτη Μέλη της, που ήταν διστακτικά στο να
παραδώσουν τις εξουσίες ελέγχου τροφίμων σε
μια ανεξάρτητη Αρχή τροφίμων και απέρριπταν
την μεταφορά εξουσιών διαχείρισης κινδύνων από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανεξάρτητη Αρχή
(4). Συνεπώς, το πρότυπο του FDA τελικά κρίθηκε ακατάλληλο για την Ευρώπη από εκείνους που
επέμεναν ότι η αξιολόγηση κινδύνων και η διαχείριση κινδύνων έπρεπε να γίνεται χωριστά, ώστε
να προστατευθεί η επιστήμη από πιθανές πολιτικές πιέσεις (6).
Η Ευρωπαϊκη Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημιουργήθηκε τελικά το 2002. Οι
αποστολές του FDA και της EFSA διαφέρουν στο
ότι, ενώ το FDA προστατεύει τη δημόσια υγεία των
Αμερικανών, παρακολουθώντας την ασφάλεια και
την αποτελεσματικότητα προϊόντων στην αγορά
και επιβάλλοντας τον Νόμο, η EFSA είναι ένα επιστημονικό συμβουλευτικό σώμα με την ευθύνη να
παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική συμβουλή
σε θέματα ασφάλειας τροφίμων (4). Η EFSA δημιουργήθηκε ως το σώμα αξιολόγησης κινδύνων
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμένει ως το
σώμα διαχείρισης κινδύνων. Το FDA αντιθέτως έχει
ουσιαστικές δυνάμεις, που ξεπερνούν τη διάκριση
μεταξύ λειτουργιών αξιολόγησης κινδύνων και διαχείρισης κινδύνων, αφού έχει την ευθύνη και των
δύο (4).
Οι αποφάσεις του FDA είναι περισσότερο βασισμένες στην επιστήμη από αυτές, που υιοθετούνται στην ΕΚ, αφού οι διαχειριστές κινδύνου στο
FDA υποτίθεται ότι βασίζουν τις αποφάσεις τους
αποκλειστικά σε επιστημονικούς παράγοντες (4).

Προσέγγιση της ΕΕ και των ΗΠΑ
προς την ανάλυση κινδύνων

Εκεί που οι νομοθετικές αποφάσεις στην ΕΕ
στοχεύουν προς ένα ξεκάθαρο διαχωρισμό της αξιολόγησης κινδύνων από τη διαχείριση κινδύνων,
Eνατενίσεις



στις ΗΠΑ η εικόνα είναι διαφορετική, αφού το FDA
έχει τις εξουσίες αξιολόγησης, διαχείρισης και επικοινωνίας των κινδύνων (6).
Η αντιλαμβανόμενη ανάγκη συμπερίληψης
μη επιστημονικών παραγόντων στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων είναι κάτι, που χαρακτηρίζει
την Ευρωπαϊκή προσέγγιση προς την ανάλυση
κινδύνων, και την κάνει να διαφέρει πολύ από
αυτήν, που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ (7). Εκεί, που
στις ΗΠΑ η επιστήμη υποτίθεται ότι είναι ο αποκλειστικός παράγοντας, στον οποίο πρέπει να βασίζονται οι διαχειριστές κινδύνου, στην Ευρώπη
η προσέγγιση προς την ανάλυση κινδύνου χαρακτηρίζεται ως ένα σύστημα, όπου η επιστημονική γνώση είναι επιτακτική αλλά όχι και αποκλειστική (8).

Χρήση της προφύλαξης
και της Αρχής της Προφύλαξης
στην ΕΕ και τις ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ επιδεικνύουν διστακτικότητα στο να
αγκαλιάσουν την αρχή της προφύλαξης, παρόλο
που αυτή είναι ενσωματωμένη στις περισσότερες
νομοθεσίες των ΗΠΑ για το περιβάλλον. Η Ε.Ε.,
από την άλλη, με τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 έχει
επισήμως υιοθετήσει την αρχή της προφύλαξης ως
μέρος της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνων στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων.
Αν και τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ε.Ε., λαμβάνουν
υπόψη στοιχεία ρίσκου και προφύλαξης, όταν διαμορφώνουν αποφάσεις, ο τρόπος, με τον οποίο
χρησιμοποιείται η προφύλαξη, είναι από τη βάση
διαφορετικός (15,10). Περαιτέρω τίθεται ως επιχείρημα ότι, ενώ οι υποστηρικτές της αρχής της
προφύλαξης στην Ε.Ε. λένε ότι είναι εφαρμόσιμη
μόνο στο στάδιο της διαχείρισης κινδύνων, στις
ΗΠΑ πιστεύεται ότι η προφύλαξη δεν είναι κάτι,
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που χρήζει επίκλησης στο στάδιο της διαχείρισης
κινδύνων, αλλά είναι κάτι που πρέπει ως φιλοσοφία να εκφράζεται σε όλα τα στάδια της νομοθεσίας
τροφίμων (9).
Αν και μόνο η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει την αρχή
της προφύλαξης, λέγεται ότι μερικές φορές η Ε.Ε.
λαμβάνει περισσότερες προφυλάξεις από τις ΗΠΑ,
ενώ άλλες φορές συμβαίνει το αντίστροφο (10).
Ένα παράδειγμα, όπου η Ε.Ε. έδρασε με περισσότερη προφύλαξη, είναι η περίπτωση των ορμονών
στο βοδινό κρέας, ενώ το παράδειγμα του BSE
(σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών ή άλλως «τρελές αγελάδες») φανέρωσε τις ΗΠΑ ως πιο
προφυλακτικές από την Ε.Ε. Στην περίπτωση των
ορμονών στο βοδινό η Ε.Ε. επέλεξε να αγνοήσει τη
συμβουλή της επιστημονικής της επιτροπής, η
οποία είχε εισηγηθεί ότι τουλάχιστο τρεις από τις
ορμόνες βρίσκονται εκ φύσεως στα βοοειδή, και
δεν ετίθετο κανένας κίνδυνος από αυτά (3). Όσον
αφορά το BSE οι ΗΠΑ πήραν την απόφαση το
1989, όπως απαγορεύσουν όλες τα εξαγωγές βοδιών και προϊόντων βοδινού κρέατος από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν
υπήρχε ούτε ένα περιστατικό BSE στις ΗΠΑ και
ότι στην Ευρώπη δεν είχε παρθεί κανένα προληπτικό μέτρο (11).
Όπως και να έχει, επικρατεί και μια άλλη
άποψη ότι οι πιο πάνω αντιθέσεις μπορεί να εξηγούνται από οικονομικούς λόγους, παρά λόγους
προφύλαξης. Η Ε.Ε. πιθανό να επιδίωξε όπως προστατεύσει το γεωργικό εμπόριο με το να αποκλείσει τις ορμόνες των βοοειδών και τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα. Παρομοίως, οι ΗΠΑ πιθανό
να προσπάθησαν να προωθήσουν τις εξαγωγές των
προϊόντων τους, καθώς απέκλειαν το Βρετανικό
βοδινό (12).
Μόνο μια ευρύτερη ανάλυση μπορεί να δείξει ότι
η Ε.Ε. δεν εφαρμόζει προφυλάξεις σε μεγαλύτερο
βαθμό από ό,τι οι ΗΠΑ. Η Ευρώπη φαίνεται να είναι
πιο προφυλακτική όσον αφορά τέτοιους κινδύνους,
όπως είναι τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα, οι
φθαλικοί εστέρες, οι κλιματικές αλλαγές, τα όπλα
και άλλα. Οι ΗΠΑ με τη σειρά τους φαίνονται να
είναι πιο προφυλακτικές όσον αφορά τέτοιους κινδύνους, όπως είναι η έγκριση νέων φαρμάκων, η
πυρηνική ενέργεια, τα μικροσωματίδια στον ατμοσφαιρικό αέρα, η ασφάλεια των αυτοκινητοδρόμων,
το κάπνισμα και άλλα (12).
Διαφορές στα νομικά συστήματα των ΗΠΑ
και της Ευρώπης μπορούν και αυτές να παίζουν
ρόλο στις διαφορετικές χρήσεις και έννοιες της
αρχής της προφύλαξης. Η διστακτικότητα των
ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε αυστηρές μορφές προ142



φύλαξης πιθανό να αντανακλά εμπιστοσύνη στο
νομικό σύστημα των ΗΠΑ ως σύνολο. Η Ευρωπαϊκή υποστήριξη αυστηρών μορφών προφύλαξης
πιθανό να αντανακλά μια τάση να προϋποτίθεται
ότι, στην απουσία απόδοσης βαριάς ευθύνης για
πρόκληση ζημιάς, μετά την πρόκληση της ζημιάς,
η αποτρεπτική νομοθεσία προ της ζημιάς είναι ο
μόνος κυματοθραύστης μεταξύ των κινδύνων και
του κοινού.

Νομοθεσία των Γενετικά
Μεταλλαγμένων Τροφίμων
στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ
Η Ε.Ε. θεωρεί ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες
για τους δυνητικούς κινδύνους από τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα είναι ανεπαρκής, γι’ αυτό και
είναι απαραίτητη μια προφυλακτική προσέγγιση,
μέχρι που να γίνουν διαθέσιμες περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες. Οι ΗΠΑ εντούτοις δείχνουν μια δυνατή τάση να αποδέχονται ως επαρκές
το υπάρχον επίπεδο πληροφοριών για τους δυνητικούς κινδύνους, και εφαρμόζουν περίπου το ίδιο
νομοθετικό πλαίσιο στα γενετικά μεταλλαγμένα
τρόφιμα, όπως και στα μη γενετικά μεταλλαγμένα
τρόφιμα (13).
Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει αυστηρές νομοθεσίες για
να ελέγξει την εξάπλωση των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών. Σημαντικότερη είναι η
Οδηγία 2001/18/ΕΚ, η οποία ρυθμίζει και περιορίζει τη διανομή γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών και τροφίμων, που περιέχουν γενετικά μεταλλαγμένα συστατικά. Στις ΗΠΑ από την άλλη
δεν υφίσταται κανένα νομοθετικό σχέδιο ειδικών
εγγυήσεων για τους γενετικά μεταλλαγμένους
οργανισμούς (14).
Υπάρχουν επιχειρήματα ότι η πολιτική των
ΗΠΑ στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και άλλες εφαρμογές της βιοτεχνολογίας έχει επινοηθεί
με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Η Ευρωπαϊκή πολιτική αντιθέτως καθοδηγείται από το
παράδειγμα ότι η ασφάλεια του καταναλωτή και το
περιβάλλον πρέπει να διαφυλάσσονται από οποιονδήποτε δυνητικό κίνδυνο, προερχόμενο από γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα (13).
Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τη χρήση γενετικά μεταλλαγμένων αγροτικών προϊόντων, επειδή μπορούν να λειτουργήσουν, ως ένα χρήσιμο εργαλείο
τεχνολογικής καινοτομίας για τις αγροτικές επιχειρήσεις (13). Η Ε.Ε. από την άλλη ενθαρρύνει το ιδανικό της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.
Αυτά τα διαφορετικά πλαίσια αποτελούν μια
εξήγηση γιατί η Ε.Ε. έχει λιγότερο κίνητρο από τις
Eνατενίσεις

ΗΠΑ να αγκαλιάσει τα γενετικά μεταλλαγμένα
τρόφιμα.
Η ταυτοποίηση γενετικά μεταλλαγμένων συστατικών μέσω οποιασδήποτε ετικέτας απαγορεύεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, επειδή μπορεί
να παραπλανήσει ή να συγχύσει τον καταναλωτή
σε ό,τι αφορά ακούσιες επιδράσεις και μη επιστημονικά αποδειγμένους κινδύνους των γενικώς
αποδεκτών ως ασφαλών προϊόντων τροφίμων και
διαδικασιών βιοτεχνολογίας τροφίμων (15). Στις
ΗΠΑ υφίσταται μόνο μια πρόνοια, που επιτρέπει σε
εθελοντική βάση να αναγράφεται σε ετικέτες «μη
γενετικώς μεταλλαγμένα» για τρόφιμα, που περιέχουν μέχρι 5% γενετικά μεταλλαγμένα συστατικά
(16). Στην Ε.Ε. αντιθέτως απαιτείται σήμανση και
ιχνηλασιμότητα για τρόφιμα, που περιέχουν πέρα
του 0,9% γενετικά μεταλλαγμένα συστατικά. Η
απαίτηση αυτή έχει αναφερθεί από τον Ευρωπαίο
Επίτροπο Byrne ως απαίτηση των καταναλωτών
(16). Η φωνή των καταναλωτών όσον αφορά τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα φαίνεται να είναι
πολύ λιγότερο ακουστή στις ΗΠΑ, όπου εκφράζεται η άποψη ότι ο τρόπος, που διαμορφώνονται και
εφαρμόζονται οι νομοθεσίες, δίνει στο κοινό πολύ
λίγες ευκαιρίες να συμμετάσχει σε αποφάσεις, που
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Π

ροβληματίζει τους ειδικούς ο
εθισμός, που παρατηρείται σε
χιλιάδες άτομα στη χρήση του
διαδικτύου, και μελετούν τρόπους αντιμετώπισής του.

Η διαταραχή αναφέρεται στην προβληματική
χρήση του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων
των διαφόρων πτυχών της τεχνολογίας, όπως το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και το World
Wide Web. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εθισμός
στο Ίντερνετ, ως διαταραχή, δεν αναφέρεται στο
Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των
ψυχικών διαταραχών, τέταρτη έκδοση, κείμενο αναθεώρησης (2000), η οποία καλείται επίσης
DSM. Ο εθισμός όμως στο Ίντερνετ έχει επίσημα αναγνωριστεί ως διαταραχή από το American
Psychological Association.

Περιγραφή
Από ορισμένες απόψεις η εθιστική χρήση του
Διαδικτύου μοιάζει με άλλες λεγόμενες “διαδικασίες” εθισμού, στις οποίες ένα πρόσωπο είναι
εθισμένο σε μια δραστηριότητα ή συμπεριφορά,
(συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών,
της υπερκατανάλωσης, ή ορισμένων σεξουαλικών
συμπεριφορών), και όχι σε ουσίες, που μεταβάλλουν τη διάθεση (των ναρκωτικών, του καπνού,
των τροφίμων, κ.λπ.). Οι άνθρωποι, που αναπτύσσουν προβλήματα με το Ίντερνετ, μπορεί να ξεκίνησαν με τη χρήση του Διαδικτύου σε ευκαιριακή βάση και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν την
πρόοδο της τεχνολογίας με δυσλειτουργικό τρόπο.
Πολλοί πιστεύουν ότι η πολύωρη ενασχόληση με
το Ίντερνετ είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της
διαταραχής. Το χρονικό διάστημα ωστόσο δεν είναι τόσο σημαντικός παράγοντας, όπως ο τρόπος,
με τον οποίο το άτομο κάνει χρήση του Ίντερνετ
στην καθημερινή του επαφή. Η χρήση του Διαδικτύου μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική του
ζωή, τη σχολική εργασία, θέση εργασίας ή καθήκοντα σχετικά με την εργασία. Επιπλέον έχουν
αναφερθεί περιπτώσεις ατόμων, που εισέρχονται
σε Internet chat rooms για άτομα με σοβαρές ασθένειες ή διαταραχές, και παριστάνουν έναν ασθενή
με την εν λόγω διαταραχή, προκειμένου να κερδίσουν την προσοχή ή τη συμπάθεια. Η θεραπεία
συχνά αποκαλύπτει και άλλους εθισμούς. Παρά το
γεγονός ότι μόνο ένα περιορισμένο μέρος της έρευνας έχει γίνει γι’ αυτή τη διαταραχή, φαίνεται να
είναι σημαντική.
Eνατενίσεις



Αιτίες και συμπτώματα
Αιτίες
Κανείς δεν γνωρίζει τι οδηγεί το άτομο στην
εξάρτηση από το Ίντερνετ, αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες, που έχουν αναφερθεί ως συμβολή
στον εθισμό στο Διαδίκτυο. Μια θεωρία αφορά τη
διάθεση-αλλοίωση των δυνητικών συμπεριφορών,
που σχετίζονται με τη διαδικασία εθισμού. Ακριβώς όπως ένα άτομο, εθισμένο σε ψώνια, μπορεί να
αισθανθεί ευχάριστη αλλαγή στο κλίμα από τη σειρά των δράσεων, που αφορούν σε δαπάνες, έτσι και
ένα εξαρτημένο από το Ίντερνετ άτομο μπορεί να
αισθάνεται ένα παρόμοιο έντονο συναίσθημα από
την εκκίνηση μέχρι τον υπολογιστή του και τους
αγαπημένους του δικτυακούς τόπους. Με άλλα
λόγια ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι χημικές
αλλαγές συμβαίνουν στον οργανισμό, όταν κάποιος μετέχει σε εθιστική συμπεριφορά. Επιπλέον,
από βιολογική άποψη, μπορεί να υπάρξει συνδυασμός των γονιδίων, που καθιστούν ένα πρόσωπο
πιο επιρρεπές σε εθιστικές συμπεριφορές, όπως
διαπίστωσαν και ερευνητές, που ασχολούνται με
τα γονίδια, που επηρεάζουν την ευαισθησία ενός
ατόμου στο οινόπνευμα.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά, που έχουν μια
διαδικασία εθισμού, στη χρήση του Ίντερνετ το
κάθε άτομο θα μπορούσε να ενισχυθεί με ευχάριστες σκέψεις και συναισθήματα. Αν και οι ερευνητές στον τομέα του εθισμού μελέτησαν τα χαρακτηριστικά “εθιστικής προσωπικότητας” ως τέτοιας, είναι πιθανό κάποιος, που έχει έναν εθισμό, να
είναι επιρρεπής σε ουσίες ή άλλες δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Ίντερνετ.
Τα άτομα με αυτές τις άλλες ψυχικές διαταραχές
ή συμπτώματα, όπως κατάθλιψη, αίσθημα απομόνωσης, ή άγχος, μπορεί να ‘‘αυτοθεραπεύονται’’
με τη χρήση του Internet με τον ίδιο τρόπο, που
ορισμένοι άνθρωποι κάνουν χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών.
Από κοινωνικής ή διαπροσωπικής σκοπιάς,
μπορεί να υπάρχουν παράγοντες, που οδήγησαν
σε οικογενή χρήση του Διαδικτύου.
Ένα ερώτημα, που δεν έχει ακόμη απαντηθεί
σχετικά, είναι το αν ο εθισμός στο Ίντερνετ είναι
μια χαρακτηριστική μορφή εθισμού ή απλώς ένα
παράδειγμα μιας νέας τεχνολογίας, που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη άλλων εθισμών. Για
παράδειγμα υπάρχουν και τα τυχερά παιχνίδια
στο Ίντερνετ, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν
στο άτομο προϋπάρχουσα τάση για τυχερά παιχνί145

δια. Επίσης κάποιος μπορεί να εθιστεί σε μεταφορά
εξάρτησής του από το τοπικό εμπορικό κέντρο σε
online καταστήματα. Πρόσωπο, που έχει εθιστεί
σε ορισμένης μορφής σεξουαλική συμπεριφορά,
μπορεί να επισκεφθεί ιστοσελίδες, που αφορούν
την πορνογραφία στο Διαδίκτυο ή να χρησιμοποιεί
χώρους συνομιλίας, ως τρόπους για τη συνάντηση άλλων, που μπορεί να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς. Οι
ερευνητές μπορεί να χρειαστεί να προσδιορίσουν
εάν υπάρχει μια τέτοια διαταραχή ως “καθαρός”
εθισμό στο Internet.

Συμπτώματα

Ένα σύμπτωμα εθισμού στο Διαδίκτυο είναι
ο χρόνος, που αφιερώνεται για την υπερβολική
χρήση του Ίντερνετ. Ένα άτομο μπορεί να έχει
δυσκολίες για τη μείωση του χρόνου online, ακόμα
και όταν απειλείται με κακούς βαθμούς ή απώλεια
της θέσης εργασίας. Υπήρξαν περιπτώσεις, που
αναφέρθηκαν από φοιτητές, που απέτυχαν σε μαθήματα, επειδή δεν είχαν αρκετό χρόνο, παρά για
χρήση του Ίντερνετ. Άλλα συμπτώματα του εθισμού μπορεί να περιλαμβάνουν έλλειψη ύπνου,
κόπωση, μείωση των βαθμών, κακή απόδοση στην
εργασία, απάθεια. Μπορεί επίσης να είναι μια μείωση των επενδύσεων σε κοινωνικές σχέσεις και
δραστηριότητες.

Δημογραφικά

Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί επιρρεπείς σε
μια διαταραχή εθισμού εσωστρεφείς, κοινωνικά
αδέξιοι, χωρίς προσανατολισμό, κυρίως άνδρες.
Προβληματική χρήση του Διαδικτύου παρατηρείται όμως σε άτομα κάθε ηλικίας, κοινωνικής τάξης, φυλής ή εθνικής ομάδας, εκπαιδευτικού επιπέδου, εισοδήματος, η φύλου.

Διάγνωση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο εθισμός στο
Ίντερνετ ως διαταραχή, δεν έχει προταθεί ως επίσημη διάγνωση με την DSM. Τα ακόλουθα ωστόσο είναι ένα σύνολο κριτηρίων για τον εθισμό στο
Ίντερνετ, που έχει προταθεί από τους ερευνητές.
Τα κριτήρια έχουν βάση τα πρότυπα για διάγνωση
εύρεσης παθολογικής διαταραχής σε τυχερά παιχνίδια.
Ο ασθενής πρέπει να πληροί όλα τα ακόλουθα
κριτήρια:
l Αυτός ή αυτή είναι απορροφημένος με το
Διαδίκτυο (σκέφτεται για προηγούμενες
online δραστηριότητες ή προβλέπει την επό146



μενη σύνοδο online).
l Αυτός ή αυτή περνά όλο και μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα σε απευθείας σύνδεση,
ώστε να αισθάνεται ικανοποιημένος.
l Αυτός ή αυτή έχει κάνει ανεπιτυχείς προσπάθειες να ελέγξει ή να περιορίσει τη χρήση
του Ίντερνετ.
l Αυτός ή αυτή είναι ανήσυχος, κακόκεφος,
έχει κατάθλιψη, ή γίνεται ευερέθιστος, όταν
προσπαθούν να του περιορίσουν ή να του
σταματήσουν τη χρήση του Ίντερνετ.
l Αυτός ή αυτή παραμένει συνδεδεμένος επανειλημμένα περισσότερο από αυτό που είχε
αρχικά προβλεφθεί.
Το πρόσωπο, που θεωρείται εθισμένο, πρέπει
να πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
κριτήρια:
l Αυτός ή αυτή έχει βρεθεί σε κίνδυνο απώλειας μιας σημαντικής σχέσης, εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελματικής ευκαιρίας λόγω
της χρήσης του Ίντερνετ.
l Αυτός ή αυτή έχει πει ψέματα στα μέλη της
οικογένειας, ένα θεραπευτή, ή άλλους, για να
αποκρύψει το εύρος της ενασχόλησης με το
Διαδίκτυο.
l Αυτός ή αυτή χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο
ως μέσο για τη διαφυγή από τα προβλήματα ή
για να απαλλαγεί από μια δυσάρεστη διάθεση
(όπως τα συναισθήματα της ανικανότητας,
της ενοχής, το άγχος ή η κατάθλιψη).

Θεραπείες
Δεδομένου ότι ο εθισμός στο Ίντερνετ, ως διαταραχή είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο, υπάρχει
μικρή έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα
των διαδικασιών επεξεργασίας. Ορισμένοι επαγγελματίες υποστηρίζουν αποχή από το Ίντερνετ.
Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι αυτό είναι αδύνατο.
Καθώς η κοινωνία καθίσταται όλο και περισσότερο
εξαρτημένη από υπολογιστές για επιχειρηματικές
συναλλαγές, εκπαιδευτικά προγράμματα, ψυχαγωγία και πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και
διαπροσωπική επικοινωνία, θα είναι δύσκολο για
ένα άτομο, που έχει εξαρτηθεί από τη χρήση υπολογιστή, να αποφεύγει τη χρήση του Διαδικτύου. Το
να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ με μέτρο είναι συνήθως ο κύριος στόχος στη θεραπεία,
με τρόπο ανάλογο με τον τρόπο, που το άτομο με
διατροφικές διαταραχές πρέπει να συμβιβαστεί με
την τροφή. Πολλές από τις διαδικασίες, που έχουν
Eνατενίσεις

χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του εθισμού στο
Ίντερνετ, έχουν βασιστεί σε άλλα προγράμματα
θεραπείας του εθισμού και ομάδες υποστήριξης.
Ψυχολογική παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει προσεγγίσεις, όπως αλλαγή του περιβάλλοντος, τροποποίηση των ενώσεων, που έχουν γίνει
με τη χρήση του Ίντερνετ, μείωση της ενίσχυσης,
που νιώθει το άτομο από την υπερβολική χρήση του Internet. Ψυχολογική παρέμβαση μπορεί
επίσης να βοηθήσει το άτομο να προσδιορίσει τις
σκέψεις και τα συναισθήματα, που ενεργοποιούν
τη χρήση του Διαδικτύου. Διαπροσωπικές παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν προσεγγίσεις,
όπως οι κοινωνικές δεξιότητες ή κατάρτιση σε επικοινωνιακές ικανότητες.
Υποτροπή σε μια εθιστική συμπεριφορά είναι
κοινή για όλους, που ασχολούνται με τον εθισμό.
Το να αναγνωρίσει ο ειδικός και την προετοιμασία
για υποτροπή αποτελεί συχνά μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας. Εντοπισμός καταστάσεων, που
Eνατενίσεις



θα προκαλέσουν υπερβολική χρήση του Ίντερνετ
και δημιουργία τρόπων για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη δυνατότητα του συνόλου των υποτροπών.

Πρόγνωση

Αν και εκτεταμένες μελέτες δεν έχουν ακόμη
γίνει, η θεραπεία φαίνεται να είναι αποτελεσματική στη διατήρηση και την αλλαγή της συμπεριφοράς των ατόμων, που έχουν εθιστεί σε υπερβολική
χρήση του Διαδικτύου.

Πρόληψη

Ένα πρόσωπο, που γνωρίζει ότι έχει δυσκολίες με τις άλλες μορφές εθιστικής συμπεριφοράς, θα
πρέπει να είναι προσεκτικό, προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή των τύπων, που χρησιμοποιούνται στο Ίντερνετ. Επιπλέον είναι σημαντικό για
τα άτομα να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες εκτός του Διαδικτύου. 
■
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
προσέγγισης

Κοινωνικές σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
l Tου Δρα Ελευθερίου Αντωνίου
Οικονομολόγου-Κοινωνιολόγου

Σ

τα προλεγόμενα του καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δρ. Νεοκλή Σαρρή αναφορικά με το
έργο αυτό σημειώνει ότι «δύο είναι οι
ενδεχόμενες καταστάσεις ανθρώπου
με ένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι μέσα στο ίδιο
το πρόβλημα, δηλαδή να αποτελεί συνιστώσα του
προβλήματος ή/και υποκείμενό του, όπως μπορεί
και να ίσταται απέναντί του και να το θεωρεί. Μία
δέσμη συμφερόντων και συνειδητών ή και ασυνείδητων καταστάσεων και προσδοκιών, γαλβανισμένη από πολιτιστικά και άλλα στερεότυπα
και προκαταλήψεις, αποτελούν τα άγκιστρα, στα
οποία εμπλέκεται η σκέψη, και κυρίως η κρίση
του παρατηρητή. Ωστόσο η τελική κρίση για την
κρίση του παρατηρητή κρίνεται με βάση την προσπάθεια, που καταβάλλει, και την υπέρβαση, που
κατορθώνει…»
Μέσα στα πλαίσια της μελέτης αυτής είναι η
ανάδειξη, καθώς και η τεκμηρίωση, των τρόπων
και των μεθόδων εφαρμογής στρατηγικής, ως
επίσης και η πρόταξη νέων πολιτικών μέτρων για
την κατάλυση των οποιωνδήποτε δομικών εμποδίων για ανάπτυξη και ομαλοποίηση των κοινωνικών σχέσεων (επαναπροσέγγισης) μεταξύ των
δύο μερών, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,
μέσα σε μία νέα πιο στέρεα βάση μακροχρόνιας
προοπτικής για το μέλλον της ίδιας της κυπρια1

Το Σύνταγμα των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου ήταν μία μορφή συναινετικής λύσης, δεδομένου ότι επέβαλλε, χωρίς μεγάλα περιθώρια
επιλογής, στις δύο μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες της Κύπρου, την
πολιτική συνεργασία σε ισότιμη στην ουσία βάση, με δεδομένο το βέτο
του Τουρκοκύπριου Αντιπροέδρου και τις χωριστές πλειοψηφίες στη
Βουλή.

2

Γλαύκος Κληρίδης, «Η κατάθεσή μου», 1988-1990, Λευκωσία, Εισαγωγή βιβλίου «Έτσι η ανεξαρτησία γεννήθηκε απρογραμμάτιστη, ανεπιθύμητη και με μεγάλες δυσκολίες … από τον βίαιο και τον αιματηρό
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κής κοινωνίας γενικότερα.1
Σε μία κοινωνία, στην οποία επιβλήθηκε ένα
δοτό Σύνταγμα το 1960, που διακρινόταν από δομικά θεσμικά ελλείμματα, τα οποία και απορρέουν από την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας (1878-1959), οι θεσμοί κοινωνικής οργάνωσης
δεν υπήρξαν απόρροια μιας κοινής συνισταμένης
των δύο μερών στη γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 2 Κεντρικός άξονας και αντικείμενο
μελέτης είναι η διάγνωση των αντιλήψεων, που
έχει η μία πλευρά για την άλλη. Οι εκ διαμέτρου
αντίθετες κοινωνικές αντιλήψεις, στερεότυπα,
στάσεις και προκαταλήψεις είναι αποτελέσματα
καλλιέργειας μιας μονοσήμαντης κατάστασης,
που δεν περιλάμβανε ολόκληρη την κυπριακή
κοινωνία, αλλά μέρος αυτής.
Οι κοινωνικές αντιλήψεις της μιας πλευράς
για την άλλη σχηματίζονται ανεξάρτητα από το
είδος των πληροφοριών και των εμπειριών, που
διατηρεί η μία πλευρά για την άλλη. Τα στερεότυπα αποτελούν πιο γενικευμένες και παγιωμένες κοινωνικές αντιλήψεις, ενώ οι στάσεις ξεπερνούν το επίπεδο της γνωστικο-συναισθηματικής διεργασίας, αφού προσδιορίζουν συνήθως
τις αρνητικές στάσεις εξ αρχής. Στη μελέτη μας
έχουν μελετηθεί επίσης και οι διαφοροποιημένες
κυριότερες στάσεις, που κυριαρχούν στην ελληαγώνα μεταξύ των δύο εθνικών στοιχείων και την αποτυχία των στρατιωτικών μέτρων και των πολιτικών χειρισμών της Βρετανικής αποικιακής εξουσίας, που επεδίωκε να διατηρήσει επ’ άπειρον την κυριαρχία
της πάνω στην Κύπρο. Μετά από πολύ πόνο και αγωνία μία ανεπιθύμητη Δημοκρατία γεννήθηκε. Γεννήθηκε και παραμένει χωρίς εθνικό
ύμνο και με σημαία, που το Σύνταγμά της ορίζει να έχει ουδέτερα χρώματα και σχέδιο. Μία σημαία, που κανείς δεν ήταν έτοιμος να πεθάνει
γι’ αυτήν. Μέσα σ’ αυτό το ψυχολογικό και παγερό κλίμα γεννήθηκε η
εύθραυστη νεαρή Κυπριακή Δημοκρατία.»
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νοκυπριακή κοινωνία. Σ’ αυτή την ομάδα δηλαδή ανθρώπων, που πιστεύει στην επαναπροσέγγιση (ομαλοποίηση και ανάπτυξη των κοινωνικών
σχέσεων σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων)
υπό όρους και προϋποθέσεις, και σ’ αυτή την ομάδα ανθρώπων που δεν ενστερνίζονται αυτή την
άποψη/στάση, θεωρώντας τη μάλιστα ως αφέλεια
της ελληνοκυπριακής πλευράς.
Η ειλικρινής στάση και πρόθεση θα πρέπει λογικά να διέπει και τις δύο πλευρές ενόψει
όποιας μελλοντικής συμφωνίας εξεύρεσης λύσης
συμβίωσης σε μία νέα κοινή κυπριακή κοινωνία,
μία κοινωνία εναρμονισμένη πλέον με τις ευρωπαϊκές διατάξεις και κανονισμούς.
Το ζήτημα της Ομοσπονδίας, που τίθεται καθημερινά ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας (τόσο
της ελληνοκυπριακής, όσο και της τουρκοκυπριακής) έπειτα και από τις συμφωνίες κορυφής Μακαρίου-Ντενκτάς 1977 και Κυπριανού-Ντενκτάς
1979, αποτελεί το ορόσημο στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Ας θυμηθούμε όμως τους
τρεις όρους, που έθεσε ο John Stuart για μία βιώσιμη «Ομοσπονδία των εθνοτήτων».3
l Ο πρώτος όρος είναι ένας βαθμός αμοιβαίας συμπάθειας μεταξύ των πληθυσμών.
l Ο δεύτερος είναι ένας βαθμός αμοιβαίας ανάγκης και
l ο τρίτος είναι ότι δεν θα υπήρχε δυνατότητα η
μία ομάδα να επικρατεί της άλλης.
Διεξήχθησαν δύο έρευνες4 αντίστοιχα και
στις δύο πλευρές και έγινε προσπάθεια να μελετηθούν, τόσο οι στάσεις των Ελληνοκυπρίων, που
συμβίωσαν με τους Τουρκοκύπριους πριν τον διαχωρισμό τους από τη βίαιη εισβολή και κατοχή
της μισής Κύπρου το 1974, καθώς επίσης και οι
στάσεις των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι δεν είχαν
καθόλου εμπειρίες συμβίωσης. Αντίστοιχη έρευνα έγινε και για την τουρκοκυπριακή πλευρά.
Και στις δύο περιπτώσεις το ερώτημα, που τίθεται, είναι αν υπάρχει το φαινόμενο της εχθρικής στάσης (προκατάληψης) μεταξύ των δύο
πλευρών και αν ναι, είναι σε τέτοιο βαθμό, που να
μπορεί να ανατραπεί; Είναι δυνατή δηλαδή η απομυθοποίηση του «άλλου» του εχθρού;
Η τρέχουσα πραγματικότητα στην κυπριακή
κοινωνία χαρακτηρίζεται από τον γεωγραφικό
διαμελισμό, την πολιτική διαίρεση και την ψυχο-

3 Ξένια

Χρυσοχόου, Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα – Οι Κοινωνιολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας, 2005, σελ. 47
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λογική αποστασιοποίηση των δύο πλευρών, καταστάσεις που είναι άρρητα δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο σιωπές, λάθη και παραλείψεις, κενά
που επιβάλλουν νέες αναγνώσεις.
Η έρευνα-μελέτη δεν αποσκοπεί στην ανάδειξη της «μιας μοναδικής αλήθειας και διαπίστωσης», τουναντίον επιχειρείται, τόσο η επαλήθευση της ανάγκης αλληλογνωριμίας, αλληλοκατανόησης και συναντίληψης, όσο και η ανάδειξη
αποσιωπημένων όψεων του παρελθόντος με τη
διατύπωση νέων ερωτημάτων και υποθέσεων.
Φιλοδοξία και προσδοκία είναι η πρόκληση του
ενδιαφέροντος και της ανάγκης προαγωγής ενός
κριτικού «επιστημονικού λόγου» για διευκόλυνση και διάχυση του σ’ ολόκληρη την κοινωνία,
συμβάλλοντας έτσι και αποσκοπώντας τεκμηριωμένα στην ανάλυση των κοινωνικών αναπαραστάσεων προσέγγισης των δύο κοινοτήτων.
Η εμπειρία της ρήξης είναι βαθιά τραυματική,
οι παραβιάσεις ουσιώδεις, και η όποια μελλοντική
λύση προκριθεί στη νέα τάξη πραγμάτων θα είναι
πολύπλοκη και σύνθετη. Η βιωσιμότητά της θα
καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την αυτογνω-

4 Νότα Κυριαζή, Η Κοινωνιολογική έρευνα – κριτική επισκόπηση των
μεθόδων και τεχνικών, εκδόσεις Παπαζήση, 1995, σελ 70-85.
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σία, την αυτοκριτική και τη θετική βούληση για
συμβίωση.

ίδια την Τουρκία, η οποία και παρακρατεί την
κοινή πατρίδα!

Οι όροι ομοσπονδία, επαναπροσέγγιση, επανένωση, απελευθέρωση, κυριαρχία είναι όροι
υπό αμφισβήτηση και από τα δύο μέρη. Η Ιστορία
απέδειξε ότι τα δύο μέρη θα μπορούσαν να ζήσουν
μαζί χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις μόνο όταν
θα νοιώθουν ασφαλείς. Αν μία πλευρά νιώθει ανασφαλής και απειλή από φυσική εξόντωση, τότε η
διακοινοτική βία θα αναβιώσει ξανά.

Άλλωστε η πτώση του τείχους του Βερολίνου
δεν ήταν αποτέλεσμα οποιωνδήποτε πράξεων και
επιβολής των μεγάλων δυνάμεων, ήταν το αποτέλεσμα της δύναμης και της θέλησης των ανθρώπων και των ανθρώπινων ψυχών.

Οι προσπάθειες για επανένωση, συναντίληψη και αλληλοκατανόηση θα πρέπει να μη σταματήσουν μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί σίγουρα υπάρχει ακόμη η ευκαιρία της επιτυχίας. Άλλωστε οι έρευνες και στα δύο μέρη υπέδειξαν ότι
υπάρχει ακόμη καλή θέληση και πόθος για ειρηνική συμβίωση. Παρόλη την ωμή πραγματικότητα της τουρκικής κατοχής 5 και την παγίωση των
τετελεσμένων, εξυπηρετώντας καθαρά τα συμφέροντά της και τους δικούς της επεκτατικούς και
στρατηγικούς σχεδιασμούς, αποφασιστικός και
κρίσιμος παράγοντας πρωτίστως πρέπει να είναι
η κοινή θέληση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για εξεύρεση κοινής βάσης επίλυσης του
προβλήματος, που βιώνουν για τόσα χρόνια.
Σύμφωνα με κάποιους σκεπτικιστές όλα
αυτά ίσως αποτελούν κάποιο είδος ρομαντισμού
ή ουτοπίας. Μία ουτοπία όμως του σήμερα, που
μπορεί να αποδειχθεί η αυριανή πραγματικότητα
για μία μακροπρόθεσμη δίκαιη και βιώσιμη λύση
του κυπριακού. Οι στρατηγικές προσέγγισης και
η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι εξαιρετικά
σημαντικές και χρήσιμες. Οι διανθρωπιστικές
σχέσεις σ’ ένα ευρύ φάσμα μεταξύ των δύο μερών
θα μπορούσαν άλλωστε να συμβάλουν στο να γίνει το πέρασμα από τον “de facto” χωρισμό στην
επανένωση χωρίς επικίνδυνες διαταραχές. Χρειάζεται προσοχή, σεβασμός και κατανόηση της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας του άλλου.
Το κυπριακό πρόβλημα πρώτιστα και κύρια
είναι ένα πρόβλημα, που προέκυψε από μία βίαιη τουρκική εισβολή, προϋπήρχε όμως, σαν ένα
πρόβλημα αλληλοκατανόησης, εχθροπραξιών
και άλλων βίαιων συμπεριφορών μεταξύ των δύο
κοινοτήτων.
Γι’ αυτό η επίθεση φιλίας, που πρέπει να επιδειχθεί μεταξύ των δύο μερών, θα πρέπει να αποτελέσει στο τέλος μοχλό πίεσης απέναντι στην

Συμπερασματικά μπορούμε να καταλήξουμε
στις εξής κατηγορίες όσον αφορά την προσπάθεια
ανάπτυξης και ομαλοποίησης των κοινωνικών
σχέσεων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
1.Η συνεχής και επίμονη αναζήτηση δημοκρατικού διαλόγου με θετική στάση.
2. Ο
 πλουραλισμός, η αλληλοκατανόηση, η συναντίληψη, η αυτογνωσία.
3. Ο σεβασμός της εθνικής καταγωγής του καθενός, της γλώσσας, της θρησκείας.
4. Η ανεκτικότητα για τη διαφορετικότητα.
5. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας του πολίτη.
6. Η στήριξη των επαφών μεταξύ των δύο μερών
και στις ομάδες πολιτών, που ήδη εργάζονται
για την καλύτερη κατανόηση και συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων, μέσα από διάφορες
κοινωνικές δραστηριότητες, όπως διαλέξεις/
συνέδρια.
7. Η καλλιέργεια μιας πολιτικής γλώσσας, που
θα λαμβάνει υπόψη τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και παράδοση της κυπριακής κοινωνίας και θα απευθύνεται προς όλους τους
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
8. Προώθηση της πολιτικής του Ευρωπαϊκού
μοντέλου μέσω εκδηλώσεων και διαμόρφωσης του πολιτικού λόγου με ενθάρρυνση της
συμμετοχής όλων των πολιτών στα κοινά.
9. Ο
 σημαντικός θετικός ρόλος, που έχουν να
διαδραματίσουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως προς τον σκοπό αυτό.
10. Κ
 οινή και ειλικρινής βούληση για συνύπαρξη και συμβίωση σε μία Ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία.
Τα μηνύματα αυτά θα ληφθούν, μόνο αν συνοδεύονται από μεγάλη και ενδεχομένως επώδυνη
για μας, αλλά απολύτως αναγκαία, γενναιοδωρία,
στο ιδεολογικό επίπεδο. Μία κοινή πατρίδα, μία
κυριαρχία, μέσα σε νέες συνθήκες συμβίωσης,
συνύπαρξης και συνεργασίας των μερών! 
■

5 Νεοκλής Σαρρής, Η άλλη πλευρά, Πολιτική χρονογραφία της εισβολής στην Κύπρο, τόμος 1, εκδόσεις Γραμμή 1997, σελ. 474-478.

150



Eνατενίσεις

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
Eνατενίσεις



151

Μνημόσυνο του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου και
Εθνάρχη Μακαρίου του Γ΄, πρώτου Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, στην Ιερά Μονή Κύκκου

Τ

ο καθιερωμένο επίσημο μνημόσυνο
με την ευκαιρία της τριακοστής δεύτερης επετείου από τον θάνατό του
τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Κύκκου,
προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου,
συμπαραστατουμένου από τον Μητροπολίτη Ιωαννουπόλεως και Πραιτωρίας κ. Σεραφείμ και τον
Μητροπολίτη Ναυκράτιδος κ. Κύριλλο.

που εκφώνησε, αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορία
και προσφορά του Μακάριου Γ’, στον άνθρωπο,
πολιτικό και κληρικό, που στενά συνέδεσε το δικό
του ιστορικό πέρασμα με την ιστορική διαδρομή
της Κύπρου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.
«Ο Μακάριος έφυγε δικαιωμένος στη συνείδηση του λαού. Όλοι εμείς καλούμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα, που αυτός άρχισε, για να δι-

Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος εκφώνησε και τον επιμνημόσυνο λόγο, ο Πρόεδρος της
Βουλής Μάριος Καρογιάν, ο Υπουργός Άμυνας
Κώστας Παπακώστας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης Λουκάς Λουκά, εκπρόσωπος
της πρεσβείας της Ελλάδας, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, οι αρχηγοί της Εθνικής
Φρουράς και της Αστυνομίας, μέλη της οικογένειας του Εθνάρχου, καθώς και πλήθος κόσμου.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Δημήτρης Χριστόφιας, στον επιμνημόσυνο λόγο,
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Στιγμιότυπο από το Aρχιερατικό
Συλλείτουργο. Διακρίνονται
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος, ο Μητροπολίτης
Ιωαννουπόλεως και Πραιτωρίας
κ. Σεραφείμ (αριστερά) και ο Επίσκοπος Ναυκράτιδος κ. Κύριλλος
καιώσουμε την Κύπρο και μαζί τη μνήμη και τους
αγώνες του. Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, για
να απαλλάξουμε την πατρίδα μας από τη διχοτόμηση, και να την επανενώσουμε στο πλαίσιο της
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία. Αυτό
είναι το χρέος, που μας άφησε ο Μακάριος. Αυτή
είναι η πολιτική του κληρονομιά», ανέφερε.

«Η μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο κ. Χριστόφιας, «έχει αποδείξει αυτό
που δηλώναμε από την αρχή. Ότι η επίτευξη λύσης είναι δύσκολος προς εκπλήρωση στόχος. Δεν
είναι, όμως, ανέφικτος.

Η πολιτική ηγεσία του τόπου και πλήθος
προσκυνητών έδωσαν το παρόν τους στη θεία
Λειτουργία, τιμώντας τη μνήμη του μεγάλου
Ηγέτη και οραματιστή

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ενώ εκφωνεί τον
επιμνημόσυνο λόγο του

Eνατενίσεις



Η αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων
δεν μας απογοητεύει, ούτε και μας αποστρατεύει
από τον αγώνα».
■
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Επίσημη Επίσκεψη του Προκαθημένου
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας
κ.κ. Σάββα στην Ιερά Μονή Κύκκου
l Του Λουκά Α. Παναγιώτου
Διευθυντή Ραδιοσταθμού «Ο Λόγος»

Λ

αμπρή και πασχάλια υποδοχή
επεφύλαξε στον Προκαθήμενο
της Πολωνικής Εκκλησίας, Μητροπολίτη Βαρσοβίας και πάσης
Πολωνίας κ. Σάββα, η παλαίφατη ιστορική Μονή της Παναγίας του Κύκκου.
Τον Αρχιεπίσκοπο Πολωνίας, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, υποδέχτηκαν ο ηγούμενος, Μητροπολίτης Κύκκου-Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος,
ο Μητροπολίτης Ταμασού κ. Ησαΐας, οι πατέρες της Μονής και αρκετοί προσκυνητές.
Στο καθολικό της Μονής, η οποία ιδρύθηκε στα
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τέλη του 11ου αιώνα από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό και τον μοναχό Ησαΐα, τελέστηκε Δέηση, κατά την οποία έψαλλε
ο μεγαλόπρεπος βυζαντινός χορός της Μονής.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος στην προσφώνησή του ανέφερε ότι η παρουσία του κ. Σάββα στη Μονή γίνεται δεκτή «με
αισθήματα πνευματικής εξάρσεως και αγαλλιάσεως» και συνέχισε, λέγοντας ότι «ως ευλογία Θεού,
δεχόμεθα, Μακαριώτατε, την πρωθιεραρχική παρουσία σας εδώ στη χειμαζόμενη σήμερα νήσο του
Αποστόλου Βαρνάβα, γιατί η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των Εκκλησιών αποτελεί την πιο
Eνατενίσεις

δυνατή μαρτυρία ενότητας, πίστεως και αγάπης».
Ο Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, αφού
έκανε εκτενή αναφορά στην ιστορία της Ιεράς Μονής, παρακάλεσε θερμά τον Πολωνό Προκαθήμενο στις πρωθιεραρχικές του προσευχές να θυμάται
πάντοτε και «τον σκληρά δοκιμαζόμενο σήμερα
μαρτυρικό λαό της Ορθοδόξου αυτής νήσου, που
για τριάντα πέντε τώρα χρόνια γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού μέσα στη δική του σταύρωση.
Ορθός όμως στις επάλξεις μάχεται, και θα μάχεται,
μέχρι να κυλήσει την πλάκα του τάφου, μέχρι να
έρθει η Ανάσταση, η ανάσταση της δικαιοσύνης και
της ελευθερίας. Η Ανάσταση του Χριστού προοιωνίζεται και βεβαιώνει και της Κύπρου την ανάσταση», υπογράμμισε. Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Πολωνίας στην αντιφώνησή του εξέφρασε
τη χαρά του, γιατί βρίσκεται «στο χειμαζόμενο και
άγιο τούτο νησί», και ειδικότερα στην Ιερά Μονή
της Ελεούσας του Κύκκου, η οποία «έχει ιδιαίτερη
σημασία, όχι μόνο θρησκευτική, αλλά και εθνική
και πολιτιστική», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ήλθαμε εδώ, για να ενωθούμε μαζί σας εν προσευχή
και για να εμπλουτισθούμε ταυτόχρονα και από το
νέκταρ της δικής σας πίστεως και για να γευθούμε
και τους καρπούς της πίστεως αυτής. Για να προσκυνήσουμε τους Αγίους της Κύπρου και με τον
τρόπο αυτό να ενισχυθούμε και εμείς εν τη πίστει
ημών, ούτως ώστε να δώσουμε αξίαν μαρτυρίαν σε
ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον», ανέφερε.
«Η θαυματουργός εικόνα σας συγκεντρώνει καθημερινώς χιλιάδες πιστούς, και εμείς ερχόμαστε
εδώ, για να αφήσουμε τις χαρές μας, τις θλίψεις
μας και τις δοκιμασίες μας και μέσω υμών να ζητήσουμε από την Παναγία να μας σκεπάζει με το
ωμόφορό της, και αυτό είναι το πιο σημαντικό
στη ζωή των Ορθοδόξων χριστιανών, διότι η προσευχή δεν γνωρίζει όρια, αποτελεί δροσιά, η οποία
δροσίζει τις ξηρές καρδιές των ανθρώπων. Η προσευχή μας ενώνει», υπογράμμισε ο Μακαριώτατος.
«Εσείς ζείτε δοκιμασίες», πρόσθεσε ο Πολωνίας
Σάββας, «δοκιμασίες, για τις οποίες όλοι μιλάνε,
και ο Αρχιεπίσκοπός σας, και ο Πρόεδρός σας , και
οι Μητροπολίτες και οι πιστοί σας. Ο διηρημένος
λαός αποτελεί πάντοτε πόνο για τους ηγέτες, και
εμείς τον πόνο αυτό τον έχουμε στις καρδιές μας.
Συμμετέχουμε σ’ αυτόν με την προσευχή μας,
και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα θυμόμαστε στις
προσευχές μας να ξεπεραστεί η δοκιμασία αυτή».
Μετά την ανταλλαγή δώρων και ενθυμημάτων
ο Πολωνίας Σάββας ασπάστηκε την εικόνα της
Παναγίας της Ελεούσας του Κύκκου, η οποία
καλλιτεχνήθηκε από τον Απόστολο και ΕυαγEνατενίσεις



Στιγμιότυπα από την ανταλλαγή δώρων

γελιστή Λουκά, και τεμάχιο του λειψάνου του
ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα, καθώς και άλλα λείψανα αγίων, τα οποία φυλάσσονται στη Μονή.
Ακολούθως επισκέφθηκε το περίφημο Μουσείο
και εικονοφυλάκιο της Μονής Κύκκου, και θαύμασε τους θησαυρούς της μακραίωνης παράδοσης της Μονής, και μετά παρακάθισε σε γεύμα, το
οποίο παρέθεσε προς τιμήν του ο ηγούμενος και η
αδελφότητα της σεβασμίας του Κύκκου Μονής.
Το απόγευμα η Α.Μ. ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας
και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας ανήλθε στο Θρονί
της Παναγίας, όπου τέλεσε τρισάγιο και κατέθεσε
δάφνινο στεφάνι «μνήμης, τιμής και ευγνωμοσύνης» στον τάφο του Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου και
προέδρου Μακαρίου Γ’. 
■
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ κ.κ. ΣΑΒΒΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2009
Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Βαρσοβίας καί
πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα,

Μ

έ αἰσθήματα πνευματικῆς ἐξάρσεως
καί ἀγαλλιάσεως ἡ σεπτή χορεία τῶν
θεοσεβῶν καί χριστοφόρων μοναχῶν
τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς, πού ἀποτελεῖ τήν
ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας,
καί τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς θεοσώστου
αὐτῆς ἐπαρχίας σᾶς χαιρετίζουμε μέ τό φαιδρό
τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, «Χριστός Ἀνέστη»!
Μέ φαιδράν καρδίαν καλωσορίζουμε τήν
Ὑμετέρα Μακαριότητα καί τήν τιμία συνοδεία
σας ἐδῶ στό ὀχυρό τοῦτο τῆς ψυχῆς καί τοῦ
πνεύματος, πού ἀποτελεῖ «τιμαλφές κέντρον
εὐσεβείας» ζώσης, δραστηριοποιημένης καί πολυτρόπως ἐκδηλουμένης.
Δοξάζομεν τό πανύμνητο ὄνομα τοῦ
Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ, πού ὁδήγησε τά
βήματά σας ἐδῶ στό θεοφρούρητο τοῦ Κύκκου
Μοναστήρι, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε κατά τό τέλος τοῦ
ἑνδεκάτου αἰώνα ἀπό τόν αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἀλέξιο Κομνηνό καί τόν μοναχό Ἡσαΐα
καί προστατεύεται καί περιφρουρεῖται ἀπό τήν
καλλιτεχνηθεῖσαν ἀπό τόν Ἀπόστολο Λουκᾶ
σεπτή εἰκόνα τῆς Μεγαλόχαρης, τῆς Ἐλεούσας
τοῦ Κύκκου, ἡ χάρη τῆς ὁποίας, ὡς ποταμός
ἀείροος, ἀρδεύει καί ζωογονεῖ τόν Ἀμπελῶνα τῆς
Κυπριακῆς Ἐκκλησίας.
Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ὁδήγησε τά βήματά σας ἐδῶ στή θεοφρούρητη αὐτή Μονή,
πού γιά ἐννέα καί πλέον αἰῶνες ἀποτελεῖ κορυφαία ἔπαλξη τοῦ κυπριακοῦ μοναχισμοῦ
καί ἀπροσμάχητη τῆς Ὀρθοδόξου Κυπριακῆς
Ἐκκλησίας Ἀκρόπολη, καί ἡ ὁποία ἀπολαμβάνει
τῆς εὐλάβειας σύμπαντος τοῦ ὀρθοδόξου,
ἀλλά καί εὐρύτερα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου,
ἀνεξαρτήτως ἐθνότητας καί φυλῆς. Σήμερα ἡ
Ἱερά Μονή Κύκκου, ἡ ἕδρα αὐτή τῆς ἀρτιγενοῦς
Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας, ἀλλά
καί ἐγκαλλώπισμα ἱερό τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἐξακολουθεῖ νά ὑψώνεται ὡς μαρτύριο τῆς
ἀκαταλύτου ὁρμῆς τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς πρός
τόν αἰώνιο Θεό καί νά λειτουργῇ ὡς χῶρος μετάνοιας, ἁγνισμοῦ καί ἀδιαλείπτου ὑμνολογίας
τοῦ Κυρίου, ὑποκαίουσα τόν ἔρωτα πρός τόν
Θεό καί τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον.
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Ὡς εὐλογία Θεοῦ δεχόμεθα, Μακαριώτατε,
τήν πρωθιεραρχική παρουσία σας ἐδῶ στή χειμαζόμενη σήμερα νῆσο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, γιατί ἡ ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων μεταξύ τῶν
Ἐκκλησιῶν ἀποτελεῖ τήν πιό δυνατή μαρτυρία
ἑνότητας, πίστεως καί ἀγάπης.
Τέτοιες
προσκυνηματικές
ὁδοιπορίες
ὁδηγοῦν στή στερέωση καί αὔξηση τῶν
ἀμοιβαίων ἀδελφικῶν αἰσθημάτων καί τή σταθεροποίηση τῶν δεσμῶν τῆς ἀγάπης καί τῆς
εἰρήνης πρός χαράν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί εἰς δόξαν τῆς
Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ζωοποιοῦ Τριάδος.
Θερμά σᾶς παρακαλοῦμε, Μακαριώτατε, στίς
πρωθιεραρχικές σας προσευχές νά ἐνθυμῆστε
πάντοτε καί τόν σκληρά δοκιμαζόμενο σήμερα
μαρτυρικό λαό τῆς ὀρθοδόξου αὐτῆς νήσου, πού
γιά τριᾶντα πέντε τώρα χρόνια γιορτάζει τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μέσα στή δική του σταύρωση. Ὀρθός ὅμως στίς ἐπάλξεις μάχεται, καί θά
μάχεται, μέχρι νά κυλήσει τήν πλάκα τοῦ τάφου,
μέχρι νά ἔρθῃ ἡ Ἀνάσταση, ἡ ἀνάσταση τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλευθερίας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ προοιωνίζεται καί βεβαιώνει καί τῆς
Κύπρου τήν ἀνάσταση!
«Ὡς εὖ παρέστητε», Μακαριώτατε, ἐν ταῖς
αὐλαῖς τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς καί τῆς θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως. Εὐχόμεθα ἀπό
καρδίας, ὅπως ὁ ἐκ νεκρῶν τριήμερος Ἀναστάς
Κύριος, πρεσβείαις τῆς Ἐφόρου τοῦ ἱεροῦ τούτου τόπου καί προστάτιδος τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς
Μονῆς, πανυμνήτου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου
καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, χαρίζῃ στήν Ὑμετέραν
Μακαριότητα ὑγείαν ἀκλόνητη καί ἔτη πολλά
πρός συνέχιση τοῦ δημιουργικοῦ καί καρποφόρου ἔργου σας.
Μακαριώτατε,
Ὡς ἔκφραση τῶν ἐξαιρετικῶν αἰσθημάτων μας
πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα καί ὡς ἐνθύμιο
παντοτινό τῆς ἐδῶ ἐπισκέψεώς σας παρακαλῶ,
ὅπως δεχθῆτε τό ταπεινό αὐτό δῶρο μας, ἕνα
ἀργυροῦν δίσκο μέ ἀνάγλυφη τή θαυματουργό
εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου, εὐχόμενοι, ὅπως ὁ ἐν ἀγκάλαις αὐτῆς Μονογενής Υἱός Της διατηρῇ τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα πολυχρόνιον καί δοξασμένην. 
■
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Ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρος προσφέρει
στο νέο Αρχηγό ΓΕΕΦ
πιστό αντίγραφο της
εικόνας της Παναγίας
της Κυκκώτισσας

Στιγμιότυπο από
τη συνάντηση

Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΕΦ Πέτρου Τσαλικίδη
με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

Σ

υνάντηση με τον νέο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς,
Αντιστράτηγο Πέτρο Τσαλικίδη είχε
στις 30 Ιουλίου ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος. Κατά τη διάρκεια της συνάEνατενίσεις



ντησης συζητήθηκαν θέματα εθνικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος, ενώ ο Πανιερώτατος
ευχήθηκε στον νέο Αρχηγό καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, δωρίζοντας του
αργυρό αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας
του Κύκκου.
■
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Στιγμιότυπα από
τη συνάντηση,
στο γραφείο του
Πανιερωτάτου

Συνάντηση Πρέσβη Ελλάδος
με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος
είχε συνάντηση με τον νέο Πρέσβη
της Ελλάδος στη Λευκωσία κ. Βασίλη Παπαϊωάννου. Στο επίκεντρο
της ολιγόωρης συνομιλίας, που είχαν τέθηκε το
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εθνικό μας θέμα και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω
από το επικείμενο άνοιγμα του οδοφράγματος του
Λιμνίτη. Ο νέος Πρέσβης εξέφρασε για άλλη μια
φορά την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδος
στον δίκαιο αγώνα, που διεξάγεται για την διαφύλαξη των δικαίων του κυπριακού ελληνισμού.  ■
Eνατενίσεις

Στιγμιότυπα από
τη συνάντηση στο
γραφείο του
Πανιερωτάτου
και την προσφορά δώρων

Συνάντηση Πρέσβη Ρωσίας κ. Βιάτσεσλαβ
Σούμσκι με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Ο

Ρώσος πρεσβευτής στην Κύπρο Βιάτσεσλαβ Σούμσκι επισκέφτηκε φιλοφρονητικώς στο Μετόχι του Κύκκου τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, όπου είχαν μακρά συνομιλία αναφορικά με την
πρόοδο του εν εξελίξει διακοινοτικού διαλόγου. Ο
Πανιερώτατος εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά
με τη λύση, που πρέπει να δοθεί στο εθνικό πρόEνατενίσεις



βλημα της Κύπρου, ενώ ο Ρώσος διπλωμάτης τόνισε για άλλη μια φορά ότι η θέση της χώρας του για
το Κυπριακό πρόβλημα υποστηρίζει τη μετεξέλιξη
του ενιαίου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας
σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με μία κυριαρχία, μία υπηκοότητα και μια διεθνή προσωπικότητα, που θα ενσωματώνει την πολιτική ισότητα,
όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
■
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Στιγμιότυπο από την εγκάρδια συνάντηση του Αμερικανού Πρέσβη με τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Επίσκεψη Πρέσβη Αμερικής κ. Φρανκ
Ούπρατσιτς στην Ιερά Μονή Κύκκου

Σ

Ο Πανιερώτατος κ.κ. Νικηφόρος με τον Πρέσβη της
Αμερικής και τη συνοδεία του, ενώ οδεύουν προς τον
τάφο του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
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υνάντηση με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο κ. Φρανκ
Ούπρατσιτς είχε στην Ιερά
Μονή Κύκκου ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος. Κατά την
επίσκεψη του στη Μονή συζήτησαν
θέματα εθνικού ενδιαφέροντος και τις
τελευταίες εξελίξεις γύρω από το κυπριακό πρόβλημα. Ο κ. Ούπρατσιτς
εξεδήλωσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του
για τη μακραίωνη πορεία της Μονής,
την πλούσια προσφορά της στον τόπο
ενώ είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί
από τον Πανιερώτατο στο Θρονί του
Κύκκου, όπου βρίσκεται ο τάφος του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.
Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος και ο
Πρεσβης μπροστά από
τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

Αναμνηστική φωτογραφία
στο Θρονί

Στιγμιότυπα από την ξενάγηση
Eνατενίσεις
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Δεκαπενταύγουστος
στην ΙερΑ ΜονΗ ΚΥκκου

Μ

ε κάθε λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και φέτος
η Κοίμηση της Θεοτόκου στην
Ιερά Μονή Κύκκου. Χιλιάδες πιστών, με την ψυχή γεμάτη ελπίδα
και κατάνυξη, προσέτρεξαν και
πάλι στο πανορθόδοξο προσκύνημα της Θεομήτορος, για να αποθέσουν τη δική τους ικεσία στη
χάρη Της. Η αρχιερατική θεία λειτουργία  τελέστηκε στο καθολικό
της Μονής από τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας  κ.κ. Νικηφόρο. 
■
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Eνατενίσεις

Στιγμιότυπο από την αρχιερατική θεία Λειτουργία

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Νικηφόρος ενώ ομιλεί
στα πλήθη των πιστών

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

Μ

έσα σέ μιά ἐποχή, ἀγαπητοί χριστιανοί, πού ὁ Δημιουργός Θεός, ὡς
κατευθύνουσα καί διαρκής παρουσία, ἀπωθεῖται ἀπό τή ζωή, καί ὁ πολιτισμός
μας δείχνει νά ψυχορραγεῖ, καί ἡ οἰκουμένη
περπατεῖ πλάι σέ βάραθρα, ἀπελπισμένη σέ
ἠθικά ἀδιέξοδα.
Μέσα σέ τούτη τήν ἄγρια μηδενιστική θύελλα, πού ἐξαπέλυσε ὁ ἄθεος ὀρθολογισμός,
ὁ εὐδαιμονισμός καί ὁ ὑλισμός μιᾶς
νευρασθενικῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας,
πού κάνει τόν κόσμο νά εἶναι ἕνας κόσμος
ἠθικά ἀπονευρωμένος χωρίς ἀρχές σταθερές,
κόσμος ἀγχώδης, ἁρπακτικός καί ἀγριεμένος,
ἀδηφάγος καί συνοφρυωμένος, οἱ γιορτές
πρός τιμή τῆς Παναγίας μας προκαλοῦν τήν
ἱλαρότητα καί τονώνουν τήν ἐλπίδα.
Καί σήμερα, γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς
Ὑπερευλογημένης, Ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τό κλῖμα
τῆς ζωῆς μας ἀδιόρατα ἀλλοιώνεται, καί διαχέεται ἕνα ρῖγος θεϊκό, πού συγκλονίζει τίς

Eνατενίσεις



καρδιές, ἀφυπνίζει ἀπό τήν πεζή καθημερινότητα, τήν ἀδράνεια καί τή νωχελικότητα
τίς συνειδήσεις, καί ἀναμοχλεύει τή ζωή μας
ὁλόκληρη, καί μᾶς γαληνεύει, καί μᾶς ἠρεμεῖ.
Γιορτάζουμε σήμερα, ἀγαπητοί χριστιανοί, τή μεγάλη καί ἁγία ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία, κηδευόντων τῶν
Ἀποστόλων καί ἀνυμνούντων τῶν Ἀγγέλων,
μεθίσταται στούς οὐρανούς, στόν θρόνο τοῦ
Θεοῦ, στόν θρόνο τῆς ἀθανασίας.
Συνωστισμένοι σήμερα ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι
χριστιανοί κάτω ἀπό τούς θόλους τῶν ἱερῶν
ναῶν μας, ὑμνοῦμε τήν ἀρετή, τήν καθαρότητα, τήν ἁγνότητα καί ἁγιότητα Ἐκείνης, τῆς
Παναγίας μας, πού κατά τρόπο ἀκατανόητο
στόν ἀνθρώπινο νοῦ περιέλαβε μέσα Της
Αὐτόν, πού δέν μπόρεσε νά χωρέσει κανένας τόπος. Δέχθηκε μέσα Της τήν ἴδια τήν
ὑπόσταση τοῦ ἀχώρητου Θεοῦ. Ἡ ἁγνή μήτρα
τῆς Παρθένου ἔγινε «χωρίον τοῦ ἀχωρήτου»
καί «δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου πλαστουργοῦ
Της». Ἡ Παναγία ἡ Κεχαριτωμένη, σάρκωσε
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καί γέννησε τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου καί Λυτρωτή μας. Σέ τέτοιο ὕψος ἁγιότητας ἔφθασε
ἡ Πανάμωμη Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ὥστε ὁ Ἅγιος
Θεός νά κατοικήσει μέσα Της καί νά λάβει σάρκα ἀπό τή σάρκα Της, καί νά γίνει ἄνθρωπος,
γιά νά θεώσει τόν ἄνθρωπο. Δίκαιος,
λοιπόν, ὁ αἶνος τῆς αἰώνιας εὐγνωμοσύνης καί
ἀπέραντης ἀγάπης μας πρός τήν Ἀειπάρθενο.
Γιατί χάρη σ’ Αὐτήν καί στήν ἔκπαγλη ἀρετή
Της κατέστη ὁ κόσμος μας αὐτός ἱκανός νά
διαβεῖ πρός τόν οὐρανό.
Δίκαια καί οἱ ἱεροί ὑμνογράφοι μας συναγωνίζονται σήμερα, γιορτή τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, γιά νά ὑμνήσουν σέ ὑψηλούς
τόνους καί λυρικές ἐξάρσεις, ἑορταστικά καί
πανηγυρικά, τήν «ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
Κοιμήθηκε ἡ ἄχραντη, καί μεῖς κάναμε
τήν ἅγια κοίμησή Της γιορτή, πανηγύρι, χαρά,
ὕμνο, δοξολογία, γιατί «ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπεν». Ἀναχωρῶντας ἀπό τή ζωή
αὐτή, γιά νά καθίσει στά δεξιά τοῦ Υἱοῦ Της,
ὡς «Βασίλισσα περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» μέ θεία δόξα, δέν ἐγκατέλειψε οὔτε στιγμή τόν κόσμο. Μένει μέ μᾶς, τά παιδιά της, καί
πρεσβεύει πάντοτε γιά μᾶς.
Ὅποιος προστρέχει σ’ Αὐτήν μέ πίστη καί
ταπείνωση οὐδέποτε ἀπογοητεύεται.
Αὐτή, ἡ Παναγία μας, βαλσαμώνει τόν
πόνο μας, σπογγίζει τά δάκρυά μας, ἠρεμεῖ
τούς παλμούς τῆς καρδιᾶς μας, γαληνεύει τήν
ψυχή μας καί ἐμπνέει ἐλπίδα σέ κάθε πονεμένη ὕπαρξη.
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Καθώς ἀτενίζουμε τήν ἄχραντη μορφή Της, μᾶς ἑλκύει κοντά Της, καί σκύβει ἡ
γλυκοφιλοῦσα, γιά ν’ ἀκούσει τόν κάθε μας
πόνο, τόν κάθε μας στεναγμό.
Ἰδιαίτερα, ὅμως, ἡ σημερινή γιορτή, ὅπως
καί κάθε γιορτή πρός τιμή τῆς Θεοτόκου,
συγκινεῖ τόν λαό μας, καί ὁλόκληρο τό ἔθνος
τῶν Ἑλλήνων, γιατί στό πρόσωπο τῆς Παναγίας βλέπει συνδεδεμένα τή μακραίωνη
ἐκκλησιαστική του παράδοση καί τά ἐθνικά
του πεπρωμένα. Βιώνει τίς περιπέτειες καί
τά μεγαλεῖα του, καί βλέπει τόν θεοδύναμο
ἱστορικό προορισμό του.
Τό ἔθνος μας σέ στιγμές δεινῶν συμφορῶν,
σέ στιγμές ἀγωνιώδους ἀποστροφῆς πρός
τήν Παναγία, εἶδεν Αὐτήν προστάτιδα
καί ὑπέρμαχο κραταιά, θραύουσα μέ τήν
ἀκατάβλητη ἰσχύ Της τή δύναμη στίς παρεμβολές τῶν ἐθνῶν.
Γι’ αὐτό καί μεῖς σήμερα, μέσα στούς
δυσχερεῖς καί πολυτάραχους αὐτούς καιρούς, μέσα σέ τούτη τή δεινή ἐμπλοκή
τῶν καιρῶν μας, πού ἡ μισή πατρίδα μας
ἐξακολουθεῖ νά στενάζει ὑπό τό πέλμα βάρβαρου εἰσβολέα, καί οἱ μεγάλοι τῶν ἐθνῶν
τεκταίνονται τρόπους θωπευτικούς γιά τόν
εἰσβολέα καί πιεστικούς γιά τό ἀδικούμενο
θῦμα, στήν Παναγία μας, «ὡς ἔχουσαν τό κράτος ἀπροσμάχητον» καί ὡς μεσίτρια, δυναμένη νά μᾶς λυτρώσει ἐκ παντοίων κινδύνων, νά
προστρέξουμε πρέπει καί θερμά νά τήν παρακαλέσουμε, μέ συντριβή καί ταπείνωση, νά
σβήσει τή φλόγα τῆς φρικτῆς δοκιμασίας μας,
καί νά σωθεῖ ἡ πατρίδα μας.
Eνατενίσεις

Σήμερα, πού οἱ κοσμοκράτορες τοῦ
αἰῶνος τούτου ἐπαγγέλλονται δικαιοσύνη,
καί τήν προδίδουν, ὑπόσχονται τήν ἐλευθερία
τῶν λαῶν, καί τήν στραγγαλίζουν. Σήμερα,
πού τό δίκαιο ἔφθασε νά εἶναι ἡ αὐθαιρεσία
τῆς δύναμης, πού τρέφει τόν ἐγωισμό τῆς
ἐπικράτησης, νά κάμψουμε πρέπει εὐλαβικά
τό γόνυ τῆς ψυχῆς μας μπροστά στήν Παναγία μας καί θερμά νά τήν παρακαλέσουμε
νά γίνει μεσίτρια πρός τόν Υἱόν Της καί Θεό
μας, γιά νά φανεῖ ἵλεως, καί νά φωτίσει μέ τή
χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
τήν ἀμφιρρέπουσα διάνοια τῶν ἰσχυρῶν τῆς
γῆς, ὥστε νά ἀφήσουν τήν ὑποκριτική συμπεριφορά τους καί νά εὐαισθητοποιηθοῦν γιά
τήν ἐμπέδωση καί στήν Κύπρο τῶν ἀρχῶν τῆς
εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλευθερίας,
ἀλλά καί νά ἐργαστοῦν, ὥστε νά καρποφορήσουν οἱ προσπάθειες, πού καταβάλλονται γιά μιά λύση στό ἐθνικό μας πρόβλημα,
πού δέν θά περιέχει σπέρματα ἐκρηκτικῆς
συμφορᾶς γιά τό μέλλον τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά
θά ἐπανενώνει πραγματικά τήν πατρίδα μας,
και θά ἐξασφαλίζει τήν ὁμαλή λειτουργία
ἑνός ἐπανενωμένου κράτους, καί θά ἐγγυᾶται
τήν ἀκεραιότητά του, καί θά ἑδραιώνει τήν
ἀσφάλειά του.
Χριστιανοί μου!
Γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου σήμερα καί ἡ Ἐκκλησία μας τοποθετεῖ μπροστά
μας τόν μεγαλύτερο πνευματικό πομπό καί
τόν ἰσχυρότερο πόλο ἕλξεως τῆς ψυχῆς μας,
τήν Παναγία μας. Τό πρόσωπο τῆς Παναγίας νά εἶναι πρέπει γιά μᾶς τούς Ὀρθόδοξους
Χριστιανούς δείκτης πορείας στόν δρόμο τοῦ
ἀληθινοῦ μεγαλείου τῆς ἀπέραντης ἀγάπης,
τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἐγκαρτέρησης, ἀλλά
καί τῆς θερμῆς πίστεως πρός τόν Υἱόν Της καί
Θεό μας.
Ἄν, λουσμένοι καί ἐξαγνισμένοι στό λουτρό τῆς μετάνοιας καί ἐξομολόγησης, προσπέσουμε ἐνώπιόν Της, ἐκζητῶντας τό ἔλεος
καί τή συγγνώμη Της, τότε ὑπάρχει ἐλπίδα ἡ
Κύπρος νά ἐξέλθει ἀπό τή σημερινή τραγωδία, καί νά σωθεῖ.
Τοῦτες τίς κρίσιμες καί ἀγωνιώδεις ὧρες,
πού οἱ δυσχέρειες μᾶς κυκλώνουν ἀπό
παντοῦ, ἄς παρακαλέσουμε μέ πίστη θερμή
καί μέ εὐλάβεια πολλή τήν Παναγία μας, νά
γίνει γιά μᾶς μέ τίς μητρικές της πρεσβεῖες
πρός τόν Κύριο ἡ σωστική βοήθεια καί σωτηEνατενίσεις



Στιγμιότυπο από τη δεξίωση στο Συνοδικό
της Μονής
ρία μας: «Διάσωσον ἀπό κινδύνων τούς δούλους σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετά Θεόν εἰς
σέ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καί
προστασίαν».	
■
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Aντρέας
Χριστοφόρου

Θεοχάρης Κιμής

Ευάγγελος Ευριπίδη

Θεοφάνης
Μ. Ορφανού

ΜνημOσυνο
πεσOντων
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ

Τ

ελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κυριακού στον Κάμπο, κατά την Αρχιερατική θεία Λειτουργία, προϊσταμένου
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
κ.κ. Νικηφόρου, το ετήσιο μνημόσυνο των ηρωικώς πεσόντων κατά την Τουρκική
εισβολή του 1974 παλικαριών που έλκουν την
καταγωγή τους από την περιοχή. Στην εκδήλωση
φόρου τιμής για τους πεσόντες παρέστησαν και
κατάθεσαν στεφάνια, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ο
Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ. Μιχάλης Πολυνίκης, στρατιωτικές και κοινοτικές
αρχές της περιοχής και πλήθος κόσμου.

Ιωάννης Αχιλλέως
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Ανδρέας Γιωργαλίδης

Άρης Μαυροσκούφης
Eνατενίσεις

Χαράλαμπος
Αντωνίου

Ανδρέας
Χριστοδουλίδης

Θεμιστοκλής Δράκος

Χαράλαμπος
Φαντάρος

Κατάθεση
στεφάνων

Στιγμιότυπα από το μνημόσυνο

Χρίστος Π. Καλαϊτζής
Eνατενίσεις



Χριστάκης
Χριστοδουλίδης
167

Αναμνηστική φωτογραφία μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Κάμπου
στο Αγίασμα της Παναγίας, πλησίον της Ιεράς Μονής Κύκκου

Δραστηριότητες Χριστιανικού Συνδέσμου
Γυναικών Κάμπου
Στιγμιότυπο
από την επίσκεψη μελών του Χριστιανικού
Συνδέσμου
Γυναικών
Κάμπου στο
γηροκομείο
Κλήρου
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Α

νάμεσα στις δραστηριότητές του, ο
Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Κάμπου
συμπεριέλαβε εκδρομή
στο αγίασμα της Παναγίας
που βρίσκεται πλησίον
της Ιεράς Μονής Κύκκου,
επίσκεψη στο γηροκομείο της Κλήρου όπου
τα μέλη του Συνδέσμου
συνομίλησαν για αρκετή
ώρα με ηλικιωμένα άτομα,
προσφέροντάς τους δώρα,
καθώς επίσης και προσκυνηματική εκδρομή στην
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. 
■
Eνατενίσεις

Αναμνηστικές φωτογραφίες από την επίσκεψη μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου
Γυναικών Κάμπου
στην Ιερά Μονή Αγίου
Γεωργίου Αλαμάνου
Eνατενίσεις
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O Πανιερώτατος Μητροπολίτης
κ.κ. Νικηφόρος κοντά στους αποδήμους
της κοινότητας Μηλικουρίου

Τ

ην Κυριακή, 31 Μαΐου 2009, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος προσκάλεσε τους κατοίκους και απόδημους της
κοινότητας Μηλικουρίου σε δείπνο
εργασίας σε γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας.
Σκοπός της σύναξης αυτής ήταν η από κοινού συζήτηση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η κοινότητα, και η εξεύρεση τρόπων και μέσων για την
επίλυσή τους. Τα θέματα, που συζητήθηκαν κατά
τη διάρκεια του δείπνου, ήταν μεταξύ άλλων η συντήρηση του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου, η
συντήρηση του ιερού ναού του Αγίου Ανδρονίκου,
η ανοικοδόμηση του ναού της Αγίας Αρκάς, η συντήρηση και επέκταση του Ξενώνα της κοινότητας,
η δημιουργία πολιτιστικής υποδομής στην κοινότητα, με την ίδρυση Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, καθώς
και η δημιουργία υποδομής για τοποθέτηση των
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προτομών των ηρώων της κοινότητας. Ο Πανιερώτατος εξέφρασε τη στήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας στα προβλήματα, που απασχολούν την κοινότητα, και αναφέρθηκε εκτενώς
στους ισχυρούς δεσμούς, που υπάρχουν μεταξύ της
και της Ιεράς Μονής Κύκκου. Το δείπνο εργασίας
σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφενός μεν διότι όλοι οι
κάτοικοι και απόδημοι της κοινότητας ανταποκρίθηκαν θετικώς στην πρόσκληση του Πανιερωτάτου, και αφετέρου διότι συμφωνήθηκε η συνεργασία όλων για την επίλυση των προβλημάτων, που
αντιμετωπίζει η κοινότητα. Τα προβλήματα, που
συζητήθηκαν, έχουν καταγραφεί και ιεραρχηθεί,
και ήδη άρχισε η διαδικασία επίλυσής τους με βάση
τις αποφάσεις, που λήφθηκαν στο δείπνο. Ευχόμαστε σε όλους όσους εργάζονται για τον σκοπό αυτό,
καλή επιτυχία στο έργο τους και σύντομα να δουν
την υλοποίηση των οραμάτων της κοινότητας.  ■
Eνατενίσεις

ΙερΟς ΝαΟς ΑγΙου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ

Eνατενίσεις
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Η Χορωδία της
Παγκύπριας
Ένωσης Ιεροψαλτών «Ιωάννης
Κουκουζέλης»

Ο Α’ Λειτουργός Μέσης Εκπαίδευσης
και Επιθεωρητής Θεολογικών Μαθημάτων κ. Μιχαλάκης Λοϊζίδης και η
Πρόεδρος του Χριστιανικού Συνδέσμου
Γυναικών Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Μηλικουρίου κ. Ανδρούλα Πετρίδου
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Πολιτιστική και Φιλανθρωπική Εκδήλωση
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
Μηλικουρίου

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η πολιτιστική και φιλανθρωπική
εκδήλωση του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου, που πραγματοποιήθηκε
στις 18 Μαρτίου 2009 στο ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ
στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μετα172



ξύ άλλων, επίκαιρους βυζαντινούς ύμνους από τη
Χορωδία της Παγκύπριας Ένωσης Ιεροψαλτών
«Ιωάννης Κουκουζέλης», υπό τη διεύθυνση του κ.
Γεωργίου Λοίζου, το τραγούδι του Αγίου Γεωργίου
από την κ. Λυγία Κωνσταντινίδου, ομιλία από τον
Δρ. Μιχαλάκη Λοιζίδη, Θεολόγο, Α’ Λειτουργό
Μέσης Εκπαίδευσης και Επιθεωρητή Θεολογικών
Eνατενίσεις

Ο κ. Μιχαλάκης Λοιζίδης
κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του

Μαθημάτων, με θέμα «Το Μυστήριο του Γάμου και
ο θεσμός της οικογένειας», όπως επίσης και κλήρωση πολλών δώρων. Η εκδήλωση τελούσε υπό
την αιγίδα του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου. Σε χαιρετισμό
του Πανιερωτάτου, που διάβασε ο Διευθυντής
Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης,
ο Πανιερώτατος, αφού εξέφρασε τη λύπη του, που
λόγω άλλης ειλημμένης υποχρέωσης δεν μπόρεσε
να παραστεί στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει στη λειτουργία των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών και στο έργο, που επιτελούν στην κοινότητά τους. Αναφερόμενος στον
Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Μηλικουρίου,
εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμησή του προς το έργο,
που ο Σύνδεσμος επιτέλεσε στο σύντομο χρονικό
διάστημα της λειτουργίας του, και επιδαψίλευσε
τις ευλογίες του για πλούσιο και παραγωγικό έργο
Eνατενίσεις



και στο μέλλον, υποσχόμενος πως θα βρίσκεται πάντα πλάι του, συμπαραστάτης και βοηθός σε κάθε
προσπάθειά του.
Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου, κ. Ανδρούλα
Πετρίδου έκανε σύντομη αναφορά στην ίδρυση,
στους σκοπούς και τους στόχους του Συνδέσμου,
αλλά και στις δυσκολίες και ιδιάζουσες συνθήκες
κάτω από τις οποίες λειτουργεί, επειδή τα μέλη του
Συνδέσμου δεν κατοικούν στην ίδια ενορία, όπως
συμβαίνει με τους άλλους χριστιανικούς συνδέσμους γυναικών, αλλά είναι σκορπισμένα σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Τόνισε όμως πως, παρά
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου εργάστηκε με ένθερμο
ζήλο, συστηματικά και συλλογικά, για να θέσει τις
βάσεις της επιτυχούς λειτουργίας του. Γι’ αυτό και
στο τόσο σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του ο Σύνδεσμος έχει να επιδείξει πολύ αξιόλο173

Στιγμιότυπα από
την εκδήλωση

γη δράση με δραστηριότητες, τόσο στη Λευκωσία,
όπου ζουν και εργάζονται τα περισσότερα μέλη
του, όσο και στο Μηλικούρι, όπου είναι η έδρα του
Συνδέσμου, και ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου,
προστάτη του Συνδέσμου. Όπως τονίστηκε από
την κ. Πετρίδου, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε τον μήνα Μάρτιο, κατά τον οποίο ο Σύνδεσμος
έκλεισε ένα χρόνο ζωής, για να διοργανώσει την
πρώτη μεγάλη εκδήλωσή του στη Λευκωσία. Τον
μήνα κατά τον οποίο κατ’ εξοχήν τιμάται η γυναίκα και με διάφορες εκδηλώσεις καταβάλλεται προσπάθεια να προβληθεί η θέση, που πρέπει να κατέχει, και ο ρόλος, που μπορεί να διαδραματίσει μέσα
στην κοινωνία. Ακριβώς μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια
των τιμητικών για τη γυναίκα εκδηλώσεων και
γεγονότων, που πραγματοποιούνται τον μήνα
Μάρτιο, ενέταξε και ο Χριστιανικός Σύνδεσμος
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Γυναικών Μηλικουρίου την εκδήλωση αυτή, γιατί η σύσταση και λειτουργία των Χριστιανικών
Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής περιφέρειας Κύκκου και Τηλλυρίας σκοπό έχει την
ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας
μέσα στην Εκκλησία και στην κοινωνία γενικότερα. Μεγάλη είναι η ευκαιρία, που παρέχεται μέσα
από τους Συνδέσμους Γυναικών στις γυναίκες,
γι’ αυτό και οφείλονται θερμότατες ευχαριστίες
και ευγνωμοσύνη προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, με
απόφαση του οποίου συστάθηκαν και λειτουργούν
οι Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών στη μητροπολιτική του περιφέρεια. 
■
Eνατενίσεις

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου
κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της εκδήλωσης

Στιγμιότυπα από
την εκδήλωση

Η κ. Έλλη Μακρή, Γραμματέας του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου ανακοινώνει τα
αποτελέσματα κλήρωσης,
που έγινε κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης
Eνατενίσεις
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Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

«ΣυναπAντημα

Τ

στη γενέτειρά μας»

ην Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή
χρονιά τη φιλανθρωπική εκδήλωση
«Συναπάντημα στη γενέτειρά μας» προς τιμή των
μόνιμων κατοίκων του χωριού και των αποδήμων τρίτης ηλικίας. Η όλη εκδήλωση, που έγινε
στο Μηλικούρι, τελούσε υπό την υψηλή προστασία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου, και στηρίχθηκε από
την Εταιρεία Aνάπτυξης Μαραθάσας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε κοινό πρωινό εκκλησιασμό στον
ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου, κοινό πρόγευμα που ετοιμάστηκε και προσφέρθηκε σε όλους
τους παρευρισκόμενους από τον Χριστιανικό
Σύνδεσμο Γυναικών στον χώρο του Ξενώνα, προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κύκκου, έδρα της Ιεράς
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας, πλούσιο
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καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
από το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Παράδοση Λιοπετρίου» και πλούσιο γεύμα στο εστιατόριο
«Το Βρυσί του Κύκκου», που πρόσφερε η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας.
Στην ομιλία της η πρόεδρος του Χριστιανικού
Συνδέσμου Γυναικών Μηλικουρίου, κ. Ανδρούλα
Πετρίδου, ευχαρίστησε θερμά τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, που πρόθυμα έθεσε την εκδήλωση υπό την
υψηλή προστασία του, καθώς και για την έμπρακτη και συνεχή στήριξή του προς το έργο του
Συνδέσμου. Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης προς
την Εταιρεία Ανάπτυξης Μαραθάσας και προς το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη στήριξη της εκδήλωσης.
Όπως ανέφερε η κ. Πετρίδου, ο βασικότερος
στόχος της εκδήλωσης, που τείνει να γίνει πλέον
Eνατενίσεις

θεσμός, ήταν να δώσει την ευκαιρία σε
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τους συνταξιούχους απόδημους του χωριού, που
γεννήθηκαν, έζησαν, δημιούργησαν και
με τις πολύτιμες υπηρεσίες τους κράτησαν την κοινότητα Μηλικουρίου ζωντανή σε δύσκολους καιρούς, να ξανασυναντηθούν και να ξαναζήσουν μαζί μια μέρα
στον όμορφο τόπο, που γεννήθηκαν.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο
Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Μηλικουρίου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης,
τίμησε δύο σημαντικά και αγαπητά σε όλους πρόσωπα της κοινότητας, τη «μαμμού» του χωριού κ.
Καλλιόπη Γ. Δαμιανού, που με τα χέρια της έφερε
στη ζωή ολόκληρη γενιά και σε δύσκολα χρόνια
προσέφερε στην κοινότητα Μηλικουρίου μακρόχρονες και πολύτιμες υπηρεσίες, και την αείμνηστη Ευγενία Α. Δαμιανού, που υπήρξε ιδρυτικό
και πολύ δραστήριο μέλος του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών, και προσέφερε πολύτιμες υπη-

Η πρόεδρος του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μηλικουρίου κ. Ανδρούλα Πετρίδου ενώ εκφωνεί την
ομιλία της
ρεσίες στη διοργάνωση πολλών δραστηριοτήτων,
τόσο του Συνδέσμου Γυναικών, όσο και του Συνδέσμου Αποδήμων Μηλικουρίου, συμβάλλοντας
τα μέγιστα στην επιτυχία των εκδηλώσεων και
στην προβολή της κοινότητας. 
■
Διάφορα στιγμιότυπα από το χορευτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης

Eνατενίσεις
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Εκδρομή Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Μ

έλη του
Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών του
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας πραγματοποίησαν
προσκυνηματική
εκδρομή στην επαρχία
Λάρνακας. Κατά τη
διάρκεια της εκδρομής
επισκέφθηκαν τον
ιερό ναό του Αγίου
Λαζάρου στη Λάρνακα
και την Ιερά Μονή
Αγίου Γεωργίου
Μαυροβουνίου. 
■
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Eνατενίσεις

Αναμνηστικές φωτογραφίες μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας
Eνατενίσεις
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Φιλολογικός Διαγωνισμός
Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
με θέμα «Ιωάννης Καποδίστριας»

Κ

ατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο
Γυμνάσιο και Λύκειο του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Νικηφόρος, προκήρυξε φιλολογικό διαγωνισμό μεταξύ
των μαθητών, με κύριο θέμα την προσωπικότητα
του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι μαθητές καλούνταν
να γράψουν σχετική έκθεση, παρουσιάζοντας σημαντικές πτυχές της ζωής και του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια, αξιολογώντας ταυτόχρονα και
την συνολική προσφορά του. Την αξιολόγηση
των εκθέσεων των μαθητών ανέλαβε η διεύθυνση
και η ομάδα των φιλολόγων του σχολείου.
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Τα Βραβεία κέρδισαν οι εξής μαθητές:

l Λύκειο
- Α’ Βραβείο €1000: Πορφυρίου Έλενα, μαθήτρια
Α’ Λυκείου
- Β’ Βραβείο €600: Κοντάκκη Σοφία, μαθήτρια
Β’ Λυκείου
- Γ’ Βραβείο €400: Αντιγόνη Ανδρέου και Ελένη
Βασιλείου, μαθήτριες Β’ Λυκείου (από €200)

l Γυμνάσιο
- Α’ Βραβείο Γυμνασίου €1000: Χλόη Γαβριήλ,
μαθήτρια Β’ Γυμνασίου 
■
Eνατενίσεις

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Νικηφόρος με τα παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Τ

ους μαθητές και τις μαθήτριες του
Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πύργου
Τηλλυρίας επισκέφθηκε πρόσφατα ο
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου
και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος. Ο Πανιερώτατος επισκέφθηκε τα παιδιά στο δάσος, όπου
Eνατενίσεις



βρίσκονταν για σχολική εργασία, συνομίλησε για
αρκετή ώρα μαζί τους, και τους ευχήθηκε κάθε
πρόοδο στα μαθήματα και στη ζωή τους. Τα παιδιά
ευχαρίστησαν τον Πανιερώτατο, τόσο για την επίσκεψη, όσο και για την έμπρακτη και συνεχή στήριξή του στον μαθητικό κόσμο της περιοχής.
■
181

Βιβλίο
«Εις ελαίαν»

Τ

ο συλλογικό έργο της παρούσας έκδοσης αφορά εργασίες –δραστηριότητες μαθητών
της Β’ τάξης του Γυμνασίου
του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας
με σχετικό θέμα την ελιά, που έγιναν υπό
την καθοδήγηση της φιλολόγου-ιστορικού
κ. Χρυσοβαλάντας Θεοχάρους. Τα παιδιά
προσφέρουν στον αναγνώστη, ως θυμίαμα
εύοσμο, τον καρπό μιας ομαδικής εργασίας,
φιλοτεχνώντας τις ψηφίδες ενός μωσαϊκού,
που εξυμνεί την ελιά και την ευεργετική
της δράση στη ζωή του ανθρώπου. Ζωγραφίζουν για την ελιά, γράφουν στιχάκια γι’
αυτήν, αναλύουν παροιμίες με θέμα την
ελιά, προβάλλουν σχετικά τοπικά έθιμα.
Ταξιδεύοντας στον χρόνο, ανακαλύπτουν
τις βαθιές ρίζες της αμφίδρομης σχέσης
του ανθρώπου με την ελιά, που εδράζεται
στην αρχή του «δούναι και λαβείν». Η ελιά
δίνει τους πλούσιους και ευεργετικούς της
καρπούς στον άνθρωπο και ο άνθρωπος την
εξυψώνει σε σύμβολο ειρήνης και συνύπαρξης των λαών.

«Όλα ξεκίνησαν με το ποίημα «Καλλιπάτειρα» του Λορέντζου Μαβίλη. Η προβολή της ελληνικής αρχαιότητας, και ειδικότερα η ιστορική πραγματικότητα, που
αφορούσε τους αρχαίους Ολυμπιακούς
Αγώνες, καθώς και ο συσχετισμός τους
με τους σύγχρονους, μάγεψε τα παιδιά. Ο
έπαινος, το έπαθλο, το βραβείο του νικητή,
ένα στεφάνι ελαίας, ήταν το εφαλτήριο γι’
αυτό, που ακολούθησε. Τα παιδιά έφτιαξαν
στεφάνια, γνώρισαν την αξία και τον ρόλο
της ελιάς από την αρχαιότητα μέχρι και
σήμερα, μυήθηκαν στο αρχαίο πνεύμα και
στο ευ αγωνίζεσθαι και έτσι έμαθαν πως
σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα αλλά το
ταξίδι…» (απόσπασμα από τον πρόλογο της
Χρυσοβαλάντας Θεοχάρους) 
■
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Στιγμιότυπα από την
αιμοδοσία του προσωπικού της Ιεράς Μονής
Κύκκου

ΕτΗσια
ΑιμοδοσΙα
ΠατΕρων
και
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΙερΑς
ΜονΗς
ΚΥκκου

Σ

υνηθίζεται η προσφορά δώρων σε ονομαστικές εορτές. Είναι έθιμο. Είναι
ανάγκη. Είναι και υποχρέωση. Ένα
αντίδωρο αγάπης και εκτίμησης σε
αυτόν που άγει τα ονομαστήριά του.
Εμείς όμως έχουμε διδαχθεί ότι η κατ’ εξοχήν έκφραση αγάπης μόνο με αγάπη προσφέρεται. Ο Μητροπολίτης Νικηφόρος διαχρονικά μας έμαθε να
184



αγαπούμε, προσφέροντας, και να προσφέρουμε,
αγαπώντας. Αποφασίσαμε λοιπόν, εδώ και χρόνια,
αντί υλικού δώρου, που φθείρεται, να διοργανώνουμε αιμοδοσία των πατέρων και των υπαλλήλων της Ιεράς Μονής Κύκκου με την ευκαιρία της
ονομαστικής εορτής του Πανιερωτάτου. Δίνοντας
αίμα, χαρίζεις ζωή. Μας κοστίζει ελάχιστο, αξίζει
όμως πολλά. 
■
Eνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία
στο προαύλιο του αρχαίου
ναού, αφιερωμένου στην
Παναγία Επισκοπή

Εκδρομή Κατηχητικών Ιεράς Μητροπόλεως
Κύκκου και Τηλλυρίας στη Σαντορίνη

Μ

ε τις ευλογίες του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου πραγματοποιήθηκε στις 7-11 Ιουλίου με
επιτυχία η καθιερωμένη τελική
εκδρομή του ανωτέρου κύκλου των κατηχητικών
συνάξεων της Μητροπόλεώς μας. Φετινός προορισμός ήταν το νησί της Σαντορίνης. Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης εκδρομής τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν σε μίνι κρουαζιέρα
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τις ομορφιές των διάσπαρτων στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο βραχονησίδων της Σαντορίνης με αποκορύφωμα την επίσκεψή τους στο ενεργό ηφαίστειο
της περιοχής. Η ανάβαση στο απόκρημνο ναΰδριο
του Αγίου Γεωργίου στο Ημεροβίγλι, η θέα του
ηλιοβασιλέματος από την μαγευτική Οία, και το
ταπεινό προσκύνημα στην αρχαιότερη Εκκλησία
της περιοχής ομόρφυναν ακόμη περισσότερο τις
γεμάτες ξεγνοιασιά και διασκέδαση στιγμές των
παιδιών. 
■
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Γάμος της θυγατέρας του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μετόχιο Κύκκου

Τ

ο Σάββατο, 30 Μαΐου 2009,
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος
ευλόγησε το μυστήριο του
γάμου του Νίκου Μούδουρου και της
Χριστίνας Χριστόφια, θυγατέρας του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια. Ο γάμος
τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Προκοπίου, στο Μετόχιο Κύκκου στη Λευκωσία, στην παρουσία σύσσωμης της
πολιτικής ηγεσίας του τόπου, φίλων
και συγγενών του ζεύγους και πλήθους κόσμου. Μετά το πέρας του μυστηρίου ακολούθησε μεγάλη δεξίωση
στους κήπους του Μετοχίου Κύκκου
στην οποία παρεβρέθηκαν χιλιάδες
κόσμου.
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Στιγμιότυπα
από τη βάπτιση

Βάπτιση του εγγονού του Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου

Τ

ο μυστήριο του βαπτίσματος του εγγονού του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κ. Ανδρέα Δημητρίου τέλεσε στο Μετόχιο Κύκκου στη
Λευκωσία ο Πανιερώτατος Μητρο-

πολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στο μυστήριο
ήταν και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας και η σύζυγός του κ.
Έλση Χριστόφια.
■

Στιγμιότυπα
από τη βάπτιση
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1

2

1. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος ενώ
διαβάζει τον χαιρετισμό του
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου

3

2. Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του διπλού ψηφιακού δίσκου,
που έγινε στο Σπίτι της Κύπρου
στην Αθήνα
3. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος με
τους συντελεστές, παρουσιαστές
και ερμηνευτές σε αναμνηστική
φωτογραφία από την εκδήλωση

Δισκογραφική έκδοση Παραδοσιακής
Μουσικής της Κύπρου

Τ

ην Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009, παρουσιάσθηκε στο Σπίτι της Κύπρου στην
Αθήνα, με τη συνεργασία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, η δισκογραφική έκδοση Παραδοσιακής Μουσικής της Κύπρου του Μιχάλη Ττερλικκά, «ΚΥΠΡΑΙΑ ΦΩΝΗ
Καλώς ήρταν οι ξένοι μας», της οποίας η Ιερά Μονή
Κύκκου ήταν χορηγός.
Στην εκδήλωση αυτή ερμηνεύθηκαν από τους
δημιουργούς μουσικούς και οργανοπαίκτες αποσπάσματα από τον ομώνυμο διπλό ψηφιακό δίσκο,
τα οποία χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των απλών
ανθρώπων του λαού της Κύπρου. Στη συνέχεια ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος διάβασε τον χαιρετισμό του Πανιερωτάτου
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Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου. Ακολούθως την όλη έκδοση παρουσίασε ο
Ελλογιμώτατος κ. Μιχάλης Πιερής, Κοσμήτορας
της Φιλοσοφικής Σχολής και Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο κ. Πιερής μίλησε διεξοδικά για την παραδοσιακή μουσική της Κύπρου, της οποίας όπως τόνισε
ο γλωσσικός και ποιητικός πλούτος δεν άφησε
ασυγκίνητους μεγάλους ποιητές, όπως ο Κωνσταντίνος Καβάφης και ο Γιώργος Σεφέρης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες του Μιχάλη
Ττερλικκά προς τους διοργανωτές της παρουσίασης, προς τους χορηγούς της έκδοσης και προς το
μουσικό σχήμα, που τον συνόδευσαν μαζί με άλλους ερμηνευτές στην παρουσίαση του μουσικού
προγράμματος της εκδήλωσης.
189

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
«ΚΥΠΡΑΙΑ ΦΩΝΗ – ΚΑΛΩΣ ΗΡΤΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΑΣ»
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΤΤΕΡΛΙΚΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΙΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2009

Ε

ἶναι μέ ἰδιαίτερη χαρά πού χαιρετίζω
τήν ἐκδήλωση παρουσίασης τῆς νέας
δισκογραφικῆς δουλειᾶς τοῦ κ. Μιχάλη
Ττερλικκᾶ, μέ τίτλο «Κυπραία Φωνή – Καλῶς
ἦρταν οἱ ξένοι μας». Πρόκειται γιά τήν τέταρτη προσωπική του δισκογραφική ἔκδοση,
μετά τά παραδοσιακά τραγούδια τῆς Κύπρου
μέ τίτλο «Κυπραία Φωνή» τό 1991, τά κυπριακά καί ἄλλα ἑλληνικά κάλαντα, καθώς καί
διάφορα θρησκευτικά τραγούδια καί ὕμνους,
πού κυκλοφόρησαν σέ ψηφιακό δίσκο μέ τόν
τίτλο «Τῶν Γεννῶν τζαί τῆς Λαμπρῆς» τό 1998,
καί τόν διπλό ψηφιακό δίσκο «Κυπραία
Φωνή – Στ’ ἀγνάρκα τῶν τζαιρῶν» τό 2002. Μέ
τό νέο του ἔργο καί τή βοήθεια τῆς μουσικῆς
του παρέας «Μοῦσα», ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ
ἀποκλειστικά παραδοσιακά ὄργανα, ὅπως
τό βιολί, τό λαγοῦτο, τήν ταμπουτσιά καί τό
πιθκιαύλι, ὁ Μιχάλης Ττερλικκᾶς κάλυψε
σέ μεγάλο βαθμό ἕνα σημαντικό φάσμα τῆς
μουσικῆς μας παράδοσης, καί τό παραδίδει
μέ πολλή ἀγάπη στούς ἀκροατές του.
Ὁ ἀκροατής τῶν παραδοσιακῶν αὐτῶν
τραγουδιῶν ἐντυπωσιάζεται ἀπό τήν ποικιλία τῶν μορφῶν του καί τῶν ἤχων τῶν ὀργάνων,
πού συνοδεύουν τή φωνητική μελωδία. Τό βιολί, τό λαγοῦτο, τό πιθκιαύλι καί ἡ ταμπουτσιά συνόδευαν ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια
τόν Κύπριο τραγουδιστή σέ κάθε ἐκδήλωση
τῆς λαϊκῆς ψυχῆς: στή διασκέδαση μέ τήν
εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
κύκλου, στόν γάμο καί στό πανηγύρι, καί
ἀποτελοῦσαν, μαζί μέ τή φωνή του, τούς
φορεῖς τῆς δημοτικῆς παράδοσης τοῦ τόπου.
Εἶναι δέ σημαντικό τό γεγονός ὅτι στόν διπλό
ψηφιακό δίσκο, πού παρουσιάζουμε σήμερα,
ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἁρμονικά ἡ σύζευξη τῶν ἤχων
τῶν τραγουδιῶν μέ τούς στίχους.
Δέν πρέπει ἐπίσης νά μᾶς διαφεύγει ὅτι
τά παραδοσιακά τραγούδια ἔχουν πολλά κοινά στοιχεῖα μέ τή βυζαντινή μουσική, μέ τήν
ὁποία ὁ λαός μας γαλουχεῖται ἀπό τά πρώτα
του βήματα. Γι’ αὐτό καί ἀμφότερα, δημοτι190



κό τραγούδι καί βυζαντινό μέλος, συνθέτουν
τήν πνευματική ταυτότητα τῶν κατοίκων τοῦ
νησιοῦ μας, καί συνδέονται στενά μέ τήν καθημερινότητά τους, στίς χαρές καί στίς λύπες τους, καθώς καί στούς σημαντικότερους
σταθμούς τοῦ κύκλου τῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι
ἡ γέννηση, ἡ βάπτιση, ὁ γάμος καί ὁ θάνατος. Γιά παράδειγμα, στίς τοιχογραφίες τῶν
ναῶν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στόν Πεδουλᾶ
καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτη στήν
Πλατανιστᾶσα τοῦ 15ου αἰώνα, τοῦ ναοῦ τοῦ
Σωτῆρος στό Παλαιχώρι τοῦ 16ου αἰώνα καί
ἀλλοῦ εἰκονίζονται παραστάσεις νεαρῶν νά
χρησιμοποιοῦν τά παραδοσιακά αὐτά μουσικά ὄργανα.
Ὁ Μιχάλης Ττερλικκᾶς μεγάλωσε σέ
ἕνα παραδοσιακό περιβάλλον, ὅπως ἦταν
ἡ ἀγροτική κοινωνία τῆς γενέτειράς του, μέ
ποικίλα αὐθεντικά μουσικά ἀκούσματα καί
βιώματα, πού ἐνισχύθηκαν σέ μεταγενέστερο
στάδιο ἀπό τή μαθητεία του στόν ἐρευνητή
καί ἑρμηνευτή τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς
ἀείμνηστο Θεόδουλο Καλλίνικο. Αὐτό τοῦ
ἐπέτρεψε νά ἔχει τό ἀπαραίτητο στέρεο
ὑπόβαθρο, γιά νά ἀποδώσει κατά τό δυνατόν
καλύτερα τά παραδοσιακά τραγούδια, πού
ἐπέλεξε καί περιέλαβε στόν διπλό ψηφιακό
του δίσκο.
Ἕνα ἄλλο γεγονός, ἐξίσου σημαντικό, πού
πρέπει νά προσεχθεῖ, εἶναι οἱ στενές πολιτιστικές σχέσεις καί ἀλληλεπιδράσεις, πού
εἶχε ἡ Κύπρος ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια
μέ τή Μικρά Ἀσία καί τά νησιά τοῦ Αἰγαίου,
τό ὁποῖο, ὅπως ἦταν φυσικό, ἀποτυπώθηκε
καί στή δημοτική μουσική τοῦ λαοῦ μας. Γι’
αὐτό καί ὅπως διαπιστώνει ὁ ἀκροατής τῶν
παραδοσιακῶν τραγουδιῶν μας, αὐτά ἔχουν
κοινό μελωδικό κορμό, ἀλλά διαφορετικότητα στόν στίχο, ὅπου χρησιμοποιεῖται ἡ κυπριακή διάλεκτος καί μορφοποιεῖται τό τοπικό
ὕφος. Γι’ αὐτό καί ἡ μελέτη τους, ὅπως πολύ
σωστά ἐπισημαίνεται ἀπό τόν κ. Ττερλικκᾶ,
δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποκομμένα ἀπό αὐτήν
Eνατενίσεις

τοῦ εὐρύτερου ἑλληνικοῦ χώρου, ἀφοῦ κοινοί
ἦταν οἱ προβληματισμοί, οἱ ἀγῶνες καί οἱ καημοί τῶν Ἑλλήνων.
Κυρίες καί Κύριοι,
Μέχρι πρόσφατα ὁ Ἑλληνισμός εἶχε νά
ἐπιδείξει τήν ἀδιάσπαστη συνέχεια τῆς
πολιτιστικῆς του παράδοσης, ἀνεξάρτητα
ἀπό τίς μεγάλες ἱστορικές του περιπέτειες. Αὐτό ὀφειλόταν, κυρίως, στίς πνευματικές του ἀντιστάσεις καί στή μεταπλαστική
του δύναμη, πού ἐπέτρεπε τήν ἐπιβίωση τῆς
πολιτιστικῆς του ταυτότητας, δηλαδή τοῦ
πρωταρχικοῦ φορέα τοῦ πολιτισμοῦ του.
Σήμερα, ὅμως, παρατηρεῖται μιά ἄνευ προηγουμένου ὑποβάθμιση τῆς σημασίας τῆς παράδοσης, γεγονός πού συνέτεινε, ὥστε λαϊκές
τέχνες, πού διατηρήθηκαν γιά αἰῶνες καί πού
παραδίδονταν ἀπό γενιά σέ γενιά, οἱ λαϊκοί
χοροί καί τό δημοτικό τραγούδι, νά τείνουν
νά ἐξαφανιστοῦν, ἐνῶ στή θέση τους προβάλλει ἡ σύγχρονη τεχνολογία μέ τήν ἀπόλυτη
ὁμοιομορφία της.
Εἶναι δυστυχῶς γεγονός πώς μιά σειρά
φαινομένων, ὅπως ἡ ἀστυφιλία καί ἡ ἀπότομη
διαφοροποίηση τοῦ τρόπου ζωῆς, καί κυρίως ἡ προσφυγοποίηση μεγάλου μέρους τοῦ

πληθυσμοῦ, ἐξαιτίας τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς
τοῦ 1974, ἐπέφεραν τή βίαιη ἀποκοπή ἀπό
τό παραδοσιακό περιβάλλον, μέ ἀποτέλεσμα
ἡ πολιτιστική ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων
νά βρεθεῖ σέ κίνδυνο, ἀφοῦ, ἀποκομμένη
ἀπό τή δυναμική τῆς παράδοσης, πού θά
μποροῦσε νά τήν ἐπανατροφοδοτήσει, ἐγκλωβίστηκε στά ὑποπροϊόντα τοῦ μαζικοῦ
πολιτισμοῦ. Ἐξαιτίας τῶν φαινομένων αὐτῶν,
τό παραδοσιακό τραγούδι ὑπέστη σημαντική ὑποχώρηση, πού ἐπιτάχυνε ἡ εὐρεία διάδοση τοῦ ραδιοφώνου ἀρχικά καί τῆς τηλεόρασης στή συνέχεια. Εἶναι γιά τό λόγο αὐτό,
πού ἡ κυκλοφορία δίσκων, ὅπως αὐτῶν τοῦ
κ. Ττερλικκᾶ, ἀποκτᾶ στίς μέρες μας μεγάλη
σημασία, ἀφοῦ ἐνισχύει τήν καλλιτεχνική
δημιουργία καί συμβάλλει στή διάσωση τοῦ
λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ καί τῆς πνευματικῆς
δημιουργίας τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας.
Τό ἔργο του συνεχίζει τή μακρά προσπάθεια ἄλλων διακεκριμένων ἑρμηνευτῶν, οἱ
ὁποῖοι ἀσχολήθηκαν μέ ἀγάπη καί μεράκι
μέ τήν καταγραφή καί μουσική ἀπόδοση τῶν
παραδοσιακῶν μας τραγουδιῶν, ὅπως οἱ Θεόδουλος Καλλίνικος, Γεώργιος Ἀβέρωφ, Σῶζος
Τομπόλης, Σόλων Μιχαηλίδης καί ἄλλοι. Εἶναι
ἄξιος συγχαρητηρίων.
■

“Κυπριακή Καλοκαιρινή Συναυλία”

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η “Κυπριακή Καλοκαιρινή Συναυλία”,
την οποία οργάνωσε το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο στη Βιέννη, στις 17 Ιουνίου 2009, στην αίθουσα Brahmssaal
του παγκόσμιας φήμης Μεγάρου Μουσικής “Musikverein
Wien”, γνωστό από την ετήσια πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης.
Στη Συναυλία αυτή, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Κυπριακού Πολιτιστικού
Κέντρου στη Βιέννη για την προβολή του Πολιτισμού
της Κύπρου, την προώθηση της Κυπριακής δημιουργίας στο εξωτερικό, την παρουσίαση των Κυπρίων καλλιτεχνών και επιστημόνων στη Βιέννη, παρουσιάσθηκε
δίωρο πρόγραμμα με έργα κορυφαίων Ευρωπαίων και
Κυπρίων συνθετών, τα οποία ερμήνευσαν οι διαπρεπείς
καλλιτέχνες από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Κύπρο, Κύρος Πατσαλίδης - βαρύτονος, Wolfgang Schröder
Eνατενίσεις
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- βιολονίστας, Claudia Guarin - σοπράνο, Νικόλας
Κωνσταντίνου - πιανίστας, και Βασίλης Τσιατσιάνης - πιανίστας και συνθέτης, ο οποίος μελοποίησε
ειδικά για τη συναυλία ποιήματα διακεκριμένων
Κυπρίων ποιητών.
Η Συναυλία θεωρείται ιστορική, διότι παρουσιάζεται στο Μέγαρο φίλων της Μουσικής της Βιέννης σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση κύκλος τραγουδιών σύγχρονων Κυπρίων ποιητών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας και
Έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ.κ. Μιχαήλ
Στάικος, ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κυκκώτης – ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Πολιτιστικού
Κέντρου στη Βιέννη με ανάλογες συντονιστικές
δραστηριότητες – και πέραν των 100 Πρέσβεων
και εκπροσώπων της διπλωματικής κοινότητας,
καθώς και εκπρόσωποι της αυστριακής πολιτείας

Μ

και των αυστριακών πολιτιστικών υπηρεσιών.
Η “Κυπριακή Καλοκαιρινή Συναυλία” πραγματοποιήθηκε υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη
Χριστόφια, την κύρια χορηγία των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, όπως επίσης με τη στήριξη της
Κυπριακής Πρεσβείας στη Βιέννη και τη στήριξη
του Δημαρχείου της Βιέννης.
Το κοινό καταχειροκρότησε το μουσικό σχήμα, ενώ το πρόγραμμα απέσπασε θετικές κριτικές
και σχόλια από όλους τους παρευρισκόμενους, οι
οποίοι εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια και
τον θαυμασμό τους για το υψηλό επίπεδο και την
ποιότητα. Ακολούθησε δεξίωση στην πρεσβευτική
κατοικία για τους συντελεστές της εκδήλωσης και
τα μέλη του διπλωματικού σώματος. 	
■

Επίσκεψη στην Τσεχία

ετά από πρόσκληση, που είχε
απευθύνει ο Εξοχώτατος κ.
Γιαν Μπόντι, Πρέσβης της
Τσεχίας στη Λευκωσία, προς
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, για να
επισκεφθεί την Τσεχία με σκοπό τη συμμετοχή
του Πανιερωτάτου στην τελετή παράδοσης της
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στάληκε
ως εκπρόσωπος ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος.
Στα πλαίσια της επίσημης αυτής επίσκεψης
ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος είχε συναντήσεις με διάφορες προσωπικότητες της χώρας. Σε
κυβερνητικό επίπεδο άκουσε την επιθυμία για
διαπολιτισμική συνεργασία με την Κύπρο. Σε
εκκλησιαστικό επίπεδο ενημερώθηκε για την κατάσταση, τόσο της Ορθόδοξης, όσο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Τσεχία.
Σε όλες τις συναντήσεις του ο Αρχιμανδρίτης
Χρυσόστομος εξήγησε με απλότητα και σαφήνεια
το θέμα της καταστροφής των μνημείων του πολιτισμού μας από την κατοχική στρατιωτική δύναμη της Τουρκίας, βοηθώντας όλους όσους έχουν
διαφορετική εκκλησιολογική προσέγγιση να κατανοήσουν το θέμα, όπως το αντιλαμβάνεται και
το βιώνει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.
Επιπρόσθετα τόνισε, όπως άλλωστε ανέπτυξε
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Αναμνηστική φωτογραφία με τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας των χωρών
Τσεχίας και Σλοβακίας Μακαριώτατο
κ. Χριστοφόρο
και σε προσωπική συνέντευξη σε Τσεχικό περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, ιδιαίτερα για διπλωμάτες,
πως “η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την ιδιοσυγκρασία και ιδιοπροσωπία ενός τόπου, γι’ αυτό
άλλωστε αναφερόμαστε και σε ταυτότητα ενός
τόπου, υποδουλώνει τον άνθρωπο του πνεύματος,
Eνατενίσεις

διότι μια τέτοιου είδους καταστροφή αφαιρεί από
όλους τους ανθρώπους το δικαίωμα να μετέχουμε στη σχετική γνώση του τόπου, και εξαφανίζει
ακόμα και τα τεκμήρια, δηλαδή τα μνημεία, που
μπορούν να μελετηθούν και να δώσουν επιστημονικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν με τη σειρά
τους να βοηθήσουν τον άνθρωπο στην ποιοτική
συνέχιση της ζωής του και στην ανάπτυξη του πολιτισμού του”.
Επίσης σε οργανωμένη συνάντηση στην Πράγα με Τσέχους φοιτητές και φοιτήτριες ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος αφουγκράστηκε και συζήτησε τους πηγαίους τους προβληματισμούς σε θέματα
εσωτερικής και περιφερειακής ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ασφάλειας υπό το φως της μέχρι τώρα
και ακόμα ενδεχόμενης μεγαλύτερης μελλοντικής
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
■

Συναυλία Εργαστηρίου Εγχόρδων

Σ

τις 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η τελική συναυλία του
Εργαστηρίου Εγχόρδων στο
Θέατρο «Παλλάς», στη Λευκωσία. Στη συναυλία εκπροσώπησε τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και
Τυλληρίας κ.κ. Νικηφόρο ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος.
Το Εργαστήρι Εγχόρδων δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2006 από το Ίδρυμα «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου»,
και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού. Λειτούργησε
ως το πρώτο στάδιο στην εφαρμογή ενός
ευρύτερου σχεδίου για την ανάπτυξη των νεαρών
μουσικών ταλέντων της Κύπρου. Πρόκειται για
ένα πρωτοποριακό και μεγαλεπήβολο σχέδιο για
την ανάπτυξη του πολιτισμού γενικότερα και την
παροχή ευκαιριών στα νεαρά ταλαντούχα παιδιά
της Κύπρου ειδικότερα, να ενασχοληθούν με κάτι
τόσο υγιές και ευγενικό, όπως είναι η μουσική.
Στο Εργαστήρι φοιτούν 35 περίπου παιδιά από
τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, ηλικίας 4-14 χρόνων,
τα οποία εντάχθηκαν στο Εργαστήρι σε διάφορες
χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια των τριών
ετών της λειτουργίας του.
Eνατενίσεις



Ο Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος με τον καθηγητή βιολιού κ. Ματθαίο Καριόλου
Ο απώτερος στόχος της λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι ο εντοπισμός των παιδιών 3-10 χρόνων σε όλη την Κύπρο με ιδιαίτερο ταλέντο στη
μουσική και ενδιαφέρον για την εκμάθηση των
εγχόρδων. Έτσι, με τη σωστή μέθοδο, διδασκαλία,
καθοδήγηση και εποπτεία θα δημιουργηθεί στο
άμεσο μέλλον μια μικρή ορχήστρα εγχόρδων από
παιδιά, η οποία στα επόμενα δέκα χρόνια αναμένεται να εξελιχθεί σε μια ορχήστρα αντάξια άλλων
ορχηστρών με διεθνή φήμη και κύρος.
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To Εργαστήρι λειτουργεί κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση του διακεκριμένου και διεθνούς φήμης βιολινίστα και μουσικοπαιδαγωγού
Ματθαίου Καριόλου, ο οποίος επισκέπτεται την
Κύπρο και εργάζεται με τα παιδιά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο κύριος Καριόλου, ο οποίος
οραματιζόταν πάντα τη δημιουργία μιας τέτοιας
σχολής στην ιδιαίτερή του πατρίδα, ζει και δραστηριοποιείται στην Αυστρία ως καθηγητής στο
Μουσικό Πανεπιστήμιο «Anton Bruckner» στο
Linz. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία βιολιού και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.
Εφαρμόζει δε, μια δική του προσωπική μέθοδο
διδασκαλίας για μικρά παιδιά, η οποία καθιστά τα
παιδιά ικανά να ερμηνεύουν σε σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα κομμάτια πολύ υψηλών απαι-

Π


Αρκετά παιδιά του Εργαστηρίου έχουν ήδη
εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις και συναυλίες, εκτός αυτών, που διοργανώνει το Εργαστήρι,
με μεγάλη επιτυχία. Η συναυλία, που δόθηκε φέτος, ήταν η πρώτη ανοικτή συναυλία του Εργαστηρίου. Παρά το σύντομο της λειτουργίας του,
τα παιδιά κατάφεραν να παρουσιάσουν ένα άρτιο
πρόγραμμα σε διάφορους σχηματισμούς, με άψογη
τεχνική, εκφραστικότητα και χάρη, εντυπωσιάζοντας με τον επαγγελματισμό τους το, κατά γενική
ομολογία, ενθουσιώδες κοινό. Ήταν, ίσως, μια από
τις πιο επιτυχείς συναυλίες, που δόθηκαν ποτέ
στον τόπο μας, όπου η συγκίνηση, ο παλμός, η
χαρά κι η περηφάνια ήταν έκδηλα στις αντιδράσεις
του κοινού. 
■

Ουνέσκο

ραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου η 28η Τακτική
Συνέλευση του Εκτελεστικού Σώματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων και Ομίλων για την
Ουνέσκο (13-14 Ιουλίου 2009), και το Παγκόσμιο
Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με θέμα
“Παγκόσμια Κληρονομιά και Ειρήνη” (15-16 Ιου-
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τήσεων.

λίου 2009).
Στις δύο αυτές συναντήσεις εκπροσωπήθηκε ο
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος από τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Κυκκώτη.
Οι εργασίες των Συνεδρίων πραγματοποιήθηκαν στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Τα ζητήματα, που απασχόλησαν τις εργασίες της 28ης
Eνατενίσεις

Αναμνηστική φωτογραφία μετά από την ολοκλήρωση της 28ης Τακτικής Συνέλευσης
του Εκτελεστικού Σώματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της Ουνέσκο

Συνδέσμων και Ομίλων για την Ουνέσκο.

Ο Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος με τα μέλη
της Κινεζικής Εθνικής Ομοσπονδίας της Ουνέσκο
Τακτικής Συνέλευσης ήταν η παρακολούθηση
της εφαρμογής των συστάσεων της προηγούμενης
Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
το καθεστώς του Κινήματος στον κόσμο, η υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης 2009-2011, η οργάνωση
της Γενικής Γραμματείας, τα ζητήματα, τα καταστατικά θέματα, η ετοιμασία του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον
Ιούλιο του έτους 2011, οι εξωτερικές σχέσεις και η
εισδοχή νέων μελών στην Παγκόσμια Ομοσπονδία
Eνατενίσεις



Πριν από τη λήξη των εργασιών της Τακτικής
Συνέλευσης ορίσθηκε ομόφωνα ως νέος Εκτελεστικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκτελεστικού Σώματος όπως και όλους όσους βρίσκονταν στην εκλογή του, έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και τόνισε πως με την
ανάληψη των καθηκόντων του στο Γραφείο, που
θα του παρέχει η Ουνέσκο στο Παρίσι, θα εργαστεί
εντατικά για την καλύτερη συνεννόηση και συνεργασία των λαών, αδιακρίτως χρώματος, φύλου,
θρησκείας ή καταγωγής. Η αγάπη, από την οποία
εμφιλοχωρείται και διαπνέεται ο Αρχιμανδρίτης
Χρυσόστομος, όπως ο ίδιος τόνισε, δεν γνωρίζει
όρια, αλλά προσφέρεται με διάκριση μεν, αλλά αδιακρίτως, σε όλα τα πλάσματα της Δημιουργίας. Τέλος ευχαρίστησε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, χάρη στον
οποίο βρίσκεται στην υπηρεσία της Ουνέσκο.
Το Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας “Παγκόσμια Κληρονομιά και Ειρήνη” έδωσε ακόμα μια ευκαιρία διηπειρωτικής συνάντησης, σύσφιγξης των σχέσεων, κοινού προγραμματισμού και κοινών δραστηριοτήτων των
μελών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Ουνέσκο. Παρά τις συνθήκες και τα νομικά σχήματα, όπως και η Συνθήκη για την Προστασία της
Πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση ένο195

πλης διαμάχης (Ουνέσκο 1954), διαφάνηκε πως
τέτοιου είδους διαμάχες παρατηρούνται σε χώρες
με μεγάλο οικονομικό χάσμα ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις ή που έχουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. Το σχετικό Συνέδριο αναπτύχθηκε
μέσα σε τέσσερεις συναντήσεις και έληξε με την
πρόσκληση των συνέδρων σε στρογγυλή Τράπεζα. Στην πρώτη συνάντηση, με τίτλο “Παγκόσμια
κληρονομιά, καθήκοντα και προκλήσεις” συζητήθηκαν οι στρατηγικές, που υλοποιούνται από την
Ουνέσκο και το Παγκόσμιο Κέντρο Πολιτιστικής
Κληρονομιάς για την προστασία και την ενίσχυση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Καταβλήθηκε
προσπάθεια για διεξοδική διερεύνηση της έννοιας
“Παγκόσμια Κληρονομιά” μέσα από την κατηγοριοποίηση, την τυπολογία και την παρέκκλιση
σε διαφορετικές γεωγραφικές και περιφερειακές
περιοχές. Εξηγήθηκε ο τρόπος, με τον οποίο η Παγκόσμια κληρονομιά μπορεί να γίνει ένα όργανο
επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών και επιπρόσθετα η προστασία της μπορεί να βοηθήσει στη
δόμηση ενός πολιτισμού της ειρήνης. Στη δεύτερη συνάντηση, με τίτλο “Η προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Μελέτη τέτοιων περιπτώσεων”, παρουσιάσθηκαν οι καλύτερες πρακτικές
και υιοθετήθηκαν οι στρατηγικές για διατήρηση
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και διευκόλυνσης
της οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Συζητήθηκαν συγκεκριμένες πόλεις και
δόθηκε διάλεξη για τη γεωργία σε αστικές περιοχές, ως φορέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην τρίτη συνάντηση με τίτλο “Παγκόσμια κληρονομιά,
φορέας της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης”,
έγινε επεξήγηση με ποιο τρόπο τα έργα (projects)
στην πορεία της υλοποίησής τους για προστασία
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς μπορούν να γίνουν
σημαντικά εργαλεία για τη θεμελίωση της ειρήνης. Επίσης παρουσιάσθηκαν οι καλύτερες πρακτικές παγκόσμια για τις γεωγραφικές περιοχές
της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Στην τέταρτη
συνάντηση, με τίτλο “Κοινωνία της γνώσης για
μια βιώσιμη Κληρονομιά”, κατανοήθηκε πως η
υλική και η άυλη κληρονομιά μπορούν να γίνουν
ένα όργανο της ειρήνης και της αμοιβαίας κατανόησης και πως οι πληροφορίες των τεχνολογιών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της
Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Τέλος στη στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα “Παγκόσμια Κληρονομιά και ειρήνη: ποιος ρόλος για
την πολιτισμένη κοινωνία;”, οι συζητητές επικεντρώθηκαν στις καλύτερες πρακτικές, που εφαρ196



Ο Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος με τον
κ. Eiji Hattori, επίτιμο πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Ουνέσκο
μόζονται από μη κυβερνητικούς Οργανισμούς,
τόσο στη Ρωσική Ομοσπονδία, όσο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και στην Αφρικανική Συνομοσπονδία για την προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και της ανάπτυξης ενός πολιτισμού της
ειρήνης. Η στρογγυλή τράπεζα αποδείχτηκε, ως η
βάση ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους ομιλητές, τους αντιπροσώπους των κατά τόπους μελών
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ουνέσκο, των εμπειρογνωμόνων της Ουνέσκο και άλλων θεσμικών
και μη κυβερνητικών Οργανισμών.
Ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κυκκώτης ως
Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων και Ομίλων για την Ουνέσκο, είχε,
ανάμεσα στις άλλες συναντήσεις του, και συνάντηση στο Al-Azhar με τον Σεΐχη Muhammad Sayyid
Tantawi, την ανώτατη πνευματική και υπέρτατη
αρχή του σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου σουνιτών
μουσουλμάνων, στον οποίο μίλησε για το θέμα της
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο και για την
προσφορά των υπηρεσιών του στην Αραβική Ομοσπονδία. 
■
Eνατενίσεις

Ο Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος μεταφέρει τον χαιρετισμό του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση που έγινε προς
τιμή της κυρίας Σοφίας Παφίτη στη Δημοσιογραφική Εστία

Παρουσίαση ψηφιακού δίσκου
“Οι Καμοί τζαι τα Μεράκκια μου”

Σ

ε εκδήλωση, που έγινε προς τιμήν της κυρίας Σοφίας Παφίτη
στη Δημοσιογραφική Εστία,
στις 30 Ιουλίου 2009, παρουσιάσθηκε ο ψηφιακός της δίσκος
με τίτλο “Οι Καμοί τζαι τα Μεράκκια μου”.
Παρά τα 86 της χρόνια, η κυρία Σοφία
τραγουδά με ζωντάνια. Με σφριγηλότητα
μάλιστα συνεχίζει να γράφει ποίηση στο
δικό της μοναδικό ύφος, προτείνοντας παράλληλα τη μουσική και τον ρυθμό. Ο συνδυασμός αυτός από καιρό προκάλεσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.
Στην παρουσίαση απηύθηναν χαιρετισμούς η κυρία Ξένια Παφίτη εκ μέρους
της οικογένειας, ο Μητροπολίτης Μόρφου
κ. Νεόφυτος, ο Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου
και ο κ. Λάζαρος Σαββίδης, Διευθυντής
του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Δρ. Πανίκος Γιωργούδης πραγματοποίησε μουσικολογική προσέγγιση στο έργο της κυρίας
Σοφίας Παφίτη και ο Δρ. Κώστας Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στην ίδια τη δημιουργό “Σοφία Παφίτη, μια εκτοπισμένη μάνα
κουράγιο”. 
■
Eνατενίσεις



Το στραφίν εις το Αρκάτζιν
(απόσπασμα)
Τζαι ρέσσω την Κατωκοπιάν, τζαι βρέθουμαι στ’ Αρκάτζιν,
τζι ούτε που το κατάλαβα το πρώτον μου κονάτζιν.
Θωρώ δεξιά, θωρώ ζαβρά, συγκόφκω, ’πολοΐζω,
με στράταν, μήτε γειτονιάν, με σπίτιν αγρωνίζω.
Έρεξεν ώρα κάμποση, τζι ήρτα στα σύγκαλά μου,
τζι ήταν ομπρός μου, αλίμονον, τα σπίθκια τα δικά μου.
Ξένους θωρώ που κάθονται, ξένους να το βαστούσιν,
τρέμ’ η καρκιά τζαι το κορμίν, τα δάκρθα μου τζυλούσιν.
Τζαι του σπιθκιού ξαναπατώ, θεέ μου, την βεράνταν,
μ’ αλλάξαν ούλλα, τζι εν ήτουν σαν ήτουν πριν τζαι πάντα.
Τζι ύστερις μέσα που ’μπηκα, αλλάξασιν τζαι τζείνα,
οι κάμαρες, η σάλα μου, τζι οι τοίσοι τζι η κουζίνα.
Εις την αυλήν εξέβηκα να κόψω δκυό λεμόνια,
στον τόπο που γεννήθηκα τζι έζιουν πενήντα γρόνια.
Τζι είσεν έναν ψοφόσσυλλον τζι εβούραν ταπισόν μου,
σαν να μου ’λάλεν φύε ’σου, το σπίτιν εν δικόν μου.
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Στιγμιότυπα από
την εκδήλωση και
ανταλλαγή δώρων

Διακρίνονται (στο κέντρο), οι Αρχιμ. Αδαμάντιος
Κυκκώτης και Διονύσιος Κυκκώτης και (δεξιά) ο
κ. Παναγιώτης Μπερεδήμας, νευρολόγος - ψυχίατρος

ΕτΗσια ΕορτΗ
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
«ΥπεραγΙα ΘεοτΟκος
η ΚυκκιΩτισσα» ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κ

ατόπιν επίσημης προσκλήσεως
αντιπροσωπεία από πατέρες της Ιεράς Μονής Κύκκου, αποτελούμενη
από τους Αρχιμανδρίτες Αδαμάντιο
Κυκκώτη και Διονύσιο Κυκκώτη,
μετέβηκε αρχάς Ιουλίου στην πόλη της Κατερίνης για να συμμετάσχει στην ετήσια εορτή της
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Υπεραγία
Θεοτόκος η Κυκκιώτισσα», που εδρεύει στην
πρωτεύουσα του νομού Πιερίας. Χαιρετισμό εκ
μέρους του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου απηύθυνε ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αδαμάντιος
Κυκκώτης. Κεντρικοί ομιλητές της εορτής ήταν
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ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Διονύσιος,
που εκφώνησε ομιλία με θέμα «Το ιστορικό ίδρυσης της Ιεράς Μονής Κύκκου και h προσφορά
της διά μέσου των αιώνων στην εθνική, ηθική
και πνευματική στήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και Ελληνισμού ευρύτερα», καθώς και ο
κυπριακής καταγωγής νευρολόγος – ψυχίατρος
κ. Παναγιώτης Μπερεδήμας, ο οποίος ανέπτυξε
το θέμα: «Η άποψη του ιατρικού κόσμου για τον
ρόλο της διακονίας στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων». Η εκδήλωση, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, τελέστηκε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας και της Πανελλήνιας
Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. ■
Eνατενίσεις

Χαιρετισμὸς
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρου

Ε

ὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας γιὰ τὴν
τιμητικὴ πρόσκληση νὰ ἀπευθύνω
χαιρετισμὸ στὴν ἐτήσια ἑορτὴ τῆς Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων «Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ Κυκκιώτισσα» καὶ νὰ παρουσιάσω, ἐν
συντομίᾳ, τὴν ἐθνική, κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ
προσφορὰ τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου,
ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ 900 τόσα χρόνια ὑπηρετεῖ καὶ
στηρίζει πνευματικὰ τὸν λαὸ τῆς Κύπρου καὶ
τὸν Ἑλληνισμὸ γενικότερα.
Ὅπως πιθανὸν νὰ γνωρίζετε, ἡ Ἱερὰ Μονὴ
Κύκκου ἱδρύθηκε στὰ τέλη τοῦ 11ου αἰώνα ἀπὸ
τὸν μοναχὸ Ἡσαΐα μὲ οἰκονομικὴ χορηγία τοῦ
Bυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Κομνηνοῦ.
Ταυτόχρονα μὲ τὴν ἵδρυσή της μεταφέρθηκε
σὲ αὐτὴν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἡ Ἁγία
Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Κυκκώτισσας, ἔργο
κατὰ παράδοση τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ ἔκτοτε τὸ κέντρο τῆς Μονῆς καὶ χαίρει
πανορθόδοξης φήμης καὶ σεβασμοῦ.
Στὰ 900 χρόνια τῆς ζωῆς της, ἡ Μονὴ Κύκκου
ἐπιτέλεσε σημαντικὸ ἐθνικὸ καὶ πνευματικὸ
ἔργο, καὶ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴ διατήρηση
τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης στὴν Κύπρο,
ἡ ὁποία γνώρισε μεγάλα χρονικὰ διαστήματα ξένης κατοχῆς: πρῶτα ἀπὸ τοὺς Φράγκους,
στὴ συνέχεια ἀπὸ τοὺς Ἑνετούς, ἀργότερα ἀπὸ
τοὺς Τούρκους καὶ τέλος ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους.
Καθ’ όλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἡ Μονὴ ὑπῆρξε κέντρο καλλιέργειας τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν
καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, καὶ χῶρος ὅπου προαγόταν τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες. Στὸ φιλοπρόοδο
περιβάλλον της οἱ μοναχοί της μορφώνονταν
λειτουργικὰ καὶ μουσικὰ, καὶ πολλοὶ ἀπὸ
αὐτοὺς πρωτοστάτησαν στὴν καλλιέργεια καὶ
διάδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς παράδοσης καὶ ὑμνογραφίας, εἴτε ὡς μουσικοί, εἴτε
ὡς γραφεῖς μουσικῶν χειρογράφων. Ἐπίσης στὰ
χρόνια τῆς ξένης κατοχῆς, Κυκκῶτες μοναχοὶ
ἔγραψαν καὶ ἐξέδωσαν μὲ δαπάνες τῆς Μονῆς
πολλὰ βιβλία, συμβάλλοντας ἔτσι στὴ στερέωση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης
τοῦ λαοῦ. Ἀκόμη ἡ Μονὴ εἰσέφερε κατὰ καιροὺς
μεγάλα ποσὰ χρημάτων γιὰ τὴν ἵδρυση σχολείων καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς παιδείας στὶς πόλεις
καὶ στὰ χωριὰ τοῦ νησιοῦ καὶ ἵδρυσε στὰ μοναστηριακά της κτήρια Ἑλληνικὴ Σχολή, ἀρκετοὶ
ἀπὸ τοὺς ἀποφοίτους τῆς ὁποίας ὑπηρέτησαν
ὡς ἱεροδιδάσκαλοι. Ἓνα τέτοιο παράδειγμα

Eνατενίσεις



ἀποτελοῦν τὰ δύο ἐκπαιδευτήρια ποὺ ἡ Μονὴ
ἀνήγειρε στὰ χρόνια μετὰ τὴν Ἀνεξαρτησία,
αὐτὰ τῶν Γυμνασίων Ἀρρένων Κύκκου, τὸ 1961,
καὶ Θηλέων Κύκκου, τὸ 1964, τὰ ὁποῖα προσέφερε γιὰ ἐνίσχυση καὶ στήριξη τῆς ἑλληνικῆς
παιδείας στὸ νεοσύστατο κυπριακὸ κράτος.
Ἐπιστέγασμα τῆς πνευματικῆς αὐτῆς δράσης
της ἦταν καὶ ἡ βράβευσή της μὲ τὸ χρυσὸ μετάλλιο ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τὸ 1971.
Ἀναμφίβολα, ὅμως, ἡ πιο σημαντικὴ
προσφορὰ τῆς Μονῆς Κύκκου στὸν Ἑλληνισμὸ
καὶ στὴν Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς
θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας. Χιλιάδες
λαοῦ προσέτρεχαν στὴ Μονὴ ἀπὸ τὰ πρῶτα
χρόνια τῆς ἵδρυσής της, γιὰ νὰ ζητήσουν ἀπὸ
τὴ Θεοτόκο τοῦ Κύκκου νὰ μεσιτεύσει γιὰ κάποιο προσωπικό τους πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ γιὰ
νὰ σωθεῖ ὁ τόπος ἀπὸ μία ἐπιδημία ἢ κάποια
ἄλλη θεομηνία. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη ἐκδηλώνεται μὲ
τὴν ἴδια θέρμη καὶ στὶς μέρες μας μὲ τακτικὲς
ἐπισκέψεις τῶν πιστῶν στὴ Μονὴ καὶ εἰδικότερα
τὴ μέρα τῆς γιορτῆς τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, στὶς 8 Σεπτεμβρίου, ὁπότε καὶ πανηγυρίζει.
Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ
σύλλογοι καὶ σωματεῖα ἔχουν προστάτιδά τους
τὴν Παναγία τοῦ Κύκκου, ὅπως οἱ Ἀδελφότητες
τῶν Κυπρίων τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Νοτίου
Ἀφρικῆς καὶ παλαιότερα αὐτὲς τῆς Σμύρνης
καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς. Τὸ
ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν
κύριο στόχο τους τὴν κοινωνικὴ μέριμνα καὶ
τὴν καλυτέρευση τῶν συνθηκῶν ζωῆς εὐπαθῶν
συνανθρώπων μας, ὅπως τὸ δικό σας, ποὺ φροντίζει ἄτομα τῆς τρίτης ἡλικίας, γιὰ νὰ μποροῦν
νὰ ζοῦν δημιουργικὰ καὶ μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ νὰ
ἀντιμετωπίζουν τὸ μέλλον μὲ αἰσιοδοξία.
Κυρίες καὶ Κύριοι,
Ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς πτυχὲς τῆς ἱστορίας
τῆς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἐπίσης ἡ ἀνάδειξη
πολλῶν Κυκκωτῶν μοναχῶν σὲ ἀρχιερατικοὺς
θρόνους, τόσο στὴν Κύπρο, ὅσο καὶ στὸ
ἐξωτερικό. Ἐξέχουσα μορφὴ εἶναι ἀσφαλῶς ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καὶ μετέπειτα πρῶτος πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Μακάριος
Γ΄, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν ἐκλογή του, τὸ 1950, στὸν
ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο πρωτοστάτησε στοὺς
ἀγῶνες τοῦ λαοῦ γιὰ ἐλευθερία καὶ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ νεότερη κυπριακὴ
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ἱστορία. Ὁ Μακάριος ἡγήθηκε, ὡς πολιτικὸς
ἀρχηγός, τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα
τῆς ΕΟΚΑ τὴν περίοδο 1955-1959 γιὰ τὴν
ἀποτίναξη τοῦ ἀγγλικοῦ ζυγοῦ. Ἡ Μονὴ Κύκκου
ὑπῆρξε καθόλη τὴ διάρκειά του ἀπὸ τοὺς κύριους χρηματοδότες, καὶ παρεῖχε καταφύγιο στοὺς
ἀντάρτες, τόσο μέσα στὸ ἴδιο τὸ μοναστήρι, ὅσο
καὶ σε κρησφύγετα, ποὺ κατασκευάστηκαν στὴ
γύρω περιοχή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ Βρετανοὶ
ἔκλεισαν τὴ Μονὴ γιὰ τὸ κοινό, ἀπὸ τὸν Ἰούνιο
τοῦ 1956 μέχρι τὸν Μάρτιο τοῦ 1959, προβάλλοντας τὴ δικαιολογία ὄτι «ἡ Κυβέρνησις ἦτο πέραν πάσης ἀμφιβολίας πεπεισμένη ὅτι ἡ Μονὴ
ἦτο κύριος συνεπίκουρος τῆς ΕΟΚΑ».
Στὶς μέρες μας ἡ Μονὴ Κύκκου συνεχίζει τὸ πνευματικό, ἐθνικό, φιλανθρωπικὸ καὶ
κοινωνικὸ ἔργο της μὲ αὐξητικοὺς ρυθμούς.
Χάρισε μεγάλες ἐκτάσεις γῆς γιὰ τὸ κτίσιμο
σχολείων, ἐπιχορήγησε ἢ ἀνέλαβε τὶς δαπάνες
γιὰ τὴν ἀνέγερση ἐπιπρόσθετων κτηριακῶν
ἐγκαταστάσεων σὲ σχολεῖα, κατασκεύασε
ἐργαστήρια καὶ ἵδρυσε ταμεῖο ὑποτροφιῶν,
ποὺ ἐνισχύει οἰκονομικὰ ἄπορους νέους, γιὰ νὰ
σπουδάσουν. Ἐπίσης, δώρισε γῆ σὲ Δήμους γιὰ
τὴ δημιουργία ἔργων ὑποδομῆς σὲ πολλὲς κοινότητες τοῦ νησιοῦ. Ἀκόμη εἰσφέρει κατὰ καιροὺς
σημαντικὰ ποσὰ χρημάτων γιὰ τὴν ἀνέγερση
ἐνοριακῶν ναῶν καὶ καλύπτει μεγάλο μέρος
τῶν δαπανῶν ἀνοικοδόμησης καὶ δημιουργίας
ἔργων ὑποδομῆς σὲ διάφορες Μονὲς τοῦ νησιοῦ.
Παρόμοιο ἔργο ἐπιτελεῖται καὶ στὴν ἴδια τὴ
Μονὴ καὶ στὰ μετόχιά της, ὅπου ἡ μὲν Κεντρικὴ
Μονὴ ἀνακαινίστηκε καὶ οἱ χῶροι της καλύφθηκαν μὲ τοιχογραφίες καὶ ψηφιδωτά, τέχνη ποὺ
ἐπαναφέρθηκε στὴν Κύπρο μετὰ ἀπὸ πολλοὺς
αἰῶνες, τὰ δὲ ἐρειπωμένα ἀπὸ τὴν πολύχρονη
ἐγκατάλειψη μετόχιά της ἔχουν ἀνοικοδομηθεῖ.
Ἕνας ἄλλος τομέας τῆς σύγχρονης δράσης
τῆς Μονῆς Κύκκου εἶναι αὐτὸς τῆς ἠθικῆς καὶ
ὑλικῆς στήριξης τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης, καθὼς καὶ τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμακίων τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Ἀναφέρεται
ἐνδεικτικὰ ἡ χρηματοδότηση τῆς ἀνακαίνισης
Δημοτικοῦ
Σχολείου
τοῦ
Πατριαρχείου
Ἱεροσολύμων στὴν Παλαιστίνη, ὅπου φοιτοῦν
παιδιὰ Ἀραβόφωνων Ὀρθόδοξων τῆς περιοχῆς,
καθὼς καὶ ἡ χρηματικὴ βοήθεια, ποὺ παρέχει
πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας γιὰ τὴ λειτουργία τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Μακάριος Γ΄στὴν
Κένυα, ἀπὸ ὅπου ἀποφοιτοῦν οἱ ἰθαγενεῖς
κληρικοὶ τοῦ Πατριαρχείου. Ἐπίσης, στὶς Μητροπόλεις τοῦ ἴδιου Πατριαρχείου παρέχει
κατὰ καιροὺς οὐσιαστικὴ οἰκονομικὴ ἀρωγή,
ἐνῶ κάλυψε καὶ τὶς δαπάνες γιὰ τὸν ἐξωραϊσμὸ
καὶ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ
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Ἁγίου Σάββα στὴν Ἀλεξάνδρεια, τὸ 1999. Σημειώνεται ἀκόμη ἡ χρηματοδότηση τῆς λειτουργίας
ἕδρας ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν Ἐκκλησιαστικὴ
Ἀκαδημία Μόσχας, γεγονὸς ποὺ συντείνει, ὥστε
πολλοὶ νέοι Ρῶσοι ἱερωμένοι νὰ ἔρχονται σὲ
ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω, ἡ Μονὴ Κύκκου ἔχει
ἐπίσης ἀναπτύξει ἀξιόλογη ἐπιστημονικὴ δραστηριότητα. Ἵδρυσε τὸ Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα
«Ἀρχάγγελος», ποὺ περιλαμβάνει τὸ Κέντρο
Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, τὸ Κέντρο
Θησαυροῦ Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς, τὸ Μουσεῖο
Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καὶ τὸ Ἐργαστήριο Συντήρησης χειρογράφων παλαιτύπων, εἰκόνων
καὶ ἀμφίων.
Τὸ Κέντρο Μελετῶν ἔχει ἐπίκεντρο τῶν
ἐνασχολήσεών του τὴ διάδοση τῶν ἑλληνικῶν
γραμμάτων, καὶ πραγματοποίησε μέχρι σήμερα ἐνενῆντα περίπου αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις, ποὺ
σχετίζονται μὲ τὴν κυπριακὴ μοναστηριολογία
καὶ γραμματεία, τὴ βυζαντινὴ τέχνη, τὴ μουσικολογία, τὴν ἁγιολογία, τὴν ἱστορία τῆς κυπριακῆς
ἐκπαίδευσης, τὴν κωδικολογία – παλαιογραφία
καὶ διάφορα ἄλλα θέματα. Διαθέτει ἐπίσης μεγάλη βιβλιοθήκη, ἐνῶ μία δεύτερη λειτουργεῖ στὴν
Κεντρικὴ Μονή, καὶ εἶναι ἐξίσου πλούσια. Τὸ Κέντρο Θησαυροῦ Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς ἔχει κύριο
στόχο του τὴ συλλογή, συντήρηση καὶ διαφύλαξη τῶν γραπτῶν μνημείων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας
στὴν Κύπρο ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα
καὶ τὴ δημιουργία, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἠλεκτρονικῆς
λεξικογραφίας, τοῦ θησαυροῦ τῆς κυπριακῆς
ἑλληνικῆς. Στὸ δὲ ὑπερσύγχρονο Μουσεῖο τῆς
Μονῆς ἐκτίθενται ἐκκλησιαστικὰ εἴδη, παλαιοὶ
χάρτες, γκραβοῦρες, ἀρχαῖα ἀντικείμενα καὶ
πολλὰ ἄλλα ἐκθέματα τῆς πολιτιστικῆς παράδοσης τοῦ τόπου. Ἐξίσου ἀξιόλογο μὲ τὶς
προαναφερθεῖσες ἐπιστημονικὲς δραστηριότητες τῆς Μονῆς εἶναι καὶ τὸ ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖται
στὸν τομέα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς μὲ τὴν ἵδρυση
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ ὁποία συμβάλλει στὴν καλύτερη ἑρμηνεία τῆς ὀρθόδοξης
ὑμνογραφίας καὶ τὴ διάδοσή της στὸ νησί.
Εἶναι προφανές, λοιπόν, ὅτι μὲ ὅλες αὐτὲς
τὶς δραστηριότητες ἡ Μονὴ Κύκκου συνεχίζει
καὶ στὶς μέρες μας νὰ ἀποτελεῖ κέντρο διαφύλαξης τῆς Ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς τοῦ τόπου
καὶ νὰ συμβάλλει δυναμικὰ στὴν πολιτιστικὴ
ἀνάπτυξή του.
Εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ γιὰ τὴν
πρόσκληση νὰ χαιρετίσω τὴν ἐτήσια ἑορτή σας, καὶ
εὔχομαι ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης νὰ σᾶς χαρίζει πλούσια
τὰ ἐλέη του καὶ νὰ παρέχει σὲ ὅλους ὑγεία, μακροημέρευση καὶ πνευματικὴ προκοπή. 
■
Eνατενίσεις

Μουσική Βραδιά
Αγάπης
του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού
Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”
l Της Δρος Φωτεινής Νταντάλια - Δράκου

Μ

ια Μουσική Βραδιά Αγάπης, που
αποτέλεσε την τρίτη συγκέντρωση των μελών και φίλων
του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας“, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής
κ. Ησαΐας και Αντιπρόεδρος ο Καθηγούμενος της
Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, έγινε στις 22 Ιουνίου στην αίθουσα
τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς
Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο. Συμμετείχαν
εκπρόσωποι του πολιτικού και εκκλησιαστικού
χώρου καθώς και πλήθος μελών και φίλων του
Ομίλου που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε την εκδήλωση.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, αφού
απηύθυνε θερμό χαιρετισμό, εξέφρασε στην αρχή
της ομιλίας του την πρόθεσή του να απαντήσει
στους επικριτές του φιλανθρωπικού έργου της
επίσημης Εκκλησίας και των ορθοδόξων οργανισμών, που συγκρίνουν αυτό το έργο με εκείνο που
επιτελούν μη ορθόδοξοι και κοσμικοί οργανισμοί
με σκοπό την αυτοπροβολή, τον προσηλυτισμό
και την ιδιοτέλεια. Επισήμανε, ότι η φιλανθρωπία των ορθοδόξων εξυπηρετεί άλλο σκοπό, και
αποτελεί εντολή της Εκκλησίας και του Χριστού,
ο οποίος καθορίζει την προσφορά προς τον πλησί-

ον ως προσφορά προς τον ίδιο. Σε μια προσπάθεια
καθορισμού της θεολογικής βάσης της έννοιας της
φιλανθρωπίας στήριξε τα επιχειρήματά του σε μια
σειρά κειμένων, που αποτελούν πηγές άντλησης
χρήσιμων για την διευκρίνιση των όρων πληροφοριών. Στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος
Παύλος αναφέρεται στην απόφαση της Αποστολικής Συνόδου των Ιεροσολύμων (48/49 μ.Χ.) να
τύχουν βοηθείας οι πτωχοί στο πλαίσιο ενός επιβεβλημένου έργου για όλη την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί αυτό το έργο, που δεν αποτελούσε απλή κοινωνική πρωτοβουλία της πρώτης
Εκκλησίας, “λειτουργία” και “κοινωνία” εκείνων
που ελεούν με εκείνους που ελεούνται, ενώ η έννοια της “κοινωνίας” παραπέμπει σε μια ενότητα,
την οποία διασφαλίζει η κοινή πίστη, όπως καθορίζονταν στο πλαίσιο των πρώτων εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Παρατηρείται η χρήση από τον
Απόστολο Παύλο του όρου “λογία” (θρησκευτική
φιλανθρωπία) για την επεξήγηση του φιλανθρωπικού έργου των Εκκλησιών της Γαλατίας και της
Κορίνθου. Σε σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο
πραγματοποίησης της “λογίας” επισημαίνεται η
προτροπή του Αποστόλου να πραγματοποιείται το
φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης ευχαριστιακής σύναξης.
Το λειτουργικό πλαίσιο πραγματοποίησης της
ελεημοσύνης αιτιολογεί την ορολογία του Αποστόλου περί της φιλανθρωπικής δραστηριότητας:

¹ Τις θερμές ευχαριστίες μου επιθυμώ να εκφράσω στον Καθηγούμενο

Δρ. Χαράλαμπο Μπούσια για την ευγενική διάθεση του κειμένου των
ομιλιών τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”.

της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ, στον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα και στον

Eνατενίσεις
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“λειτουργία”, “κοινωνία”, “διακονία”, “ευλογία” και “χάρις”. Οι όροι αυτοί παραπέμπουν
σε εκκλησιαστικό, παρά σε νομικό πλαίσιο,
ενώ ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί μόνο
μια φορά τον όρο “λογία”, που είναι κατά βάση
όρος νομικός. Την κοινωνία και τη χάρη της
διακονίας ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί “ευπρόσδεκτον” (Β’ Κορ. ζ, 4). Αυτά αποδεικνύουν ότι η “λογία”, η συλλογή χρημάτων από
τους χριστιανούς για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δεν αποτελεί μια συνηθισμένη κοινωνική πράξη ή φιλανθρωπία, αλλά εκφράζει το
βαθύτερο νόημα της Εκκλησίας, και αποτελεί
αφορμή ευχαριστιακής δοξολογίας του Θεού
μέσω της διακονίας του πλησίον.
Αυτές οι παρατηρήσεις συνθέτουν τους
βασικούς άξονες της απάντησης σε εκείνους
που αμφισβητούν τα κίνητρα των χριστιανών
και καθορίζουν το θεολογικό υπόβαθρο της
φιλανθρωπικής δράσης του Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”. Συνοψίζοντας, τόνισε, ότι η
“λειτουργία” είναι “κοινωνία”, η “κοινωνία”
εκφράζεται με τη “διακονία“, η οποία αποτελεί
“ευλογία” και διά αυτής ελκύεται η “χάρις”, η
οποία ως απότοκο της φέρει τον “καρπό”, που
ωφελεί τους ανθρώπους.
Στο πλαίσιο της επόμενης ομιλίας ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Αρχιμανδρίτης
Γαβριήλ, αφού καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά τη
συγκέντρωση των μελών και φίλων του Ομίλου,
καθόρισε ως σκοπό του να επεξηγήσει το πλήρες
νόημα της αγάπης και της φιλανθρωπίας, όπως
αυτή διατυπώνεται στους Ευαγγελικούς Λόγους.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης υπαγορεύει, ότι “ὁ Θεὸς
ἀγάπη εστὶ καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπη ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ” (Α’ Καθολ. Ἱωάννη, Κεφ.
Δ΄, 10). Τη σωτηρία του ανθρώπου ο Κύριος ημών

Ιησούς Χριστός την προσδιόρισε στην αγάπη στον
συνάνθρωπό μας: “Ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι

φαγεῗν, ἐδίψασα, καὶ εποτίσατέ με, ξένος ἤμην,
καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με,
ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην,
καὶ ἤλθετε πρός με” (Ματθ. ΚΕ΄ 34-36). Σε αυτή

τη φιλανθρωπία, ως έκφραση της αγάπης, στηρίζει ο Θεός την κρίση του για τη σωτηρία, και χαρίζει τη συγχώρεση και αμοιβή στον άνθρωπο:

“Δεῧτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῗν βασιλείαν ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου”. (Ματθ. ΚΕ΄ 34). Ο Απόστολος
Παύλος υπαγορεύει: “νουθετεῗτε τοὺς ἀτάκτους,
παραμυθεῗσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν
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Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Βασιλικής και
Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ και Αντιπρόεδρος του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικου Ομίλου «Απόστολος Βαρνάβας»
ἀσθενῶν, μακροθυμεῗτε πρὸς πάντας” (Θεσσ. Α. Ε

14). Τίποτα άλλο δεν δύναται να ελκύσει κάποιον
κοντά στον Θεό, όπως η αγάπη, αναφέρει ο Ιερός
Χρυσόστομος στην περί αγάπης ομιλία του, επειδή
η αγάπη είναι δημιουργός αρετής: “Ας φυτεύσομε
αυτή βαθιά στην ψυχή μας, για να μας φέρει πολλά αγαθά στη ζωή μας”. Ο Απόστολος Παύλος στο
διάγγελμα περί αγάπης λέει: “Ἐάν ταῗς γλώσσαις
τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ
μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον.
Καὶ ἐὰν ἒχω προφητείαν καὶ ειδώ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πάσαν την γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω
πᾶσαν τὴν πίστιν, ὣστε ὂρη μεθιστάνειν, ἀγάπην
δὲ μὴ ἒχω, οὐδέν εἰμῖ. Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ
ὑπάρχοντά μου, και ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμα μου ἳνα
καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ έχω, οὐδὲν ὠφελοῧμαι.
Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ
ζηλοῗ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,
οὐκ ἀσχημονεῗ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτής, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικία,
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθεία” (Α’ Κορινθ. ιγ’ 1-6).

Eνατενίσεις

Αφού ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν
στην επιτυχία της εκδήλωσης, επισήμανε τους
στόχους του Ομίλου, που είναι η προσφορά αγάπης
προς τον συνάνθρωπο, το έργο της φιλανθρωπίας
στον πόνο και τις ανάγκες των συνανθρώπων και η
βοήθεια των εν Αφρική Ιεραποστόλων, που αγωνίζονται να δώσουν το Ευαγγέλιο σε λαούς με πείνα,
στερήσεις και ποίκιλες δοκιμασίες. Αυτοί είναι οι
στόχοι, που έθεσε η μορφή του ιδρυτή της Εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα και που υπηρετεί αυτός
ο Όμιλος Φιλανθρωπίας
και Ιεραποστολής εις δόξαν
Θεού και τιμή του Αποστόλου Βαρνάβα. Συνοψίζοντας, απηύθυνε έκκληση σε
όλους να συμπορευθούν με
αυτές τις προσπάθειες, δίνοντας αγάπη στον συνάνθρωπο, επειδή “δανείζει Θεὸν ὁ
ἐλεῶν πτωχὸν” (Παροιμίες
ιθ’ 17).

αφερόντων και από κατάργηση του πειρασμού, της
χλιδής και της επίδειξης, επειδή ο υλικός πλούτος
επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του πνεύματος,
του πολιτισμού και της ποιότητας της ζωής.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας καθόρισε την
επιδίωξη εύκολου πλουτισμού ως βασικό παράγοντα απόκτησης μιας εκφυλιστικής ποιότητας ζωής
με αρνητικές συνέπειες στον χαρακτήρα των σύγχρονων ανθρώπων, καθώς η ποιότητα της ζωής,
μακριά από τον Χριστό και από την ενεργό αγάπη
χαρακτηρίζεται από εξαθλίωση. Η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής πρέπει να
στοχεύει στην αναζήτηση
των αναγκών του πλησίον
μας και στην αγάπη, που
προέρχεται από τη δύναμη
της πίστης μας. Ποιότητα
ζωής σημαίνει παροχή αγάπης, απόρριψη του λιμού,
ψυχική ειρήνη και κοινωνική ισορροπία. Συνιστάται
Στη συνέχεια ακολούαποφυγή της αναβάθμισης
θησε η ομιλία του Μεγάλου
του εγώ μας, η οποία συμΥμνογράφου της Αλεξανδριβάλλει στην υποβάθμιση
νής Εκκλησίας Δρ. Χαραλάτης κοινωνικής μας συμπεμπους Μπούσια, ο οποίος καριφοράς, της αγάπης και της
θόρισε ως παράγοντα προσποιότητας ζωής, που είναι
διορισμού της βάσης της
συνάρτηση του κοινωνικού
ποιότητας ζωής την ενεργό Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
περιβάλλοντος. Η προσφορά
αγάπη, στο πλαίσιο μιας ανα- Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας,
της ενεργού αγάπης ως απολυτικής προσέγγισης όρων Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού και
τέλεσμα της πραγματικής
και θεολογικών μηνυμάτων, Ιεραποστολικου Ομίλου «Απόστοπίστης, αποτελεί παράγοντα
που αποτέλεσαν αφετηρίες λος Βαρνάβας»
βελτίωσης της ποιότητας της
σκέψης και προβληματισμού.
ζωής, καθώς γινόμαστε κοινωνοί των αγαθών του
Περιέγραψε στην αρχή την ποιότητα ζωής της σηΘεού.
μερινής κοινωνίας, που καθορίζεται από την προΣτη συνέχεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε
σπάθεια εξασφάλισης μιας ανώφελης νομής των
ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από εξαιρετικούς
προϊόντων της ευμάρειας, χωρίς να εκφράζεται ο
μουσικούς και ερμηνευτές υπό τη διεύθυνση του
αγώνας για μια συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπου,
κ. Αντωνίου και ακολούθησε δεξίωση. Η εκδήλωγια έναν ισόρροπο καταμερισμό των αγαθών του
ση αυτή αποτέλεσε μια προσπάθεια θεολογικής
πολιτισμού και για ισότητα. Στο πλαίσιο της εικόανάλυσης και προσέγγισης της έννοιας της αγάνας, που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
πης και της φιλανθρωπίας, καθώς και καθορισμού
επισημαίνεται η αναζήτηση για αναβάθμιση της
των προϋποθέσεων εξασφάλισης μιας ποιότητας
ποιότητας της ζωής με την απόκτηση περιουσίας,
ζωής. Αυτές οι θεωρήσεις στο πλαίσιο των σκοπών,
την ακριβή διασκέδαση, τον ανέμελο τουρισμό και
των στόχων και των επιδιώξεων του Ομίλου αποτις υλικές απολαύσεις. Η βελτίωση της ποιότηδίδονται συνοπτικά μέσα από τα λόγια του Καθητας ζωής πρέπει να συνοδεύεται από πνευματική
γούμενου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα,
αναβάθμιση, από υπέρβαση της φτώχειας με τις
Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ: “Η πρόνοια και η φροντίεκδηλώσεις αγάπης, καθώς ο Θεός δεν μας έδωσε
δα για τους έχοντας ανάγκη μέσα στην Εκκλησία
“πνεῧμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης” (Β’
είναι καρπός μιας ευσεβούς ζωντανής πίστεως, είΤιμ. α’7), από περιορισμό των στερήσεων των συναι η ενεργός αγάπη”. 
νανθρώπων, από κορεσμό των πνευματικών ενδι■
Eνατενίσεις
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❤
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας συνομιλεί με παιδιά
που συμμετέχουν στο πανηγύρι Αςγάπης του Ραδιομαραθωνίου

Πανηγύρι Αγάπης

ΡαδιομαραθωνΙου
Με τις ευχές του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου, που για
μια ακόμη φορά παραχώρησε τους υπέροχους κήπους του Μετοχίου Κύκκου, πραγματοποιήθηκε
στις 19 Οκτωβρίου 2008 με τεράστια επιτυχία το
Πανηγύρι Αγάπης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
του Ραδιομαραθωνίου 2008.
Ως γνωστό, το Πανηγύρι σηματοδοτεί την
έναρξη των εκδηλώσεων κάθε χρόνο του Ραδιομαραθωνίου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό, που
τέλεσε ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρος στην παρουσία του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια,
της Προέδρου του Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου
κ. Έλσης Χριστόφια, άλλων επισήμων, εκλεκτών
προσκεκλημένων, χορηγών, αλλά και χιλιάδων
επισκεπτών, άρχισε το πανηγύρι αγάπης.
Πέραν των 7.000 επισκεπτών, μικρών και μεγάλων, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια
υπέροχη μέρα γιορτής και διασκέδαση σε ένα
πραγματικά ειδυλλιακό περιβάλλον στο κέντρο
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της Λευκωσίας.
Οι επισκέπτες στο Πανηγύρι Ραδιομαραθωνίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την παιχνιδούπολη με το Λούνα Παρκ, και τα παιδιά να
παίξουν με τα φουσκωτά, να παρακολουθήσουν
κουκλοθέατρο, να ζωγραφίσουν και να μασκαρευτούν, να χορέψουν και να τραγουδήσουν με αγαπημένα μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα.
Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να γευτούν
νόστιμες λιχουδιές από τους φούρνους Ζορπά, να
απολαύσουν υπέροχο φαγητό από τον Αυλόγυρο,
την Pizza Hut, να γευτούν νόστιμα σουβλάκια και
κινέζικα, να απολαύσουν το ποτό τους στο καφενείο του Ομίλου Λαϊκού και στο μπαράκι της αγάπης.
Μέσα σε μια γιορταστική ατμόσφαιρα, με πλήρες ψυχαγωγικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή
των γνωστών παραγωγών του ΡΙΚ, Ντένη και
Αλεξίας Αναστασίου, οι επισκέπτες είχαν επίσης
την ευκαιρία να κάνουν μια βόλτα με το τρενάκι
της αγάπης και τις αγαπημένες Harley Davidson
Eνατενίσεις

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Δημήτρης
Χριστόφιας συνομιλεί με
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
κ.κ. Νικηφόρο και τον Αρχιμανδρίτη Ανθέμιο Κυκκώτη

και να χορέψουν στους ρυθμούς του Ράδιο Σφαίρα
με μουσική και live link. Είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους από το παζαράκι με
χειροποίητες δημιουργίες, πανέμορφα λουλουδάκια, βιβλία, μπαλόνια κ.ά.
Μέγας Χορηγός του Πανηγυριού είναι οι φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ, χορηγός η Group 4 και υποστηρικτές
ο Αυλόγυρος, Theopress, Coca Cola , Όμιλος Λαϊκού, Pizza Hut και η κάρτα Laiki Prepaid Visa της
Marfin Laiki Bank. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το
Ράδιο Σφαίρα. Διοργανωτές του Ραδιομαραθωνίου
είναι η Marfin Laiki Bank και το ΡΙΚ.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
στους Κήπους του Μετοχίου Κύκκου
Οι κυριότερες παθήσεις που βοηθούνται είναι:

Για το 2009 το Πανηγύρι Λευκωσίας, που έχει
καταστεί θεσμός, θα διεξαχθεί, όπως πάντα, στους
κήπους του Μετοχίου Κύκκου, την Κυριακή, 18
Οκτωβρίου 2009, μεταξύ 10πμ και 6.00μμ.
Ως γνωστό, ο Ραδιομαραθώνιος για τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες διοργανώνεται από τη Marfin
Laiki Bank και το ΡΙΚ, και αποτελεί κορυφαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό γεγονός.
Στόχος του είναι
l Η ηθική και υλική συμπαράσταση προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
l Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά.
l Η καλλιέργεια κοινωνικού προτύπου σχετικά
με τον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
l Η ενίσχυση της προσπάθειας για την ένταξη των
παιδιών με ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό σύνολο.
l Η συγκέντρωση χρημάτων και η διάθεσή τους
σε ιδρύματα παιδιών με ειδικές ανάγκες, σωματεία
και μεμονωμένες περιπτώσεις παιδιών, για την
αγορά ειδικών εξοπλιστικών οργάνων, την παροχή
κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής ή τη βελτίωση
συνθηκών διαβίωσής τους.
Eνατενίσεις



Ιδιοπαθής ψυχοκινητική καθυστέρηση, χρωμοσωμιακές διαταραχές, ανωμαλίες διάπλασης κεντρικού νευρικού συστήματος, γενετικά σύνδρομα, μυοπάθειες / νευρομυϊκά νοσήματα, εγκεφαλική παράλυση, μαιευτική παράλυση, ορθοπαιδικά
προβλήματα, διαταραχές όρασης / ακοής, αυτισμός,
καθυστέρηση και / ή προβλήματα λόγου, μαθησιακές δυσκολίες, ψυχιατρικά / ψυχολογικά προβλήματα, υδροκεφαλία, αιματολογικά προβλήματα,
ογκολογικά προβλήματα, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, επιληψία, άσθμα. 
■
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Μία μαργαρίτα
για την
επέτειο της
Παγκόσμιας
Ημέρας
Ενάντια στα
Ναρκωτικά
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Eνατενίσεις

«Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη
δωσ’ της κλότσο να γυρίσει, παραμύθι ν’ αρχινήσει...»

Μ

ε μια μπλε μαργαρίτα, που γίνεται μαγική, και με μια γερή
“δόση” παιδικής φαντασίας,
πλαισιωμένη με Θέατρο, μουσική και χρώμα, επέλεξε αυτή τη
χρονιά, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών
να εορτάσει την 26η Ιουνίου, την «Παγκόσμια
Ημέρα Ενάντια στα Ναρκωτικά».
Σε μια ημέρα, που πιθανόν η σκέψη και ο προβληματισμός για το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης να γίνεται ακόμα πιο έντονος, εμείς αποφασίσαμε να αφήσουμε τη φαντασία και τη σκέψη μας
να δει «τη μαγική μπλε μαργαρίτα να μεταμορφώνεται σε πράσινη. Να γίνεται μοναδική με τη δύναμη της αγάπης, της Φιλίας και της ελευθερίας,
ταξιδέψαμε στο παραμύθι, με τελικό προορισμό
τον πλανήτη όνειρο...».
Ένα παραμύθι, γεμάτο συμβολισμούς και μηνύματα, που απευθύνονταν σε παιδιά και μεγάλους, διανθίστηκε με την κιθάρα και τη φωνή του
Παντελή Θαλασσινού, που μας τραγούδησε τους
στίχους του αείμνηστου Ηλία Κατσούλη.
Το κεντρικό μήνυμα του παραμυθιού είναι η
“Αγάπη”, που ουσιαστικά θελήσαμε να αναδείξουμε, ζητώντας από τα παιδιά να μας ανοίξουν τις
καρδιές τους, και να μας δείξουν με την αθωότητά
τους ότι μετά “τον χειμώνα” έρχεται η άνοιξη με
τις “μαργαρίτες και τις μελισσούλες να βουίζουν
στους ανοιξιάτικους κήπους”. Η δύναμη της ελπίδας και η προσδοκία της αποκατάστασης γίνεται
βίωμα, που μετουσιώνεται σε μήνυμα ζωής και
ανάστασης.
Μηνύματα, που καμιά φορά και εμείς οι ενήλικες, μέσα από τις ταλαιπωρίες της καθημερινότητας, θα πρέπει να αναζητήσουμε ξανά και ξανά.
Έτσι και αλλιώς, ο καθένας μας ζει ένα δικό του
“ταξίδι”, πάντοτε με σκοπό να φτάσει στην Ιθάκη,
στον τελικό και επάξιο προορισμό.
Κλείνοντας, θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους
τους συντελεστές της παράστασης, τη συγγραφέα
του Παραμυθιού Σοφία Δήμου, τον τραγουδιστή
Παντελή Θαλασσινό, τον ηθοποιό Νεοκλή Νεοκλέους, τους παραμυθάδες Μαρία Χριστοδούλου
και Ανδρέα Μακρή, τα παιδιά, που έλαβαν μέρος
στην παράσταση, τους χορηγούς της παράστασης,
καθώς επίσης και τα μέλη του Γραφείου Πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν. για την άοκνη συνεισφορά τους
για την επιτυχία της παράστασης.
Eνατενίσεις



Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις για την
26η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στα
Ναρκωτικά
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Ιερά Μητρόπολις Κένυας

Η

Ιερά Μητρόπολις Κένυας ιδρύθηκε το
1958 διά Πατριαρχικού και Συνοδικού
Τόμου επί Πατριαρχίας Χριστοφόρου.
Σήμερα είναι συγκροτημένη σε 17 επισκοπικές περιφέρειες με 300 περίπου ενορίες και
180 Αφρικανούς ιερείς.
Στους χώρους της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας
λειτουργούν τα εξής Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
1.Η Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή
«Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Γ’», η οποία
είναι τριετούς φοίτησης. Η Σχολή είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. (Ν. 2621\αρθ.18\ΦΕΚ 136\τ.Α’, 23-6-1998). Η
Σχολή έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται
από διάφορες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου.
2. Η Τεχνική Σχολή με 400 περίπου φοιτητές
3.Η Παιδαγωγική Σχολή, διετούς φοίτησης, με
200 φοιτητές και φοιτήτριες
4. Η Σχολή Κοπτικής - Ραπτικής με έμμισθους
σπουδαστές
5. Η Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
6. Το Νηπιαγωγείο
7. Το Δημοτικό Σχολείο
8. Το Ορφανοτροφείο
9. Το Σεμινάριο Κατηχητών και Κατηχητριών διετούς φοιτήσεως
Η Ιερά Μητρόπολις Κένυας παρέχει δωρεάν
μόρφωση, καθώς και πρωινό και μεσημβρινό φαγητό σε όλα τα παιδιά του Ορφανοτροφείου, του
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και το βραδινό στους ιεροσπουδαστές της Θεολογικής Σχολής.
Με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας και σε συνεργασία με την Εκκλησία της Φινλανδίας εκτελείται πρόγραμμα καταπολέμησης
της μάστιγας του AIDS. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί τρεις φορές τον χρόνο Σεμινάριο για νέους
και νέες, όπου ειδικοί ιατροί παρέχουν ενημέρωση
για τη νόσο, και διανέμουν σχετικό διαφωτιστικό
υλικό. Έχουν επίσης συσταθεί ειδικά κέντρα παροχής βοήθειας προς τους πάσχοντες. Όλα αυτά
πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και προσωπική επίβλεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Κένυας κ. Μακαρίου. Ο ίδιος παρίσταται και στο
προαναφερθέν σεμινάριο, όσο και σε διάφορες εκδηλώσεις, που έχουν παναφρικανικό χαρακτήρα,
και ομιλεί καταλλήλως προς τους συμμετέχοντες.
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Στον τομέα της Υγείας λειτουργούν με επιχορήγηση και επίβλεψη της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας 10 δυναμικές κλινικές, οι οποίες προσφέρουν
εντελώς δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
στους ασθενείς.
Εκτός του χώρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας, λειτουργούν σε απομακρυσμένες περιοχές,
όπου δεν υπάρχουν δημόσια ιδρύματα, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια για τη μόρφωση των παιδιών. Επίσης η Ιερά Μητρόπολις συνεργάζεται στενά με τις Ομάδες Νέων, Μητέρων,
Πατέρων, Κατηχητών και Κατηχητριών. Τα έξοδα
όλων αυτών των Σεμιναρίων και των διαφόρων
εκδηλώσεων αναλαμβάνει προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος.
Τον τελευταίο καιρό η Ιερά Μητρόπολις Κένυας έχει αναλάβει εκστρατεία στις άνυδρες περιοχές για την ανόρυξη πηγαδιών προς άντληση νερού, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες
των κατοίκων των περιοχών αυτών. Κύριο μέλημα της Ιεράς Μητροπόλεως είναι, εκτός από την
ανοικοδόμηση ιερών ναών, η ανέγερση σχολείων
και ιατρικών κέντρων για κάλυψη των βασικών
τομέων της καθημερινής ζωής, της υγείας και της
παιδείας.
Ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακαρίου είναι να περιέρχεται συχνά όλες τις ενορίες και να
διανέμει για ανακούφιση των απόρων υπόδηση,
ρουχισμό, τρόφιμα, και στα μικρά παιδιά γραφική
ύλη και παιχνίδια. Οι επισκέψεις γίνονται συχνότερα στα λειτουργούντα υπό την αιγίδα της Ιεράς
Μητροπόλεως Ορφανοτροφεία και τους Παιδικούς
Σταθμούς.
Για τη διατήρηση της ενότητας και της επαφής
μεταξύ των νέων η Ιερά Μητρόπολις διοργανώνει
Φεστιβάλ Χορωδιών, Θεάτρου, Απαγγελιών, Τραγουδιών, Παραδοσιακών Χορών και Αθλοπαιδιών.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος παρίσταται προσωπικά, ομιλεί καταλλήλως προς τους παρισταμένους
και απονέμει τα έπαθλα και τα διπλώματα στους
νικητές.
Η Ιερά Μητρόπολις Κένυας παρέχει επίσης
5000 υποτροφίες σε νέους και νέες για τις σπουδές τους από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο.
Eνατενίσεις

Συνάντηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κένυας με τον
Αντιπρόεδρο Κένυας κ. Στέφανο Καλόνζο Μουσιόκα

Σ

υνάντηση με τον
Αντιπρόεδρο της
Κένυας είχε πρόσφατα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος, ύστερα
από επίσημη πρόσκληση
του πρώτου. Ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανο Καλόνζο
Μουσιόκα εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη και τις πολλές ευχαριστίες της Κυβερνήσεως για την έμπρακτη
στήριξη και τη σημαντική
βοήθεια, που προσφέρει η
Ορθόδοξη Εκκλησία της
Κένυας προς τον χειμαζόμενο λαό της χώρας, λόγω
της ανομβρίας.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Κένυας
κ. Μακαρίου με τον Αντιπρόεδρο της  Κένυας
κ. Στέφανο Καλόνζο
Μουσιόκα

Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κένυας
κ. Μακάριος κατά τη
διάρκεια περιοδείας και
διανομής φαγητού σε
περιοχή της Κένυας

Eνατενίσεις



209

Επίσκεψη Επιτρόπου Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Ιερά Μητρόπολη Κένυας

Σ

τις 7 Μαρτίου 2009 επισκέφθηκε την Ιερά
Μητρόπολη Κένυας η Επίτροπος Υγείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Ανδρούλα
Βασιλείου. Η Επίτροπος έθεσε τον θεμέλιο
λίθο του Νέου Ορφανοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας, το οποίο ανεγείρεται με δαπάνες
των εθελοντών ιατρών της Κύπρου. Τέλεσε επίσης
τα εγκαίνια του Νέου Ιατρικού Κέντρου στην Παραγκούπολη της Κιμπέρας, το οποίο κτίστηκε με
έξοδα της ιδίας και του συζύγου της, και το οποίο
φέρει τα ονόματα των ιδρυτών του.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η κ. Βασιλείου συνοδευόταν από τον Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κένυας
κ. Μακάριο. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε αγιασμό και
στις δύο περιπτώσεις και ομίλησε, εκφράζοντας
πολλές ευχαριστίες προς την κ. Βασιλείου για τη
σημαντική παρουσία και προσφορά της στο έργο
της ιεραποστολής.
Η κ. Βασιλείου ξεναγήθηκε στους χώρους της
Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας, όπου καθηγητές και
μαθητές της επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή και
έψαλλαν σ’ αυτήν στα ελληνικά και στα σουαχίλι.
Η κ. Βασιλείου επισκέφθηκε όλες τις τάξεις, από
το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο, και συνομίλησε με μαθητές και καθηγητές. Το μεσημέρι
ο Σεβασμιώτατος παρέθεσε επίσημο γεύμα προς
τιμή της κ. Βασιλείου στην Ορθόδοξη Πατριαρχική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’».

Από τα εγκαίνια του Νέου Ιατρικού Κέντρου
στην Κένυα, το οποίο κτίστηκε με έξοδα της
Επιτρόπου Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ. Ανδρούλας Βασιλείου και του συζύγου της
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Από τον αγιασμό και την κατάθεση του
θεμελίου λίθου του Νέου Ορφανοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας,
το οποίο ανεγείρεται με δαπάνες των
εθελοντών ιατρών της Κύπρου
Eνατενίσεις

Επίσκεψη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κένυας
κ. Μακαρίου στην κ. Σάρρα Ομπάμα

Μ

ε την ευκαιρία της επισκέψεως των «Γιατρών της
Καρδίας» στην Κένυα, οι
οποίοι προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον λαό της
χώρας, μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως
Κένυας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας, συνοδευόμενος από τους
ιατρούς και τους μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής, επισκέφθηκε τη γιαγιά του
Προέδρου των ΗΠΑ. Οι μαθητές εκτέλεσαν μουσικό πρόγραμμα, και ο Σεβασμιώτατος προσέφερε χρηματική βοήθεια
για τα ορφανά, που περιθάλπει η γιαγιά
του Αμερικανού Προέδρου.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακαρίου στη γιαγιά
του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Σάρρα Ομπάμα

Επίσκεψη Μαθητών Πατριαρχικής Σχολής «Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Γ’» της Κένυας στην Ιερά Μονή Κύκκου

Ο

ι μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής
«Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’» της Κένυας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
τους στην Κύπρο, υπό τη συνοδεία του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακαρίου, επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Κύκκου και ξε-

ναγήθηκαν στους χώρους της από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτη Αγαθόνικο. Οι μαθητές της
Πατριαρχικής Σχολής επισκέφθηκαν τον τάφο
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, όπου τέλεσαν
μνημόσυνο.

Από την επίσκεψη των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’»
στον τάφο του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη
Μακαρίου Γ’

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας
κ. Μακάριος ομιλεί στους μαθητές της
Πατριαρχικής Σχολής για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και το έργο του. Διακρίνεται  
(αριστερά) ο Πανοσ. Έφορος της Μονής
και Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Αγαθόνικος

Eνατενίσεις
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
(1936-2009)
Μακάριοι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες...

Α

l Της Βούλας Παπανδρέου

πεβίωσε στις 24 Αυγούστου 2009 ο
διευθύνων τον αριστερό χορό ιεροψαλτών της Ιεράς Μονής Κύκκου,
αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου,
ο οποίος επί σειράν ετών διετέλεσε
και Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής στην
Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας». Της νεκρωσίμου ακολουθίας, η οποία τελέσθηκε στις 25
Αυγούστου 2009 στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων
της γενέτειράς του Άγιοι Τριμιθιάς, προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρί212



ας κ.κ. Νικηφόρος.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου γεννήθηκε στις 2
Δεκεμβρίου 1936 στο χωριό Παλαιομέτοχο. Παιδί
πολύτεκνης ιερατικής οικογένειας, γονείς του ο
Ιερέας πατήρ Ανδρέας Νικολάου και μητέρα του η
πρεσβυτέρα Χριστίνα Τήλλυρου, γαλουχημένος
με τα χριστιανικά ιδεώδη, αγάπησε την Εκκλησία
και την εκκλησιαστική μουσική, την οποία προσέγγισε «εξ απαλών ονύχων», σε ηλικία 3 χρονών,
με πρώτο δάσκαλό του τον ίδιό του τον πατέρα.
Eνατενίσεις

Ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου
μαζί με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο
κατά τη διάρκεια θείας Λειτουργίας

Ψάλλοντας μαζί με μέλη της Χορωδίας Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου

Ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου σε στιγμιότυπο από τον Εσπερινό στον ιερό ναό Αγίου
Νικολάου Τσακκίστρας
Eνατενίσεις
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Διευθύνοντας τον αριστερό χορό ιεροψαλτών Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής
Κύκκου
Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιομετόχου και μετά στο Λύκειο Νεοκλέους. Αμέσως μετά
εργάστηκε στη RAF (Royal Air Force, Βασιλική
Πολεμική Αεροπορία), ως Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων.
Με την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα
εντάσσεται στις τάξεις της ΕΟΚΑ, ως ενεργό και
δραστήριο μέλος και ως ομαδάρχης της τοπικής
ομάδας.
Μετά το τέλος του Αγώνα της ΕΟΚΑ εργάστηκε στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στον χώρο της βυζαντινής μουσικής ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου χαρακτηρίζεται ως
ένας από τους πλέον εκλεκτούς εκφραστές της,
προικισμένος με καλλικέλαδη φωνή, άριστη μουσική κατάρτιση και εξαιρετική συνθετική γραφίδα.
Άριστος μελοποιός, με αρκετά πλούσια συνθετική δράση, όχι όμως και εκδοτική. Το μοναδικό
εκδοθέν σύγγραμμά του είναι η «Μελοποίησις του
Παρακλητικού Κανόνος εις την Παναγίαν Τριάδα,
την Ομοούσιον και αδιαίρετον θεότητα». Όσο για
τη συνθετική του δράση, έχει μελοποιήσει πλήθος
Χερουβικών και Κοινωνικών σε όλους τους ήχους,
Λειτουργικά, Πολυχρονισμούς, Απολυτίκια και
πολλά άλλα. Όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα ενδελεχούς εργασίας, εκλεκτικότητας και εμπνεύσεως.
Οι μουσικές του ανησυχίες τον φέρνουν στο
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«κλεινόν άστυ», όπου γνωρίζεται με τον Άρχοντα
Πρωτοψάλτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Θρασύβουλο Στανίτσα. Μαθήτευσε κοντά του περιστασιακά από τον Φεβρουάριο του 1977 μέχρι
και το τέλος της ζωής του Στανίτσα το 1987. Τόσο
πολύ είχε αγαπηθεί από τον δάσκαλό του, ώστε σε
ένδειξη εκτίμησης του χάρισε όλα τα προσωπικά
μουσικά χειρόγραφά του, τα οποία μέχρι σήμερα
χρησιμοποιεί ο βυζαντινός χορός της Ιεράς Μονής
Κύκκου.
Η αγάπη του για τη βυζαντινή μουσική δεν μένει ως εδώ. Γνωρίζεται με τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο, Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίας
Σοφίας Θεσσαλονίκης, μαθητεύει κοντά του την
περίοδο 1997- 2000 και παίρνει το Πτυχίο και το
Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης με γενικό βαθμό Άριστα σ’
όλα τα μαθήματα.
Διετέλεσε για πολλά χρόνια δεξιός ψάλτης
στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων της κοινότητας Αγίων Τριμιθιάς και το 1986 προσλαμβάνεται στη βυζαντινή χορωδία της Ιεράς Μονής
Κύκκου, όπου συνεργάζεται με τον τότε χοράρχη
Ιεροδιάκονο Νεκτάριο Πάρη και αργότερα με τον
μετέπειτα χοράρχη Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Μαχαιριώτη.
Εργάστηκε ως καθηγητής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου και διEνατενίσεις

ετέλεσε ως διευθύνων λαμπαδάριος του αριστερού
χορού της Χορωδίας της Μονής. Τέλος διετέλεσε
επί σειρά ετών καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας».
Έτυχε πολλών διακρίσεων και τιμών από διαφόρους φορείς και οργανώσεις για τη δράση και
την προσφορά του στη μουσική, την κοινωνία
και τον τόπο.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκίνησε την
προσπάθειά του να συγγράψει και να μελοποιήσει
τις καθ’ ημέραν ακολουθίες όλων των Αγίων, ένα
έργο μεγαλόπνοο και πολύμοχθο, το οποίο όμως
δεν ευτύχησε να ολοκληρώσει λόγω της ασθένειάς του. Η προσπάθειά του όμως αυτή καταδεικνύει περίτρανα τον «έρωτά» του με τη βυζαντινή
εκκλησιαστική μουσική και την προσήλωσή του
στην παράδοση της καθ’ ημάς Ανατολής.
Μετά από ολιγόμηνη μάχη με την επάρατη
νόσο, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας στις 24 Αυγούστου 2009.
«Αιωνία του η μνήμη». 

Μαζί με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών κυρό Χριστόδουλο από την επίσκεψή του στην Κύπρο

■

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΧΟΡΑΡΧΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΙΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
Σύναξη τοῦ Χριστοῦ πενθηφόρε.

Τ

ό ὑψηλό κι ὁλόθρο κυπαρίσσι
ἀστροπελέκυ τό κτύπησε φοβερό καί τό
’ριξε κατά γῆς κι ὁ χάροντας τό πῆρε.

Ὁ ἀριστοκράτης στήν ὄψη, τή σκέψη, τήν
ψυχή, καί στό παρά-στημα, ἡδύμολπος τοῦ
Κύκκου ἱεροψάλτης Γεώργιος Παπανδρέου, ἔπεσε κτυπημένος ἀπρόσμενα ἀπό τήν
ἐπάρατη νόσο. Τοῦ ἔστησε καρτέρι ὁ ὕπουλος
ὁ χάροντας καί πέρασε ἤδη τό σύνορο τῆς
ζωῆς καί βρίσκεται στοῦ θανάτου τή σιωπηλή χώρα. Ὕστερα ἀπό σύντομη μάχη μέ τήν
ἐπάρατη νόσο, ἔχει ἤδη ἀράξει στόν ὅρμο τῶν
οὐρανίων γλυκασμῶν καί ἐμεῖς μέ βαρυθυμία
καί ἀδελφική στοργή κηδεύουμε τό σκήνωμά
του. Τόν συνοδεύουμε στόν τάφο, στήν τελευταία καί ὁριστική ἐπίγεια κατοικία του, ὅπου
θά ξαποστάσει ἀπό τήν κακότητα τῆς ζωῆς.
Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, ὁ
γλυκύς καί ζεστός ἄνθρωπος μέ τήν κομψή
ἀρχοντική ἐμφάνιση καί τό κυπαρισσένιο παράστημα, ἔφυγε ἀπό τήν πρόσκαιρη αὐτή ζωή
Eνατενίσεις



διακριτικά, μέ ἀξιοπρέπεια καί ὑπερηφάνεια,
μέσα σέ εὔγλωττη σιγή καί σέ μόνωση τῆς
ἐπιλογῆς του.
Φυσιογνωμία μέ ὀξύτατη εὐφυΐα καί
κρίση, κράτησε ὡς τήν τελευταία του πνοή
ἀειθαλές καί γόνιμο τό πνεῦμά του, ἀκοίμητα
τά πνευματικά του ἐνδιαφέροντα, πλούσια τή
σοφία του καί ἀπερίτμητη τήν ἀξιοπρέπειά
του. Ὅταν τόν ἐπισκεπτόμουν στό κρεβάτι
τοῦ πόνου του ἀκόμη καί λίγο πρίν ἀναπαυθεῖ
στούς κόλπους τοῦ Ὑψίστου, μέ κατέπλησσε,
μέ συνύρπαζε καί μέ γοήτευε ἡ διαύγεια τοῦ
πνεύματός του, ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ λεβεντιά καί
ἡ εὐγένειά του.
Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου μέ
τόν ὁποῖον εἶχα τό ἀκριβό προνόμιο νά μέ
συνδέει χριστιανική ἀδελφική φιλία, συνεδύαζε τό κάλλος τῆς μορφῆς μέ τῆς ψυχῆς τήν
ὡραιότητα καί σεμνότητα καί ἐνέπνεε βαθειά
ἐκτίμηση, πού ἦταν ἀπαύγασμα τῆς καλοπιστίας του, τῆς φωσφορίζουσας καθαρότητας τῆς συνειδήσεώς του, καί τοῦ ἐσωτερικοῦ
ψυχικοῦ καί πνευματικοῦ δυναμισμοῦ του.
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Χαρακτῆρας πρόσχαρος, εὐγενικός, πάντοτε διακριτικός, μέ ἕνα χαμόγελο εὐφυΐας
αὐθόρμητο στά χείλη, δυναμικός στή θέληση καί πληθωρικός στή δράση, μέ σταθερά
βήματα καί δυναμικούς ὁραματισμούς, μέ
ὀξυδέρκεια καί ἐκπλήσσουσα δραστηριότητα, χάραξε ἀνεξίτηλα τό ἴχνος τῆς παρουσίας
του μέσα στό χῶρο τῆς καρδιᾶς μας.

πού δέν πρόδωσε ποτέ τίς ἰδέες του καί πού
γνώριζε ὅτι ἀγνοοῦν οἱ περισσότεροι σήμερα:
Νά τιμᾶ καί νά ἐξαγιάζει τή φιλία. Εἶχεν ἀκόμη
αὐξημένο τό αἴσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης πράγμα καί αὐτό, ὄχι τόσο εὔκολο στίς μέρες μας.

τό ἀπέριττο, τό δωρικό τοῦ χαρακτῆρα του,
τό ὑψηλό ἦθός του, τήν αὐθεντικότητα τῆς
προσωπικότητάς του, τή γνησιότητά του
ὡς ἀνθρώπου. Χαιρόμουν τήν εὐθύτητά του
καί τήν εὐφυῆ εἰλικρίνειά του, ὅταν ἀντρίκια
ὑπερασπιζόταν τίς ἰδέες του. Κι αν φαινόταν,
κάποτε, ἄκαπτος στίς ἰδέες, ἐν τούτοις κάτω
ἀπό τήν ἐξωτερική ἀκαμψία ἔκρυβε μία μεγάλη καρδιά.

Ἀπό σήμερα δυστυχῶς δέν θά τόν βλέπουν
οὔτε οἱ μαθητές του στήν ἕδρα, οὔτε οἱ πιστοί
στό στασίδι μεγαλόπρεπο καί εὐθυτενή νά
ὑμνεῖ τόν Κύριο, γιατί ἀποσύρθηκε ἀπό τόν
κόσμο αὐτό ἀναβαίνοντας σέ ἄλλο κόσμο,
ὅπου λαλεῖ τό ἀηδόνι τῆς ἀθανασίας.

Ὁ ἀείμνηστος ἀδελφός Γεώργιος Παπανδρέου εἶχε τή γνησιότητα καί τή γενναιότητα
ἑνός συνειδητοῦ ἀνθρώπου πού πορεύτηκε
πάντοτε κατά τίς ἐσωτερικές του ἐπιταγές,

Ἀλλά ὁ βίος τοῦ ἀπελθόντος ἀδελφοῦ
Γεωργίου Παπανδρέου ἦταν ἕνας βίος πού
συγκυβερνοῦσε τά καθήκοντα πρός τό Θεό
καί πρός τούς ἀνθρώπους, πρός τήν Ἐκκλησία

Ἐκεῖ ὅμως πού εἶχε δώσει ὅλην τήν καρδίαν
καί ὅλο τό ζῆλό του, ἦταν ἡ ἱεροψαλτική τέχνη.
Τῆς πατρώας Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς ὁ ἐκλιπών Γεώργιος Παπανδρέου
Ἕνα ἀπό τά κύρια χαρακτηριστικά τοῦ
ἄκρος ἐγένετο ἐραστής. Ἡ Βυζαντινή Μουἐκλιπόντος εἶναι ὅτι ἦταν ἄνθρωπος τῆς νοισική ἦταν ὁ ἀέρας πού ἀνέπνεε, ὁ ἄρτος
κοκυροσύνης. Προκαλοῦσε τό θαυμασμό
πού ἐτρέφετο, ὁ οἶνος πού τόν εὔφραινε. Ὡς
γιά τήν ἐμμονή στήν τάξη καί τήν ἀκρίβεια,
ἠδύμολπος ἱεροψάλτης μέ τή μελωδική του
ἰδιαίτερα δέ σέ θέματα πίστεως, τυπικοῦ καί
φωνή φορμαρισμένη ἀπό τή μουσική του καἐκκλησιαστικῆς τάξεως δέν ἀνεχόταν κανένα
τάρτιση, ἔδιδε πνευματικές ἀνατάσεις, ἔθελγε
συμβιβασμό. Ἔμεινε ὡς τό τέλος τῆς ζωῆς του
τό ἐκκλησίασμα μεταρσιώνοντάς το πρός τά
ἀσυμβίβαστος καί αὐστηρός μπροστά σέ κάθε
οὐράνια σκηνώματα. Ἀπό τή θέση τοῦ Λαπαρέκκλιση ἀπό τά παραδεδομένα.
μπαδάριου διήθυνε γιά χρόνια τόν ἀριστερό
Ἐθαύμασα τήν ἐντιμότητά του, τήν καθαχορό ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί
ρότητα τῆς σκέψεώς του, τήν καλωσύνη του,
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου, καί μέ τό
τήν ἐσωτερική εὐγένειά του, τό ἀκίβδηλο,
ἀπαλό, ἁγνό καί οὐράνιο πατριαρχικό,
παραδοσιακό ὕφος καταπράυνε ὄχι
μόνο τίς ἀκοές, ἀλλά καί τίς ψυχές τῶν
πιστῶν. Μέσα ἀπό τή σύγχρονη τεχνολογία, μέσα ἀπό τήν εἰκόνα καί τόν ἦχο τῆς
παντοδύναμης τηλεόρασης πότιζε κάθε
Κυριακή τούς ὅπου γῆς ὀρθοδόξους
χριστιανούς μέ τό ζωντανό νερό τῆς
ἀστείρευτης πηγῆς τῆς ὑμνολογίας τῆς
Ἐκκλησίας μας. Καί ἀκόμη ὁ βαθύτατος
αὐτός γνώστης τῆς πατρώας Βυζαντινῆς
Μουσικῆς δίδασκε γιά χρόνια στήν
Ἱερατική Σχολή «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ παράδοση καί τό
ὕφος πού ἀσπάζεται ἡ Ἐκκλησία μας,
πρός μόρφωση τῶν ἱεροσπουδαστῶν
Μία από τις πολλές τιμητικές διακρίσεις που έλακαί μύησή τους στόν προγονικό αὐτό
βε ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου
θησαυρό.
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Μακάρι ὁ Κύριος τῶν πάντων νά τόν βάλει
σ’ ἕνα στασίδι ἐκεῖ ψηλά νά συνεχίσει νά ψάλλει τούς αἴνους καί τίς ὠδές του στό Θεό.
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ἀλλά καί πρός τήν πατρίδα. Σέ κάθε ἔκφανση
τῆς ζωῆς του μαρτυροῦσε τή χριστιανική ἀλλά
καί ἑλληνική καταγωγή του.
Τό δένδρο τῆς πίστεως στό Θεό καί τῆς
ἀγάπης πρός τήν Ἐκκλησία βαθύτατα ριζωμένο στήν ψυχή του, ἦταν πάντοτε ἀνθισμένο
μέ τή χρηστότητα τοῦ ἤθους του, τήν εὐγένεια
τοῦ χαρακτῆρά του, τήν λεπτότητα τῶν
αἰσθημάτων του, τήν ἀγάπη καί τήν τιμιότητά
του. Ἀλλά καί τό δένδρο τῆς φιλοπατρίας βαθύτατα ριζωμένο στήν ψυχή του ἦταν πάντοτε
ἀνθισμένο μέ τήν ἀγάπη καί τούς ἀγῶνες του
γιά τήν ἐλευθερία. Τονίζουμε τήν οὐσιαστική
συμμετοχή του στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα
τοῦ 1955-59, καί τήν ἀνέντρομη στάση καί συμμετοχή του στή Δημοκρατική Ἀντίσταση, ὅταν
ἄλλοι ἔπτησαν περιδεεῖς καί ψυχορραγοῦσαν
ἀπέναντι στό φασιστικό πραξικόπημα τῆς
ἀθηναϊκῆς χούντας.
Καί μέ τό παράδειγμά του αὐτό, τῆς ἀγάπης
δηλαδή πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα λίπανε πλουσιώτατα καί τίς ψυχές τῶν παιδιῶν
του, ἔδωσε σ’αὐτά εὐσεβῆ ἀνατροφή καί βάσεις
ἠθικές γιά τήν κοινωνία, τήν Ἐκκλησία καί τήν
πατρίδα.
Αὐτός ἦταν ὁ ἀπερχόμενος ἀδελφός Γεώργιος Παπανδρέου, χωρίς καμιά λυρική
ὑπερβολή καί χωρίς ὑπέρβαση μέτρου πού
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ἐμφολεύει στούς ἐπικηδείους.
Σήμερα τόν ξεπροβοδίζουμε πρός τόν κόσμο ἐκεῖνο πού ὁ καθένας μας πηγαίνει μοναχός του. Τόν ἀποχαιρετοῦμε μέ τήν μνήμη μας
βαρυφορτωμένη ἀπό τήν αὐθεντική εὐγένειά
του, καί τή γενναιοκαρδία του. Σήμερα ψάλλοντες ὕμνους ἐξόδιους καί ἐπιτάφιους τόν
προπέμπουμε στήν αἰωνιότητα, μέ τή μνήμη μας πλούσια ἀπό αὐτόν καί τήν καρδιά
πικραμένη πού τόν χάνουμε ἀπό κοντά μας.
Μέ τήν καρδιά πικραμένη, ἀλλά πρός Θεοῦ
ὄχι ἀπελπισμένη, γιατί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί
δέν εἴμαστε «ὥσπερ οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες
ἐλπίδα». Ὁ ὁποιοσδήποτε θάνατος εἶναι βέβαια σκληρός καί ἀποτρόπαιος καί προκαλεῖ
ὀδύνη καί δάκρυα, ἀφοῦ καί ὁ Κύριος
ἐδάκρυσε γιά τό θάνατο τοῦ φίλου του Λαζάρου. Ὁ Χριστός ὅμως μέ τό δικό του σταυρικό θάνατο καί τήν Ἀνάστασή Του νίκησε
καί κατάργησε τό θάνατο, συνέτριψε τό κράτος Του καί ἄνοιξε διάπλατα τήν πύλη πού
ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή: «θανάτῳ θάνατον
πατήσας» ψάλλει μέ ρίγη πανηγυρικῆς χαρᾶς
ἡ Ἐκκλησία μας. Γιά τόν πιστό χριστιανό ὁ
θάνατος δέν σημαίνει ὁριστική καταστροφή
καί ἀφανισμό, ἐκμηδένηση καί μεταχώρηση
στήν ἀνυπαρξία. Τό τραγικό τέλος δέν εἶναι
ὁριστικό καί ἀμετάκλητο. Εἶναι μιά παρένθεση, μιά ἀνάπαυλα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ
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Αφιέρωμα
Ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, τρίτος από τα δεξιά της πρώτης σειράς, σε μια αναμνηστική φωτογραφία, με τους καθηγητές και ιεροσπουδαστές της Ιερατικής Σχολής
«Απόστολος Βαρνάβας»
λογικοῦ αὐτοῦ δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ.
Ὅπως ὁ μεταξοσκώληκας, τονίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά γίνει πεταλούδα καί νά πετάξει ψηλά, πρέπει πρῶτα
νά περάσει μέσα ἀπό τό δικό του τάφο, μέσα
ἀπό τό βομβίκιό του, τό κουκούλι του, ἔτσι
καί γιά τόν ἄνθρωπο ὁ τάφος, ὁ θάνατος εἶναι
σημεῖο ὁριακό, ὡς ἀφετηρία μιᾶς ἄλλης ζωῆς
καινούργιας, ἄϋλης καί πνευματικῆς στήν
ἀπεραντοσύνη τῆς αἰωνιότητας. Κατά τήν
ὀρθόδοξη χριστιανική ἐσχατολογία, ἀδελφοί
μου, ἡ ψυχή ὡς ἀθάνατη πνοή τοῦ Θεοῦ
ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ καί μετά τό φυσικό θάνατο, μετά τό χωρισμό της ἀπό τό σῶμα. Ὅπως
μᾶς βεβαίωσε μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στήν
πολύ διδακτική παραβολή τοῦ πλούσιου
καί τοῦ Λαζάρου οἱ ψυχές στό ἐνδιάμεσο διάστημα πού μεσολαβεῖ μεταξύ τοῦ θανάτου
καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ
διασώζουν πλήρως τήν αὐτοσυνειδησία τους.
Ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῆς καταστάσεώς τους. Θυμοῦνται περιστατικά, πρόσωπα
καί πράγματα τῆς ἐπίγειας ζωής. Διατηροῦν
ζωντανές καί ἀκέραιες τίς πνευματικές λειτουργίες καί δυνάμεις τους.
Ἀλλά καί τό σῶμα στόν τάφο δέν εἶναι
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καταδικασμένο στόν αἰώνιο ἀφανισμό. Ἡ διάλυσή του εἶναι προσωρινή. Τά ὀστᾶ καί οἱ
σάρκες πού διαλύθηκαν ἤ ἐξαφανίστηκαν
μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, μέ τή δύναμη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος θά ζωοποιηθοῦν καί πάλιν
μέ τήν ἐπιφάνειαν τῆς μεγάλης ἡμέρας τοῦ
Κυρίου, καί θά ἀνασυνδεθοῦν γιά νά γίνει ἐκ
νέου τό σῶμα, πού εἶχε διαλυθεῖ σέ μιά νέα
πνευματική καί ἄφθαρτη γένεση.
Ὅπως -τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος- ὁ
κόκκος τοῦ σίτου γιά νά φυτρώσει καί νά γίνει στάχυς πρέπει πρῶτα νά ταφεῖ στή γῆ,
ἔτσι καί τό ἀνθρώπινο σῶμα πρέπει πρῶτα
νά ταφεῖ στό χῶμα καί ὕστερα νά φυτρώσει, νά ἀναστηθεῖ μέ νέες πνευματικές καί
ἄφθαρτες ἰδιότητες.
Ὁ θάνατος, λοιπόν, εἶναι ὕπνος πού
θά διακοπεῖ ὁριστικά ὅταν ἠχήσουν οἱ
ἀγγελικές σάλπιγγες κατά τό δεύτερο ἐρχομό
τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Οἱ νεκροί στά μνήματα
δέν ἀφανίζονται ἀλλά κοιμοῦνται. Γι’ αὐτό
καί τά χριστιανικά νεκροταφεῖα, κοιμητήρια
καλοῦνται. Οἱ νεκροί πού κοιμοῦνται στούς
τάφους τους τή βαθειά νύκτα τοῦ θανάτου,
θά ξυπνήσουν τό πρωΐ τῆς Ἀναστάσεως στό
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φῶς τῆς καινούργιας ἀδιάδοχης ἡμέρας τοῦ
Θεοῦ.
Ἄς σπογγίσουμε λοιπόν τά δάκρυα ὅλοι
κι ἄς μαλακώσουμε τούς λυγμούς μας, γιατί
ἡ πλάκα τοῦ τάφου δέν εἶναι βράχος πάνω
στόν ὁποῖον συντρίβονται ὅλα μας τά ὄνειρα,
οἱ πόθοι καί οἱ παλμοί, τά σχέδια καί οἱ
ἐπιδιώξεις, ἀλλά τέρμα καί ἀφετηρία μαζί.
Τέρμα τῆς προσωρινότητας καί ἀφετηρία τῆς
αἰωνιότητας.
Ὁ τάφος δέν εἶναι πλέον ὄρυγμα στό
ὁποῖο καταλήγει ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα, ἀλλά ἡ πύλη διά τῆς ὁποίας ὁδεύουμε
στήν αἰώνια ζωή. Ἀπό τόν τρόμο τοῦ θανάτου
λυτρωθήκαμε ἀπό Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος κατανίκησε τό θάνατο καί μᾶς ἔδωκε τό δικαίωμα νά
λέγουμε μαζί μέ τόν θεῖο Ἀπόστολο: «ἐμοί τό
ζῆν Χριστός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος».
Ἄς σιγήσουν, λοιπόν, οἱ θρήνοι κι ἄς κοπάσουν τά δάκρυα καί οἱ στεναγμοί μπροστά στή διαβεβαίωση τοῦ νικητή τοῦ θανάτου
Χριστοῦ: «Οὐκ ἀπέθανε -ὁ προσφιλής μαςἀλλά καθεύδει».
Μέ τόν Χριστό ὁ θάνατος μετατρέπεται
σέ ὄχημα ζωῆς. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος στόν περίφημο κατηχητικό του λόγο
καλεῖ κάθε ἄνθρωπο νά συμμετάσχει στήν
πασχάλια Ἀναστάσιμη χαρά τῶν χριστιανῶν,
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λέγοντας τά ἑξῆς περί θανάτου θεόπνευστα:
«Μηδείς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ
ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος... Ἐσκύλευσεν
τόν Ἄδην ὁ κατελθών εἰς τόν Ἄδην... Ποῦ σου
θάνατε τό κέντρον; Ποῦ σου Ἄδη τό νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός, καί σύ καταβέβλησαι...
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος. Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή
τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».
Ἀείμνηστε ἀδελφέ Γεώργιε Παπανδρέου!
Μέ θλίψη καί πόνο, ἀλλά ἄνευ ὁλοφυρμῶν καί
θανατερῶν ἀπελπισμῶν σέ προπέμπουμε, μέ
εἰλικρινεῖς μακαρισμούς, στήν αἰωνιότητα,
συγκρατώντας τά δάκρυά μας στίς πηγές τους
ἀπό τήν προσδοκία τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως.
Ἐσύ ἀείμνηστε φίλε καί ἀδελφέ δέν
χρειάζεσαι ἄλλον ἐπικήδειο. Τόν ἐπικήδειο
τόν ἔγραψες μόνος σου μέ τήν εὐγένεια τοῦ
ἤθους σου καί τή χρηστότητα τοῦ χαρακτῆρά
σου. «Ἀνδρός εἰκών ὁ βίος» καί ὁ δικός σου
βίος ἦταν ἕνας βίος μέ ἀρετές καί μέγιστη
ἀξιοπρέπεια. Ἡ ψυχή σου δέν χρειάζεται τόν
ἔπαινό μας, δέν τόν ἔχει ἀνάγκη, γιατί πορεύεσαι πρός Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος γνωρίζει νά
ἐπαινεῖ τόν ἀγαθό καί πιστό δοῦλο: «Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ θνήσκοντες». Αἰωνία
σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε
ἀδελφέ. Ἄς εἶσαι ἀναπαυμένος στούς κόλπους τοῦ Ὑψίστου. Ἀμήν.
■
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